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 )شانیپر( 
 
 مرد را کی بار حضور نی اولیبرا. می بگودی دانستم چھ باینم.  سخت بودمی برایلیخ

 کرده بود و نگاه نگرانم، خیسرانگشتانم .  کردمیخودم احساس م بھ کی حد نزدنیتا ا
در دل آرزو کردم تا . ستادمی انھی آیسردرگم رو بھ رو.  زدی را رج می قالیگل ھا

 خالص نیِ لباس سنگنی تر از شر اعی ھر چھ سروانمزودتر از اتاق خارج شود تا بت
 .بود انتخابش نی رفتن از اتاق، آخررونیشوم، اما انگار ب

 یگرما.  کنسول سرگرم کردمی شده رودهی چشی را با جا بھ جا کردن لوازم آراخودم
صورتم را .  صورتم نشستینفس گرمش رو.  بھ بدنم وارد کردیدستانش شوک بد

نگاھش رنگ تعجب .  و نگاه پر خشم و دلخورم را بھ چشمانش دوختمدمیعقب کش
 نشان دھم مرا در آغوش یعمل و قبل از آن کھ بتوانم عکس الی ناگھانیلیخ. گرفت

 .دیکش
 حساسش فرود ی بھ منطقھ ی آن چنان ضربھ ا،ی دفاع شخصی برکت کالس ھااز

 بعد از یقی کرد تنھا دقای باور میچھ کس.  وار در خودش جمع شدنیآوردم کھ جن
 قیخورده دقا مرتب و ژل ی برخورد عاشقانھ ما، موھانیحضورش در کنارم، اول

 ! در دستان من باشد؟شش،یپ
 یی بھ سمت دستشومی شستن دست ھایبرا.  شده ام نگاه کردمزی چندش بھ دستان لبا

 دهیچشمان کش.  چشم دوختمنھیدستانم را شستم و بھ چھره خودم در آ. راه افتادم
اصال ! دهی برجستھ، دماغ کوچک و نھ چندان کشی گونھ ھا،ی قلوه ای لب ھا،یمشک

.  باشدختھی و افسار گسی حد وحشنیکھ تا ا  آمدی نمی چھره آرام و دوست داشتننیھ اب
حقش .  بر لبم نشستی اراده ای آوردن حالت جمع شده اش کف اتاق، لبخند بادیبا بھ 

ِ ادب سوسول پولداری بیپسره . بود  نی تقاص ادیبا!  فکر کرده بود؟یبا خودش چ! ِ
 اشک نی بھ ادیبان. دمی کشقیچند نفس عم.  دادی بود، پس مدهی ام را بھ گند کشندهیکھ آ

حرف .  کردم افکارم را متمرکز کنمیسع.  دادمی آمدن اجازه منیی پای سمج برایھا
 . کردمنیی را در ذھنم باال و پانازی پریھا
 نمی مگھ بدتر از ایول!  شھ چھ کار کنم؟نیاگھ اوضاع بدتر از ا"  خودم فکر کردم با

 لباس خواب بپوشم و برم دی کھ بھ فکر درس و کنکور باشم، بانی ایجابھ ! ھست؟
. نایھم شھرام، ھم م. ھر دو تاشونو. خدا لعنتش کنھ!  شھ؟ی می بدتر چنیاز ا. یدلبر

در حال حاضر .  گوش کنمنازی بھ حرف پردیبا. ندی دونم تقاص کاراشونو پس میم
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 بھ من ی کنم کھ نخواد زورکی تظاھر بھ خوشحالدیگفت با. تنھا دوستمھ کھ بھ فکرمھ
 کھ من بھش یبا ضربھ ا.  فکر نکنمیول! ؟ی کنھ چیاگھ خواست کار.  شھکینزد

 باشھ، تھ درد داشیلیخدا کنھ خ.  تونھ وارد عمل شھی ھا نمی زودنیوارد کردم، بھ ا
 پسر تو کوچھ و ھی.  منھیاسمش تو شناسنامھ ! شوھرمھ! ؟ی خوب آخرش چیول
.  خط بکشمدی رو بایی کھ من دارم، دور طالق و جداییبا اون بابا. ستی کھ نابونیخ

 بفھمھ کھ ھر کار دیبا. ارمی شازده دومادو در بنی تونم حرص ایپس االن فقط م
. ی کمکم کندیبا.  خودتدی بھ امایخدا...!  دونم وایم چھ.  دارهنی تاوان سنگھی یاشتباھ

فقط . امی کوتاه بدی دونم آخرش بایم.  کنمھشی خوام تنبیم! ؟ی ذاریتو کھ تنھام نم
 ! ".باشھ خدا جونم؟.  ذره دلم خنک شھھیبذار 
 . کوتاه و خرامان بھ سمت اتاق خواب رفتمیی بر لب نشاندم و با قدم ھای اجبارلبخند

 
 

 ) شھرام    (
 

 حد خشن نی آمد تا ای معصومش نمافھیاصال بھ ق.  بوددهیچی شکمم پری زیدرد بد    
 دهیصد در صد ترس.  رابطھ با جنس مخالف نداردنھی در زمی دانستم تجربھ ایم. باشد
 نی خواستم بھ ای نمیحت! نھ!  کار را کرده بود؟نی ھم از شدت تنفر ادیشا. بود

 بود کھ ی راھنیا.  کردن ذھنم نبودری درگیبرا یاالن زمان مناسب. موضوع فکر کنم
 حرکتش را بھ حساب نیآن قدر بھ گردنم حق داشت کھ ا. خودم انتخاب کرده بودم

 اتفاق نی بھ ایگری دی ھی خواست از زاویاصال دلم نم.  و تجربھ اولش بگذارمیبچگ
 .نگاه کنم

 گرفتھ دهیاسترس ناد.  شدن قدم ھاش ناخواستھ بھ من استرس دادکی نزدیصدا    
بھ زمان .  زدمی اول کار جا منی ھمدینبا! نھ! استرس شکستھ شدن حرمت ھا. شدن

 زود موفق ای ری دانستم دیم.  کنمدای خودم را در قلبش پی واقعی بود تا بتوانم جاازین
 تق تق کفش یصدا.  گرفتمی را در دست ماوضاع  کنترلاست،ی با سدیبا. خواھم شد

 .خودم را از وسط اتاق جمع کردم.  عذاب آور بودمی پاشنھ دارش، برایھا
 کردم با ی و سعدمی کشیقینفس عم.  در افتادی اش روھیسا. تخت نشستمگوشھ     

 گربھ ملوس، گردنش را خم ھیدر کمال تعجب، مثل .  بھ صورتش نگاه کنمیخونسرد
 . چشمانش شدمریناخواستھ اس.  من زوم کردی را روشیبای زیو چشم ھا

 . را بھ من دوختسشیچشمان خ.  تخت نشستیبا فاصلھ رو    
 ...  شد، منی دونم چینم....  دونم اصال ینم! منو ببخش شھرام... من ... ن م -    
ناخواستھ و بھ خاطر استرس، . پس حدسم درست بود.  بر لبم نشستتیلبخند رضا    

 . کردمی با کلمات مناسب آرامش مدیبا. عکس العمل نشان داده بود
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 کھ ی دونی میتو خودت بھتر از ھر کس. ستی نی بھ عذرخواھیازین.  دونمیم -    
 یم. االنم تو خودتو ناراحت نکن.  تند رفتمیادی من زدیشا. یزی من عزیچقدر برا

 .ی نداریدونم امشب آمادگ
 در پنھان کردنش ی کھ بھ اجبار سعی و لبخنددمی را در چشمانش دتیبرق رضا    

 کھ مرا احمق نیاندازه ا بھ زی چچی ھایتو دن!  رو دست خورده بودم؟یعنی. داشت
 وجود بمی فری برایلیدل.  ھم برداشت من اشتباه بوددیشا.  دادیفرض کنند، آزارم نم

 .دمی دی را موانی پر لی مھین دیبا.  من بودیاو ھمسر قانون. نداشت
 . پر نازش اجازه فکر کردن را از من گرفتیصدا    
 . دونستم کھ درباره تو اشتباه نکردمیم! یمرس -    
 . کردیفقط دوش آب گرم ذھنم را آزاد م.  کردمی فکرم را متمرکز مدیبا    
 .رمی دوش بگرمیمن م -    
 .دیلبخند گرمش را بھ صورتم پاش    
 . کنمیپس منم لباساتو آماده م -    
 دیشا. چھ تر از من بود بیلیخ. تنم را بھ آب گرم سپردم.  با کلماتش خوب بودیباز    

 کردم یسع.  وسواس داردی دانستم کمیم.  کردمی با او ھماھنگ مشتری خودم را بدیبا
 را میصدا.  کردمی بھ دست آوردن دلش می را برامیتمام سع. ِحمام کردنم را کش بدھم
 : ممکن گفتمحالت نیصاف کردم و با نرم تر

 .ی لباسامو بدشھی مزم؟یعز -    
 کی دونم چرا تصور کردم االن با ینم.  داشتمجانی سالھ ھستیجوان ب کیمثل     

 بعد از گذشت ده یوقت. دی آی افشان بھ سراغم می خواب کوتاه و قرمز و موھاراھنیپ
 : نشد دوباره صدا کردمی خبرقھیدق

 عروس خانوم؟ -    
 ی برادیمثال عروس بود و با.  کردی را در ذھنم تداعیزی عروس، چیواژه     

 افشان، یپس لباس خواب قرمز و موھا.  کردمیعوض کردن لباس بھ او کمک م
 . شدیحذف م

 بردم و رونیسرم را از در ب.  نبودی کھ خبرنینھ، مثل ا.  شده بودیانتظارم طوالن    
 یخشم سراپا.  کردمدای و پشت در حمام پنی را کف زممیدر کمال تعجب لباس ھا

 یچطور م.  را از رو بستھ استرشی داد کھ شمشی م نشاننیا. وجودم را فرا گرفت
 !نم؟ی را ببوانی پر لی مھیتوانستم ن

چراغ خاموش و در اتاق قفل .  و بھ سمت اتاق خواب رفتمدمیبھ سرعت لباس پوش    
 ی کھ رویکی کوچادداشتی کنم کھ ی در خالی خواستم حرصم رو با مشت رویم. بود

 . مرا در خلسھ حماقتم فرو بردگریدر چسبانده شده بود، بار د
ببخش کھ در اتاق قفلھ، چون خودت .  مھربونم، خستھ بودم رفتم بخوابمیشر -    
 . بوسمتیم.  کاناپھ، بالش و پتو گذاشتمیبرات رو.  کارو کردمنی ا،یگفت
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 و نیی کردم و رفتارش را بھ حساب سن پانیگزیباز افکار مثبت را در ذھنم جا    
بھ سمت مبل رفتم و .  ھم نداشتمیگری دیالبتھ چاره . کانھ اش گذاشتم کودی ھامیتصم

 را کھ از نظر خودم با عشق شروع شده بود، بھ دور از ی مشترکی شب زندگنیاول
 .اندماتاق خواب و تخت و ھمسرم، بھ صبح رس

*     
با خودم فکر کردم .  بودرونیاز ب. دیچی در سرم پنی بوق ماشدهی نخراشیصدا    

 شو، ادهی بوق؟ خوب بابا پیصبح روز جمعھ و صدا.  مالحظھ ھستندیقدر مردم بچ"
 ."گھی مواقع است دنی ھمیزنگ خونھ برا

 : خوابم را خراب کردی تھ مانده شان،ی پر ناز پریصدا    
 .نازهیپر! یـــــیوا -    
در خانھ را باز کرد و !  نازهست،ی کھ نیزی تنھا چیبا خودم فکر کردم آن بوم نقاش    
 دختر بچھ نیچقدر مامانم گفتھ بود ا.  و شلوار کوتاهی وجبکی یبا مانتو. رونی بدیپر

 ! منی خورد، ولی مشترک نمیاست و بھ درد زندگ
 بھ ھمھ دیبا.  نشده جا بزنمیچی خواستم ھنوز ھینم. عاشق شده بودم! چھ کار کنم؟    
نعره !  سختیلیسخت بود، خ.  کردمیا ثابت م بھ عروس کوچولوم، خودم ریحت

 :زدم
 .رونی سر و وضع نرو بنی با ا؟یریکجا م -    
 : گفتیبا لحن معصومانھ ا    
 .ستمیتنھا ن!  کنمیخواھش م. امی زود بدمیقول م. بذار برم...  یعنی. رمیم -    
 ...  و من باز    

 
 )شانیپر    (

 
 .دست تکان داد می برانی از داخل ماشنازیپر    
 ! خانومیسالم آش -    
 . نشستمنیبا اخم داخل ماش    
 .ادی بدم م،یصد بار بھت گفتم بھ من نگو آش -    
 : گفتی ظاھرتی با عصباننازیپر    
 ،یدر ثان. دهی می معنھیھر دو تاش .  نداره کھشانیآشفتھ و پر.  باباالی خیب! اوه -    
ُ و اخم و تخمت واسھ ما آوردی عشق و حاالتو کردیرفت ِ  !؟یَ
 . زدمیپوزخند صدا دار    
بعد .  سن بابا بزرگ منو داره،یریکبیغول تشن ا! کدوم عشق و حال؟. برو بابا -    

 . زدمی مدی کھ نباییمنم زدم ھمون جا.  ترکونھی سالھ الو مستی نوزده، بیمثل پسرا
 :دی خش دارش پرسیبا صدا    
 !؟ی ھستی کگھیبابا تو د! ؟یجون من زد -    
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 : دادمحیبا اخم توض    
 ھی دفاع شخصیھمش بھ خاطر کالسا. ستی دست خودم ن،ی دونیتو کھ بھتر م -    

 .دلم سوخت براش. گناه داشت.  کنمی حملھ مشھی مکمی نزدیکیتا .  رفتمیکھ م
 . بھ خودش گرفتی حالت مسخره انازیپر    
 نرفتھ کھ کاراشو؟ ادتی. حقش بود.  خواد دلت برا اون بسوزهینم. اوه برو بابا -    

 !لیپسره زگ
 کھ اسمش را عشق گذاشتھ شی فکرھایکم بھ خاطر ب!  شد فراموش کنمیمگر م    

 یِ کھ تا قبل از آمدن شھرام رویتمام کسان.  نشده بودمتیبود، در خانھ و مدرسھ اذ
خانواده ام، دوستانم . تفاق نظر داشتند جلف بودنم ای خوردند، حاال رویاسم من قسم م

 از کاه، کوه ساختند کھ مجبور ی ھم آن قدر الکتیدر نھا. رستانی دبیرھای دبیو حت
 کیآن ھم فقط بھ خاطر .  مدرسھ را رھا کنم و بشوم زن آقا شھرامپلم،یشدم قبل از د

 . توانستم فراموش کنمیاصال نم. اشتباه کوچک از طرف من
 . رشتھ افکارم را از ھم گسستزنای پریصدا    
 ؟ی داری امشب چھ برنامھ ای شازده دوماد؟ برانی ادی نرسیی بھ جاشبیپس د -    

 . مثل تو بگذرهی محالھ کھ امشب از فرشتھ ادم،ی کھ من دی چاکنھی عاشق سنیا
 . پوست لبم را کندمی عصبیبا حالت    
  کھ من ندارم؟یچھ خبرا دار. تو بگو.  کنمی می فکرھی امشبم یبرا -    
 : را پارک کرد و گفتنی ماشنازیپر    
 . روده بزرگھ رو خوردکھی کھ روده کوچمی کلھ پاچھ بھ بدن بزنھی شو ادهیفعال پ -    
 یلی خی زخم کلھ پاچھ متنفر بودم، ولیاز بو. با افکار درھم و برھم ھمراھش شدم    

 . تنفراتم سرپوش بگذارمی بر رو کردمی میوقت بود کھ سع
.  بودی عالیھمھ چ.  ناناس بودایلیلباستم خ. شبی دیعجب خوشگل شده بود -    

َاه اه. میری بگدهی مادر شوھرت رو نادی برزخافھیالبتھ اگھ ق  .ی و افاده اسی فکھیزن! َ
 .ستی نی دونستم مادر شھرام بھ ازدواج ما راضیم    
 یحت.  شدی ھم صحبت نمی با کسدمی کھ من دیی؟ تا جا گفتیزیچرا؟ مگھ چ -    

 . خودشیالیفک و فام
 : جواب داددی کشی از نان را کف کاسھ اش می کھ تکھ بزرگی در حالنازیپر    
 ھی بقی تونی وقتا با دھن بستھ ھم میبعض. ھمھ حرفا رو کھ نباس زد. نھ قربونت -    

 تو می بزنری بگییحاالم پاشو برو دو تا چا. نوع نگاه مھمھ خوشگلھ. ی کنیرو خط خط
 .پاشو قربونت. رگ
 ی مدل کلمات استفاده منی از ایوقت.  رفتمی گرفتن چای برای کالم اضافھ اچی ھیب    

.  از من بزرگ تر بودی چند سالنازیپر. دمی کشی قدم عقب مکیکرد، ناخواستھ 
وگرنھ من چھ کارم بھ .  عاشقانھ شھرام بودی ھایم کار ما ھم حاصل ھمان ندانیدوست

 ادی خشن و مردانھ اش زاتی کم روحکیبود فقط  یالبتھ دختر خوب.  دخترھاپی تنیا



 7 

 و در ھمھ حال شھی بود کھ ھمی تنھا کس،ی ھم صحبتی و بیی تنھایتو روزا. بود
 . منی شود گفت تنھا دوست واقعیم. کنارم بود

 .دی و دستم را کشدی را پر صدا ھورت کشیچا    
 بھ دستات؟ چھ داغونھ ی شد بزنی نمدای کرم ناقابل پھی تی عروسدیاوه تو خر -    

 .پوست دستت
 .لبخند زدم    
 روز مرطوب کننده نزنم داغون ھی. کال پوستم خشکھ. مثل اسکاچ زبر شده! آره -    

 م؟ی کار کنی چھ؟ی حاال برنامت چ،یخوب صبحونھ ام کھ خورد. شھیم
 : کرد گفتی مزی را تمشی کھ با زبان دندان ھایدر حال    
  کوه؟ خوبھ؟میبر -    
 نیھنوز بھ ماش.  باال انداختم و ھمراھش شدمی تفاوتی را بھ نشانھ بمیشانھ ھا    

 .شیشونی پی رودی کھ محکم با دستش کوبمی بوددهینرس
 .زود باش.  برسونمت خونھدیزود سوار شو کھ با.  دخترمیبدبخت شد -    
 : گفتمیبا تعجب و دلخور    
 نی ذارم؟ پا بھ پات حال ای تنھات نم؟ی کھ بھ من دادی بود قولنیھم! واقعا کھ -    

 .ی چھ زود جا زدرم؟ی گی رو میریکبیا
 .ی صندلی را باز کرد و ھولم داد رونیدر ماش    
 !َاه. گمی برات منیبش.  توی زنیدر غر مچق.  بابانیبش -    
 . بھ طرف خانھ حرکت کردیی باالیلیسوار شد و با سرعت خ    
 دم ادی و کوفت و زھرمار می و کاچی مقوی غذاینی سھیاالن مامانت با ! وانھید -    

 فھمن یم.  دختره خنگیری لو من،ی آفرشھ؟ی می چیاون وقت اگھ تو نباش. خونتون
 ی خوایمگھ تو نم.  کننی خوان برات روضھ خونی و از فردا میشوھرتو دور زد

 . بفھمھی کسی بذاردیباخوب ن! ؟ی شازده دومادو بچزوننی کم اھی
ھنوز ساعت ھشت ھم نشده . نگاه ھراس زده ام را بھ ساعت انداختم. دمیتازه فھم    
 مزاحم خلوت عاشقانھ ما یکسمحال بود قبل از ساعت ده . دمی کشینفس راحت. بود

 . بشود
 
 

 ) شھرام    ( 
 

. دمی کشیآه کوتاھ!  ھم از صبحنی و ایآن از شب عروس.  شدیاصال باورم نم    
 خواست یاالن م!  نشان نداده بود؟یزی بود؟ پس چرا چدهی ھنوز من را نبخشیعنی

ر، با لبخند مرا  تمام شب قبل، داخل تاالی ولرد؟یانتقام اشتباھات ناخواستھ مرا بگ
 م؟ی بودچی من و عشقم در نظر او ھیعنی توانست؟ یچطور م.  کرده بودیھمراھ
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بھ حال .  خواستی داغ می چاوانی لکیدلم .  گاز گذاشتمی را رویبلند شدم و کتر    
 یوقت.  صبحانھ، خودم را سرگرم کنمزی مدنی کردم با چیخودم پوزخند زدم و سع

 دادم ی کھ لقمھ ھا را فرو میدر حال.  شدی چند برابر ممی بودم، اشتھای عصبانیلیخ
 ی زندگی روزھانی دوست نداشتم بھتراصال.  و رفتارھاش فکر کردمشانیبھ پر

آن قدر عاشقش بودم کھ بتوانم از .  روزھا بشودنی بھ بدترلی ما تبدیمشترک، برا
ر کودکانھ اش شده  رفتاری درگدار،ی دنیاز اول.  کنمی کودکانھ اش چشم پوشیرفتارھا

 . لبخند بر لبم نشستاری اختی آن روز، بیادآوریبا . بودم
 کار او را ادامھ زیپدرم از طال فروشان سرشناس بود و اصرار داشت کھ من ن    

دلم .  عالقھ نداشتمی من برعکس او و برادر کوچکم شھروز ،اصال بھ کاسبیدھم، ول
 خودم مشغول کار ی توجھ بھ عالقھ شخص خواست کھ درسم را بخوانم و بتوانم بایم

 در رشتھ پلمی از گرفتن مدرک فوق دبعد.  وارد ھنرستان شدملی دلنیبھ ھم. شوم
البتھ پدرم کھ بھ شدت از من دلخور بود، .  بھ سرعت وارد بازار کار شدموتریکامپ

 ی از پس انداز شخصا،ی مھربان دنی مادر مثل تمام مادرھای نکرد ولتمیاصال حما
 چند دنی مغازه کوچک و خرکیبا اجاره .  کرد تا کارم را شروع کنمتمیخود حما

 کیبعد از گذشت .  استارت کار را زدمی و لپ تاپ و لوازم جانبوتری کامپستگاهد
 . بودموتریُ شود گفت کھ مخ کامپی شده بودم و می خودم کسیسال برا

آن روز برخالف .  روزھا از ھمانیکی گشت بھ ی ھم برمشانی من و پرییآشنا    
 دختر کم کی پراندم کھ ی نداشتم و بھ قول معروف، مگس میادی روزھا کار زھیبق

دکور .  بغل زده بود، وارد مغازه شدری را زوتری کامپسی کھ کیسن و سال، در حال
 ریدستم را ز.  شدی من نمزی متوجھ می بود کھ در لحظھ ورود کسیمغازه بھ گونھ ا
 ی دانستم تا کامال نچرخد مرا نمیم.  نظر گرفتمریاستھ حرکاتش را زچانھ زدم، ناخو

 . زدیصورتش مثل لبو سرخ شده بود و نفس نفس م. ندیب
 را بھ شیدست ھا. دی کشقی عمینفس.  گذاشتنیی را پاسی کز،ی منی اولدنیبعد از د    

 یپوف بلند.  کمرش را کم کندی خواست خستگیم.  خم و راست شدیکمر زد و کم
نگاھش در نگاھم گره .  داد سرش را چرخاندی کھ گردنش را ماساژ می و در حالدیکش

 . چشمانش شده بودمییبایمحو ز. خورد
 : وقفھ گفتیلبش را با خجالت گاز گرفت و ب    
 چش ھوی دونم ینم.  ھنگ کردهوترمیراستش کامپ. دمیشما رو ند. دیببخش! ِا وا -    
.  کرده بودمپی تای کل،یمی درس شقی تحقیمنم برا. د کری قاطھویخوب بودا، . شد
 ی خونھ نبود، مجبورینھ کھ کس.  دونستم چھ کار کنمینم.  ترسم پاک شده باشنیم

 دینھ ببخش...  از دوستام آدرس شما رو یکی م، راستشو بخوام بگیعنی. خودم آوردمش
البتھ . دی رو حل کنیوتری ھمھ مشکالت کامپدی تونی رو داد و گفت شما منجایآدرس ا

 و من دی کھ نکنھ وقت نداشتھ باشدمیمنم ترس.  شلوغھ ھایلیدوستم گفت سرتون خ
 و با م رو برداشتسی خونھ، کدمی اصال معطل نشدم و تا رسنیواسھ ھم.  شمرونیح

 ری تقصچارهیالبتھ اون ب.  کردادهی کوچھ اشتباه منو پھی راننده ی ولنجا،یآژانس اومدم ا
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ِا . دی شھ و شما ببندری ددمیمنم ترس.  کم آدرسو اشتباه داده بودھیر کنم دوستم فک. نداشتا
! دیِا وا نھ ببخش.  کھ خودم بغلش کردمدی شما در مغازه رو ببنددمیترس. دیوا نھ، ببخش

 زود الزمش یلیخ!  نھدی نگد؟یحاال تو رو خدا شما وقت دار. بلندش کردم و آوردمش
 !دایببخش. دارم
.  بھ من زل زدرشی نظی بیساکت شد و با آن چشم ھا. دی کشقی نفس عمھیبعد ھم     

 وانی لکی بھ غبغب انداختم و یباد.  لبخند کوچک و از نظر خودم دختر کش زدمکی
 .آب بھ طرفش گرفتم

 .ندازمی نگاه بھش مھی منم د،ی بخورنویتا شما ا -    
 . تر کردوانھی بر لب نشاند و من را دییبایلبخند ز    
  کشھ؟ی چقدر طول مدیفقط ببخش. دی خوبیلیشما خ. ممنون! یوا -    
 :با لکنت گفت. دیترس.  و پر سوالم را بھ او دوختمرهینگاه خ    
 . اومدمییھوی یلی ترسم مامانم نگران شھ، آخھ خی نھ کھ مدا،یبخش... ب  -    
بھ تلفن اشاره .  گرفتمگھی ژست دختر کش دھی را باال دادم و می از ابروھایکی    

 :کردم
 . بھ خانواده کھ نگران نباشنی و اطالع بدیری تماس بگی تونیم -    
 .دیکف دو دستش را بھ ھم کوب    
 .واقعا؟ بازم ممنون -    
بعد از .  او بودشیتمام حواسم پ.  اصال تمرکز نداشتمی را باز کردم ولسیپشت ک    

 . را گذاشتیوشچند بار تماس گ
  کشھ؟ی چقدر طول مدی گفتد،یچھ کار کنم؟ ببخش.  دنیجواب نم -    
 :با لبخند جواب دادم    
 . کار دارهی دو ساعتیکی حداقل ی نگفتم، ولیزیمن چ... وا -    
 : گفتی و با نگراندی را در ھم کششیاخم ھا    
 نجای اادی تونم زینم؟ نم انقد وضعش خرابھ؟ حاال من چھ کار کیعنی! ی وایا -    

 اشکال نداره؟. امیمجبورم عصر ب. شنینگران م. بمونم
 . فکر کردمیکم    
 وحشت یچشم ھا. رمی گی کارم کھ تموم شد تماس مد،یشماره بذار.  ندارهیرادیا -    

 .زده اش را بھ من دوخت
 .رمی گی مامیمن خودم م.  شھی شماره نمیعنی! ِا وا نھ -    
 . ام را بھ او دوختمرهی نگاه خھی چند ثانیبرا    
 ساعت ھفت خوبھ؟ -    
 . دندان فشردریلبش را ز    
 .رهی دیلیخ -    
 . شده بودمرشیبد درگ    
  خوبھ؟میپنج و ن -    
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 .برق چشمانش از نگاھم دور نماند    
 !ھیعال. ممنون -    
آن . ھ جان من انداختھ است بی آن کھ بداند چشمانش، چھ آتشیآن روز او رفت ب    

 .  را انجام دادممی رفتار زندگنی و اشتباه ترنیروز او رفت و من بچھ گانھ تر
 
 

 ) شانیپر    ( 
 

 نیحوصلھ س.  دادم شھرام خواب باشدی محیترج.  باز کردمیدر خانھ را بھ آرام    
 . شدن را نداشتممیج

 خوش گذشت؟. سالم خانوم -    
 لحظھ کوتاه، دلم کیفقط . داخل آشپزخانھ بود. نگاه ھول شده ام را بھ او دوختم    
 . اش سوختیی تنھایبرا
ِا ا س  -       کردم؟دارتیب! دیببخش. سالم... ِ
 .پوزخندش از نگاھم دور نماند    
 کھ ادتی.  کرددارمی نازتون بیلیدوست خ. ی نکردداریشما منو ب. زمینھ عز -    

 نرفتھ؟
 .لبم را با دندان فشردم    
 .دیببخش.  اومدشیپ -    
 .دی کوبزی می را رووانیل    
 تازه عروس رو کلھ ھی تونھ ی می چھ اتفاق مھمدی بگشھیم!  جالبھیلیخ. جالبھ -    

 ھست و چھ کاره ی کستی کھ اصال معلوم نی اونم با کسرون؟یسحر از خونھ بکشھ ب
 ؟یی مشترک آشنای زندگی تو اصال با معن؟ی فکر کردیخودت چاست؟ واقعا تو با 

.  کنمی کاراتو درک نمی اصال معن؟ی دونی می صبح بعد از ازدواج چنیاصال از اول
 کار امروز ی برای گذاشتم ولتی حفاظتماتی تعلی رو بھ پاشبتیبرخورد زشت د

 . نکردمدای پی موجھلی دلچیصبحت، ھ
قبال !  بلند و از خشمشیاز جذبھ اش، از صدا. دمی ترسم،یراستش را بخواھم بگو    

 اشتباھاتش، ھی توجیقبل از ازدواج و برا.  شده بودی عصبنی چننی بار اکیفقط 
 . کرددی ام را تشدنھی کگری آن روز، بار دیادآوری

 نگفتھ رم،ی گی رفت و آمد با دوستام از تو اجازه نمی گفتھ بودم برا؟یخوب کھ چ -    
 مدرسھ، مکتیِ من بچھ رو، از پشت نی خوای کھ می کنیفتھ بودم اشتباه مبودم؟ گ

 ی صدا؟ی بلدی چی نگفتھ بودم؟ از مردونگ،ی بکشونییپشت اجاق گاز و ظرفشو
 ھی دی در امانت و تھدانتی خی بود، از مردونگھ رفتادمیبلند؟ عشق و حال شبانھ؟ آھا 

 .یدختر بچھ رو بھتر بلد
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 کھ چوب کار نکرده ام را خوردم، یی روزھای آورادی.  راه افتاداری اختیاشکم ب    
 . بد شدی شکل روزھانی کھ بھ بدتری خوبیروزھا

 :طعنھ زدم.  را شکستنمانی زنگ در، سکوت کوتاه بیصدا    
 . آوردنزهی مرد شدن تو و زن شدن من جایپاشو درو وا کن کھ برا -    
حوصلھ . منتظر نماندم و بھ اتاق پناه بردم. با چشمان متعجب بھ سمت اف اف رفت    

 . توجھ ام را جلب کردی بلند مردیصدا.  کس را نداشتمچیھ
 ھی کراییالی خونھ و،ی ندارینی چھ آقا؟ خب شما کھ فرھنگ آپارتمان نشیعنی -    
 التونی فک و فامنی بوق ماشی صدا،ی استراحت کنی خوایاول صبح جمعھ م. کن

 و تبارتون تا دم در خونھ لی کھ کل اشبتونیاونم از د. دی کشآرامش شھرکو بھ گند
 گھی دی جوانن، ولشونھ،یعروس.  شھینم  شبھ، ھزار شبھی میگفت.  کردنتونیھمراھ
 .دی کم مراعات کنھی.  ھا تقاص بدنھی ھمسادیینجای کھ ای روزنی تا آخرستیقرار ن

. دمی شنی شھرام را نمیصدا.  زدی اش بلند بلند حرف مدهی نخراشیمرد با آن صدا    
 بود کھ حوصلھ نداشت ی آن قدر از من عصبانای کردم ی را درک نمشی جایسکوت ب

 ی تفاوتی بھ نشانھ بیشانھ ا.  ھم ھر دو حالتدیشا.  دادی مھی حق را کامال بھ ھمساای
ر  کردم و تن و فکضی بلوز و شلوار خنک تعوکیرا با  مانتو و شلوارم. باال انداختم

 . خستھ و آشفتھ ام را بھ تخت سپردم
 

 ) شھرام    ( 
 

 ی ھم دست کمھی ھمسای آقاتیشکا.  مثل پتک بھ سرم خوردشان،ی پریحرف ھا    
 کھ نانھیواقع ب.  کنمھیخستھ تر از آن بودم کھ بخواھم توج.  او نداشتیاز حرف ھا

 ی مودبانھ تر صحبت می کاش، کمی محترم بود ولبای تقری کردم حق با آقاینگاه م
 ی بنیا.  وقفھ دھانش را نگاه کردمیشدن ب  باز و بستھش،ی تو جھ بھ حرف ھایب. کرد

 ییجالب بود کھ فکر کردن بھ تند گو.  انداختی مادمی را بھ شانی ھا، پرییمکث گو
 . کردی لبخند را مھمان لبم مت،ی در اوج عصبانیش،حتیھا

ُ سر نی زمیدر را بستم و ھمان جا پشت در، رو کردم و یی بلند باالیعذرخواھ    
پس ھنوز مرا مقصر تمام .  رفتی نو عروسم در ذھنم رژه میحرف ھا. خوردم

 اجازه عکس یواقعا با برداشتن ب.  ھم نبودمری تقصیب.  دانستی مشی ھایبدبخت
. عاشق شده بودم.  استفاده نبودء قصد من سوی در امانت کرده بودم، ولانتی خش،یھا
 مناسب یمنتظر فرصت.  خواستم با نگاه کردن بھ آن عکس ھا، آتش دلم را آرام کنمیم

 دختر خالھ فضول و کم عقلم ریتقص.  احساسم صحبت کنمیبودم تا با مادرم درباره 
  دانستم کھ دختر خالھ احمقم ھمان دوستی مدیاز کجا با. دیبود کھ کار بھ آنجا کش

  است کھ آدرس مرا بھ او داده است؟شانیپر
 ریذھنم بھ شدت درگ. دمی مبل دراز کشی روگریبلند شدم و بار د. دمی کشیآه بلند    

.  کردنی را سنگمی و فکر شلوغ، پلک ھاختھیاعصاب بھ ھم ر.  شده بودریاتفاقات اخ
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.  رفت چشم گشودمی کھ رو بھ اوج میبا حس سردرد.  دانمیچقدر گذشت را نم
. دی کشی انتظارم را می سر درد بددم، خوریاگر قرص نم.  زدی ام نبض میانشیپ

 . برداشتن قرص، بھ سمت اتاق رفتمیبرا
انگار نھ انگار کھ . ی و نگرانشی تشوچی ھیب.  بوددهیخواب.  بر لبم نشستیپوزخند    

.  روز ازدواجمان استنیانگار نھ انگار کھ امروز اول.  بودریھمسرش از او دلگ
 زهی مرد شدن تو و زن شدن من جایپاشو کھ برا" حرفش افتادم نی آخرادیاخواستھ ن

 و الی خی دادم بی اجازه مدینبا.  بودمدهیھم حرف نفنیمنظورش را از ا." آوردن
 .آسوده بخوابد

 .کنارش نشستم و بلند صدا زدم    
  خانوم؟یآشفتھ خانوم؟ آش -    
لبخندم .  خوردیدر خواب تکان.  گونھ خطاب شدننی دانستم متنفر است از ایم    
 . تر شدظیغل

 .نمی خانوم پاشو ببیآش -    
 . و نشستدیخودش را عقب کش.  حالت ممکن باز شدنی ترعیچشمانش بھ سر    
 ؟ی کنی چھ کار منجایتو ا... تو ... ت  -    
 . نشاندمیشانی بر پیمتظاھرانھ اخم    
  بود؟ی چزهیآشفتھ خانوم منظورت از جا -    
 . سرخ شدتیصورتش از عصبان    
 ؟ی ھستی کیفکر کرد. ی صدا کنی جورنی منو ایحق ندار -    
 . فشردمی دو انگشت بھ آرامنیچانھ اش را ب    
 التی خی کھ بشبی دی فکر کرد؟یھنوز باور نکرد! ی و قانونیشرع! شوھرت -    

 غازو ھی و صد من ی تو چشمام و خزعبالت تکراری حلھ؟ زل زدیشدم، ھمھ چ
 نکنھ ؟ی نھار چ،ی صبحانھ کھ نداد؟یدی خوابالی خی و بی خودت بلغور کردیبرا

 اونم ارن؟یبرامون غذا ب  زنم رستورانی عاشقانھ زنگ می مثل رمان ھایفکر کرد
 ی چزهیرت از جامنظو.  دختر خوب جواب بدهھی حاال مثل اتت؟ی چرنددنیبعد از شن

 ھستم و ھنوزم دوستت ی و خوبکی مرد رمانتیلی جوابت، چون خدنیبود؟ بعد از شن
. می کمکت کھ با ھم غذا درست کنامی صبح مشترکمونھ، منیدارم و چون امروز اول

 ؟یچطوره؟ دوست دار
 را در آورده ی شوھر عصبانکی ی کھ ادانیاز ا. بعد ھم چانھ اش را رھا کردم    

 خشونت الزم ی بچھ را بزرگ کنم، گاھنیاگر قرار بود ا.  نبودممانی اصال پشبودم،
خنده ام را فرو .  بوددهیترس.  تخت، چھره اش را نگاه کردمی رو بھ رونھیدر آ. بود
 .دادم
 ! منتظرم. بگو -    

 
 ) شانیپر    ( 
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 نھ ایشھرام عوض شده بود .  شدیاصال باورم نم. آب دھنم را با ترس فرو دادم    

 ،ی قبل از عروسکی رمانتی تمام آن رفتارھایعنی.  شده بودی عوضم،یبھتر است بگو
.  را بھ او دوختمسمی شده بودم؟ نگاه خی او تکراری سرعت برانیدروغ بود؟ بھ ھم

 . فشردی را بھ نرمام دستش را از پشت سرم رد کرد و شانھ
 .منتظر جوابت ھستم -    
 زهی دادم؟ جای محی را توضزی چھ چشی برادیمنتظر بود؟ االن با. مینگاھم را دزد    

 ی دادم کھ صبحانھ ای محی کردم و توضی بھ چشمانش نگاه مدی بایعنیمرد شدن؟ 
 خجالت باشم؟ آن ھم االن ی حد بنی توانستم تا ای فرستند؟ اصال می ما می برایمقو

 ی ام را بھ آتش مدهیِ وجودش ، وجود مرد ندتب  بود وکی حد بھ من نزدنیکھ تا ا
 . دادمی سوق میگری دی ذھنم را بھ سودیبا. دیکش
 و کوفت و زھرمار ی کاچیپس چرا کس.  دوازده بودکینزد. بھ ساعت نگاه کردم    

 . شھرام بودری ھم تقصنیا.  نگرفتھ بودندلمی بود؟ اصال کال تحواوردهین
 .اس کردم نفسش را کنار گوشم احسیگرم    
  خانوم؟یزبونتو موش خورده آش -    
 شیفاصلھ لب ھا.  کنمشتری را بتشی خواستم عصبانینم.  کردم خونسرد باشمیسع    

.  داشتم یبیحس عج. پمپاژ خون را در تمام تنم حس کردم.  دیبا گوشم بھ صفر رس
ه ام را  زدخیفاصلھ را کمتر کرد و با دست آزادش دست . خوشم آمد؟ چشمم را بستم

 . دیسر انگشتانم را بوس. ردم را حس کمیتند شدن نفس ھا. نوازش کرد
 م؟ی نھار آماده کنمیبر. ی بگی خوای کھ نمنیمثل ا -    
دستم . ردی بگی گذاشتم احساسات مرا بھ بازینم! مسخ آغوشش شده بودم؟ چرا؟ نھ    

 را ازشی تا ندمیچشم دز. چشمانش سرخ و نگاھش تب دار بود.  و بلند شدمدمیرا کش
 .بھ سمت آشپزخانھ قدم تند کردم. نمینب

 . نھار بکنمی برای فکرھی رمیمن م -    
 کھ ینگاھم بھ صبحانھ ا.  شدمی حال خارج منی از ادیبا. آب سرد را باز کردم    
 . ماندرهی خودش آماده کرده بود خیبرا
  خوره؟ی می صبحانھ اش انقدر کاملھ نھار چیوقت! چھ خوش اشتھا -    
 ما ی کھ قرار نبود برانیمثل ا! نھ.  بھ ساعت نگاه کردمگریآب را بستم و بار د    
 ھدف ی را باز کردم و بزریدرب فر.  بودی ھم رسم منسوخ شده ادیشا. اورندی بیزیچ

 بستھ کی.  و املت بودمرویم ھنرم ، ن تما؟یمن و آشپز.  شده چشم دوختمزیبھ مواد فر
 بستھ گوشت چرخ کی و خچالیبستھ را برگرداندم داخل . مبلد نبود! نھ. مرغ برداشتم

 و بستھ را دمی کشی توانستم آماده کنم؟ پوف بلندی میخوب چ. کرده برداشتم
 ی چھ کار مدیبا.  را بستمخچالی در دهیترس.  مرا ترساندخچالیبوق ھشدار . برگرداندم

 .دمی را عقب کشمیکردم؟ با دو دست موھا
 !یکی خیگامبو. ی دم بخوریاصال کوفتم نم. انگار کلفتشم! یوحش! یلعنت -    
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 برادر تیحما.  خواستی مادرم را میدلم نوازش ھا.  شدری سرازاری اختیاشکم ب    
 . چھ زود تنھا شدم.  خواھرمزی و تغوی جغی جی صدایحت. و پدرم

 
 ) شھرام (    
 

 کھ چند لحظھ قبل بھ خودم وارد یمخصوصا با فشار. سر دردم شروع شده بود    
 یعی حق طبنی دانستم ای خودم گذشتم چون میعیاز حق طب. سخت بود. کرده بودم

سخت بود گذشتن از او، .  را اشتباه بردارممی خواستم گام ھاینم.  ھستزی او نیبرا
 دیبا.  کردی ام موانھیو نجابتش د ی لطافت پوستش، پاکش،یعطر موھا!  سختیلیخ

 ی جسمش را ھم مدی بار ناخواستھ روحش را آزرده بودم، نباکی.  کردمینرمش م
بھ سمت . نبود.  و رو کردمری کردن قرص زدای پی دراور را برایکشوھا. آزردم

 .آشپزخانھ رفتم
 گرداند ی چند لحظھ برم داشت بعد ازی کھ برمیھر بستھ ا. محو حرکاتش شدم    

 از اندازه ام او شی خواستم محبت بیفقط نم. ستی بلد نی دانستم آشپزیم. زریداخل فر
خنده ام . دمی را شنشی ھاراهیبد و ب. دی را کششیبا دو دست موھا. را از من دورتر کند

چھ کرده بودم با . دیاشکش قلبم را بھ آتش کش. ن نشستی زمیھمان جا رو. گرفتھ بود
 !او

 .دمشیکنارش نشستم و در آغوش کش    
 .دمی نداره، داره؟ گفتم کھ خودم بھت کمک مھی نھار درست کردن کھ گرھی -    
 . پاک کردمیسرش را باال گرفتم و اشکش را بھ آرام    
پاشو .  خورمتای می کنھی گرست؟ی اشکات ننی افیح. پاشو خانوم کوچولو -    

 . قرص بھ من بدهھیفقط اول . عروسکم
 .دمی خم شدم و گوشھ لبش را بوساری اختیب. نگاه آزرده اش را بھ من دوخت    
 گای نگای نھ؟یچ. شمای موانھی شھ، ددی سر دردم شد؟ی بھ من قرص بدی خواینم -    

 ؟ی خوایبازم بوس م! ی کنیم
 . لب زمزمھ کردری ھم زیی پررویلی خھیبلند شد و     
 ھی یایبعد م.  مھربون باشمی خوای خودت نمنیبب. یگھ جرات داربلند بگو ا -    

ِ بچھ زر زروھا گرنی و مثل اینی شیگوشھ م  .ی کنی مھیِ
. دو تا قرص با ھم خوردم.  آب را بھ طرفم گرفتوانی لکی حرف قرص و یب    

 .چشمانم را بستم
 ؟ی شوھرتو ماساژ بدیشونی پی خواینم -    
 . را تجسم کنمتشی توانستم گارد گرفتن و عصبانی با چشمان بستھ ھم میحت    
 باور ی دونم گام اول رو اشتباه برداشتم، ولی چقدر دوستت دارم؟ میدیھنوز نفھم -    

 ھی با ھم دی روزا بانی ھمی خستھ، ولیلیخ. امروز خستھ ام. کن من مقصر نبودم
. ی صد در صد ضروری ولیار تکری حرف ھای سرھی. می بکنی و جدیصحبت کل
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 پدرانھ و تیاعتماد خانواده، حما. یاد رو از دست دزای چیلی دونم بھ خاطر من خیم
 قبولھ؟. ی بھ من کمک کندیتو ھم با. دمیقول م.  کنمیکمکت م. درس و مدرسھ

 کھ یزی تنھا چی ولنم،ی را ببمی حرف ھاری خواستم تاثیم. چشمم را باز کردم    
 . پوزخند تلخ بودکی شد بمینص
 ! گوسفندھی شب؟یشی می چھی شبی کنی مگامی نی جورنی ای وقتی دونیم -    
 . صورتم تکان دادیانگشت اشاره اش را جلو    
 الیخوبھ منم بھت بگم گودز.  کنمی احترامیمنم بلدم ب. مواظب حرف زدنت باش -    

 ؟یریکبی غول تشن اای
 دلش را چھ یحرف ھا. چقدر بچھ بود. دمیند بلند خیبا صدا. خنده ام گرفت    

 کرد کھ ی بھ من نگاه میجور. نگاھش کردم.  آوردی بھ زبان متیصادقانھ در عصبان
 . استدهی دی اوانھی دییگو
 ؟ینی بی میریکبی غول اھی واقعا منو مثل یعنی -    
 .بھ وضوح دستپاچھ شد    
 ی منو مثل گوسفند میعنی.  گوسفندیتو ھم گفت.  گفتمی جورنیھم... نھ ... ن  -    

 !؟ینیب
 .لبخند زدم. بلند شدم    
 ھیگوسفند گناه داره شب. نمی بی می گربھ وحشھی ھیتو رو شب!  نھیراستشو بخوا -    

  نرفتھ؟ادتی کھ شبوی د؟ی تو چیول! مظلومھ. تو باشھ
 .صورتش سرخ شد    
 .ی دونیتو کھ بھتر م. ناخواستھ بود -    
 ی می بازشی کھ با موھایدر حال. دمی او را در آغوش کشرانھی غافلگیحرکتدر     

 .ی بدحی خواد توضینم. زمی دونم عزیم -: کردم زمزمھ کردم
صورتش را .  کرد ی ام موانھی بکرش ، دی قراریب. انقباض بدنش را حس کردم    
 رهینگاه خ. صورتش گل انداخت . دمی اش را با تمام حسم بوسیشانی باال آوردم و پیکم

 .ھوس کردم ضد حال شم. ام را بھ چشمان خمارش دوختم
 ؟ی کنی ول نمیدی خوشت اومده چسبھ؟یچ -    
 : لبخند زدم.  دور شدن از من تقال کردیبرا    
 .یُمردم از گرسنگ.  نھارمیبر.  نشویوحش. باشھ بابا -    
 : کردم گفتمی خارج مزری کھ بستھ گوشت چرخ کرده را از فریدر حال    
 .ی کارو بلدھی نی خدا اگھ ادیالبتھ بھ ام.  خرد کنینی بردار و نگازی پھی -    
 ی رویپوزخند.  نگاه کردمی چشمریز.  را برداشت و مشغول شدازیغرغر کنان پ    

 .لب نشاندم
 .ھیالماس! ستشای نینی نگی کنی کھ تو خرد می مدلنیالبتھ ا -    
 . نشستنھی داخل ظرف و دست بھ سدی با ھم کوبازویکارد و پ    
 . بفرما،یشما کھ وارد -    
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 .تابھ را برداشتم    
 د؟ی لومبونی فقط غذا کھ آماده شد مد؟ی کنی کار میبعد اون وقت شما چ -    
 . دادنیدماغش را چ    
 . خودتکششیغذا پ. شمی مری سمروی نھیمن با  -    
 : گفتمانھیموذ    
 ھر جور عشقتھ ،ی اروزهی ف،ینی نگ،ی رو حاال الماسازایپ. ستی نیمشکل. یاوک -    

 رو کھ دوست ی تمام رو، اصال ھر چمرو،ی نی خودت خواستیبعد برا. خرد کن
 . آماده کن و بخوریدار
 قدر نی دانم چرا اینم.  نگاھش کردمی چشمریز. با حرص کارش را از سر گرفت    

 بر لبم ی لبخنداری اختی بود؟ بدهی واقعا از من و جذبھ ام ترسیعنی. ساکت شده بود
 .نشست

 ھیاز اول ! گھی آره د؟ی آوردریمظلوم گ!  کھنی خوش خوشانتھ مثل ایلی خھ؟یچ -    
 بلندت یفکر نکن از صدا. ی االن زور بگی بزنن کھ بتوندموی خانوادم قی کردیکار
تو . رمیبھ موقعش منم بلدم چطور حالتو بگ.  کردم و جوابتو ندادمیخانوم. دمیترس
 . خندمی تو مشیر  کھ منم بھی روزستی نرید. بخند
 کیجلو رفتم و با . طاقت نداشتم.  ماندرهی از اشکش خسینگاھم بھ صورت خ    

 تر و فیضع.  کردی تقال مھودهی رھا شدن، بیبرا. دمیحرکت او را در آغوش کش
. فرار کند" غول تشن"ِ تر از آن بود کھ بتواند از دست من بھ قول خودش فیظر
 کردم و در ھمان حال انش و بوسھ باردمی صورتش کشی صورتم را بھ نرمیزبر

 :زمزمھ کردم
 یتو کھ انقدر خوب بلد.  موش خوردهتوی مترھیفکر کردم زبون ! چھ عجب -    

 ھیحاال !  کردناتمای خانومنیال من عاشق ھم اص؟ی نکردشبی چرا د،ی کنیخانوم
 .ماچ بھ عمو بده

 ام فرو نھی را در مشت گرفت و سرش را در سراھنمی پناه، پی بیھمچون کودک    
 . برد

 
 اش خارج نھی خواست قلبش را از سیدلم م.  بودمدهی مرد پرروتر ندنی از ایعنی        

 یگاز ھم دلم نم.  خواستی ھم مماچ.  را در مشت فشردمراھنشیبا حرص پ. کنم
 !پررو، پررو، پررو. خواست نثارش کنم

 یمن برا.  خواستم عشقش را باور کنمینھ، نم!  عاشقدیشا.  ھم پررو نبوددیشا        
 . دادی را پس ممی تقاص تمام زجرھادیبا. انتقام آمده بودم

 عکس ر،ی کھ خانم مدیزمان.  شدی چشمانم دور نمی از جلونای می موذافھیق        
 و شماره اش را در برابر چشمان از حدقھ درآمده و متعجبم از ادداشتیشھرام و من و 

 ام، ھمان ی سرسخت درسبی رقنا،ی دانستم می آن روز نمد،ی کشرونی مدرسھ ام بفیک
 .دختر خالھ شھرام است
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 یدم آرامش م از وجوای ی کنی خانومانھ رفتار می شده خانوم؟ االن داریچ -         
 ؟یریگ

 . نکاستی ذره ای از خشمم حتی رشتھ افکارم را گسست ولشیصدا        
  بگم ازت متنفرم؟ی چھ جور؟ی خواھش کنم دست از سرم بردارشھیم -         
 اش برجستھ شد و پوستش بھ سرعت یشانیرگ پ. شل شدن دستانش واضح بود        

 دم،ی چشمانش خشم ندی نیدر ن.  اش را بھ من دوخترهینگاه خ.  رفتیرگیبھ سمت ت
 .دست خودم نبود.  داشتیچشمانش رنگ آزردگ.  چرای آزردگیول

 کالم چی ھیب. فاصلھ اش را حفظ کرد.  صورتش را پوشاندیلبخند محزون        
آن .  کج و کولھ را بھ آن اضافھ کردیازھای و پختی روغن را داخل تابھ ریاضافھ ا

 . فراموش کرد شعلھ گاز را روشن کندیاس کھ حت حویقدر ب
گاز را روشن .  نظر گرفتمریبا نگاه حرکاتش را ز. ھمان جا کز کرده نشستم        

 . در افکارم غرق شدمگریبار د. کرد
 دوست انھی عاشقانھ، نگاه موذادداشتی کی عکس من و شھرام، ر،یخانوم مد        

 !نای ام، می درسبی و رقیمیصم
 !؟ی خوریغذا نم -         
 !مگر چقدر گذشتھ بود؟.  افکارم را گسستش،ی صداگریبار د        
 ! لطفااری در بخچالیماست و نوشابھ رو از  -         
 و نان گرم شده را از ماکروفر زی میتابھ رو گذاشت رو. چھ مودب شده بود        

 .خارج کرد
 ؟ینی شینم -         
 . آن کھ نگاھم کند مشغول خوردن شدیب. نشستم        
 .گھی شروع کن د؟ی منو بشمری تا آخر غذا لقمھ ھای خوایم -         
 توجھ بھ من یبلند شد و ب. طعمش را دوست داشتم.  درست کردمیلقمھ کوچک        

لش را د.  اش را از نظر گذراندمدهیِقد بلند و اندام ورز. بھ سمت اتاق خواب رفت
 و شستن ظرف زیخودم را با جمع کردن م.  نگاھش ملموس بودیآزردگ. شکستھ بودم

 .دی پر کشوزناخواستھ فکرم بھ آن ر. ھا سرگرم کردم
 ،یی دستھ طالفی ظرنکی با آن عری کھ خانوم مدمی نشستھ بودیمیسر کالس ش        

 کھ یشنھ و مقنعھ ا پای و جوراب کلفت و کفش بی دست مشککیبا آن مانتو و شلوار 
 نی کس نبود کھ از اچیھ. ھمھ ساکت شدند.  وارد کالس شدد،ی رسیتا آرنج دستش م

 بھ سمت می گفت و مستقیمی شری بھ دبی اازهبا اج.  نترسدی عصبانشھی دختر ھمریپ
 .من آمد
 .دستش را بھ سمتم دراز کرد        
 ! االننیھم.  رو بدهفتیک -         
 را فمی لرزان کی و با دستاندی داشتم رنگم پرنانی کھ بھ خودم اطمنیبا ا. دمیترس        

 .بھ سمتش گرفتم
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  افتاده؟یاتفاق. دی بخشیم -         
تک تک کتاب ھا .  برگرداندزمی می را روفی کاتی آن کھ جواب دھد، محتویب        

 ...  بزرگ وبی کوچک و جبیج. و دفترھا را ورق زد
 آشنا بی پسر جوان کھ عجکیعکس من در کنار . عکس من بود.  شدیمباورم ن        

 ھا چرا نیا.  کاغذ کوچککی فکر کردن نبود و ی برای بودمش؟ وقتدهیکجا د. بود
  من بود؟فیداخل ک
 دختر عبوس دوختم و بعد بھ چھره تک تک رینگاه وحشت زده ام را بھ پ        

ِ داد و در آخر، نگاه ی سرش را تکان م کھ با تاسفرمانی بھ دبیحت.  ھایھمکالس
 .نای دوستم منی بھتریموذ

از مدرسھ بھ گناه ناکرده .  من شروع شدی ھایو از آن روز بود کھ بدبخت        
 . دشمنم شدنی دوستم، بدترنیبھتر. از خانواده بھ گناه ناکرده طرد شدم. اخراج شدم

 وقفھ ی و بوستھی بد کھ پی اتفاق ھانی پشت تمام ادمی تا فھمدی طول کشیلیخ        
 سفر کی ربع سکھ و کی است کھ مرا تنھا بھ یقی کشد، نارفی را بھ گند ممیزندگ

 . فروختھ استیاحتی سیارتیز
 دانستم تقاص کارش را یم. دمی کوبی ظرف را با حرص داخل جا ظرفنیآخر        

 .  ماندمی صبرانھ منتظر آن روز میب. پس خواھد داد
 

 ) شھرام     (    
 

سرم بھ شدت درد .  زد، قلبم فشرده شدادی بھ چشمانم زل زد و نفرتش را فریوقت        
 وجود یحتما راھ.  کردم فکرم را متمرکز کنمیسع. دمی تخت دراز کشیرو.  کردیم

چشم .  جا بزنمی آساننی خواستم بھ اینم.  را سامان دھممی نوپایداشت کھ بتوانم زندگ
 .نندی شدنم را ببمیتسل  منتظر بودند کھیادی زیھا

در . فکر کردم و فکر کردم. مودمی بار پنیطول و عرض اتاق را چند. بلند شدم        
 . پر کردمی چمدانم را با چند دست لباس ضرور،ی آنیمی تصمِیپ

 .چمدان بھ دست بھ سمت آشپزخانھ رفتم.  آمدی ظرف مدنی کوبیصدا        
 ؟ی شکنی مای ی شوریرف ھا رو م ظیدار -         
 . من و چمدان در گردش بودنینگاھش ب. بھ سمتم برگشت. دیبھ وضوح ترس        
 ؟یری مییجا -         
 .لبخند زدم        
 ساعت مین. تو ھم برو ساکتو ببند. میریبا ھم م.  خوام ترکت کنمینم. نترس -         

 .ی وقت ندارشتریب
 .نتی کابی رودی و با ضرب کوبدی کشرونیدستکش را از دستش ب        
 .امی جا نمچی من با تو ھ؟ی ھستی کیفکر کرد -         
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از . دی پشت سرش چسبنتی و بھ کابدیترس.  بھ سمتش رفتمی ساختگیتیبا عصبان        
ترس .  نگاه کند، سرش را باال گرفتمی کھ بتواند بھ چشم ھانی ایبرا. او بلندتر بودم

 . را در دست فشردمشیبازو.  زدیدر نگاھش موج م
 جا تو آشپزخونھ نی ھمی کنیاگھ باور نم. ی و قانونیمن شوھرت ھستم، شرع -         

 خوبم کھ یتا وقت.  و باالترهشتری بیلی خاراتمی کھ دامنھ اختی دونیم. بھت نشون بدم
 وگرنھ ی کن مواظب زبونت باشیپس سع. ادی سگم باال بیو خدا نکنھ اون ری ولچ،یھ
 ی وقت دارقھی دقستیاز االن فقط ب.  سوزونمتیم  و بدجورشمی عشقم مالی خیب

 . ھم ندارمی کھ شوخی دونیم. شتی پامیوگرنھ من م. یِ و با ساک دم در باشیآماده ش
 .محکم تر از قبل گرفتمش.  را از دستم رھا کندشیخواست بازو        
 ! گفتمی چی کھ خوب نگرفتنیمثل ا -         
 شی موھاریدستم را از ز. خواست لب باز کند کھ راه گشوده شدنشان را بستم         

 سرشار از عشق ، از تھ وجود، ھمان یبوسھ ا. رد کردم و سرش را باالتر آوردم
 . را داشتمشیطور کھ آرزو

 طرفھ بود کیھر چند .  تونمی کھ بخوام میدید.  شروع بودی برانیخب، ا -         
 ی دونیم. رمی مرحلھ جلوتر مھی ،ی کنی لجبازگھی بار دکی. دی چسبیلی بھ من خیول

 وقت قھیاز االن پانزده دق. پس حواستو جمع کن. شھیکھ مرحلھ بھ مرحلھ سخت تر م
 .یدار

 رشی نظیطعم ب. دمی شنی تپش قلبم را میصدا. دیاق دوبھ سرعت بھ سمت ات        
 .در ذھنم ثبت شد

 : بلند گفتمی کردم و با صدایخنده کوتاھ        
 .ی وقت دارقھیده دق -         
حاال .  مھمان کنمی اجباری لبانش را بھ بوسھ اگری خواست بار دی دلم میلیخ        

 یھوس کردم کم.  دادی خشونت جواب می شوم، کمکشی گذاشت نزدی نمیکھ بھ نرم
 . کوتاه بھ سمت اتاق رفتمیی توجھ بھ زمان، با گام ھایب.  سر بھ سرش بگذارمگرید

 . قدم جلوتر برمکیمجبورم . وقتت تمام شد -         
 را دی چرخش کلیصدا.  بودم کھ در بھ شدت بستھ شددهیھنوز بھ اتاق نرس        

 .دمیشن
 . تموم نشدهی کھ داده بودی ھنوز وقت؟یگی مچرا دروغ -         
 . ھمھ بچھ بودنش خنده ام گرفتنیاز ا        
 . مونھی جواب نمی کارت بنیا. ی من قفل کردی باشھ درو براادتی -         
 ی باز مانتو و روسریدکمھ ھا.  در دستش بودیساک کوچک. در را باز کرد        

 کھ یپشتش را بھ من کرد و در حال.  زدی کھ بر سر گذاشتھ بود، کامال تو ذوق میکج
 : رفت گفتی میبھ سمت در خروج

 .میبر. من آماده شدم -         
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. با دو گام بلند خودم را بھ او رساندم و از پشت محصورش کردم. دمیخند        
 . قلبش گذاشتمکیمخصوصا دستم را نزد

 .ی شدھی شوھرت تنبی بستن در بھ روی کھ برانیاما بعد از ا م،یریم -         
نفس گرمم را بھ گردنش .  کردمی دستم حس مریتند شدن ضربان قلبش را ز        

 : فشردم زمزمھ کردمی بھ خود مشتری کھ او را بی و در حالدمیپاش
 یول.  آشپزخونھ توادتھ؟ی.  شھی با مرحلھ اول قاطدیالبتھ با. ھی مرحلھ بعدنیا -         

 کھ مرحلھ سوم سخت گمی کنم، اما از االن می ت نممھی جریچون سر وقت آماده شد
 .ستی در کار نی دفعھ گذشتنیپس حواستو جمع کن کھ ا. تره ھا
در اوج درد .  با آرنج بھ شکمم زدیھنوز حرفم تمام نشده بود کھ ضربھ محکم        

 کھ بھ سمت نی قبل از ایه در را باز کرد ول از کمون رھا شدریمثل ت. خنده ام گرفت
در را بستم و کمرش را بھ . دمشی را گرفتم و بھ داخل خانھ کششیآسانسور برود بازو

 . چسباندموارید
 . خانومی آشی کردیبازم کھ چموش -         
 ریز.  رساندم چی سرش مھار کردم و فاصلھ را بھ ھیبا دستم دستانش را باال        

 :گوشش زمزمھ کردم
 یخالصھ کار از محکم کار! درستھ؟. ی از پاھات استفاده کنیفکر نکنم بتون -         

 ھ؟ی چیستی بوس آرتھینظرت درباره .  کنھی نمبیع
 شد ادی بودم کھ فشار دندانش زدهی طعمش نرسدنیھنوز بھ چش. لبم را جلو بردم        

 .دھنم شور شد.  نثارم کردیو گاز محکم
 :دمیغر        
 !یوحش! یلعنت -         

 
 

 ) شانیپر        (
 

بعد از .  کوتاه بسنده کنمی کردم ساکت باشم و بھ جواب ھای را سعریتمام مس        
 یبا سکوت راه ھر جدل.  دادم شنونده باشمی محی کھ نشان داده بودم ترجی ھنرنیآخر

 .د زی در گوشم زنگ مدشی تھدنیآخر. را بستھ بودم
در ضمن تاوان . مواظب خودت باش.  خانومی بدتره آشیلی خیمرحلھ بعد -         
 .ی بددی رو ھم بازتی تیدندونا
 نیاز فکر کردن بھ ا.  تخت ھتل آرام گرفتھ بودمی االن کھ در آغوشش، رویحت        

 لبم یانگشت اشاره ام را رو.  شدی تونھ باشھ، تنم مور مور می می چیکھ مرحلھ بعد
از چھ . صورتم گر گرفت.  قلبمکی نزدییحلقھ دستش را محکم تر کرد، جا. دمیکش

 یاحساس گرما و خفگ. دستان پر مو ھمسرم بود نی مرد با انیا! دم؟ی کشیخجالت م
 . جرات تکان خوردن نداشتمی کردم، ولیم
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 . نفسش را کنار گوشم حس کردمیگرما        
 .ذار بخوابمب! ی خوریچقدر وول م -         
 : گفتماری اختیب        
 .شمیدارم از گرما خفھ م. ی سفت بغلم کنی جورنی ایستیخوب مجبور ن -         
 . شدزی خمی نشیبھ سرعت در جا        
 یبرا. دهی طاقت نداره و خالصھ بندو آب مادی دونستم دختر زبون درازم زیم -         

 ؟یمرحلھ بعد آماده ا
 . دھنم گذاشتمی و دستم را رودمی کشی بلندنیھ        
 . نگفتمیزیمن کھ چ! تو رو خدا -         
 .نمی توانستم ببی ھم میکی بود کھ در تارادیبرق چشمانش آن قدر ز        
 . کامال مھارت کنمدیالبتھ قبل از شروع کارم با.  ندارهدهیالتماس فا -         
 ی مانع دستش رویلغزش ب.  محصورم کرد  کامالرانھ،ی غافلگیدر حرکت        

 .دمی کھ داشتم ترسیبیاز حال عج. پوستم منقلبم کرد 
 : لب زمزمھ کردمریز        
 . نکنتمیاذ!  کنم شھرامیخواھش م -         
 .بوسھ اش فرصت حرف زدن را از من گرفت        
 .یھ تو پر حرفبس ک.  ی زنی می آخرشم بھ تلخ؟ی چقدر ملسی دونستیم -         
دستش نوازش گونھ باال و .  دیچی عطر خنک تنش ، در مشامم پدیکنارم خواب        

 .شدی منییپا
 ی نمی من بخوابم وارد مرحلھ بعدی و بذاری باشی دختر خوبیاگھ قول بد -         

 .شم
 . اش مرا بھ عطسھ وا داشتنھی سی کھ موھایجور.  بھ خود فشردشتریمرا ب        
ُتف تف. آب دھنتو جمع کن! اوه -           .ی کردمیُ
 : آروم گفتمیلی خیاز ترس تکان نخوردم ول        
َ طعم تفم ملس بودشی پقھیتا دو دق -          َ ُ. 
 .نتوانست خنده بلندش را کنترل کند        
 اد؟یپس خوشت م.  آروم باشمی ذاری خودت نمنیبب -         
 فکر کردن بھ مرحلھ یحت.  و گوشھ تخت مچالھ شدمدمیچیپتو را دور خودم پ        

 . لرزاندی تنم را م،یبعد
 . دماغم زدیانگشت اشاره اش را رو        
.  حرممی بررمی دوش بگرمیم.  ندارمتی کارگھی امشب دینترس کوچولو برا -         

 ! عمو بغلایقبلش ب!  نھیتو ھم کم کم آماده شو، ول
 . زدمغیج        
 !خواھش کردم! شھرام -         
 .دی مرا بھ سمت خود کشغمی توجھ بھ جیب        
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 ی الکھ؟ی الکیفکر کرد. ی تقاص پس بددی باال بایصداتو برد. گھینشد د! نھ -         
 بھ فکر دی بای کنی اسم منو بلندتر از حد مجاز و با عشوه ادا میوقت. دست و پا نزن

 .یعواقبشم باش
 کھ فکر یطی در آن شرای نبودم، ولیقلقلک.  دفعھ شروع کرد بھ قلقلک دادنکی        

.  حرکت شھرام واقعا خنده دار بودنی شد ای منیی در ذھنم باال و پایمرحلھ بعد
برق .  اش را بھ من دوخترهینگاه خ.  کھ دست برداشتدمی خندیاز تھ دل م. دمیخند

صورتم را با !  برق توجھ نکرده بودم؟نی بھ امروزچرا تا بھ ا. شت چشمانش داییبایز
 .دو دستش قاب گرفت

 با ای می کھ با ھم شدی خنده ھات بودم؟ از روزنی چقدر منتظر ای دونستیم -         
 ی خندی میوقت.  خنده ھا رو داشتمنی ادنی دیآرزو. ی کردھی گرای یمن بحث کرد

 .ی بخندشھی کنم کھ ھمی کارھی دمیقول م. یشیمثل فرشتھ ھا م
 تر کیصورتش را نزد.  بودیگناه شھرام عاشق. محو صداقت کالمش بودم        

 زی بار من ننی ای پر مھرش آغاز شد ولی بازگریچشمم را بستم و بار د. آورد
دھانم .  خواستمی مزی را من نی ھمراھنیچرا؟ ناخواستھ بود؟ ا.  کردمی مشیھمراھ

با سرانگشتانم صورت . مانیھا  داد بوسھیطعم اشک م. چشم باز کردم.  شدشور
 .ختی ری لبخندم اشک مدنیِمرد من از ذوق د.  را لمس کردمسشیخ

 : زمزمھ کردماری اختیب        
کاش تاوان داشتن تو نداشتن ! ی من شده بودی وارد زندگی اگھیکاش جور د -         

 ! ھام نبودیتمام دوست داشتن
 :لب زد. دمیعطر خنک تنش را بھ مشام کش. مرا بھ خود فشرد        
.  گردونمی ھاتو بھت برمیتمام دوست داشتن. قول دادم بھت.  کنمیدرستش م -         

 .ی ھمراھم باشھیفقط کاف
حمام رفت و بعد دوشادوش ھم بھ .  تونستم؟ بلند شدی میعنی. سکوت کردم        

. تو صحن امام رضا نشستھ بودم.  شدیھنوز باورم نم. میسمت حرم امام رضا رفت
 یمرد.  ھا دلم باھاش صاف شھی زودنی کردم بھ ای کھ فکر نمیمرد. کنار شوھرم

 ی خواستم برایصبح م.  نگاه کردمییطال بھ گنبد.  شده بودمشیکھ بھ اجبار وارد زندگ
 و بھ تک تک حرف نمیمجبورم کرد کنارش بنش.  شھرام اجازه ندادی بروم ولارتیز
 . نگاه عاشق شدهکی کھ با نیاز روز اول گفت از ا.  گوش کنمشیھا

 دونستم دختر خالھ ام تو ی نم،یزی چقدر برام عزی دونیبھ جان خودت کھ م -         
.  بدمادی وتری کھ بھش کامپشمی اومد پی چند ساعت می ھفتھ انایم. مدرسھ شماست

 کھ اومده یی از ھمون روزایکیتو .  عالقھ داشتیلیخ. نتیُفتوشاپ و ورد و پاورپو
 یوقت. دمیالبتھ من بعدا فھم.  دارهی برمیشکوای و نھی بی عکست رو مشم،یبود پ

 دلش خواست بارم ی تو صورتمو ھر چدیداداش پرھامت اومد مغازه و عکسو کوب
 از یرفتم سراغش و ھر چ.  کردی من استفاده نموتری کس از کامپچی ھنای مریغ. کرد

 لبا عق. گفت کھ با فتوشاپ عکسامونو کنار ھم گذاشتھ. دھنم در اومد بارش کردم
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. یفتی برتونی کنھ کھ از چشم خانوم مدی کارھی خواست یحسود و بچھ گانھ خودش م
.  ھر کالسو ببرنی گفت کھ قرار بود شاگرد اوالی میارتی سفر زھی دونم از ینم

 ھی تعھد و ھی تذکر و ھی تشی کرد نھایفکر م. ی شد کھ از مدرسھ اخراج شیباورش نم
 ی رو براھی ھمون روز رفتم خونھ و قضبگم؟  تونستمی میچ. نھیینمره انضباط پا

.  ازدواجی گفت زوده برایم.  شدی نمیبابام راض. نذر امام رضا کردم. مامانم گفتم
ھمھ رو سرت و خانواده ت .  کردقی رفت تحقد،ی مادر رو دتی اصرار من و حمایوقت

 ضانذر امام ر. ی شدتی دونم کھ چقدر اذیم. ی خواستگارمیاومد.  خوردنیقسم م
نذر کردم ضامن آھو، ضمانت عشق . رمی بگتی آقا ازت حاللیکردم کھ رو بھ رو

 .ینذر کردم کھ بھ دلت بندازه تا از گناه ناخواستھ من بگذر.  بکنھشتیپاک منو پ
تمام وجودم را نگاه . من ھم در سکوت فقط گوش سپردم. م گفت و گفتشھرا        
.  وجودم را فرا گرفتھ بودیقیحس آرامش عم!  بھ صحنرهی بھ آدم ھا، خرهیخ. کردم

 را از دلم دور نھی کنیخواستم ا. ختمیاشک ر.  کردمازیدر دل با امام رضا راز و ن
 .کند

       
 شھرام        

 
 شانی سرعت بتوانم اعتماد پرنی کردم بھ ایفکر نم.  داشتمی خوبیلیاحساس خ        

 روح و روان ھم ی شفاست،یفقط شفا دادن جسم کھ معجزه ن. اورمیرا بھ دست ب
ِ نظر لطف آقا بودمونیآرامش االنم را مد. معجزه است  رفتھ ارتی زی براشانیپر. ِ

 . پرداختمازی بھ راز و نو چشمانم را بستم. ھمان جا نشستم. بود
 ارتی زی کھ برای مردمنیدر کنار ا.  داخل حرم تونجایا. ِآروم آروم. آرومم -         

 ی طوفانچی از ھگھید.  کنھی لحظھ ولم نمھی ی برایتو اومدن، حس خوب آرامش، حت
بغض . یدی دونم صدامو شنیچون م. ی منِی دونم تو ضامن زندگی ترسم چون مینم

.  اول خدا و بعد تو ھستمِونی مدنویا. ستیاالن ن  فشردیمو م گلوروز،ی کھ تا دینیسنگ
.  رو دارمشی پی کھ چھ راه درازی دونیم. بازم تنھام نذار. بازم کمکم کن. دلم سبکھ

کمک کن تا بتونم آرامشو ! پس تنھام نذار.  کھ دادم وفا کنمیی بھ قوالدی کھ بای دونیم
 نمیا.  شده زنممی و زندگفکر  تمام؟ی دقت کردی چھیبھ .  برگردونمشانی پریبھ زندگ

! عاشقتم.  عاشقتم امام رضاگھ؟ی دی کنیُکمکم م. ینی عشق زمھی. معجزه عشقھ ھا
  ھست؟یزی چنمیباالتر از ا

 ی را مشانی پریصدا. بھ دستھ کبوتران جلد حرم.  دوزمینگاھم را بھ آسمان م        
 .شنوم

 .می بریفتھر وقت گ. من آماده ام -         
 . نشانمی و کنار خود مرمی گیدستش را م        
 کھ با نیبھ شرط ا. دمی پس متوی گوش،ی شده بودیحاال کھ امروز دختر خوب -         

 .ی از من نقشھ نکشیری حالگی برا،یاون بوم نقاش
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 را یھمان طور کھ گوش.  خاموشش را کف دستش گذاشتمی و گوشدمیخند        
 .دی کرد پرسیروشن م

 کھ انگار بھ زور ازم دمی پس متوی گوشیگی منی ھمچ؟ی چیعنی ؟یبوم نقاش -         
 االن گفتھ باشم، من ھر کار نیبعدشم، از ھم. خوبھ خودم داده بودم بھت. یگرفتھ بود

تازه من ھنوزم از دستت . ی بکن نکن راه بندازستیقرار ن.  کنمیدوست داشتھ باشم م
 .ناراحتم

 . آوردمنیی را پامی دو انگشت فشردم و تن صدانیدماغش را ب        
. گمی می آورادیمحض . ی پررو شددمیبازم کھ بھ روت خند!  دخترهیآھا -         

.  گاز گرفتنت بودی مھیجر.  نشمی کھ وارد مرحلھ بعدی رو بھ عنوان باج دادیگوش
 . ھنوز تموم نشده ھایدر ضمن، مراحل قبل

 . بھ اطراف انداختی گل انداخت و نگاه شتاب زده اصورتش        
 . رو نگھ دارنجایحداقل حرمت ا.  ھاھیزیخجالتم خوب چ -         
 . تر شدقیلبخندم عم        
امام . یتو ھم زنم. کفر کھ نگفتم.  کوچولوی آشنی ھم برداشتھ ایچھ دور! اوه -         

 تی بھ اون گوشگاهی نھیاالنم بھتره .  بپرس ازشیباور ندار.  دونھیرضا ھم م
 کھ روده می بخوری چھی میبعدم بلند شو بر.  کھنی پر شده مثل ااماتیجعبھ پ. یبنداز
 . روده بزرگھ رو خوردکھ،یکوچ

 .دستش را گرفتم.  لبش نشستیلبخند رو.  را چک کردیگوش        
 .می بگو ما ھم بخند؟ی خونی میچ -         
 .دیدستش را کش        

 .نازهی پر؟ی کنی مممی جنیچقدر س!  بابایا -         
 . نشستمیشانی پیاخم رو        
 . دارهی دست از سرمون بر نمنجامی ای بوم نقاشنی دونستم ایم -         
 . شدیعصبان        
 .نازی پرچارهیب!  واقعا کھ؟ی بوم نقاشیگی منازیبھ پر -         
 : گفتمیبا دلخور        
 کلھ سحر، زنمو از م،ی روز عروسی کھ فردایحق دارم از کس. ناراحت نشو -         
 .ادی خوشم نندازهی ھامو بھ جونم مھی و ھمسارونی کشھ بیخونھ م
 .نگاه پر حرصش را بھ رو بھ رو دوخت. دی را در ھم کششیاخم ھا        
 .حقت بود -         
 پس ی براشانیپر. می بودی خروجکینزد.  تفاوت بودنشی بنیت شدم از اناراح        

 را ی خواستم روز خوبینم. دمی کشی در پی پقیچند نفس عم.  رفتیدادن چادر امانت
 . کوچک خراب کنمی اختالف نظرھانی امام رضا بودم با اونیکھ مد

 . شدکمی درھم نزدییبا اخم ھا        
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نظر تو .  بازارمی بعد برمی بخوری چھی می اول برگمیمن کھ م. نیاوه اخماشو بب -         
 .بنده خدا نگرانت بود.  زنگ بزنھی بھ مامانت ی راستھ؟یچ

 اش را یھنوز حالت تدافع. بدون آن کھ جوابم را بدھد مشغول گرفتن شماره شد        
 و دلخور یمن ھم عصبان.  خودش نبودریتقص. دیای خواست کوتاه بینم. حفظ کرده بود

.  مھم نبودی را آموختھ باشد، ولی داریبچھ تر از آن بود کھ راه و رسم زندگ. بودم
 .  آموختمی بھ او مودخودم ھر آن چھ را کھ الزم ب

 
 شانیپر        

 
 نیبھ خصوص بعد از ا.  سبک تر شده بودمیلی خمی از حرم برگشتھ بودیاز وقت        

 من ی برانی داد و ایالمش، نشان از دل تنگش مبغض ک. دمی مادر را شنیکھ صدا
 را بر باد داده شیآرزوھا.  بوددهی گناه ناکرده ام بخشی مرا برادیشا.  بودینشانھ خوب

 را عوض نکرده بود، می زندگری اتفاق ھا مسنیاگر ا. اشک در چشمانم حلقھ زد. بودم
 ام را بھ خاطر یلیدو سال آخر تحص.  کردمی کنکور آماده میاالن داشتم خودم را برا

 دختر کی را بھ خاطر زیاصال ھمھ چ. حسادت کودکانھ دوستم از دست داده بودم
 یول!  وجودمماقاز اع.  کنمنشی خواست نفریدلم م.  بھ فنا داده بودمیاحمق و عوض

 .ست حق نشستھ ای دانستم خدا جایم. دی چرخی نمنی توانستم زبانم بھ لعن و نفرینم
صورتم را بھ .  کھ دور کمرم حلقھ شد مرا بھ حال بازگرداندی دستیگرما        

 .سمتش برگرداندم
 .نگاه گرم و پر احساسش را بھ من دوخت        
 ینم.  کنمی گفتھ؟ درستش میزیمامانت چ. ی خوری غصھ میباز کھ دار -         

 ی داردیشا!  بھ امام رضا؟ی بھ خدا چ،ی بھ من اعتماد ندار؟ی بھ من اعتماد کنیخوا
 .ستمایمن اونقدرام بد ن. یشیامتحان م

 . زدمیپوزخند تلخ        
 . شوخ شدشیحالت چشم ھا        
 ی تازه داماد ناکام، اونم کسھی تنھا، با ک،ی تارمھی اتاق نھی وقت شب، تو نیا -         

 !؟ی زنی کھ پوزخند می ترسی واقعا نمره،ی مشیکھ مرحلھ بھ مرحلھ داره پ
 . ام را بھ او دوختمدهیچشمان ترس. بدنم مور مورشد. دمی ترسشیاز حرف ھا        
 ؟ی کنی متیچرا اذ -         
 را بھ میموھا. دی و مرا در آغوش کشدیبھ تاج تخت چسب.  تختینشست رو        

 . گرفتیباز
 ز من؟ ای ترسیم!  کنم؟ی متتی اذی کنیچرا فکر م -         
 !چشمم، گونھ ام، لبم.  صورتم را لمس کردیبا دست آزادش، اجزا        
 چقدر برام سختھ؟ ی کنی بگذرم؟ فکر نمییبای ھمھ زنی من از استی نفیح -         

 .گناه دارما
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 .محکم تر از قبل بغلم کرد. دمی خودم را عقب کشیکم        
.  طرفھ کھ مزه ندارهھیرابطھ .  ندارمتیاالن کھ کار. گھی نکن دیطونیش -         

 ! زنم؟ی حرف می از چی دونیاصال م
 .ھجوم خون را بھ صورتم کامال حس کردم        
 . کنم تمومش کنیخواھش م -         
 : آن کھ لبش را فاصلھ دھد گفتیب.  گونھ ام نشاندی روی و بوسھ آرامدیخند        
از من بھ . ستمی نبھیمن کھ غر. ی دونیبدونم چقدر م دیبا. جواب سوال منو بده -         

 و دستات دون دون ی شدی سرخ و سفی جورنی ایاگھ بخوا. تو محرم تر وجود نداره
 یینکنھ تو ھم از اونا. جواب منو بده. انقدر تکون نخور.  دم ازت بگذرمایشھ، قول نم

 ارن؟ی ھا بچھ ھا رو ملک  کنن، لکی کھ فکر میھست
 .رمی زبانم را بگینتوانستم جلو.  شده بودمیعصب        
 .شھی بچھ درست مھی ی دونن چھ جوری ھام می بچھ دبستانگھیاالن د -         
 دی تخت خوابیرو.  داده امی بزرگی خنده بلندش بھ من فھماند کھ چھ سوتیصدا        

 :  کوتاه مھمان کردیو مرا در حصار بازوانش جا داد و گونھ ام را بھ بوسھ ا
 یگیاگھ راست م.  ھایستی کردم بچھ مثبت نیاون قدرام کھ فکر م. خوبھ پس -         

 ... ؟یچھ جور
 اش پنھان کردم و نھی سیسرم را در پھنا. اجازه ندادم حرفش را ادامھ دھد        

 :ملتمسانھ گفتم
 .خجالت از رمی میمن االن م.  کنم بس کنیخواھش م! شھرام -         
 دمی کھ ترسیجور.  و مرا محکم بھ خودش فشرددیبلندتر از معمول خند        

 :دمینال.  بشکندمیاستخوان ھا
 !آخ -         
 .خنده اش شدت گرفت        
. گھیباشھ بخواب د.  نالھ ھات شروع شدنومدهی نیھنوز کھ لک لک.  بابایا -         
 . نکنمتتی تا فردا اذدمیقول م

 .  کردم دھنم را باز نکنمی و سعدمی تنش را بھ مشام کشیبو        
 

 شھرام        
 

آن .  کرد خانومیچھ اظھار معلوماتم م.  خنده ام را گرفتھ بودمیبھ زور جلو        
 . دادمیچنان خودش را در آغوشم پنھان کرده بود کھ ھر لحظھ امکان خفھ شدنش را م

 .ری نفس بگھی باال ای بیوقت کرد.  خانومی آشیخفھ نش -         
 : جا بھ جا شود گفتی ذره ایبدون آن کھ حت        
 !؟ی مرحلھ بعدی آتو بدم دستت کھ بریخوایم! یِا زرنگ -         
 . کردمشی از خودم جدایبھ نرم. رمی قھقھھ زدنم را بگی توانستم جلویواقعا نم        
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 ی کار دادی االن مواظب نبودنیبب. گفتم مواظب زبونت باش! نشد! گھینھ د -         
 . گردن من نندازیالک. دست خودت

 کنار تخت زی محکم بھ می رفت ولنییاز غفلتم استفاده کرد و از تخت پا        
 : گفتمدمی خندیھمان طور کھ م.  آخش بلند شدیصدا. برخورد کرد

 ؟ی کنیاز دست من فرار م.  نداره چوب خدا صدانیبب. حقت بود -         
 :لبھ تخت نشست و با بغض گفت        
  دادنتھ؟ی دلداری بھ جا؟ی پررو ھم ھستی پامو کبود کردیزد -         
 . خنده ام را کنترل کردمیبھ سخت        
 ؟یبوف شد.  پاتونمی بغل عمو ببای خواد؟ بی میدلت دلدار! یآخ -         
 .دی شلوارش را باال بزنم کھ خودش را عقب کشش،ی پادنی دیبرا خواستم یم        
 .ی بھ نفع خودت استفاده کنی از ھر فرصتی خوایھمش م! بدجنس. نکن -         
 :گفتم        
 ؟یخب بگو چھ کار کنم آروم ش.  خواستیخودت دلت دلدار.  بابایا -         
 .بغضش را فرو داد        
 .منو ببر حرم -         
 .تعجب کردم        
 یم.  نصفھ شبھ ھاکی ؟ی نگاه بھ ساعت کرد؟ی بخواگھی دی چھی شھ ینم -         

 ھیبذار پاتو ! الی خیبابا ب. می کشھ تا برسی ھم طول می چقدر شلوغھ االن؟ کلیدون
 . خوب شھدمی کنم قول میماچ م
 .خودش را لوس کرد        
خب شلوغ .  وقت شب برم حرمنی آرزو داشتم اشھی ھم؟ی قول بدیقط بلدف -         

 ماه عسل، ی مثال منو آورداد؟ی مشی آدم پی برایتی موقعنیمگھ چند بار ھمچ. باشھ
 .رمی بگمی بارم من تصمھیخب بذار 

 .دمیخند        
تو اول . دمیمن کھ ھنوز بھ عسلش نرس... وا. ی خوب اومدنویا! آھا، ماه عسل -         
  ماه عسل شد؟دی کھ رسنجایبھ ا.  ثابت کنتویبرادر
 . را بھ من دوختشیبایچشمان ز        
 . اصال حرم نخواستم؟ی فقط بھ فکر خودتیدید -         
. بدون آن کھ جوابش را بدھم از جا برخواستم. دمی را در ھم کشمیسگرمھ ھا        

در اتاق را باز کردم و با .  کردمینگاه متعجبش تا دم در ھمراھ. دمیلباسم را پوش
 : گفتمی ساختگیتیعصبان
 شھ، بعد از برگشتن از شتریاگر ب. ی آماده شی فرصت دارقھیفقط پانزده دق -         
 مفھوم بود؟.  سر اصل مطلبرمی راست مھیحرم، 
 . کنمی می دارم شوخدیتازه فھم        
 !یلی شھرام خیدجنس بیلیخ -         
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 : بستم گفتمی کھ در را میدر حال        
 . ندارمی مورد اصال شوخھی نی کھ تو ای دونیم. قھیشد ده دق -         
در را .  گفتن بھ من باشدراهیحدس زدم در حال بد و ب. دمیدر را بستم و خند        
 ری غافلگشتری لباسش خودم بی تن بدنی کنم اما با درشی باز کردم کھ غافلگیضربت

 .شدم
 .دی کشی کوتاھغیج        
 . کنمیخواھش م. رونیبرو ب. نگاه نکن -         
 را از ذھنم فشی و پوست لطفی کردم اندام ظریدر را بستم و با تمام وجود سع        

 کھ ھنوز از یآن ھم با صورت.  خودش را بھ من رساندقھیدر کمتر از ده دق. دور کنم
 ی در سکوتریکل مس. می رفتنیدوشادوش ھم بھ سمت ماش.  گلگون بودادیرم زش

 کینزد.  سکوت نداشتمنی شکستن ای برایلی تماچی کھ، ھنی ابیعج.  شدی طنیسنگ
 ساعت عقب و جلو میخالصھ بعد از حدود ن.  پارک اصال نبودی جای ولمیحرم بود

 کھ میدی رسیبھ صحن. میبا ھم بھ سمت حرم رفت.  کردمدای پارک پی جایشدن بھ سخت
 کی زن و مرد نی حد فاصل بی شدند، ولی در مشترک وارد مکیزن و مرد از 

 بھ ینگاھ. میدی رسی محی بھ ضرمی دادیاگر ھمان راه را ادامھ م. بود  نردهیسر
 . شلوغ بودیلیخ.  انداختمتیجمع

خواستم کھ جلوتر نرود و ھمان جا نماز و  شانیبا اشاره چشم و ابرو از پر        
 یچاره ا.  توجھ بھ من بھ راھش ادامھ دادی او قبول نکرد و بی را بخواند ولشیدعا
ھمان جا .  کرددییاو ھم با سر تا.  مانمی جا منتظرش منیاشاره کردم کھ ھم. نبود

 ھنوز ی ساعت گذشتھ بود ولکی از شتریب.  کردمظارهنشستم و با نگاه دور شدنش را ن
 شروع بھ راه یبا کالفگ.  خستھ و نگران بودمیحساب.  نبودشانی از پری خبرچیھ

 ام را یشانیپ.  دادی جواب نمی وللشی از پنج بار زنگ زدم بھ موباشتریب. رفتن کردم
 را برقرار تماس  بالفاصلھی زنگ گوشیبا صدا.  فکر بودی دختر بنیچقدر ا. فشردم
 .کردم

 .دیچیلحن طلبکارش در گوشم پ        
 . خستھ شدم بابا؟ییاصال معلومھ تو کجا -         
 . بشرنی پررو بود ایلیخ        
 نم؟ی بیپس چرا تو رو نم.  سر قرارمنجایمن ا -         
 .دی کشیپوف بلند        
 ! تو؟یکوش. منم سر قرارم!  بابایا -         
 . استیگریم کرده و در مکان د را گریحدس زدم مس        
 جا منتظر نی نرفتم و ھمیی محض اطالع شما، من اصال از اول جازمیعز -         

 نفر بپرس کدوم ھیبرو از .  نگاه بھ دور و برت بندازھی.  شما بودمیی فرمافیتشر
 . اونجاامیبھ من بگو م. یصحن ھست

 .دیچی در گوشم پشیصدا        
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 . ھستمیمن االن تو صحن جمھور. دمیپرس.  کھ اشتباه اومدمنیمثل ا. آره -         
 :کالفھ غر زدم        
 .امیھمون جا بمون االن م -         
 گفتم بھ صحن ی مراهی لب بد و بری را قطع کردم و ھمان طور کھ زیگوش        
 شماره اش تیبا عصبان .دمی دی کردم او را نمیھر طرف را نگاه م. دمی رسیجمھور

 .را گرفتم
 ی ھستم پس چرا تو رو نمی من االن صحن جمھور؟یی معلومھ تو کجاچیھ -         

 نم؟یب
 :با ترس و لرز گفت        
 ی ولنم،ی تو رو ببری خواستم تو مسیم.  کردمدای رو پریراستش فکر کردم مس -         

 . گردمیحاالم تو ھمون جا بمون من خودم بر م.  امگھی دی جاھی دمی دھوی
 در حال تیاز شدت عصبان.  را قطع کردمیبدون آن کھ جوابش را بدھم گوش        

.  بچھکی وقت شب، عقلم را داده بودم دست نی خودم بود کھ اریتقص. انفجار بودم
 . دھد کھ اجازه ندادمحی خواست توضیم. دمی شدنش را دکینزد

 . کھ اصال حوصلھ ندارممیفقط بر.  نگویچیھ -         
با . دی دوی پشت سرم مبایتقر.  رفتمی بلند بھ سمت خروجیبعد ھم با قدم ھا        

 . را کند کردممی قدم ھاش،ی صدادنیشن
  شده؟یبلھ؟ باز چ -         
 : اشاره کرد و ملتمسانھ گفتی بھداشتسیبا ابرو بھ سرو        
 .امیزود م. یی برم دستشودیبا -         
 :دمی زده بود بھ او توپرونی کھ از حدقھ بیبا چشمان        
 .خستھ شدم بابا. ھی امشب کافیبرا. تا ھتل تحمل کن. حرفشم نزن! اصال -         
 :چشمانش را خمار کرد و با التماس گفت        
 دی رفتنم بایی دستشویبرا. امیزود م.  تونم تحمل کنمینم! تو رو خدا شھرام -         

 التماس کنم؟
 .دمی کشمی موھاانی میکالفھ دست        
 .بھ خدا اعصاب ندارم. ای زود بیبرو، ول -         
 ی حوصلھ و عصبیب.  ھا قدم تند کردسی بھ لب نشاند و بھ سمت سرویلبختد        

 خواست یدلم م.  ربع گذشتھ بود و ھنوز برنگشتھ بودکی.  رفتمیدر محوطھ رژه م
 . فکر بودیواقعا ب. خفھ اش کنم

 
 شانیپر        
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اصال .  کارم را انجام دادمی اتالف وقتچی و بدون ھیی داخل دستشودمی پرعیسر        
 آتو بھ ی امشب بھ اندازه کافیبرا.  کنمی عصبانشتری خواست شھرام را بیدلم نم

 . بودمدستش داده
 را بستھ اند ی در وروددمی بروم کھ درونیبھ سرعت دستم را شستم و خواستم ب        

 اصرار کردم کھ بگذارند من خارج یھر چ.  ھا ھستندسیِو در حال شستن کف سرو
 .شوم و بعد بھ کارشان ادامھ دھند، قبول نکردند

از .  شده بودری دیلیخ.  کردمبا استرس بھ ساعتم نگاه. ضربان قلبم باال رفتھ بود        
انگار . دوباره بھ ساعت نگاه کردم.  کندمیشدت استرس پوست لبم را با دندان م

 دیبا. کارم امشب ساختھ بود.  تاختندی وقفھ میب. عقربھ ھا با ھم مسابقھ گذاشتھ بودند
 . کردمیرا آماده م  مرحلھ بعد خودمیبرا

 را از دست ی اھی ثانیحت.  ربع پر استرس کارشان تمام شدکیخالصھ بعد از         
 .ندادم و خارج شدم

 بھ من نگاه ھم نکرد و با یحت.  اش، حساب کار دستم آمدی برزخافھی قدنیبا د        
 .دمی دوی پشت سرش مبایتقر.  حرم رفتی بلند بھ سمت خروجیقدم ھا
فکر . میدی رسی نمنی بھ ماشمی رفتیاز شانس بد ھر چھ م. می شدنگیوارد پارک        

از شدت استرس خنده ام گرفتھ .  را کجا پارک کرده استنیکنم فراموش کرده بود ماش
 نیی باال و پاقھی دقستی بعد از بتیدر نھا.  کردم کھ نخندمی را ممی تمام سعیبود، ول

 .میدی را دنیشدن ماش
 یبرا.  او را نگاه کردمی چشمریبھ سرعت سوار شدم و در حال بستن کمربند ز        

 . او در ھم گره خورد و من منفجر شدمی لحظھ نگاه پرخنده من با نگاه عصبکی
 . بھ لب نشاندیاز خنده من لبخند        
 .باشھ! ؟ی خندیم! استی جورنیپس ا! ِا -         
 بھ دنیبھ محض رس.  برابر کردنیحرفش را ناتمام گذاشت و استرس مرا چند        

 .ھتل، بھ اتاق رفتم
ھنوز از .  لباس استفاده کردمضی تعوی برابتشیمن ھم از غ.  شدییوارد دستشو        

بھ ساعت نگاه . دمی کشی بود، خجالت مدهی دی پوششچی ھی کھ مرا بنیفکر کردن بھ ا
 . بودمی چھار و نبایتقر. کردم

 : لب گفتمری، ز کردمی شلوارم تالش مدنی پوشیھمان طور کھ برا        
 !نھ! ی دم صبح ممکنھ منو ببره تو مرحلھ بعد؟ وانی ایعنی -         
 .دمی متر از ترس باال پرمی کنار گوشم، نشی صدادنیبا شن        
ِ خودت وز وز می برای داریمعلومھ چ -           ؟ی کنیِ
 . قلبم گذاشتمیدستم را رو        
 چھ خبرتھ؟. دمیِا وا ترس -         
 . راستم ثابت شدی پاینگاھش رو        
 .نمیبذار بب! اوه پات چھ کبود شده -         
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 .دمی کشی کوتاھغی بدون شلوارم جی پادنی نگاھش را دنبال کردم و با دریمس        
روتو بکن اون ور . دمی شلوار پوشی چھ جورنی ببی ترسونیاز بس منو م -         

 .امل بپوشمبذار شلوارمو ک
 . گرفتطنتینگاھش رنگ ش        
 سرم یی چھ بالی کھ فراموش کردنی مثل اشھ؟ی می چھی کار کنم؟ پس تنبیچ -         

 .ی تاوان پس بددی کھ بای دونیم. یآورد
 . مرا بھ سمت تخت بردم،ی توجھ بھ تقالھایدر ھمان حال ب        
 سره در حال کیکھ بھ تو بلھ دادم  ی از روزیدقت کرد.  کنمیخواھش م -         

 ؟ی مگھ آزار دار؟ی کنی متمیالتماسم؟ خب چرا اذ
 .دیخند        
 و بعد ی کنی تو کھ ھمش جلو من کشف حجاب مایمن آزار دارم ! بچھ پررو -         

  بھت دست بزنم؟ی ذارینم
 .دمی اش کوبنھیبا مشت بھ س        
  تو؟ی کردم جلونکاروی ایمن ک! نامرد -         
 . انداختی اانھی نگاه موذمیبھ سر تا پا        
 من ی خوای و بعد می سر و وضع کنارمنیبا ا.  االنو نگاهنی ھمگم؟یدروغ م -         

 .حاالم زود باش سھم امروز منو بده. ادیاصال با عقل من جور در نم. پاک بمونم؟
 .التماس کردم. رش را شروع کرد چندش آوی حرف بوسھ ھانیبعد از زدن ا        
ُتف تف! َاه.  نکنی دوست داریجون ھر ک -          من از دست تو . ادیبدم م. ی کردمیُ

 .شھی نکن چندشم ممیُفقط تف. ی تو بگیھر چ. چھ کار کنم؟ باشھ
 .دی دفعھ عقب کشکی        
 ! من بگم؟یھر چ! واقعا؟ -         
 . دوختم ام را بھ اودهینگاه ترس        
 . بھ جز لک لکیھر چ -         
 .از خنده منفجر شد        
 ی لک لک بازالی خیامروزم ب. باشھ.  و من خبر نداشتمی بودطونیچھ ش -         

 ... ی ولشمیم
.  را قفل کردمی دستانش گرفت و لب ھانیصورتم را ب. حرفش را ادامھ نداد        

 .ی و طوالنقیعم
 .حولھ اش را برداشت. از جا برخاست        
 ی چند بار حمام واجبون میروز. می بخوابی نذاشتی کردیطونیاز بس ش -         

 !؟یکن
 ری زیحس خوب. دمی داغم دست کشیبھ صورت ملتھب و لب ھا. وارد حمام شد        

 .دیپوستم دو
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 دور یحولھ ا. انھ نگاھش کردم پتو بردم و دزدریبا باز شدن در حمام سرم را ز        
 ی و سرشانھ ھاکیکمر بار.  چشمانم بودی لباسش جلویباال تنھ ب.  بوددهیچیکمرش پ

 آن قسمت ھا یرگیحتما ت.  نبودرهی تادیپوست بدنش بر خالف بازو و دستانش ز. پھن
.  رخش بھ سمت من بودمین. چقدر پر مو بود. بود  آفتابراتیو صورتش، از تاث

لب .  بودم نشانھ قدرت مرد استدهی برجستھ کھ شنی چانھ اده،ی نھ چندان کشیدماغ
 چھ شیچشم ھا. دمی دی فاصلھ نمنیاز ا. ی و چشمانرهی پر و تی کم عمق، ابروھاییھا

 از ذھنم اصشان برق خیدقت نکرده بودم، ول. ی مشکدی شاای رهی تی بود؟ قھوه ایرنگ
 حولھ را از بدنش ی ضربتیبرد و در حرکتدستش را بھ سمت حولھ . خارج نشده بود

 .عرق شرم بدنم را پوشاند.  و چشمانم را کامل بستمدمی کشی کوتاھنیھ. دور کرد
 یبوسھ ا.  بھ ھم فشردمشتری صورتم، چشمانم را بیبا عقب رفتن پتو از رو        

 : ام نشاند و کنار گوشم زمزمھ کردیشانیکوتاه برپ
 کھ نیری دوش بگھی نی برنی زدناتون تموم شده، پاشدیاگھ د!  خانومیآش -         

 . ببرمتون طرقبھخوامیم
 ."ُمن مردم" مینھ بھتر است بگو.  مردمیداشتم از خجالت م        
  کاربر انجمن ask|   دلم باشنی و نقد رمان ھم بالیمعرف        

 
 شھرام        

 
 دور بدنش از حمام خارج ی دانم چرا تمام مدت منتظر بودم تنھا با حولھ اینم        

اصال . ستادی امی رو بھ روسی خیبر خالف انتظارم با بلوز و شلوار و موھا. شود
 کھ نی چند ساعت قبل افتادم و اادیبھ .  کردن بلد نبودیلطافت زنانھ نداشت و دلبر

 سر بھ یھوس کردم کم. دی دزدی م را از منھشھنوز نگا. مچش را گرفتھ بودم
 .سرش بگذارم

 یلیچقدر بخ.  ببرمیضی فھی تا منم رونی بیومدیخب نامرد تو ھم با حولھ م -         
 .تو

 .صورتش گل انداخت        
 .انقدر تکرارش نکن! زشتھ بابـــا! شھـــرام -         
 .دمیخند        
ِجون دل شھرام -           یواشکیدر ضمن، چطور تو ! ؟یند صدا کردباز تو منو بل! ِ

 نی حاالم بشد؟ی آسمون تپدی بھ ما کھ رسست،ی زشت نی زنی مدیممنوعھ ھا رو د
 و مھیخالصھ ھمون طور کھ جر.  بخرمی لی برات قاقا لمیموھاتو خشک کن با ھم بر

 .می دارقمی و تشوزهی ھست، جاھیتنب
 . کردزی ریچشمانش را بھ حالت سوال        
 !ن؟ی چرا انقدر دست و دلباز شدنی بگشھیم! ق؟ی و تشوزهیجا -         
 .دمی سرم زدم و بھ پھلو دراز کشریدستم را ز        
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 بشم و بھ کتی نزدی ذاشتی اول نمیروزا. گھی دی داشتشرفتی پزمیخب عز -         
...   االنی ول،ی کردی ناکارمون می زدی م،ی دفاع شخصی و کالساماتیبھانھ تعل

 !ی بریحالشو م. ی زنی مدی پتو، ما رو دری زیری میواشکی. ی کردشرفتیاالن پ
 . بھ سمتم حملھ کردی اانھی دفعھ بھ حالت وحشکی        
 .یلیخ! ی پستیلیخ!  کشمتیبھ جون خودم م!  کشمتیم -         
 . خودم قفل کردمی پاھانی را بشیدستانش را محکم گرفتم و پاھا        
 کی. گمی می چنی کلمھ، ببکی یاگھ حت. یزی برام عزیلیبھ جون خودت کھ خ -         

 ؟یدوست دار! یُبوس تف.  کنمی متیُ تف مالادیکلمھ از دھنت در ب
 .دمیخند. باال فرستاد" نھ" را بھ نشانھ شی نگفت فقط ابروھایچیھ        
 گرسنھ نمیحاال بگو بب. اومده کھ حساب کار دستت نیمثل ا!  دختر خوبنیآفر -         

 !؟یستین
 .من ھم پرروتر شدم.  را تکرار کردیباز ھمان حرکت قبل        
 !نیآفر.  خانوم باھوش خودمنیآفر -         
 اش را ینینوک ب. حرصش گرفتھ بود. چشمانش بزرگ تر از حد معمول شد        

 : گرفتم و ادامھ دادمیگاز آرام
 ...  دوست دارمینھ کھ از حمومم اومد!  خواد چھ کارت کنم؟ی دلم می دونیم -         
 تمام گذاشتم مھی اش ، حرفم را ندهی از حد باز شده و ترسشی چشمان بدنیبا د        

 : دمیپرس
 !؟یدیترس        
 :  کردیدھن کج        
  بترسم ؟ از تو؟یاز چ...  شیا        
 : کردم و رو بھ آسمان گفتمیخنده بلند. پوزخند زد         
 .ستی نادی دونستم طاقتت زیم. ی رسونیمنو بھ تمام آرزوھام م! نوکرتم خدا -         
ُ تف بارانش ش،ی توجھ بھ التماس و دست و پا زدن ھای حرف، بنیبھ دنبال ا        
 ،ی از ھر حملھ احتمالیری جلوگیبرا.  کشتی توانست ھمان جا مرا میاگر م. کردم 

بھ ساعت . مثل جوجھ در آغوشم جمع شده بود.  نگاه داشتممی پاھانیستانش را ھم بد
 .نگاه کردم

 تو کھ م؟ی ظھر بری و بعد برامی بخوابی خوایم. ھنوز ساعت ھفتم نشده -         
 ی باشھ بھ شب نمی جورنیا. ی کنی میطونیاالنم کھ ھمش ش. می بخوابی نذاشتشبید

 م؟ی کم بخوابھی ی خوایم. میکش
 : گفتتیبا عصبان        
ِ عقده ھاتو سر من ی فقط بلد؟یدیِ بھ حرف من گوش میلینھ کھ تو ھم خ -         

 .ی کنی خالچارهیب
 : گفتمشی توجھ بھ حرف ھایب        
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 یموھات بو. بخواب! ؟یباز فکر نکرده حرف زد.  بخواب زبون درازریبگ -         
 .دهی میخوب

پشتم را بھ او کردم و در .  شدینم.  کردی تابم میب.  بھ خودش دادیان کوچکتک        
 :ھمان حال گفتم

 . کم بخوابھیتو ھم . بغلم کن -         
 .دستش را با اکراه دور کمرم انداخت        
 . دستتادی ترسم بغلت نکنم باز بھانھ بیم! زورگو -         
 :دستش را گرفتم و گفتم        
 ! از من؟ی ترسی کھ می کنیپس اعتراف م -         
 :پر حرص گفت        
 . ترسمی متینی بشی قابل پریاز حرکات غ.  ترسمیاز تو نم -         
 .دمیخند        
 .گھی دشھی منی ھم،ی زنی مدی پتو، پسر مردمو دری از زیواشکی یوقت -         
 .دستش را مشت کرد        
 .ی قابل تحملریا غواقع -         
 : گفتمانھیموذ        
 .فکر کردم خوشت اومده!  انقدر بد بود؟ومد؟یچرا؟ خوشت ن -         
 :دیبا تعجب پرس.  بھ منظورم ببردیبچھ تر و مثبت تر از آن بود کھ پ        
 اد؟ی خوشم ببتی غربی عجی از کارادی بای کنیچرا فکر م -         
 .دمیخند        
. ی زدی مدی دیواشکی کھ گمی رو میاون.  گمیاونو کھ نم!  تو دختریچھ خنگ -         
 .زهیپاستور
 بزند نفس داغ و کالفھ اش را در کمرم ی و بدون آن کھ حرفدی کشی بلندنیھ        

 .فوت کرد
 :ادامھ دادم        
َتو کھ جنبھ کل کل ندار -           ھی دختر خوب بذار ھیحاالم مثل ! نکن!  نکن دخترم،یَ

گفتھ باشم بعد .  دستتدمیکار م.  نکن با حرفاتکیانقدرم منو تحر.  ساعت بخوابممین
 .ی نگفتینگ

 . تنش، چشمانم گرم شدی بر لبم نشست و با گرمایلبخند.  داد سکوت کندحیترج        
 
 
 

 شانیپر        
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 کرد و با ی تکرار میبھانھ ابھ ھر .  خواست فراموش کندیانگار نم!  بابایا        
 دنیاالن ھم کھ بھ بھانھ خر.  دادی بھ من دست میھر بار تکرار حالت چندش آور

 . مرا بھ بازار طرقبھ آورده بودزه،یجا
 کی آن ھا نی داشتند و شھرام اصرار داشت کھ از بییبای زاری بسیاجناس سنت        

 یادگاری دنی کارم مانده بود کھ ھر دفعھ با دنیفقط ھم.  خودم بردارمی برایادگاری
 ری نخرم کھ بعدھا اسباب تحقیزی دادم چی محیواقعا ترج. فتمی تنھ آقا بنیی پاادیاش بھ 

 . نشودحشی تفریرا بیزی دست آوی حتایو 
 . رشتھ افکارم را گسستشیصدا        
 ؟ی بخریزی چی خوای واقعا نم؟ی کنی فکر میبھ چ! ی غرق نش؟ی شدیچ -         

 !مگھ نھ؟. یفتی من مادی دنشیتازه ھر بار با د.  قشنگنایلیخ
 . باال بردمیدستانش را بھ نشانھ تسل. چشمان پر خشمم را بھ او دوختم        
 حداقل لواشک بخرم میپس بر! ؟ی کنی می جورنیچرا چشاتو ا. باشھ باشھ -         
 . حرف دستم را گرفت و مرا بھ دنبال خود کشاندنیبھ دنبال ا. برات

سوار .  دادیزی خوردن دشنھادیپ. میدی ترشک و لواشک خری کھ کلنیبعد از ا        
 ی رومی دادحیترج.  شلوغ بودیلیخ.  باغ رستوران نگھ داشتکیکنار . می شدنیماش

.  افزودیم فضا ییبای شد کھ بھ زی رد میکی باریاز کنار تخت، جو. مینیتخت بنش
 را زی تمی را دراز و سپس ھوامیپاھا.  بستما دادم، چشمانم رھی تکیسرم را بھ پشت

 . کردممی ھاھیوارد ر
درستھ . مثال آوردمت ماه عسل. ستای بد نی بھ ما بندازگامی نھی! گذره؟یخوش م -         

 دی دیواشکی یعادت کرد. گھیچشاتو وا کن د!  بابای خب، ایعسلشو ھنوز نخوردم ول
 .االن کھ لباس تنمھ. یبزن

 : گفتمتیبا عصبان        
 .یحالمو بھ ھم زد. ی زدندی قابل دیلینھ کھ حاال خ -         
 سرتق ی بچھ ھانیمثل ا.  کردیچقدر تکرار م.  خواست سرش را بکنمیدلم م        

 . کردتی نھار بھ زدن لبخند کفادنیبا رس. و لجباز
ُ کھ ھنوز قل قل میزیرنگ و عطر د         .  کردکی را تحرمی کرد واقعا اشتھایُ

 . و دوغازی و پی و سبزیترش
 . آماده کرد و بھ سمت من گرفتی و ترشدهی گوشت کوبیلقمھ ا        
 ی خوای نمی کسی برای سوغاتیراست.  لقمھ خوردن دارهنیا. زمیبخور عز -         

 ؟یبخر
 . بر لب نشاندمیپوزخند تلخ        
 !؟ی کیبرا -         
 .دستم را گرفت        
 خانواده ی برایحت.  مامان و باباتی پرھام و پرند، برایبرا.  نگوی جورنیا -         

 .من
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 . را فشردمیبغض گلو        
 رفتھ با ادتی.  بخرمیزی خوام براشون چیاصال نم.  کسو ندارمچی من ھیول -         

 کھ من یتنھا کس.  بکنیاده خودت ھر کار دوست دار خانویبرا! من چھ کار کردن؟
 . خرمی اون میفقط برا. نازهیدارم، پر

 .دستش را دور شانھ ام انداخت و مرا بھ خود چسباند        
 خدا کھ یاون بنده ھا. رهی گی دل منم می کنیبغض م.  کارو نکننیبا خودت ا -         

 ی برایوقت.  کردمی می داداشت بودم، آب و روغن قاطیمنم اگھ جا.  نداشتنیریتقص
. تازه خواستگار بودن.  خواستم سرشونو بکنمی مومدیخواھرم شھره، خواستگار م

 یحاال خودتو بذار جا! یکامال سنت.  کردازدواج  بابای از دوستایکیآخرشم با پسر 
. شھی دخترش از مدرسھ بھ خاطر عکس و نامھ اخراج مھوی نھی بیبنده خدا م. بابات

 وانھید. فکر کن دختر من از مدرسھ اخراج شھ. رهی گی چشماشو میمعلومھ خون جلو
 اومده باال  بود کھی تونست بکنھ؟ گندیچھ کار م.  طورنیمامانتم ھم.  بھ خداشمیم

 تی اگھ حمایون دیتازه خودت خوب م. مجبور بود با داداش و بابات ھمراه شھ. بود
مامان . یدی پوسی مدی و تو ھم کنج خونھ بامی کنار ھم نبودنجای اون نبود االن ما ایھا

مجبور . ی خوری و بھ درد من نمی گفت تو بچھ ایھمش م.  نبود اصالیمنم راض
 گفت، مگھ یبھ من م! بابامم کھ بدتر. ادیمجبور شد ب. نا بگمی میشدم براش از نامرد

 مشترک ی رفتھ بود کھ مامانم ھم سن تو بوده کھ وارد زندگادشی ھ؟ی خالھ بازیزندگ
 داده بود بھ ده ری پانزده سالھ خودش و مامانو فراموش کرده بود و گیتفاوت سن. شده

بھ خاطر تو .  ندارهیری کھ تقصرندمپ.  نشدم بھ خداتیمنم کم اذ.  مایسال اختالف سن
 کھ خواھرتو نی بھ بھانھ اشھی ھاش کم می از آزادیکل. دهیاالن اون داره تقاص پس م

 کھ مثل خواھرت می ذاریپس تو رو بھ حال خودت نم.  شدنی امیبھ حال خودش گذاشت
 . ھمھ حق دارن،ی نگاه کنھی بھ قضھی بقدی کھ اگھ از دینی بیم. ینش

 ... ی را قبول داشتم ولشیحرف ھا. دمی کشیآه کوتاھ        
 :م لب گفتریز        
 اون قدر بھ من یحت.  اجازه ندادن از خودم دفاع کنمی کھ حتنھیمشکل من ا -         

 .اعتماد نداشتن کھ حرفامو بشنون
 . کردشتریفشار دستش را ب        
 دست میری ممی برگشتیوقت. احترام پدر و مادر واجبھ. ی ھمھ چشھیدرست م -         

 . کنمیخودم کمکت م. من بھت قول دادم. بوسشون
. سرم را بھ شانھ اش چسباندم.  شدقی آرامش بھ وجودم تزرش،یبا حرف ھا        

 .دستم را نوازش داد.  آرامشم الزم بودلی تکمیبرا
 ارن؟ی بیبگم چا -         
 . گل کردطنتمیش        
 . خوامی مونمیقل -         
 .چشمان متعجبش را بھ من دوخت        
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 ؟یدیھ قبال کشواقعا؟ مگ -         
 .خودم را لوس کردم        
 . خوندمیھمش درس م. قبال کھ وقت نداشتم -         
 داغ مزه ی فنجان چاکی. ابر آسمان را پوشانده بود.  دادانی و قلیسفارش چا        

ُ قل قل قلیصدا. ختمی را در فنجان ھا ریچا.  دادیم  ینیسنگ.  را دوست داشتمانیُ
 را بھ صورتم فوت کرد و بعد انیدود قل. سرم را باال گرفتم. منگاھش را حس کرد

 . را بھ طرف من گرفتانیشلنگ قل
 

 ؟ی بکشیبلد.  بار مصرفھکیسرش  -         
 . بر لبم نشستیلبخند پھن        
 .رمی گی مادی -         
 .خنده اش شدت گرفت. داخل شلنگ فوت کردم. دیخند        
 . بدمادتیبده من .  کننیفوت کھ نم. ی بلدیلیخ -         
 از شتری بھ من داد بی وقتیشلنگ را برگرداندم و بھ آموزشش گوش سپردم، ول        

 کی کھ می خوردی و نبات را میچا.  ادامھ ندادادیخودش ھم ز. ُچند پک نتوانستم بزنم
و سال چند جوان ھمسن .  نگاھش را دنبال کردمریمس.  شدی صورتش برزخدمیدفعھ د
 کرده خی صورت من میبودند و بدجور رو  ما نشستھی تخت رو بھ رویمن رو

 ینگاه پر خشم شھرام حت. می و نگاھم را دزددمی شالم را جلوتر کشاری اختیب. بودند
 :رو بھ من گفت.  از آن ھا جدا نشدیلحظھ ا
 . گردمی من االن برمنی جا بشنیھم -         
 .دستش را محکم گرفتم. عوا وحشت داشتم از دشھیھم. دمیترس        
 . کنمیخواھش م. نھ شھرام -         
 .نگاھش را بھ من انداخت        
 یم! نجای ایایچقدر عشوه م. نی کم صاف بشھی.  نترس باباده؟یچرا رنگت پر -         

 خوام بھت یتازه م. می قدم بزنمیپاشو بر. میاصال پاشو بر.  کننی کھ چھ کار مینیب
 خوبھ؟.  ھم بدمیدوغ آبعل

دستم . می برخاستم و شانھ بھ شانھ اش از رستوران دور شدمشی از تصمیراض        
 با سرنوشت یمی کھ رابطھ مستقییبرنامھ ھا.  گفتی مشیرا گرفتھ بود و از برنامھ ھا

ا دستش ر.  بدنم را در بر گرفتیفیلرز خف.  رفتی میھوا رو بھ سرد. من داشتند
 .دور شانھ ام حلقھ کرد

 م؟ی برگردی خوایم. نھیکاپشنم تو ماش. سردت شده؟ فکر کنم بھ خاطر دوغھ -         
 . بودشیقدم تا سر شانھ ھا. سرم را باال گرفتم        
 .دوست دارم قدم بزنم! نھ -         
 . ام خوردیشانینفس گرمش بھ پ.  بھ خود فشردشتریمرا ب        
 . کم سرد شده ھاھیھوا . ی شضی ترسم مری می ولمیمنم دوست قدم بزن -         
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 را در من ی حس خوبش،یفکر بوسھ ھا. دمی دزدشینگاھم را از لب ھا        
 . مرا از خودش دور کردیبھ نرم.  اش فشردمنھیناخواستھ سرم را بھ س. ختیبرانگ

 رنمون؟ی بگانی کھ بی خواینم! خانوم خوشگلھ -         
 .لبخند زدم        
 . کننی ولمون ممی فھمن زن و شوھریم! خب بھتر -         
 . بھ نوک دماغم زدیبا انگشت ضربھ ا        
 !ای شدطونیش -         
 .دمیخند        
 .می مسابقھ بدنی تا کنار ماشایب -         
 .نگاه پر عشق و براقش را بھ چشمانم دوخت        
 .قبولھ -         
من جوان . میدی دوی سرخوشانھ می خنده ھاِانیم. دنی بھ دومیبا ھم شروع کرد        

 .تر بودم و او پر قواتر
 کھ ھر دو بر لب یبا خنده ا. میدی رسنیبھ ماش.  گذشتیزمان چھ راحت م        

 ی برداشت و رونی اش را از ماشزهییزود کت پا.  از عرق شده بودسیبدنم خ. میداشت
 . انداختمیشانھ ھا
 ؟یینچا. یعرق کرد -         
 و حرکت نینشستم داخل ماش.  نشستی بھ دلم مشیای ری بی محبت ھانیچقدر ا        

 کوتاه ی سرانگشتانم را بھ بوسھ ای فشرد و ھر از گاھیدستم را در دست م. میکرد
 . عاشقانھ ھا رانی ادی طلبیِدل تازه عاشق شده ام، م.  کردی مھمانیم

 بار نیدلم خواست کھ ا. بھ تختخواب مشترکمان! بھ اتاقمان. میدیبھ ھتل رس        
 یدلم خواست کھ برا.  مھربانش را باور کندیدلم خواست کھ دست ھا. متفاوت باشد

 . بار، عاشق شودکی بار، فقط کی
.  سپرده بودم پر احساسشیدر آغوشش بودم و دل بھ نوازش ھا و زمزمھ ھا        

فقط او بود و لمس .  کردیسرانگشتان گرم و پراحساسش، با لطافت، پوستم را وجب م
 شدن یکی نیا.  ھا را دوست داشتمنی آخرنیا. می دخترانھ ھانیمن بودم و آخر. بودنش

 . ھمھ را دوست داشتمنیا. ابا ھم شدن ھ. در ھم حل شدن ھا. ھا
 

 شھرام        
 

 کشمش، ینخودچ. می مربوط بھ ھر خانواده را جدا کرده بودی ھایسوغات        
 . پدرھای و گران، برابای زحی سجاده، بھ عالوه دو تسبکی ھر خانواده یشکالت و برا

 کدام، رسما ما چیھنوز ھ.  ما با خانواده ھا بودداری دنی اولنی ا،یبعد از عروس        
 من عزمم را جزم کرده بودم تا تمام سوء تفاھمات را یرا دعوت نکرده بودند ول

 با من کمبود خانواده اش را ی در زندگشھی ھمشانی خواستم پرینم. برطرف کنم
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دوست نداشتم اختالفات .  دادن خانواده اش بداندست از دلی وجود مرا دلایاحساس کند 
 ی را وادار منای ماگر قدرتش را داشتم،. ردی دامن فرزندانمان را بگندهیکوچک در آ

 اعتراف کند اما شانی خانواده پریکردم کھ بھ گناھش در حضور تک تک اعضا
 .افسوس
 کرد، ی را از کمد خارج مشیتک تک لباس ھا.  ثابت ماندشانی پرینگاھم رو        
 کرد ی کرد و بدون آن کھ امتحان کند پرتش می بھ خودش و لباس نگاه منھیجلو آ

 . تختیرو
 ؟ی کنیچھ کار م!  خانومیآش -         
 .دی را درھم کششیاخم ھا        
 . صدا نزنیصد بار گفتم منو آش! ؟یِخوبھ من بھ تو بگم شر! ِا -         
 . تخت لم دادمیرو        
 !ست؟ی آشفتھ نی مگھ بھ معنشانی کنھ؟ پری میخب چھ فرق -         
 . دستش را بھ کمرش زدیبا کالفگ        
 نایحاال ا. ی حرص منو درآری خوای دونم تو فقط میمن کھ م. یخب بگو پر -         

  بپوشم؟ی دونم لباس چینم. رو ولش کن
 .نگاھم را بھ نگاھش دوختم        
  من برات انتخاب کنم؟ی خوایم -         
 .مشکوک نگاھم کرد        
 ؟ی کنی مسخره میدار -         
 ی دو تا از لباس ھا را جلویکی. بش را بدھم از جا برخاستم آن کھ جوایب        

 ی از باال گشاد بود و رونشیآست.  را انتخاب کردمی طوسکیتون. صورتش گرفتم
 . شدیآرنج تنگ م

رنگشم کھ بھت . شھی کمرت تنگ میباال تنھ اش گشاده و رو.  بپوشنوی اایب -         
 دونم با دامن یفقط نم.  ھواستنی فصل و انیکامال مناسبھ ا. زهیبافتشم کھ ر. ادیم

 .اون قسمتش با خودت!  ساپورتای شلوار ای ی پوشیکوتاه م
 .دمی را در چشمانش دتیبرق رضا        
 ؟ی پوشی میتو چ. ستیبد ن! خوبھ -         
 . انداختم و بلندش کردمشی پاھاری حرکت دستم را زکیدر         
 کھ دلت نیمثل ا! نھ!  تشکرت بود؟یبھ جا.  فسفر سوزوندمیکل! ست؟یبد ن -         

 !؟ی ھمھ مرحلھ ھا رو رد کردیآره؟ نکنھ فکر کرد.  تنگ شدهمھی و جرھی تنبیبرا
 .دیچی خنده اش تو گوشم پیصدا        
 . ھاشھی مرمونید. تازه موھامو درست کردم. نکن شھرام -         
 : گفتمدمیکش ی کھ رو تخت دراز میدر حال        
.  باھات ندارمی من االن کاری وقتھ، ولمی دارادی کھ زیزیچ. تو نگران نباش -         

 .می شب کھ برگشتی باشھ برامھیجر



 40 

 را بھ مانی را از صورتش عقب زدم و فاصلھ صورت ھاشیبا انگشت موھا        
 . ضد حال شدمانھیموذ.  کردی مرا ھمراھیبھ نرم. صفر رساندم 

 .یزود راه افتاد! دن؟یَ اشارت از تو بھ سر دوکیاز من بھ ! نھ بابا -         
 ...  گرفتش امای بھ بازگریخواست دھان بھ اعتراض باز کند کھ بار د        
 ! چرا؟یری گیگاز م! نامرد -         
 : کرد گفتی کھ خودش را از من دور می در حالدی را در ھم کششیاخم ھا        

 .ی از من و احساسم سوء استفاده نکنیتا تو باش. حقت بود -         
 .لبخند زدم        
 . نھ االنیبرات دارم، ول. زمیاشکال نداره عز -         
 :غرغر کنان گفت        
 . ھاشھی مرید. پاشو برو حموم -         
 . کردمدشی رفتم تھدی کھ بھ سمت حمام میدر حال        
 . امشبی کردچارهیدتو بخو -         
 ری کھ زیتمام مدت.  گرفتم و وارد جمام شدمدهی اش را نشنی لبری زیغرولندھا        
 از دست رفتھ را ی احترام ھادیبا.  امشب فکر کردمی ھای بودم بھ مھمانستادهیدوش ا
 . آشفتھ از حمام خارج شدمیبا افکار.  گرداندمیباز م

 .دمی را از آشپزخانھ شنشانی پریصدا        
 ؟ی خوری میچا -         
 .لبخند بر لبم نشست        
 یری تاثچی ھا، ھی پاچھ خوارنی و پرسش؟ گرچھ از االن گفتھ باشم کھ ایکین -         

 .در شدت مجازاتت نداره ھا
از بھ سمت اتاق رفتم و بعد .  اش گرفتمدهی نثارم کرد کھ نشنیبلند" یبرو بابا        "

 ی محیترج. ِ ست کردم،ی ام را با شلوار سرمھ ای طوسراھنی پم،یخشک کردن موھا
.  بھ آشپزخانھ رفتمی خوردن چایعطر زدم و برا.  ساده باشمیادی امشب زیدادم برا

 .دم زی سوت کوتاھشانی پردنیبا د
 شما؟! ییبایچھ خانوم ز! اوه -         
 . نثارم کردیچشم غره ا        
 . شدرید. میزود بخور بر! شیا -         
 .ندی بنشی صندلیدستش را گرفتم و مجبورش کردم رو        
 تشینھا.  خوان کھ ما رو بکشنی نم؟ی استرس دارخھ؟یچرا دستات انقدر  -         

 بچھ نیمثل ا. نیی پامیندازیما ھم سرمونو م.  کننی دو تا درشت بارمون میکی
 .ی و نگاشون کنی مثل گربھ شرک، چشاتو گرد کنی تونی تو مای. مظلوما
 .دیتلخ خند        
 .ِ ترسم در خونھ رو ھم برامون باز نکنندیم! مسخره -         
 . با انگشت بھ دماغش زدمیضربھ کوتاھ        
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 ی چھی ی دلتنگیممکنھ از رو! پدر و مادرن. میگناه کھ نکرد! نترس کوچولو -         
 باشھ؟. می احترام بذارمی دارفھیظما دو تا و. بگن

 . دادنیلبش را غنچھ کرد و دماغش را چ        
 .دمی نفس سر کشکی سرد شده را یچا        
 .زمیبدو عز. میپاشو برو مانتو بپوش کھ بر -         
.  شودری ختم بھ خزیدر دل دعا کردم کھ ھمھ چ.  آماده شدن رفتیمظلومانھ برا        

 . سوختی مشی ھاتی مظلومیدلم برا.  بھ او وارد شودیدی خواستم شوک جدینم
حتما .  توجھ ام را جلب کردلشی بودم کھ صدا زنگ موباستادهیمنتظرش ا        

 دنی شنی را برامیتمام سع.  آمدیاصال از او خوشم نم.  بودی بوم نقاشنیدوباره ا
 .مکالمھ شان بھ کار بردم

        
 ) شانیپر        ( 

 
 

 .دیچی تو گوشم پنازی خش دار پریصدا        
خاک بر ! ؟ی ماچت کرد شل شدھیطرف . یچھ زود بندو آب داد!  بابایا -         

 ! شد؟یپس اون ھمھ نقشھ چ. سرت کنن
 نیی را پامیصدا.  ماستی دونستم شش دانگ حواس شھرام بھ صحبت ھایم        
 .آوردم
 .مینی بی رو مگھی ھمدمی ذاری قرار مھیحاال . خوبم. ممنون -         
 خواستم ی من نمی داشت، ولتشی شھرام نشان از عصبانیمشت شدن دست ھا        

 . حواسم را جمع کردشیصدا. تنھا دوستم را از دست بدھم
 .گھیبجنب د.  شد بابارید -         
 چی بھ خونھ ما، ھدنیتا رس.  شدمنی کردم و سوار ماشی خداحافظنازیبا پر        
داخل کوچھ . بارھا تذکر داده بود.  دانستم دلخور شده استیم.  رد و بدل نشدیصحبت

 را میتمام سع. اشک در چشمانم حلقھ زد.  شدفی خاطره در ذھنم ردی کلد،یچیکھ پ
 ،یبا چشمان باران.  دستش را حس کردمیگرما.  کردممی اشک ھاامدنی ننیی پایبرا

 را تشی حمای کھ از من دلخور بود ولنیبا ا.  دوختمتگرشی حمانگاھم را بھ چشمان
 .لبخند زدم.  کردی نمغیدر

 . رفتار کنھی مجبورش کرده اون جورطیفقط شرا. ھی دختر خوبنازیبھ خدا پر -         
 .دستم را فشرد        
 ینم. یمحکم باش. ی خوام خوب باشیم. یتو مھم. ستی برام مھم ننازیاالن پر -         

 ی قدم اشتباھچیتو ھ. ی و خجالت بکشنیی پای گناھکار سرتو بندازیخوام مثل آدما
اجازه نده ضعف بھت .  بکشقیچند تا نفس عم. کنار تو. نجامیاالنم من ا. یبرنداشت

 !باشھ؟. غلبھ کنھ
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 . تکان دادمدییسرم را بھ نشانھ تا        
 .یممنون کھ کنارم -         
 پرھام یچند لحظھ بعد صدا. زنگ را فشرد. میھم بھ سمت خانھ رفتدوشادوش         

 .سکوت کوچھ را شکست
 ھ؟یک -         
 :شھرام محکم گفت. آب دھانم را قورت دادم        
 .شانیشھرام و پر. میما ھست -         
 . باز شدی کوتاھکیدر با ت        
 .دییبفرما -         
 خانھ ی با چند پلھ کوتاه بھ وروداطیح. می شدمانیبایز ی کوچک ولاطیوارد ح        

مادر و پرند بھ . دست شھرام را محکم فشردم. میپلھ ھا را باال رفت.  شدیوصل م
 .خودم را در آغوش مادر جا دادم. استقبالمان آمدند

 . دخترمیخوش اومد -         
 .پرند مرا محکم در بغل فشرد. و بعد بھ سمت شھرام رفت        
 . چقدر دلم برات تنگ شده بودی دونینم! شانی پریوا -         
 .دمیصورتش را بوس        
 . ذره شده بودھیدل منم برات  -         
 با شھرام در حال احوال ی رسمیلیخ. دمیپرھام را د. سرم را کھ باال گرفتم        

 .نگاھش بھ نگاھم افتاد.  بودیپرس
 .سالم داداش -         
سرم را . مرا محکم بھ خود فشرد. بھ آغوشش پناه بردم. دستش را باز کرد        

 . مادر سکوت را شکستیصدا. ی کالمچی ھیب. دیبوس
 .دییبفرما. دیمادر زشتھ سرپا موند.  آقا شھرامدییبفرما -         
 .دمادر راز نگاھم را خوان. نبود. با نگاه دنبال پدر گشتم. وارد ھال شدم        
 . حتماادیم. دی کم کارش طول کشھیامروز .  دخترمستیبابات ن -         
 ھا را یسوغات. با نگاھش، با لبخند گرمش آرامم کرد. دی شھرام لغزینگاھم رو        

 . گذاشتمزی میرو
 .قابل نداره.  کمھدیببخش -         
 .مادر لبخند زد        
آقا شھرام دست شما ھم . میکھ از شما توقع ندارما . زمی عزیدیچرا زحمت کش -         

 .درد نکنھ مادر
 .شھرام لبخند زد        
 تبرک یبرا.  ناقابلھیلی خیلی شما خیدر برابر زحمت ھا.  کنمیخواھش م -         

 .میآورد
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 ھا حملھ ور ی مامان بھ سمت سوغاتی توجھ بھ چشم و ابرو آمدن ھایپرند ب        
 .دی را در ھم کششی کشمش و سجاده سگرمھ ھای نخودچدنیبا د. شد

 !؟یپس من چ -         
 . کردی دستشیخواستم لب باز کنم کھ شھرام پ. دمی لحظھ خجالت کشکی یبرا        
.  کردهمی قافشیخواھرت داخل ک.  تو و آقا پرھام محفوظھیپرند جان، سوغات -         

 . کنھزتی خواست سورپرایم
 :شھرام ادامھ داد.  مادر پنھان نماندزی تدی بھ او انداختم کھ از دیه متعجبنگا        
 !؟ی کنی متشیچقدر اذ.  ھا روی بده سوغاتشان،یپر!  بابایا -         
 ھا از کجا آمده نیا.  بودفمی شده تھ کچیدو بستھ کادو پ.  را نگاه کردمفمیداخل ک        
 یکی.  پرند بود؟ شھرام بھ کمکم شتافتیام براحاال کد. ھر دو را خارج کردم! بودند

 .از بستھ ھا را از دستم گرفت و بھ سمت پرھام رفت
 .پرھام جان ناقابلھ -         
ِپرھام با من و من تشکر کرد          حرکت نی دانستم با ایم.  شناختمیبرادرم را م. ِ

 دنیبا کش. بود از من بزرگ تر میفقط دو سال و ن. شھرام، خجالت زده شده است
 . شدمری از دستم غافلگیزیچ

 ! برامیذاریچقدر کالس م. موی سوغاتنیبده بھ من ا -         
 یبا تعجب بھ خواھرم کھ با دقت در حال باز کردن کاغذ کادو بود، نگاه م        
.  داشتی کادو را ھم نگاه می کاغذھای حتشھی جالب بود کھ ھمیلی من خیبرا. کردم

 . کردمی حرکت کلش را پاره مکیبرعکس من کھ با 
 :دیچی زده اش در گوشم پجانی ھیصدا        
 یلیتو خ.  آقا شھرامھقھی سلنی دونم ایمن م. چرمش اصلھ!  قشنگھیلیخ! یوا -         
 .زی شوھر خواھر عزیمرس. ی اقھیبد سل

 بود کھ من متوجھ دهی خریِک. دمی دی بار منی اولی کھ برای پول کوچکفیک        
 گریبار د. نگاه ممنونم را بھ او دوختم.  بر لب شھرام نشستتیلبخند رضا. نشدم
 . پرند سکوت خانھ را شکستیصدا

 .گھی زود باش د؟ی بازش کنی خوایپرھام؟ نم -         
 .پرھام اخم آلود نگاھش کرد        
 .پاشو برو بھ مامان کمک کن! ی زنیچقدر حرف م -         
 نیا. خوشحال بود.  بودییرای شد، مشغول پذی کھ از لبش دور نمیمادر با لبخند        

 :رو بھ پرھام گفت. دمی فھمیرا از حرکاتش م
 .زمونوی داماد عزقھی سلمینیتو ھم زود باز کن بب.  خوام پسرمیمن کمک نم -         
 دهیپس مرا بخش. مادر با محبت از شھرام گفتھ بود. اشک در چشمانم حلقھ زد        

 انگشتر دنیبا د.  از من نداشتی دست کمزیحال او ن. بھ شھرام نگاه کردم! بود؟
چقدر او .  کھ در انگشت پرھام نشست، نگاه سپاسگزارم را بھ شھرام دوختمییبایز

 !خوب بود
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 .دیدی زحمت کشیلیخ. ممنون آقا شھرام -         
 . زدیشھرام با دست بھ شانھ او ضربھ آرام        
 .ھمش ھشت سال ازت بزرگ ترم.  ندارم کھیبابا من سن. شھرام صدام کن -         
 .دی حرف خندنیو بھ دنبال زدن ا        
 : رفت گفتی کھ بھ سمت آشپزخانھ میمادر در حال        
 ! مادر؟یای لحظھ مھیشھرام جان،  -         
 .  گفت و ھمراھش شدیشھرام چشم بلند        
 با سکوت پرھام و قھی مادر با او چھ کار داشت؟ ده دقیعنی.  شدریذھنم درگ        
با نگاھم . شھرام آمد.  من گذشتی سرد و اجباری پرند و لبخندھای ھایوراج

 :با لبخند زمزمھ کرد.  نداشتی دلخورای ی از ناراحتیاثر. صورتش را وجب کردم
 .شمای منو؟ تموم مینخور -         
 :ادامھ داد.  بر لب نشاندمی اجباریلبخند        
 .تو ھم با خانوادت خلوت کن.  گردمیزود برم. رونی برمیمن م -         
 :دمیبا تعجب پرس        
 ! گفتھ؟یزیمامان چ!  شده؟یچ! چرا؟ -         
 . بھ دماغم زدیضربھ ا        
 .امیزود م! ترسو -         
. مادر تا دم در بدرقھ اش کرد.  گفتیبا اجازه بلند. دور شدنش را نگاه کردم        

.  نگفتھ باشھیزیکجا رفت؟ چرا؟ خدا کنھ مامان چ.  بودختھی بھ ھم ریافکارم حساب
 یا. زمید عز مامان کھ گفت دامایدستش نمک نداره، ول.  ھمھ محبت کردنی اچارهیب

 ! شد؟ی چیعنی! بابا
 . مادر سرم را باال گرفتمیبا صدا        
  آشپزخونھ کمک من؟یای جان، مشانیپر -         
 االن نوبت من بود؟ آشپزخانھ را یعنی.  با او از جا برخاستمی ھمراھیبرا        

 .دی را عقب کشیصندل. دمی دیھمچون مسلخ م
 چرا اخمات تو ھمھ؟.  دخترمنیبش -         
 :دمیآرام پرس        
 شھرام کجا رفت؟ -         
 . بر لبش نشستیلبخند گرم        
 ؟یدوسش دار -         
 :ادامھ داد. صورتم از شرم گلگون شد        
 اون اتفاق ھا، یوقت. ی شدریخدا رو شکر کھ عاقبت بھ خ. ھی خوبیلیپسر خ -         

 شبھ از ھی رمیدختر درسخون و سر بھ ز. دمی سرت آوار شد، ترسیوپشت سر ھم، ر
 خوندم یاز چشمات م.  عکس و ھزار تا تھمت نارواھیاونم با . مدرسھ اخراج شد

رفتم مدرسھ .  کنمی تونستم کاری نمیول،  لنگھی مبی کار عجی جاھی و یگیراست م
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ھمھ تعجب .  گفتی کس ازت بد نمچیھ. دمی درباره تو پرساتی ھمکالسشتریو از ب
 گھی فرصت دھی نظر کنھ و دی مدرسھ اصرار کردم کھ تجدری بھ مدیلیخ. کرده بودن
  نفرو ببخشم، فردا ھمھ سوارھی نیا.  دارهی گفت بدآموزیم.  قبول نکردیبھت بده ول

 عبرت ھمھ نھی آی خواست تو بشیم.  کننی و ھر کار دلشون بخواد مشنیسرم م
 پاشو کج بذاره یھر کس. می شاگرد اول و آخر ندار،یعنیکھ . رسھ ش مدیدخترا

.  ھستی حکمتھیتو ھمھ کاراشم .  حق نشستھیخدا خودش جا...!  بگم وایچ. اخراجھ
 ی کھ قلب بزرگ و مھربوندمی دمامشب بھ چش.  تو ھم شھرام باشھی حکمتش برادیشا

ِ دل زن خودش ی باشھ، برا خواھر و برادر زنشکھیِ کھ بھ فکر دل کوچیمرد. داره
گفتم بره دست .  بھش راھکار نشون دادمنی ھمیبرا.  کنھی می و گذشتیھر فداکار
ِ کھ خودش بلده، دل باباتو بھ دست یاستیگفتم بره و با ھر زبون و ھر س. بوس بابات

 یم. تو ھم قدرشو بدون. دلش صافھ، خدا ھم ھواشو داره.  تونھی دونم کھ میم. ارهیب
ِ غرور لھ ھی دل شکستھ، با ھیبا . ی دفعھ از خانواده دور شدکی. دونم سخت بود برات

تو ھم با . ستادهی شده کھ ھمھ جوره پات ابتی نصی در عوض مردی ولیتنھا شد. شده
 .ایدلش راه ب

 . را بھ او دوختمسمینگاه خ        
 :ادامھ داد        
 .انیاالناست کھ ب. تت بزن آب بھ صورھیحاالم پاشو برو  -         
 بود کھ دهی نرسرهیدستم بھ دستگ.  رفتمیی و بھ سمت دستشودمیدستش را بوس        

. دمیقامت پدر را در آستانھ اش د. شتاب زده بھ سمت در نگاه کردم. درب خانھ باز شد
نگاه .  بودستادهیپشت سرش شھرام ا.  اجازه روان شدیاشکم ب. چقدر شکستھ شده بود

بھ سمت پدر، قدم تند کردم و .  مادر بھ خود آمدمدست با فشار.  بودی بارانزی ناو
 .مھمان آغوشش شدم

     
 شھرام        

 
 :با خنده گفتم.  کردی زد، قلبم را آرام می موج مشانی کھ در چھره پریآرامش        
. نای خونھ مامانم امی رسی االن م؟ی رو تموم کنھی گری خوای خانوم، نمیآش -         

 . کنن بھ زور کتک کشوندمت اونجایبعد فکر م
 .لبخند زد        
 . کم بخوابھھی ورم چشام دیشا.  کم ھوا بخورمھی ی داشتی گوشھ نگھ مھیکاش  -         
 .راھنما زدم و توقف کردم        
 . ھوانمیا. بفرما. شما جون بخواه -         
 .نگاه پر مھرش را بھ صورتم دوخت        
ُ روز برسھ کھ تو چشات زل ھی کردم ی فکر نم،ی شدمی کھ وارد زندگیروز -         

تو رو باعث . رمی بودم کھ ازت انتقام بگنیفقط بھ فکر ا.  دوستت دارمیلیبزنم و بگم خ



 46 

 یو دوست داشتن نی کھ تو بھتردمی واقعا االن فھمی دونستم، ولی ھام میتمام بدبخت
 از شی چند ساعت پنیتا ھم. رهی سر راھم قرار بگونست تی کھ می ھستی اھی ھدنیتر
. ی خوبیلیتو خ.  من کردی کھ تو رو وارد زندگونشمی االن مدی متنفر بودم، ولنایم
 !یلیخ

 . بھ دماغش زدمیبا انگشت ضربھ آروم        
َجو .  جنبھ امی بیلیمن خ.  نکنفیانقدر ازم تعر.  شدیباز کھ چشات بارون -         

 .شمای مریگ
 . بر آن نشاندی کرد، بوسھ اکیدستم را بھ لبانش نزد        
 یلیخ. یممنون کھ بھ فکر پرھام و پرند بود. گمی کھ راست می دونیم -         

 ؟ی گفتی بھ بابا چیراست. خوشحال شدن
 .لبخند زدم        
بھش قول . نای مانتی تا خدمتی کھ دیاز روز اول.  کم و کاستی بتو،یام واقعتم -         

 حرفا نیاالنم ا. ی از دست رفتھ رو جبران کنی کنم تا تمام فرصت ھاتتیدادم کھ حما
 .ندازهیُ مامانم امشب عروس کشون راه مم،ی بجنبریِرو ول کن کھ اگھ د

 : آورده باشد گفتادی بھ یزیبعد انگار چ. دی کشقیچند نفس عم        
 ست؟یزشت ن. میدی نخریزی شھره جون چی بچھ ھایبرا! ی وایا -         
 . را روشن کردمنیماش        
 از میریم. بچھ ھام نگاھشون بھ دست آدمھ. گھی بچھ ان دیزشت کھ نھ، ول -         

 .شنی خوشحال مشترمیب. می خری میسوپر مارکت براشون خوراک
 . نگھ داشتمپرمارکتیکنار ھا.  کرددیی تکان دادن سر، حرفم را تابا        
 .یالبتھ اگھ حوصلھ دار.  شوادهیتو ھم پ -         
 گشت و از ی ھا می قفسھ خوراکنیمثل بچھ ھا ب.  کردمی ھمراھیبا خوشحال        

 .  داشتی ھا سھ تا بر میبعض
 .و تا بچھ اند! ؟ی ورشکستم کنی خانوم، قصد داریآھا -         
 .خودش را لوس کرد        
 ؟یپس من چ -         
 .سرم را تکان دادم        
 .امی باشھ دفعھ بعد تنھا بادمی -         

*         
 سرمون قرآن نگھ داشت و مادرم یشھره باال. می خون گوسفند رد شدیاز رو        

پدر .  شده بودمری برخورد دوستانھ و پر محبت، کامال غافلگنیاز ا. اسپند چرخوند
 را حس دشیاسترس شد.  مبل نشستنی اولی کنار من روشان،یپر.  بودامدهیھنوز ن

 . آرامش کنمیک کردم با فشردن دستش، اندیسع.  کردمیم
 ؟ی لباستو عوض کنی خواینم -         
 .ودش را در آغوشم انداخت خنیآرت. دمی شنینھ آھستھ اش را بھ سخت        
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 رم؟ی من امسال کالس اول می دونستی مییدا -         
 .دمیصورتش را بوس        
 .ی من دارشی خوب پزهی جاھیپس ! واقعا؟ -         
 . شدزانمی ھم آوسی آرمزه،ی اسم جادنیبا شن        
 . شھرامیی خوام دای مزهیمنم جا -         
 : جواب دادی با قلدرنیآرت        
 .یتو ھنوز بچھ ا.  کالس اولیھر وقت رفت -         
 : با بغض جواب دادسیآرم        
 مگھ نھ مامان؟.  مدرسھرمیمنم م -         
 .شھره با لبخند جوابش را داد        
 .ی دبستانشی پیریشما ھم م. زمیبلھ عز -         
 ی ھای و چتری دو گوشیبا آن موھا.  نگاه کردمسی آرمروزمندانھیبھ لبخند پ        

 پر شھره و لب و ی و مژه ھای درشت مشکیچشم ھا.  ناز شده بودیلیکوتاھش خ
 ھی کھ کامال شبنیبرخالف آرت.  و پوست سبزه پدرش را بھ ارث برده بودیدھن قلوه ا

 نی کھ بحث بنی ایبرا. ی عسلی چشم ھاو یتونی زیپوست روشن، موھا. شھروز بود
 . ھا را بھ سمتشان گرفتمیو کوتاه کنم، پاکت خوراکبچھ ھا ر

 یتا آخر شب ھر ک. دی بخوردهی براتون خریی کھ زندایی ھای خوراکدیفعال بر -         
 . خرمی مزهی بود براش جایبچھ بھتر

منصور تذکر داد کھ . دندی پاکت را گرفتند و بھ سمت پدرشان دویبا خوشحال        
 .شھره دخالت کرد. قبل از شام اجازه خوردن ندارند

 . بخورنوهیبابا منصور اجازه بده آبم -         
 . حواسم را از بچھ ھا پرت کردشانی آرام پریصدا        
 ؟ی چیعنی یی زنداادیبدم م! َاه -         
 .دمیخند        
ِ زن من ی دونن تو دوست نداریاونا کھ نم .گھی دی ھستشونییخب زنھ دا -         

 .یباش
 :ادامھ دادم.  نگاھم کردیبا دلخور        
  جون صدات کنن؟ی بگم آشیدوست دار.  خورمتای می نگام کنی جورنیا -         
 .حرصش گرفت        
 !ی بدجنسیلیخ -         
 . شھروز خلوتمان را بھ ھم زدیصدا        
خودم نقطھ ضعف .  کنھ بھ من بگوی متتی داداش؟ اگھ داداش اذ زنیخوب -         

 .گمیھاشو بھت م
 . قدرشناسانھ نگاھش کردشانیپر        
 .ممنون آقا شھروز -         
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 .انگشت اشاره ام را بھ سمتش گرفتم        
 . عمراد؟ی منو کلھ پا کندیی خوایشما دو تا جوجھ م -         
 . بھ غبغب انداختیشھروز باد        
 ما نیحاال صبر کن و بب. یمن جوجھ ام؟ خوبھ فقط سھ سال از من بزرگ تر -         

 . بعدا ادعا کنادیچھ کارا از دستمون بر م
 : بود گفتییرایشھره ھمان طور کھ مشغول پذ        
َ بھ ھم کل کالتون شروع شددیدیباز شما دو تا رس -          . شھرام تو خجالت بکش. َ

 .دی کنی کم آبرودارھی. ی زن دارگھید
 : متلکش را گفتنی را برداشت و اولشیمادر استکان چا        
  کنھ؟ی جواندی حاال کھ مجبور شده زود داماد شھ نبا؟یچھ کار بچھ ام دار -         
 شیشھره نکتھ حرفا. صورتش گل انداختھ بود.  نگاه کردمشانیبالفاصلھ بھ پر        

 .را گرفت
 ی جون گول خورد، وگرنھ کیخوب شد پر. گھی پسر شده بود دریپ! ِاوا مامان -         

 ره؟ی سوختھ شما رو بگاهی پسره سری پنی اومدیم
 .دی بلند خندیمادر خواست متلک دوم را روانھ کند کھ شھروز با صدا        
 ! ما کو؟ی ھایسوغات!  سوالھیحاال . دمت گرم. ای پسرو خوب اومدری پنیا -         
 . را نشانش دادمزی می رویبستھ ھا        
 شھره ی آبجی از بستھ ھا برایکی. شی است تحفھ درویبرگ سبز. قابل نداره -         

 . باباستی ھم براحیتسب. است
 . ھمھ را باز کردیشھروز با خوشحال        
  سفارشم کو؟؟ی آوردی من چیبرا. ھی و عبادی کھ ھمش خوراکنایا.  بابایا -         
 .دمیخند        
 .ی نخود کشمش بخوردی با،ی از کوپنت حرف زدشتریتو چون ب -         
 ساکت یلیخ.  دادمشانی شده اش حواسم را بھ پرزانی توجھ بھ صورت آویب        

 :آرام زمزمھ کردم. بود
 . ندارهیمنظور. ری مادر و بھ دل نگیحرفا -         

 .دیخنده گرمش را بھ صورتم پاش        
 ؟یدی نخریزی شھروز چیبرا. خوبم. تو نگران من نباش -         
 :آرام تر از قبل گفتم        
 .ایاز اون مھندس.  خواستی چرم مفیپولم کجا بود؟ ک -         
 :زمزمھ کرد        
 .گناه داره! زشتھ.  بده بھشیدی خودت خری برایھمون.  بد شدیلیخ -         
 . گرفتشانی پری را جلووهیشھره ظرف م        
 کھ تو خونھ وقت کم نی گوش ھم؟ مثل اخی بدی کنی پچ پچ میشما دو تا چ -         

 .دیدار
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 .دمیخند        
 .ست اگھی دزی چھی االن صحبت سر ی ولمیوقت کھ کم دار -         
 :دی بود، پرسدهیمنصور کھ قسمت آخر حرفم را شن        
 د؟ی کنی صحبت میدرباره چ -         
 :با خنده گفتم        
 کنھ کھ چرا سوغات ی داره منو دعوا مشانیپر.  شھروزیدرباره سوغات -         
 .دمی شھروز را نخریسفارش
 :دی پرسیشھروز با دلخور        
 ؟یدیواقعا نخر -         
 . سکوتش را شکستشانیپر        
 ی داره سر بھ سرتون مارهیفراموش کرده از خونھ ب. دهیخر. چرا آقا شھروز -         

 .ذاره
 :با خنده و تعجب گفتم        
 شھروز انگشتر یبرا. دمی خودم خریمن اونو برا! ؟ی بخشی مفھی خلسھیاز ک -         

 .دمیخر
 : گفتیشھروز کھ کامال متوجھ اصل ماجرا شده بود با خوشحال        
 ده؟ی خودش خریپس سفارش منو برا.  زن داداشیمرس -         
ھر دو نفرمان . می بھ احترامش از جا برخاستدیبا ورود پدر سر و صداھا خواب        

 .دیرا در آغوش کش
 شانیشھره با خنده از پر. م سرگرم کرد شالیمادر خودش را با آماده کردن وسا        

اگر متلک . ی بعدی ھای مھمانی را بگذارد براشیخواست کھ بلند نشود و کمک ھا
 ھی ھدتی بود و در نھای در کل شب خوبم،ی کردی رد میلی سبری مادر را زیھا

  دلم باشنی و نقد رمان ھم بالیمعرف. کردلیکم را تی مھمانشان،ی پدر بھ پررانھیغافلگ
 |ask کاربر انجمن  
 

 ) شانیپر        ( 
 

 ی خانوادگراثیکامال مشخص بود کھ م.  پدر شوھر را برداشتمییگردنبند اھدا        
 .نفس گرم شھرام را کنار گوشم احساس کردم. است

 ؟یدوسش دار.  استقھی گفت عتشھی میی جوراھی. گردنبند سنجاقک -         
.  قفل کرد و صورتش را بھ گردنم چسباندمی ھانھی سری دستش را زدر ھمان حال        

 .سرم را عقب بردم
فکر کنم .  بزرگھیادی من زیبرا. نھی ھم سنگیلیخ. ھیمیمشخصھ کھ قد -         

 .ومدی کار بابات خوشش ننیمامانتم از ا
 . بھ خود فشردشتریمرا ب        
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. انگشترشم داده بھ شھره.  دونستی مخودش. فکر نکنم ناراحت شده باشھ -         
. از ھمون اول قرار بود گردنبند بھ زن من برسھ.  زن شھروزهیگوشواره ھا شم برا

 تاپ و نیا.  کار نداشتھ باشزای چنیدر ضمن تو بھ ا.  بھ عروستی بددیتو ھم با
 .و بغل عمایشلوارک مسخره رو عوض کن و ب

 مخصوص لباس خواب یکشو. دی پتو خزریز.  لب نثارش کردمری زی اوانھید        
 : با ابرو اشاره کرد. را باز کردم

 .ھمونو بپوش -         
 .دمیخند        
 ی دوست داشتھ باشم می ھر چ؟ی کار من داریچ. تو بخواب. بچھ پررو -         
 .پوشم

 . را درآوردمیساتن صورت        
 :غر زد        
 . رنگو دوست ندارمنی ای دونیو کھ مت -         
 کی بودم کھ در دهیھنوز لباسم را نپوش.  توجھ بھ حرفش بھ کارم ادامھ دادیب        

 .دمی کشی کوتاھغیج.  تخت انداختیحرکت مرا بلند کرد و رو
 .بذار لباسمو بپوشم -         
 . بھ دماغم زدیطبق عادت، با انگشت ضربھ کوتاھ        
 ھ؟یچھ کار. زمی شھ عزیالزمت نم -         

*         
 وقت یکل.  قرار داشتمنازیبا پر. دمی ام را پوشی و شلوار تنگ طوسیمانتو مشک        

 را ی با دور دوز مشکیشال طوس.  کردن شھرام صرف کرده بودمی راضیبرا
 بوق یداص.  دادم ساده باشم دوست نداشتم شھرام حساس شودی محیترج. برداشتم

 . شھرام در ھم رفتی کھ آمد، اخم ھانیماش
 .آبرو برامون نذاشت.  بگو بوق نزنھی بوم نقاشنیبھ ا -         
 . بر لبش نشاندمیعیبوسھ سر        
 .امیزود م. حرص نخور -         
 خط نازی پریاز دور برا.  گرفتم و از در خارج شدمدهی اش را نادیلبخند اجبار        

 :سوار کھ شدم غر زدم. دمیو نشان کش
 .رونی بزنی ری ھا مھیچتھ بابا؟ االن ھمسا -         
با استرس . دیچی در فضا پنشی بوق ماشی صداگری بار دکی کرد و یخنده بلند        

شھرام با . حدسم درست بود.  خوردیپرده تکان کوچک. بھ پنجره خانھ، نگاه کردم
 . پدال گاز فشرد و از کوچھ خارج شدی را روشی پانازیپر.  کردیحرص نگاھم م

  ازش؟ی ترسیم.  بودیریکبی کھ غول تشن اروزیتا د. جمع کن خودتو! اوه -         
 یبا ترمز ناگھان. احساس خفقان داشتم. دلم بدجور گرفتھ بود.  نداشتمیحس خوب        

 .دمی از جا پرنیماش
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 !؟ی شدوانھید. مواظب باش -         
 . اش را بھ من دوخترهینگاه خ        
 ! پس خوبھ؟یعاشق شد -         
 .دستم را گرفت. دیبغضم ترک        
 یاالن با من. ومدیخدا رو شکر تو زرد از آب در ن!  خوبھ کھ؟یچرا ناراحت -         
 ؟یناراحت
 .دستش را فشردم        
 کھ در اوج ی بودیتو تنھا کس.  دوستت دارمیلی کھ خی دونیم.  نشووانھید -         

 کم زمان ھی.  شناسھیفقط شھرام ھنوز تو رو نم. ی چشمداشت کنارم بودی باز،ین
  دونم چھ کار کنم؟ینم. الزمھ تا تو رو بشناسھ

 .جلو خانھ ترمز کرد.  آمده را برگشتری را روشن کرد و مسنیماش        
 .نییبپر پا -         
 .ش کردمنگاھ        
 !یشی موانھی دھویچرا  -         
 .دیخند        
 . غول تشن خان آشنا شمنی با اامی بابا بذار ب؟ی خوایمھمون نم -         
 . درشت کردمشیچشمانم را برا        
 ھی ؟ی باھاش آشنا شیای بی خوایم.  زنھی مری تو رو با تھی ساگمیم! یروان -         

 .تختھ ت کمھ ھا
 . گرفتشی از لپ ھاشگونیدو تا ن.  درست کردنھی آی را رو بھ روشیموھا        
 . خوره منوینم. نترس بابا.  با آقاتون آماده امییاروی رویمن برا. میبر -         
 حرف پشت سرم از ی بنازیپر.  انداختم و در را باز کردمدیبا ترس و دلھره کل        

 :آرام گفتم. پلھ ھا باال آمد
 . تا من آماده اش کنمسای وانجای اقھی دقھیتو  -         
 .ضربان قلبم شدت گرفت.  توجھ بھ من زنگ واحدمان را فشردیب        
  احمق جون؟ی کنیچھ کار م -         
 . بم شھرام، استرسم دو چندان شدی صدادنیبا شن        
 . رسم خدمتتونیاالن م. بلھ؟ چند لحظھ لطفا -         
 بھ ی سقلمھ محکمنازیپر.  لباس مناسب رفتھ باشددنی پوشیاحتمال دادم برا        

 . زدمیپھلو
 .بسپرش بھ من. نترس بابا -         
 .  بھ گردش در آمدنازی من و پرنی شھرام بنیدر باز شد و نگاه خشمگ        

 
 )شھرام        ( 
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 ھدف شبکھ ھا سرگرم ی کردن بنیی را روشن و خودم را با باال و پاونیزیتلو        
.  داشتمی بدیلیحس خ.  من رفتھ بودی توجھ بھ دلخوری بشانی شد پریباورم نم. کردم

 با رفتنش، ی داده باشد ولریی را در قلب او تغگاھمی جار،ی کردم اتفاقات اخیفکر م
 زنگ واحد مرا از یصدا.  دارمشی در پی و خمچی پر و پیثابت کرد کھ راه طوالن

 گشودن در مناسب ی کھ بر تن داشتم برای سترپوشیشورت و ز. دیافکار مزاحم رھان
 داخل یدست.  ام را بھ تن کردمیبھ سرعت بھ سمت اتاق رفتم و گرمکن ورزش. نبود
 نیفکر با ا ی بیدختره .  آمده بودتی شکای براھیحتما باز ھم ھمسا. دمی کشمیموھا

 بر لب نشانده ی کھ محض چاپلوسیبا لبخند.  را برده بودمانی آبروشیبوق زدن ھا
 .بودم در را باز کردم

 شانی پرسینگاه خ.  بھ گردش در آمدیدی فروش و ھارتیِ دخترک کبنینگاھم ب        
 .را شکار کردم

 . من بستی راه صحبت را برانازیِ محکم پری خش دار ولیصدا        
 دونم یم.  رفتن ندارمھی آق شھرام، من عادت بھ حاشدینیبب. سالم عرض شد -         

 ی ولم،ی کردی چند ساعت قبل با شوما حال نمنی ما ھم تا ھم،ی از ما نداریِدل خوش
 . نموره متفاوت شدهھی از شوما چھ پنھون، حاال اوضاع ستیاز خدا کھ پنھون ن

 .محرفش را قطع کرد        
 نداره تیخوب! د؟ی رو بھ خونھ منتقل کنی و ادامھ سخنراندی لطف کنشھیم -         
 . شنونی ھا مھیھمسا

 کنار دهی و ترسری فروش، سر بھ زتیدخترک کبر.  گفت و وارد شدیبلند... اای        
 .دی دستش را کشنازیپر.  بودستادهیدر ا

 . برو جلو راھو نشون بدهایب.  ھای سرت صاب خونھ اریخ -         
 خواستھ ام ھم دھن نیآخر. دمی کشقی نفس عمکی. در را پشت سرشان بستم        

 اش را از من دهینگاه ترس. ستمی نگرشانیبھ سمت پر.  بودی بوم نقاشنیشدن با ا
 پروا دوست ی قدر بنی برد و ایخوب بود کھ از من حساب م. خنده ام گرفت. دیدزد

 برد چھ ی اگر از من حساب نمبودم مانده.  کردیخانھ دعوت م ادبش را بھ یب
 ! داشتییھنرھا
 .دی خش دارش بھ گوشم رسیباز صدا        
 ھی جلوم؟ ما ھم ی بذاریی چاھی ی خواینم.  مھمونتمی خانوم ناسالمتشانیپر -         

 .می شوھرتون بحرفی آقانیدو کلوم با ا
 بھ نشانھ یسر. صورتش گل انداختھ بود.  دوختمانشینگاه پر تمسخرم را بھ پر        

.  آن کھ نگاھم کند بھ سمت آشپزخانھ رفتیب. اوردیطاقت ن.  تکان دادمشیتاسف برا
 :دمی ادب غری بِیرو بھ بوم نقاش

 . شما روضی شنوم عرایم -         
 ی نمیزیکال از آداب معاشرت چ.  خودش جمع کردری مبل و زی را روشیپاھا        
پوست براق، صاف و .  گرفتمنی ذره بری بار چھره اش را زنی اولیبرا. دانست
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 و دهی بلند، دماغ کشی گرد و مژه ھای چشم ھا،ی کمانی بلند، ابروھایشانیروشن، پ
برخالف لحن .  نبوددای پشی از موھاخھ شاکی یحت. یشی آراچی ھی بک،ی باریلب ھا
 . زدی م در چھره اش موجی خاصتی اش، معصومیگفتار

 .دی اصال عقب نکشی را گم کرده بود ولشی ام، دست و پارهی نگاه خریز        
 ھی.  کوچھ بن بست بودھی برخوردمون تو نیاول!  نھای دونم براتون گفتھ ینم -         

خوب . منم ناغافل وارد کوچھ شده بودم.  آورده بودنرشیِچند تا مرد نامرد، تنھا گ
 ی برایی کھ چھ گرگادی دونیبھتر از من م.  ھمرام دارمیزی تھی اطی محض احتشھیھم

 شانیاون روز نذاشتم انگشتشونم بھ پر.  اش کنمصھخال.  کردننی جوان کمیدخترا
 برام گفت شانیھمون روز پر. ِھنوزم دنبالمھ ناکس.  کردمای خط خطشونمیکی. بخوره
 دمی دی وقتیبودم ولاولش فقط سنگ صبورش .  سوختشیی تنھایدلم برا.  شدهیکھ چ

 یبرا. میری پاش کھ با ھم حالتونو بگری نشستم زد،ی واسھ خاطر شما عذاب کشیکل
 یری کم کم حال گمی خواستیم. نجای کلھ سحر پا شدم اومدم ای روز عروسِی فردانمیھم
البتھ بگما بھ . دی کھ شما خستھ شمی کار کنھی می خواستیم.  نقشھ من بودایعنی. میکن

.  سوختی مشانی پرتی مظلومی بود کھ دلم برانی ای کارا برانیجون خودم تمام ا
 ھمھ ھوی یول.  تونھ از حق خودش دفاع کنھیحقش ظلم شده و نم  کردم کھ دریفکر م

 اول معذب بودنش را حس کردم و بعد اشک نیتا امروز کھ تو ماش.  عوض شدیچ
 .شیھا

 چشمانش نی ھمیپس برا!  کرده بود؟ھی بھ خاطر من گرشانیپر.  شدیباورم نم        
 و دی کشیقینفس عم. نازی شدم بھ پررهیخ.  بودی خوبیلی نشونھ خنیا. قرمز شده بود

 :ادامھ داد
 خواستم یفقط م.  دوست دارمکمی مثل خواھر کوچشانویراستش، من پر -         

برام گفتھ کھ قراره درس خوندنو . ھی خوشحال و راضیلیاالنم کھ خ. خوشحال باشھ
 خوام بھ ینم.  ھستمشی من مانع خوشبختیی جوراھیامروز حس کردم کھ . شروع کنھ

 حرفا رو بھ شما بزنھ نی استی نلد دونستم خودش بیم.  شھریخاطر من با شما درگ
 لحظھ بھ نی کھ از ادی و بدوندیخواستم از دھن خودم بشنو.  باھاش اومدمنی ھمیبرا
 شما دو ی خوام موضوع بحث و جدل ھاینم. رونی برمی مشانی پری کامال از زندگبعد

 .شارتیشمام مثل داداش بزرگم، البتھ از نوع با غ. دیشمام ما رو حالل کن. نفر باشم
با اجازه . دی را بھ مانتو کششیکف دست ھا. دستپاچھ بلند شد. نگاھش کردم        

. از حرکات شتاب زده اش خنده ام گرفتھ بود.  رفتی گفت و بھ سمت خروجیبلند
 :آمرانھ گفتم.  کرده بودمدای پیحاال کھ صادقانھ اعتراف کرده بود حس بھتر

 ؟ی کجا موندشانیپر.  مھمون تشنھ و گشنھ از خونمون برهمیما عادت ندار -         
 .دینی بشدییشمام بفرما

 : گفت کردی می کھ با انگشتانش بازیدر حال        
 .می کنی رفع زحمت مگھیما د. نھ قربونھ شوما -         
 :دمیپرس        
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 .ی کنی ما، ما میلی خ؟یشما چند نفر -         
 آمد بھ قول خودش من را یفکر کنم بدش نم.  زده نگاھم کردرونیبا چشمان ب        

 . کردادی ز لبخندم، حرصش راِدنید. از فکر خودم خنده ام گرفت.  کندیھم خط خط
 . ندارمای من اعصاب معصاب درست و حسابد؟ی منو مسخره نکنشھیم -         
 .ُزل زدم بھ چشمانش. مثل گربھ گارد گرفتھ بود. بلند شدم        
 قدم درست نی اول،ی ادامھ بدشانی بھ رفت و آمدت با پریاگھ دوست دار -         

 . کھیشیمتوجھ منظورم م. کردن گفتارتھ
 شانیپر.  کوتاه بھ سمت آشپزخونھ رفتمیاو را با بھتش تنھا گذاشتم و با قدم ھا        

 .با لبخند بھ سمتش رفتم.  داده بودھی تکخچالی بھ نھیغرق در افکارش، دست بھ س
 کردن بلد ی کارم مثل آشپزنی کو؟ نگو اتییچا. خانوم ما رو باش! بھ بھ -         

 .شمی می کھ حرصیستین
 .دی از پشت سرم بھ گوش رسی خش داریصدا        
 .دمی مادشی رو سھ سوتھ یخودم آشپز. دینگران اونش نباش. نھ آق شھرام -         
 یمی کردم صمی تر از آن چھ کھ فکرش را معیسر. با تعجب بھ او نگاه کردم        

انگشتانش را از  با یباز.  شده نگاھش کردمزی ری و با چشماننھیدست بھ س. شده بود
 : انداختھ بود گفتری کھ بھ زیسر گرفت و با سر

 شانی با پرامیپس مجبورم روزا ب.  درست شھدی حرف زدنم بانیخودتون گفت -         
 . با ھممی کنی ھم آماده می نھارھیاون وسطا .  کنمنیتمر

 شیدلم برا! ساده و تنھا.  ساده بودیلی ھم خدیشا.  بودمدهی بشر ندنیپرروتر از ا        
 :دمیپرس. سوخت
 ؟یتا کالس چند درس خوند -         
 رفت ی می کھ بھ سمت خروجیدر حال.  منظورم ناراحت شدیِاز سوال ب        

 :دیغر
 و خرج خودمون افتاد میری بگپلمی دمیدرستھ کھ نتونست. میستی سواد نیب. نھ بابا -         

 ریشوما رو بھ خ.  درشت بارمون کنھی ھر کس و ناکسمی دیازه نم اجیگردنمون، ول
 .ادیعزت ز. ما رو بھ سالمت

 : را باال بردممیصدا        
البتھ اگھ دوست داشتھ .  و نگھ داشتن حرمتتی قدم، کنترل عصباننیدوم -         

 .ی بھ درس خوندنت ادامھ بدشانی تو ھم مثل پر،یباش
 .د سست ششیقدم ھا        
 !؟یسر کارمون گذاشت -         
 .دمیخند        
 . نکنی داورشی دربارش پ،ی رو درست نشناختیقدم سوم، تا کس -         
 لحظھ دچار کی یبرا. از برابر چشمان متعجب ھر دو نفرشان بھ اتاق پناه بردم        

 نیچطور ا.  دانستمی نمنازی از خانواده و گذشتھ پرزی چچیمن ھ.  شدمدیشک و ترد
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 ام وارد ی خصوصمی بود کھ او را بھ حری کار درستایقدر زود بھ او اعتماد کردم؟ آ
 نی و صداقتش را خورده باشم چھ؟ کاش قبل از الوم چھره مظبیکرده بودم؟ اگر فر

 یصدا. دمی کشمی موھاانیکالفھ دستم را بھ م.  کردمی مقی تحقی کنم، کمدوارشیکھ ام
 .  کردی مشتریا، دلھره ام را ب آن ھیخوشحال

 
 

 ) شانیپر        ( 
 

 ی پختھ بودم داخل ظرف کوچکنازی را کھ بھ کمک پری نخودی ھاینیریش        
 خواستم ھنرم را بھ شھرام یم.  قرار دادمینی و داخل سختمی ریدو استکان چا. دمیچ

 بھ او ی کرده و حتریی تغنازی شد کھ نظر شھرام درباره پریھنوز باورم نم. نشان دھم
 بود کھ تا بھ آن ی انساننی و مھربان ترنی بھتراو.  بھتر داده استی زندگی برایفرصت

تمام .  دانستم پاداش کدام کارم را از خدا گرفتھ امینم.  بودمدهی ام دیروز در زندگ
 . آوردمی تالش دوباره بھ دست می کھ از دست داده بودم با کمییزھایچ

کنارش نشستم و .  مبل نشستھ بودیشھرام رو.  گذاشتمزی می را رویچا ینیس        
 . بھ دماغم زدیضربھ کوتاھ. خودم را در آغوشش جا دادم

 ؟ی زنی کھ لبخند می کنی فکر می باز؟ بھ چی شدطونی شده؟ شیچ -         
 . اش چسباندمی عضالنیصورتم را بھ بازو        
 .ی خوبیلی کھ تو خنیبھ ا -         
 . نوازش کردیصورتم را بھ آرام        
  کنار اومدم، خوب شدم؟ی جنابعالیچون با بوم نقاش -         
 .دستش را فشردم        
  سوال بپرسم؟ھی. یمھربون. ی خوبیلیدر کل خ. ستی ننیفقط کھ ا -         
 . بر سرم نشاندیبوسھ کوتاھ        
 .دو تا سوال بپرس -         
 .نگاھم را بھ چشمانش دوختم        
 ؟ی بوم نقاشیگی منازیچرا بھ پر -         
 را میشانیپ. دی جا بھ جا شد و مرا محکم تر از قبل در آغوش کشیکم. دیخند        

 .دیبوس
 .ی کنی زبون کشری زی خواستیپس م -         
 .دمیصورتم را بھ دستش مال        
 .بگو. گھیلوس نشو د -         

 . کردیانگشتانش نرم و آرام، پوست سرم را نوازش م        
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 رنگ ھیھر قسمت صورتشو .  رنگارنگ شده بودیلی خیچون روز عروس -         
رنگ لباس و کفشاشم کھ .  بودی اثر ھنرھی خودش یپشت چشماشم کھ برا. کرده بود

 . کردی جلب توجھ می حسابنی ھمیبرا.  نداشتیاصال ھمخون
 حد بھ او نی شھرام تا ادیچرا با. دی پوستم دوری زی حس بدی دانم چرا، ولینم        

 دقت و نیاز ا. ِ و لباس دوستم را بھ خاطر داشتشی آرااتیتمام جزئ.  کردیتوجھ م
 . از او فاصلھ گرفتمیبھ آرام.  بودامدهیتوجھ او اصال خوشم ن

 :دیمتعجبانھ پرس        
 !؟یکجا؟ چرا پا شد -         

 : گفتمی آشکاریبا دلخور        
 م؟یبخور. شھی سرد مییچا -         
 .لبخند زد        
 . خوردن دارهینیری شنی با ایی چانیا. میبخور -         
 جالب شی درست کرده برانازیفکر کردم چون پر. امدی خوشم نفی تعرنیاز ا        

طبق عادت .  کردمکی حرف استکان را بھ لبم نزدی دادم و بنیدماغم را چ. است
 . بھ دماغم زدیضربھ کوتاھ

 ی رو نمی ھنرا ھم داشتنیاز ا.  بھ خانوم خودمنیآفر. چھ خوشمزه شده -         
 ؟یکرد

 :با اخم جواب دادم        
 . پختھنازیپر. ستی کھ کار من نی دونیخودت بھتر از من م -         
 .دیخند        
 . خانومم درد نکنھنازیدست پر.  خوشمزه استیلیدر ھر صورت خ -         
 :طعنھ وار گفتم        
 ! بود، حاال خانوم شد؟ی بوم نقاششی ساعت پھیتا  -         
 :  پروا مرا در بر گرفتیب.  کردشتریقھقھھ بلندش خشمم را ب        
 ! منیحسود کوچولو -         
 . کردقی آرامش را بھ وجودم تزر،ی در پیپ یبا بوسھ ھا        
 چیتحت ھ!  وقتچیھ.  نرهادتی. ی من ھستی عشق زندگنی و آخرنیتو اول -         

 !؟یدیقول م.  عشق من شک نکنی بھ پاکیطیشرا
 .قلبم آرام گرفت        
 .دمیقول م -         

 
 
 

 توجھ ی خواب آلود و بیبا صدا.  بخوابمشتری اجازه نداد بی زنگ گوشیصدا        
 .دیچی تو گوشم پنازی و خش دار پرزی تیصدا. بھ شماره تماس را برقرار کردم
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 . پام علف سبز شداری بابا؟ زییکجا -         
 . کردم تمرکز کنمیسع        
 ؟یگی می چ؟ییکجا! نازیپر -         
 .لحن معترضش خواب را از سرم پراند        
ِبابا دم -           . پشت دری ساعتھ ما رو کاشتھی. ت گرمَ
 . آمدمنییبھ سرعت از تخت پا        
 ؟ی ما ھستیپشت در خونھ  -         
 .دیچیپوف بلندش در گوشم پ        
ِپ ن پ پشت خونھ عمھ جانت ھستم -          َ  . بابامیتابلو شد. ِ در المصبونیِد وا کن ا. ََ
 میدر کمتر از چند لحظھ رو بھ رو. در را باز کردم توجھ بھ لباس نامناسبم یب        

 . بودستادهیا
 کھ بنده خدا رو ی پوشی رو منایخوب ھم.  ھمھ راھونی ارهی میک! اوه، نھ بابا -         

 .یاز راه بھ در کرد
 و تاپ و شلوارک دمیبھ سرعت بھ سمت اتاق دو.  ثابت ماندراھنمینگاھم بھ پ        
 : بلند گفتمیاز ھمان جا با صدا. دمی ام را پوشیصورت
 .امی شورم و میمن االن دست و صورتمو م. نی تو بشنازیپر -         
 کردم بھ سمت آشپزخانھ یصورتم را شستم و ھمان طور کھ با حولھ خشک م        

 زد ی دست ملمی اجازه بھ وسای کھ بنیاز ا.  بوددهی صبحانھ را چزی منازیپر. رفتم
 . باشمی خوبزبانی کردم کھ می سعی ول آمد،یخوشم نم

 . کردمی خودم آماده م؟یدی چرا تو زحمت کش؟یخوب. سالم -         
 . اشاره کردخچالی در ی روادداشتی و در ھمان حال بھ دیخند        
 . نکردم بھ موالیمن کار.  ماھتیسالم بھ رو -         
 . شھرام بودادادشتی        
 از تنت در شبی دی نکردم کھ خستگدارتیب. ِخانوم خوش خواب یسالم آش -         

.  بروشیتو ھم طبق برنامھ پ.  کار دارمک،یتا ساعت . برات صبحونھ آماده کردم. بره
 . بوسمتیم

 ی لحظات خصوصنیحضورش را در ا.  نگاه کردمنازی بھ پری چشمریز        
.  نشستمزی و پشت مختمی ری توجھ بھ او، دو استکان چایب.  دوست نداشتمیزندگ

 : گرفت گفتی خودش لقمھ میھمان طور کھ برا
 ی شب کاردمیالبتھ االن فھم. ی کردم خواب باشیفکر نم. ساعت از ده گذشتھ -         

 .یداشت
 . کوتاه قناعت کردمیبھ زدن لبخند. دی بلند خندیبا صدا        
 ؟یخون با من درس بی خوای تو ھم مھ؟یبرنامھ ت چ -         
 .پوزخند زد        
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 و نابرادر ری پی خرج اون ننھ دی بایمن اگھ درس بخونم ک. دلت خوشھ ھا -         
  رو بده؟یمفنگ

 . او سوختیدلم برا        
 . خوبھ ھای چند ساعتم بخونیروز. شبا بخون -         
 .شروع کرد بھ کندن پوست لبش        
 ی کنھ درس بخونم، کلی کھ آق شھرام گفت کمکم موزریاز د.  باباالی خیب -         

درس بھ کار من . کاری کرده و بلی ھمھ آدم تحصنیاصال ا.  شھی نمدمید. فکر کردم
مرغ .  بدمادی ی خوام بھت آشپزیم.  کھ بھ تو دادمھی واسھ قولنجامیاالنم کھ ا. ادینم

  تو دم و دستگات؟یدار
 . خواست خوشحالش کنمیدلم م.  استالی خی کرد کھ بی وانمود مشھیمثل ھم        
 ھ؟یھا؟ نظرت چ. پلمی دانشگاه، فقط تا دی گم بریحاال من کھ نم -         
 . بلند شدی صندلیاز رو        
. ی دوست داری شو جون ھر کالی خیما رو ب.  بدوشیگی نره تو ممیگیما م -         

 ؟یکم دارزرش.  بدمادتی ی خوام آشپزیپاشو کھ م
بلند شدم و بستھ مرغ .  بوددهی فایاصرار ب.  پا داردکی دونستم کھ مرغش یم        

 .را بھ دستش دادم
 
 

 ) شھرام        ( 
 
 

تمام روز فکرم .  ھفتھ سر کار حاضر شده بودمکیبعد از .  داشتمیروز پر کار        
 دست و پا ،یھنوز در شک و دو دل.  گرفتھ بودمنازی پری بود کھ برایمی تصمریدرگ

 آن کھ بھ ی شدم، بی زده مجانی ھی بود کھ وقتنی ھمرادمی انیبزرگ تر.  زدمیم
 را از شانیمثل ھمان روز کھ عکس پر. تم گرفی ممیعواقب کارم فکر کنم، تصم

 !نازیاالن ھم کھ پر.  برداشتمستمشیس
اگر .  بھ ساعت انداختمینگاھ.  رفتمی مقاتی تحقی فرصت برانی در اولدیبا        

 شدم و بھ سمت نیسوار ماش. مغازه را بستم. دمی رسی منازی بھ پردی کردم شایعجلھ م
 .خانھ راندم

 را نی ماشیگوشھ ا.  خانھ بودی درب و داغانش جلودیپرا. حدسم درست بود        
 . کردمبشیبا فاصلھ تعق. دی طول نکشادیانتظارم ز. پارک کردم

 داد ی ملی تحوی رنگ بزرگرهی تیپاکت ھا. ستادی ای مغازه ھا می بعضیجلو        
 نیی پایکم کم بھ محلھ ھا. ضربان قلبم باال رفتھ بود.  دادیو دوباره بھ راھش ادامھ م

 رو بھ تی را رد کرد و در نھایادی زیکوچھ پس کوچھ ھا. می شدی مکیشھر نزد
 انداخت و وارد شد، اما در را دیکل. ستادی ای اھ رو رفت بزرگ و رنگ وی در آھنیرو
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 یچند پسر بچھ با ھم گل کوچک باز.  بودیفیمحلھ کث. حدس زدم خانھ اش باشد. نبست
سرم بھ شدت درد .  کردندی رد و بدل میکی رکی فحش ھای بازنی کردند و در حیم

 . پر دردم را فشردمی ھاقھیچشمانم را بستم و شق. گرفتھ بود
از .  خورد چشم گشودمی منی ماششھی کھ بھ شی کوتاھی ضربھ ھادنیبا شن        
 .دیچی خش دارش در گوشم پیصدا.  تعجب کردمنازی پردنید

 دیاوردی نفیتشر. درو مخصوصا وا گذاشتم. سالم عرض شد آق مھندس -         
 !داخل

 شرمنده شده ی کمقتیدر حق.  تعجب داشتی جادی دیاگر نم.  بوددهیپس مرا د        
 . شدمادهیپ. بودم

 ... من... سالم  -         
 .حرفم را قطع کرد        
 . کامل کن جنابقاتویبفرما تحق. دی کردی مبی تابلو تعقیلیخ -         
 .جلوتر از من بھ سمت خانھ رفت        
 :خجالت زده گفتم        
 ... من فقط -         
 .داد حرفم را کامل کنمباز ھم اجازه ن        
 بھ رو نیواس ھم. یشومام حق دار. می نزدیما کھ حرف. ستی نیمشکل -         

ما ھم . حاالم بفرما.  شوما کھ کار سھ سوت بودچوندنی و گرنھ کھ پمیاوردیخودمون ن
 . مھمونمون تشنھ و گشنھ برهمیعادت ندار

 اطی حکی.  تا اول من وارد شومستادی گفت و کنار ایبلند... اایبھ دنبال حرفش         
چند زن و بچھ کھ ھر کدام .  حوض بزرگ کھ در وسط قرار داشتکی با عیوس

.  بودند با ورود ما سر بلند کردند و نگاه کنجکاوشان را بھ ما دوختندیسرگرم کار
 . را در گلو انداختشی صدانازیپر

 د؟یدیچتونھ؟ آدم ند -         
 :ھ کنار حوض در حال شستن ظرف بود طعنھ وار گفت از زن ھا کیکی        
 . خانومی مبارکھ پردیشغل جد -         
 : داخل دھانش انداخت و گفتی شود، آدامسی آن کھ عصبانی بنازیپر        
 آماده کن تا نزده شویپیتو برو بساط اصغر ش. دیتا کور شود ھر آن کھ نتواند د -         

 .کبودتت نکرده
 :عد رو بھ من ادامھ دادب        
 .بفرما آق مھندس -         
دو دختر نوجوان و دو زن در حال پاک کردن .  تخت گذاشتھ بودنداطیگوشھ ح        

کامال مشخص بود کھ .  سالم کردندی بھ آراممیدی رسکشانی نزدیوقت. حبوبات بودند
 .جواب سالمشان را دادم.  من متعجب شده انددنی از دزیآن ھا ن
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 کرد یی قرار داشت راھنمااطی کھ در گوشھ حی مرا بھ سمت اتاق کوچکنازیپر        
 : دادحیو در ھمان حال توض

 کنم ی میمنم بستھ بند.  کننی پاک مایاون دخترا و زنا، نخود و عدس و لوب -         
.  کھ امروز؟ بفرما داخلیدید.  سوپر مارکت و رستوران ھای برم برایتو خونھ، م

 ...!اای
.  کردی متمی نا اذیبو.  شدمکی تارمھی را درآوردم و وارد اتاق نمیکفش ھا        

 ی تشک رنگ و رو رفتھ ای رویرزنیگوشھ اتاق پ.  دادمنیناخواستھ دماغم را چ
 : با سر بھ او اشاره کردنازیپر.  بوددهیخواب

 فقط منو یعنی.  دارهمرمیآلزا. دکترا جوابش کردن. ضھی مریلیخ. مادرمھ -         
 . و اون عکسوادی مادشی

.  قدمی مرد با سھ بچھ قد و نکی زن و کی.  اشاره کردواری دیبھ عکس رو        
 :ادامھ داد

بچھ بودم کھ .  بھروز وثوقھھیشب! پھی بابام چھ خوش تینی بیم. مامان و بابام -         
. دمشی ندگھید.  زن پولدار کھ از خودشم بزرگ تر بودھی رفت با گنیم. ولمون کرد

 ھیوسط.  دارهی خوبیلی زن خیمعتاده، ول. ازدواج کرده.  داداش بزرگمھیکیاون 
.  سالش بود کھ گم شدکی. کمھی برادر کوچھ،ی قنداقونا. فکر کنم دو سالھ بودم. منم

 گنیم. دش ببره اون ور آب بودتش کھ با خودهیبابام دزد.  کھ گم نشدهمیدیالبتھ بعدا فھم
 . شدهیبرا اون زنش بچھ نم

 :دمیپرس        
 . نبوددنشی بھ دزداجیاحت. دهی رسیخب قانونا بچھ بھ پدرت م -         
 .پوزخند زد        
 یچھ م.  عذاب بکشھشتری خواست مامانم بی مرد بود، نمیلینھ کھ بابام خ -         

 اتفاقا بود کھ مامانم کم کم نیبعد از ھم. دمی و اون شننی رو از انایمنم ا...! دونم وا
خدا . میھر دو تا بچھ بود. من موندم و داداشم.  شد و حافظھ شو از دست دادری گنیزم

 عمرشو داد یوقت. اوردی دوام نادی اونم زی ھوامونو داشت، ولم مامان بزرگامرزه،یب
 ھ؟ی کافایبازم بگم .  افتاد رو دوششیکال بار زندگ.  ده سالھ بودمانمیبھ شوما، داداش پ

.  بودشانیپر.  ما را شکستنی سکوت بلی زنگ موبایصدا.  نداشتمیحس خوب        
 .تماس را برقرار کردم.  دانستم نگران شده استی گذشتھ بود و مکیساعت از 

 .فعال.  خونھ امگھی ساعت دمیتا ن.  حواسم بھ ساعت نبوددیببخش. سالم -         
 : آب را بھ دستم داد و گفتوانی لنازیپر        

خودم از فردا . ستی نیادآوری بھ یازیدر ضمن، ن.  ھست در خدمتمیاگھ سوال -         
 . شمی نمتونیمزاحم زندگ

 : آن کھ نگاھش کنم گفتمیب        
 با خودت فکر نیتو فقط بش. می کنی مورد بعدا صحبت منیدر ا.  برمدیاالن با -         

 . تونم کمکت کنمیاگھ ھدفت مشخص باشھ م. کن
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 :با خشم گفت        
 ھم خوشمون ی و صدقھ سریاز دلسوز. می بمونی کسنیِ دری زمیما خوش ندار -         

 . خودتیشومام بچسب بھ زندگ. ادینم
 . تکان دادمشی بھ تاسف برایسر        
 ی می داشتپلمیاگھ د.  خودتھِلیم. ی دارم نھ منت کشیمن نھ حوصلھ دلسوز -         

 جز دعوا و چاقو ن،یفکر کن بب.  کنمتی از دوستام کھ شرکت داره معرفیکیتونستم بھ 
فکراتو بکن و بعد بھ . عجلھ دارم. ی خواد جواب بدیاالن نم! ی داریی چھ ھنرایکش

 .من خبرشو بده
نگاه کنم از خانھ  آن کھ بھ پشت سرم ی و بدمیکفشم را پوش. از در خارج شدم        

 .  زدمرونیب
 
 

 ) شانیپر        ( 
 

 و ی دوش فورکی.  داغ و غذا وارد حمام شدمازی پی رھا شدن از بویبرا        
 کی.  رھا کردممی شانھ ھای خشک و ھمان طور باز روعی را سرمیموھا. یضرور

کمرش تنگ بود و . دمی قرمزم را پوشی حلقھ انی آستراھنی کمرنگ کردم و پشیآرا
.  زدمی چرخ کوتاھنھی آیرو بھ رو. دی رسی زانو می اش تا باالی کلوش، بلندنشییپا

 . بر لبم نشستتیلبخند رضا
 کرده ی بار آشپزنی اولیخالصھ برا.  بھ غذا بھ آشپزخانھ رفتمی سرکشیبرا        

 بار، نی اولنیا مھم بود کھ یلی من خیبرا. نازی پرییبودم، البتھ با کمک و راھنما
 . تجربھ خوب و عاشقانھ ثبت شودکیکامال در ذھن شھرام بھ عنوان 

 و ری را زیبشقاب اصل.  بودم نگاه کردمدهی کھ چییبای ززی بھ مگری بار دکی        
 ادی دستمال سفره نیی چند مدل تزنترنتیاز ا.  بشقاب کوچک تر و گودتر داخل آنکی

 را بھ شکل قلب درآورده و داخل ھر یی قرمز با نقش طالیدستمال ھا. گرفتھ بودم
 دار و ھی پای ھاوانیراست و چنگال سمت چب، ل قاشق سمت. بشقاب قرار داده بودم

 ست،یبا خودم فکر کردم االن کھ شب ن.  کوتاهھی پای داخل شمعدان ھاییدو شمع طال
دان ھا را برداشتم و  شمعل،ی دلنیبھ ھم.  باشدی معنی مورد و بی گذاشتن شمع بدیشا

 شاخھ گل کی ھا داشت و تنییبای زی سمتش نقره کارکی کھ یفی بلند و ظرھیگلدان پا
 ی را داخل ظرف وارمر دار خالریسوپ ش.  قرار دادمزیرا در برگرفتھ بود، وسط م

 زرشک ی و کمی سوپ، چند شاخھ جعفری ظرف را روشن کردم و روریو شمع ز
 ی و گوجھ ھاینی زمبیس. دمی کوتاه چھی پالوریا داخل سمرغ ر.  گذاشتمنیی تزیبرا

 ری زی مرغ گذاشتم و از روشن بودن شمع ھایھا کھیحلقھ شده و سرخ شده را دور ت
 . حاصل کردمنانیظرف اطم

 . در، از آشپزخانھ خارج شدمی صدادنیبا شن        
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 . کشمی غذا رو م،یتا لباساتو عوض کن! ی کردریچھ د. سالم -         
 دی بوسی کھ گونھ ام را می و در حالدیشھرام لبخند گرمش را بھ صورتم پاش        

 :گفت
َ خانوم؟ بھ بھی پری کنوانھی منو دی خوایم! ؟یشما چھ کرد! اوه-          عطر ! َ

 خورم بھ ی شھ تو رو مریغذا رو بکش کھ د.  ھایسنگ تموم گذاشت. غذاتم مستم کرده
 . غذایجا

 و مخلوط دمی کشسیبرنج را داخل د.  بھ آشپزخانھ بازگشتمی مضاعفی انرژبا        
 را بھ کمرم زدم میدست ھا. ختمی آن ریزرشک، کشمش، خالل پستھ و زعفران را رو

 . بر لبم نشستتیلبخند رضا.  نگاه کردمدمانمی بھ چگریو بار د
 . نگاه کردزیشھرام با تعجب بھ م        
 و من ی بودیتو انقدر حرفھ ا!  تا حاال سر کار بودم؟یعنی.  شھیباورم نم -         

 ! دونستم؟ینم
 ی از دو طرف بھ سمت باال کش آمد و دندان ھامی لب ھافش،یسرخوش از تعر        

 : ادامھ داددی کشی کھ مرا در آغوش میشھرام در حال.  شدانی نمادمی و سففیرد
 .زمی عزی الزم شدھیتنب.  شھی نمی جورنیا! نھ -         
 .دمیخند        
 . کنھی مخیغذا .  نشووانھید -         
 .ُبا چشمان از حدقھ در آمده زل زد بھ من        
 ول روی نظی نھار بنی عاشقانھ و ازی منی ایفکر کرد.  توی شدفتھیچھ خود ش -         

 ! برم مرحلھ آخر؟ی کنم، تو رو میم
 . ناخواستھ در ھم گره خوردمیابروھا.  ضد حال خوردمیی جوراھی        
 !ی بدجنس و شکم پرستیلیخ -         
 . بھ خود فشردشتریمرا ب        
 یزی چچیھ.  کنم باھاتی میشوخ. ادهی تو بشم کھ انقدر نازت زی من فدایالھ -         
 یتو وا کن کھ نم خوشگلیحاال اون اخما.  از تو برام مھم باشھشتری کھ بستی نایتو دن

 .خوام دست پخت تو رو سرد بخورم
 .با تعجب و دقت بھ دستمال سفره ھا نگاه کرد. می نشستیبا خوشحال        
 ؟ی درست کردی واقعا کار خودتھ؟ چھ جورنایا -         
 .دمیخند        
 سوپ بکشم برات؟. نترنتیاز ا -         
 .بھ ظرف سوپ نگاه کرد        
 !ده؟یچرا سف. ی درست کردییایتالی ای غذاھیفکر کردم ! سوپھ؟ -         
 :فکر کردم دوست ندارد با غصھ گفتم        
 ؟یدوست ندار. رهیسوپ ش -         
 . بھ دماغم زدیضربھ کوتاھ. دیخند        
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 غذا درست کنھ و من دوست نداشتھ ھی فشی ظری دستانی خانومم با اشھیمگھ م -         
البتھ اگھ شما .  کنمیحاال امتحان م.  نخورده بودمریباشم؟ خب تا بھ امروز سوپ ش

 .دی و برام بکشدیلطف کن
 یبا لذت م.  بودشی توجھ ام بھ عکس العمل ھام،ی خوردی کھ غذا میتمام مدت        
 خارج خچالیرف ساالد را از ظ.  آمد ساالد را فراموش کرده امادمی دفعھ کی. خورد

 . گذاشتمزی میکردم و رو
 .نگاه قدردانش را بھ من دوخت        
 خب از امروز بھ بعد سطح توقع من ی ولزم،یممنونم عز.  بودیواقعا عال -         

 . شھ دفعھ اولت باشھیاصال باورم نم. ی عمل کرده بودی حرفھ ایلیبابا خ.  باالرهیم
 . انداختمنییسرم را پا        
 اون فقط ی گفت چھ کار کنم، ولنازیپر.  کھ نبودییخب کار خودم تنھا -         

 . انجام دادمییھمھ کاراشو تنھا.  دادیدستورالعمل م
 .دستم را نوازش کرد        
 .قربون صداقتت بشم من -         
 :دمیپرس        
  خونھ؟ی اومدری چرا دیراست -         
 : گفتیبعد از مکث نھ چندان کوتاھ.  در ھم رفتشیاخم ھا        
 . بودمنازیخونھ پر -         
 داشتم با ای بودم ستادهی کھ من کنار گاز ای تمام مدتیعنی. قاشق از دستم رھا شد        
 چطور امکانش ھست؟!  بوده؟نازی با پردم،ی چی را مزیذوق م
 .انگار شک نگاھم را خواند        
 کھ یدیآخھ د.  و برهادی و نشناختھ بذارم بدهی تونستم ندینم. خب مجبور بودم -         

 کھ خانواده نمی رفتم ببنی ھمیبرا. دمیترس. ھی جورھیطرز حرف زدنش و حرکاتش 
 . ھستنیاش ک

 .لبم را گاز گرفتم        
 ؟ی ذاشتی کارات مانی حداقل منم در جرای یدیپرس یبھتر نبود نظر منم م -         
 . تکان دادنیسرش را بھ طرف        
 . شدییھوی -         
 . شدمیعصبان        
 ؟یدقت کرد. ی ھستییھوی تو کار یادیتو کال ز -         
 .با تعجب بھ من نگاه کرد        
 ؟ی االن ناراحت؟ی شدیتو از من عصبان -         
 :با خشم گفتم        
 کنم کھ منو یکال حال م. ی کھ شارژ شارمیدارم برات ادا در م. خوشحالم! نھ -         

 .یری گی مدهیناد
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 . بر لبم نشاندیعیاز جا برخاست و بوسھ سر.  کنمیشرویاجازه نداد پ        
 از بعد.  نذار حرمتش شکستھ شھست؟ی سفره ننی افیح. حرص نخور. سیھ -         

 باشھ؟ خوبھ؟. می زنینھار با ھم حرف م
 . توانستم خشمم را کنترل کنمیاصال نم        
 دی بایِتا ک.  خستھ شدمتییھوی یاز دست تو و کارا. خستھ شدم.  تونمینم. نھ -         

 ی گند مھوی.  منی تو زندگیای مھوی فکر تو رو من بخورم؟ ی و بھوی یچوب کارا
 تو یاری منو مھوی. یری گی کل محبت خانوادمو ازم مھوی. ھام بھ تمام برنامھ یزن

 کھ یی تا جایری گی منی ذره بری زی تو عروسستمو دوھوی.  زنتشمی مھوی. تیزندگ
 با یگی مھوی.  با دوستت قطع رابطھ کنیگی مھوی. شھی تو ذھنت ثبت مششیآرا

 سرم آوار یخوای کھ می بعدِیھوی.  خونھ دوستمیی تنھایری مھوی. دوستت مدارا کن
 . بار بگو و خالصم کنھی.  ھان؟ بگوھ؟ی چیکن

 ھو،ی کھ منم دمیفھم.  اش متورم شده بودیشانیرگ پ. دمیرنجش نگاھش را د        
 .  ناھار عاشقانھنیگند زدم بھ اول. دیبغضم ترک.  تند رفتمیادیز
.. 

 شھرام        
 

 تمام حرف ھا و خشمش را سرم آوار قھیدر کمتر از چند دق.  شدیباورم نم        
 چند وقت یپس تمام تالش ھا.  نشستمی بر گلونی سنگیبغض. دلم گرفت. کرده بود

  بود؟چی بھ دست آوردن دلش، ھی برارمیاخ
 آرام کردنش ی برایلی مچی بار ھنی اولیبرا.  دادی ھق ھقش آزارم میصدا        
 ی آرامشش تالش می برادیم، چرا با نداشتی ارزشچی او ھی من برایوقت. نداشتم

 من ی کردم با عشق برای کھ فکر میزیبھ م.  پردردم را فشردمی ھاقھیکردم؟ شق
 بر وفق مرادت زی ھمھ چی کنی مفکر  کھی زمانشھ،یچرا ھم.  شده نگاه کردمدهیچ

  شود؟ی مگرگونیاست، اوضاع د
 کھ ی عذابی ھیبھ ھمان ما. خستھ از افکار مزاحم و عذاب آور، بھ او نگاه کردم        

 شتری بدیبا. دی نلرزشی باز، دلم برای قرمز و موھاراھنیبا آن پ. تنھا منبع آرامشم بود
 یب!  خستھیلیخ. خستھ بودم.  دادی اجازه تمرکز نمنشی فنی فیصدا.  کردمیفکر م

 .استمتوجھ بھ او از جا برخ
 کھ بھ ییبا اخم ھا. قبل از آن کھ از آشپزخانھ خارج شوم، مچ دستم را گرفت        

 : باز شدن نداشت لب زدمالی وجھ خچیھ
  تو دلت مونده؟ی ناگفتھ اھ؟یچ -         
 :دینال        
 . کدوم از تھ دلم نبودچیباور کن ھ.  دونم حرفام خوب نبودیم. نرو -         
ِحس خوب د.  شدقی بھ وجودم تزریبی لحظھ آرامش عجکی یبرا         بھ .  شدندهیِ

 :زمزمھ کرد.  زدی اش موج میچشمانش نگاه کردم صداقت در نگاه باران
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 دوستم گھی زنھ؟ دی چشات برق نمگھی چرا د؟ی کنی نگام می جورنیچرا ا -         
 روزا انقدر نی دونم چرا اینم.  زدمادی زخودی بی دونم تند رفتم و حرفای م؟یندار

 ؟ی حرفامو فراموش کنشھیم. حساس شدم
منم اشتباه .  بودی من کافی کھ اشتباھش را قبول داشت برانیھم. لبخند زدم         

دست مشت شده اش را . نشستم.  نبودھودهی بی ھای لجبازی برایلیپس دل. کرده بودم
 . قلبم گذاشتمیرو

 اومدنت نداشتھ ییھویکار بھ . نجای ای وقتھ کھ اومدیلیخ. نجاستی تو ایجا -         
 گھ،ی نفر دھی ی کھ بترسستیِدل من کاروان سرا ن. ی اومدیشگی کھ ھمنھیباش مھم ا

 ی بودم کھ پای آدمنی من اگھ ھمچ؟ی شناختی جورنیتو منو ا.  پاشو بذاره توشھوی
قبول دارم کھ ! یعشق من! ی منیایتو تمام دن.  موندمیم نانی اطرافیرایاشتباھم و تحق

 نگاه بھ ھی.  بھ جا و بھ موقع گفتھ نشدیحرفات اکثرا درست بود ول. منم اشتباه کردم
 ھی روز خوب و ھی با سوء تفاھم دی ھمھ زحمت و عشق، چرا بانیا.  بنداززی منیا

با صحبت، گره ھا رو   در آرامش وشھی می وقتم؟ی رو خراب کنی ماندنادیلحظھ بھ 
 ی منطقی من آدم بیدی تو کھ دم؟ی بھ ھم حرمت بشکنی احترامی با بدی چرا باباز کرد

 امروز ایب. ی کنھی ازم گالی و حتی با من درد دل کنی تونی راحت میلی پس خستمین
. رهی منطق و عقلمونو بگی و خشم، جلوتی عصبانمی کھ نذارمی جا بھ ھم قول بدنیھم

 آب بھ دست و ھیخوبھ؟ االنم پاشو برو . رمی نگمی تصمیی کھ تنھادمی مولمنم بھت ق
حالمو بھ ھم .  نکننی فنیپاشو انقدر ف.  کنمیمنم غذا رو دوباره گرم م. صورتت بزن

 .یزد
 دود یبو. نفس کالفھ ام را رھا کردم.  بھ راه افتادسیلبخند زد و بھ سمت سرو        

ج را داخل ماکروفر  برنسی ظرف را خاموش کردم و دری زیشمع ھا. مشامم را آزرد
با .  برداشتن آب باز کردمی را براخچالی و در می تنظقھی دقکی یزمان را رو. گذاشتم

.  بستمعی را سرخچالیدر .  بر لبم نشستی لبخند گرمکرده  کھ آمادهییبای دسر زِدنید
 . ھشدار ماکروفر با ورودش ھمزمان شدیصدا.  کندزمی دادم خودش سورپراحیترج

 محکم کردم و شیدستم را دور شانھ ھا. ناغافل خودش را در آغوشم رھا کرد        
 . باال آوردیسرش را اندک. دمی را بھ مشام کششیعطر موھا

 . زشت بودنیلی دونم حرفام خیم.  شھرامی خوبیلیتو خ -         
 :صورتش را بوسھ باران کردم و در ھمان حال لب زدم        
 . کردمی رفتارو منی تو بودم ھمی منم جادیشا. ی خوبیلیم ختو ھ -         
 :محکم تر از قبل بھ خود فشردمش با خنده گفتم. دمیبرق اشک را در چشمانش د        
 کھ رحم ی دونیم. ینی بی کنھ بد مسی قطره اشک صورتتو خھی یاگھ حت -         
 .ندارم

 .  پروای بی کرد و بوسھ اکیصورتش را بھ گردنم نزد        
 ی جثھ یبرا.  جدا کردمنیخم شدم و او را از زم.  خنده ام گرفتطنتشیاز ش        

 .دی کشی کوتاھغیج.  بودفی ظریادیدرشت من ز
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 .نھار نخوردم ھنوز.  من گرسنھ ام؟ی شدوانھیبازم د. نکن -         
 : رفتم گفتمی کھ بھ سمت اتاق خواب میدر حال        
او را . با پا در اتاق خواب را کامل باز کردم. ی نکنیطونی شی خواستیم -         

 لباسش ی قھی.  زدممھی تنش خی کنم، روشی آن کھ رھای تخت خواباندم و بیرو
 ... ُ شل بود ویادیز

 . لحاف پنھان کردریخودش را ز        
 .اشتم دزی برات سورپرایھنوز کل. می نھار بخورینذاشت! ی بدجنسیلیخ -         
 : شد گفتمی کھ لبخند از لبم دور نمی سرم گذاشتم و در حالری چپم را زیبازو        
االنم .  توی من بود برازی سورپرانمیا. ی کنری منو غافلگدیھمش کھ تو نبا -         

 .می رسی تو میزای سورپرای ھی و بعد بھ بقمیری گی دوش مھی میریم
 : شده بود گفتی کھ اندازه نعلبکیبا چشمان        
 و بعد رمی گی دوش مرمیمن م. ی خوابی جا منیتو ھم. امی جا نمچیمن با تو ھ -         

 .یای و میری گیتا من غذا رو گرم کنم تو ھم دوشت رو م
 .دمیخند        
 . زنمی می چرتھیمنم . ریپاشو برو دوش بگ.  ندارمیمن کھ حرف. باشھ -         

 .پوزخند زدم.  بر لب نشاند و بھ دنبال مالفھ گشتی اروزمندانھیلبخند پ        
 .گشتم نبود. ستینگرد ن -         
 . بھ جانم افتادشیبا مشت ھا        
 . زود باش پسش بده؟ی کردمشیقا! موذمار! بدجنس -         
 . بستمشی محکم کردم و راه تقال را براشیدستم را دور شانھ ھا        
 و بعد کھ می خوابی منجای کم اھیحاال !  دختر خوبنیآفر. آروم باش. باشھ -         

 خوبھ؟. زی حموم، نھار و سورپرامیری ممی شدداریب
 :نق زد        
 االن چھ وقتھ خوابھ؟. دمی زحمت کشیمن کل.  خوامینم -         
 .او را محکم تر بھ خود فشردم        
.  زنھی حرف شوھرش حرف نمیزن کھ رو. ُانقدر غر نزن. گھی دبخواب -         

 ! خوادی مھینکنھ باز دلت تنب.  ھاشھی مھی کنھ تنبی کھ نافرمانیزن
 . را بستممیلبخند زدم و چشم ھا.  لب نثارم کردری زییبچھ پرور        

 
 فصل دوم        

 
 ) شانیپر        ( 

 
*         

 !ستاد ادیخستھ نباش -         
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 . سکوت کالس را شکستنا،ی سیطبق معمول صدا        
 . زدمی بھ پھلویمھرآنا با آرنج ضربھ ا        
 استاد نی محالھ اد،ی نگھ خستھ نباشنیاگھ ا.  بچھ پرروھاستنی از اادیخوشم م -         

 .نیی پاادی از رو منبر بینکیع
 .دمیخند        
 بھ بزرگ دی فھمھ کھ بای نمره اضافھ بھ التماس افتاد، ممی نیروز آخر کھ برا -         

 ! نچسبیپسره . ترش احترام بذاره
 .پوزخند زد        
 .کلھی تو نی کھ تفلون باشھ، برای ھر کسیبرا -         
 . در ھم رفتمیسگرمھ ھا        
 ؟یکار ندار. رمیمن دارم م -         
 .موضعش را عوض کرد        
 .یتو کال با من و حرفام مشکل دار!  نزدمیمن کھ حرف بد!  بابایا -         
 : دادم گفتمی کھ حلقھ ام را نشانش می شدم و در حالیعصبان        
بعد از چھار . ی مشکل دارنی کھ تو با انی مثل ایمن با تو مشکل ندارم، ول -         

  من شوھر دارم؟ی بفھمی خوایسال ھنوز نم
 .ددلخور ش        
 یدارم گوش.  کردمدای کھ انگار من برات خواستگار پی زنی حرف میجور -         
 زد، ھمھ ی قبل از کالس باھات حرف مدمید. ی خوام خامش نشیم.  دستتدمیرو م

 یم. ی دونن شوھر داری کھ ھمون ھمھ ھم منیضمن ا.  دونن کھ چشمش دنبالتھیم
 .ارنیترسم برات حرف در ب

 .دمی اش کوبی دستھ صندلیدستم را محکم رو        
 دونم چرا یمن کھ م.  منی برای دلسوزتر از مادر شی ھی خواد داینم -         

.  نداشتم و ندارمتی و حمای سالھ کھ از دوستام توقع دلسوزنیچند. رهی گیحرصت م
 .ی خود داریتو کھ جا

. ع کردم و از کالس خارج شدم را جملمی وساسش،ی توجھ بھ چشمان خیب        
.  کردمی فکر مدیبا.  خواستی میی تنھایدلم کم.  را نداشتمی کالس بعدیحوصلھ 

بھ خودم، بھ احساساتم، بھ تعلقات داشتھ و .  شده بود فکر کردنمی از عادت ھایقسمت
 و فشرده درس خوانده ی کھ بھ سختییشب ھا بھ تمام روزھا و. نداشتھ ام، بھ مھرآنا

 ی کھ ھمسرم بود و گاھیاز ھمھ مھم تر بھ مرد! ی شبانھ روزیبھ تالش ھا. بودم
 ... ی دوستش داشتم و گاھیلیخ

 وقت بود کھ اشک و آه، یلیخ.  کردی از حجم دردم کم نمدمی کھ کشیآه بلند        
 بودم راست دمی وقت بود فھمیلیخ.  قلب و روحم نبودانی پای بی ھای سرکشیجوابگو
پس چرا من .  کندی را پر نمتی ھایی تنھا،ی جملھ را کھ ورود بھ ھر رابطھ انیبودن ا

  خواستم باورش کنم؟ینم
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 . بغض خاموشکی آه بلند و کیباز         
ضربان قلبم باال . دی کشابانی مداوم، نگاھم را بھ سمت خی تک بوق ھایصدا        

 .خودش بود. رفت
 !فی خوام خانوم شریر معذ -         
.  از دانشگاه دور شده بودمابانی خکیفقط .  ام را بھ اطراف انداختمدهینگاه ترس        

 . ساختی مثی حرف و حدمی برای کلدی دی ما را میاگر کس
 د؟ی کنی چھ کار منجایشما ا -         
 .اجازه حرف زدن را از من گرفت        
 .می باشری کنم ھم مسیفکر م. دییبفرما! شما؟ بازم شما شدم؟ -         
 .نگاه متعجب و ھراسانم را بھ او دوختم        
 .روز خوش.  مزاحم بشمنمی بی نمیلیدل. ممنون -         
 . را عوض کردمرمی آن کھ منتظر جوابش بمانم، مسیب        
 .م باھاتکار دار.  کنمی خواھش مشانیپر -         
 نگاھش را از راه دور حس ینیسنگ. مودمی را پابانی بلند، عرض خیبا گام ھا        

 او را کم ِی آشفتھ بازار، فقط حضور واقعنیدر ا.  سرعت دادممیبھ قدم ھا.  کردمیم
 . دست بلند کردمی تاکسنی اولیبرا. داشتم

 .دربست -         
باز بھ .  دادم و چشمانم را بستمھی تکیا بھ صندلسرم ر.  را بھ راننده گفتمریمس        

 میخنده ھا.  شدمی زده نمجانیھ.  کردم خودم را گم کرده امیحس م. خودم فکر کردم
 می در زندگیزیچ.  زدی پنھان، در اعماق وجودم موج می غمشھیاز تھ دل نبود و ھم

 بھ اصرار خودم را بھ ندانستن ی دانستم ولی ھم مدیشا. نستم دایچھ بود را نم. کم بود
 یِ گستاخ طوسیچرا چشم ھا! بی عجیلیخ.  بودبی عجمی روزھانیحال ا.  زدمیم

 ! شد؟یاش، از ذھنم دور نم
 رهینگاه خ. چشمانم را باز کردم.  زدی تمرکزم را بر ھم منی ماشیوی رادیصدا        

 بھ عابران ن،یی و مدل پا مدل باالی ھانی بھ ماشک،یبھ تراف.  دوختمابانیام را بھ خ
 .دلم گرفتھ بود. دمی کشیآه کوتاھ. ادهیپ
 

 ) شھرام        ( 
 

ِ آوردن حال ادیبا بھ .  دادیجواب نم.  را گرفتمشانی بار، شماره پرنی چندمیبرا        
 ام را برداشتم و ھمان طور کھ بھ سمت در ی دستفیک.  نگران شدمش،ی روزھانیبد ا

 : ام گفتمی رفتم رو بھ منشیم
 ساعت پنج ی و برادیری تماس با مھندس شھاب بگھی دی لطف کن،یریخانوم وز -         

 .دیباھاشون قرار بذار
 . بھ احترام از جا برخاستیزریخانوم و        
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 .حتما. چشم -         
 . رفتمنی تکان دادم و با عجلھ بھ سمت ماشی بھ نشانھ خداحافظیسر        
 رفتم شماره خانھ ی دانشگاه مابانیدر ھمان حال کھ بھ سمت خ. کالفھ شده بودم        

َ وجودم را در بر یحس بد.  پاسخ، حالم را خراب تر کردیِ ممتد بیبوق ھا. را گرفتم
 دانستم کالسش دو ساعت قبل ی می داشت وقتی ادهیرفتنم بھ دانشگاه چھ فا. گرفت

 را رمیمس.  برودیگری دی کھ بھ من اطالع دھد، جاآن یمحال بود ب. تمام شده است
 . گذشتھ بودی تر از روزھانی سنگکیانگار امروز تراف. بھ سمت خانھ عوض کردم

 . شدمادهی را پارک کردم و پنیماش.  شھرک شدمنگیوارد پارک        
 . مھندسیسالم آقا -         
 .دستش را در دست فشردم.  مجتمع توجھ ام را جلب کردری مدیصدا        
 .متوجھ شما نشده بودم.  خوامیعذر م. سالم -         
 .دیخند        
.  رفع مشکالت آپارتمانی برام،یامروز عصر جلسھ گذاشت.  کنمیخواھش م -         

 شما رو یفاالن کھ تصاد. البتھ قبال بھ ھمسرتون گفتم. خواستم بھ شما ھم اطالع بدم
 . عرض کردم خدمتتونیادآوریِ من باب دم،ید

 :دمیبا تعجب پرس        
 د؟ی گفتشونی بھ ایھمسرم؟ ک -         
 . اش را صاف کردنھی کوتاه سیبا سرفھ ا        
در ھر صورت مزاحم .  سبز ھستندیداخل فضا.  االن خدمتشون بودمنیھم -         

 .با اجازه.  ھستمعصر منتظر شما.  شمیوقت شما نم
 ری فشردم و بھ سمت پارک کوچک زیدستش را بھ گرم. دمی کشینفس راحت        

 یکی ی را در آغوش گرفتھ بود، روشی کھ بازوھای در حالشانیپر. آپارتمانمان رفتم
 . کردی و غرق در فکرش بھ آسمان، مرا نگران مرهینگاه خ.  ھا نشستھ بودمکتیاز ن

 دنیاز د.  ترس بھ سمتم برگشتیبا کم.  کنارش نشستمی حرف اضافھ اچی ھیب        
 .من متعجب شد

 ؟ی اومدیِک! سالم -         
 .دستش را گرفتم        
 ؟ی دی نملتویچرا جواب موبا.  نگران شدم؟یخوب. دمی االن رسنیھم -         
 . اش را چک نکردی گوشیحت        
 رفت ادمیبعدم .  کنمی ملنتی سر کالس سارمیم !دی ببخش؟یمگھ زنگ زد -         

 .درستش کنم
 و دی ببخشکی من، ی دو ساعتھ ی ھای در برابر دل نگرانحشیتمام توض. نیھم        

 . زدمی زورکیلبخند! سرد و خشک.  سال ھانیمثل تمام ا.  کوتاه بودحی توضکی
شماره . عد حواستو جمع کن بھ بنیاز ا. یسابقھ نداشت جواب ند. دمی ترسیلیخ -         

 . زنگ بزنمی دونستم بھ کیامروز نم.  از دوستاتم بده من داشتھ باشمیکی ی
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 . گرفتینگاھش رنگ دلخور        
 .ی حساسیلیتو خ. ی نگران شدخودیب. ستمیشھرام جان، من کھ بچھ ن -         
 . شوددهی خواستم صحبتمان بھ بحث کشینم.  گفت حساسیبھ من م! حساس        
 از یکی ی شماره ستیخوب بد ن.  زنمی نمی من کھ حرف بدزم،یعز -         

 . راحت ترهالمی خی جورنیا.  ھاتم داشتھ باشمیھمکالس
 .کالفھ شد        
 نی ندارم چھ برسھ بھ ای دوستچیمن اصال ھ.  کنم بس کنیخواھش م. بس کن -         

 گزارش لحظھ بھ دی چرا با؟ی منو چک کنی خوای مشھیچرا ھم. کھ شماره داشتھ باشم
 ؟یلحظھ ازم داشتھ باش

 . شدمیعصبان        
 درکش یلیخ.  براتشمینگران م.  خوب دوستت دارم؟یشیچرا ناراحت م -         

بھ خونھ .  از صد بار باھات تماس گرفتمشتری بمی و نازدهیبرات سختھ؟ از ساعت 
 .شدمی موانھیداشتم د. زنگ زدم

 . بلند شدمکتی نیاز رو        
 . فھممی وقتھ کھ نمیلیخ. یگی می فھمم چیاصال نم.  کنمینھ درکت نم -         
.  دو دست فشردمنیسرم را ب. کجا اشتباه کرده بودم. بھ دور شدنش نگاه کردم        

 یا روزھشتریب.  بھ خودم و افکارم زدمیپوزخند تلخ.  کردمی مدای پی راه چاره ادیبا
 ی کردن راه و چاره برادای بھ پای و ناز گذشتھ بود ی بھ دلخورای مشترکمان یزندگ

 کی از شتریب.  بودمدهی کلنجارھا؟ برنی شد ای تمام نماپس چر.  ھای دلخورنیرفع ا
 ی داشتم کھ با کسازیبھ شدت ن.  کردی نممیحس دلشوره رھا.  بودمدهیسال بود کھ بر
 شی تر باشد و بتوانم راحت و آسوده براکی کھ از ھمھ بھ من نزدیکس. درد و دل کنم

 .باشم  آن کھ نگران قضاوتشیب. می بگومی روزھانیاز ترس و غم ا
دکمھ سبز را .  نامش مکث کردمی کردم و رونیی را باال و پای گوشیشماره ھا        

 :دیچی در گوشم پجانشی پر ھِیصدا. لمس کردم
 د؟ی فقرا کردری از ما فقیادیچھ عجب ! آقا شھرام! بھ بھ -         
 . بر لبم نشستی اراده ایلبخند ب        
 . از شماست خانومیکم لطف -         
 . کردی بلندیخنده         
 .بنده در خدمتم. دییشما امر بفرما -         
 . کردی وقت بود کھ حرف زدن با او آرامم میلیخ        
 . گرفتھیلیدلم خ. نمتی خوام ببیم -         
 . رنگ ترس گرفتشیصدا        
 ؟یای بی تونیاالن خوبھ م.  شده؟ نگران شدمیچ -         
 :لب زدم        
 .امیم. ممنون -         
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 ) شانیپر        ( 

 
 ی ھای او و نگرانیحوصلھ .  توجھ بھ شھرام وارد خانھ شدم و در را بستمیب        

 یب.  بلندی با صدای و ھق ھقیی خواست و تنھایدلم سکوت م.  اش را نداشتمیشگیھم
حس نھ چندان . از خودم، از آن ھا. خستھ بودم. یِ چشم نگران و نگاه کنجکاوچیھ

 !انتیبھ رنگ خ.  با گناهختھی آمیحس.  را دوست نداشتممی روزھانیگنگ ا
.  صورتم را پوشاندیاشک پھنا. غوش گرفتم تخت نشستم و بالشتم را در آیرو        

  دادم؟یتاوان کدام گناھم را م.  نبودنی ایچرا؟ حق من از زندگ
 مداومش، ی توجھ بھ زنگ ھایب.  تلفن آرامش نداشتھ ام را بر ھم زدیصدا        

 .ختمیاشک ر
 .ِ سکوت سرد و تلخ خانھ را شکستشیصدا        
 .می با ھم حرف بزندیبا. ی دونم خونھ ایم. ا جواب بده لطفشان؟یپر -         
بھ ! دی رسی اگر شھرام می زنگ زده بود؟ وایبھ چھ حق. ضربان قلبم باال رفت        

 . لرزان و استرس فراوانی ھجوم بردم، با دستانیسمت گوش
 اگھ ی گی نم؟ی فکر کردی خونھ ما؟ با خودت چی زنی زنگ میبھ چھ حق -         

 ؟ی داری شد؟ چرا دست از سرم بر نمی می چدی رسیشھرام م
 .دیچیآرامش کالمش در گوشم پ        
 . زنگ زدمنی ھمی شھرام رفت، برادمید. یی دونستم تنھایم! نترس -         
  دانست؟یاصال او از کجا م! شھرام رفتھ بود؟ کجا؟        
 ؟ی زنی منو چوب ماهیتو زاغ س -         
 :قبل جواب دادآرام تر از         
 . من فقط نگرانت شدم؟ی نکنتی خواھش کنم انقدر خودتو اذشھیم -         
 : زدمادیفر        
 ؟ی نگران من بشیدی کھ بھ خودت اجازه می ھستیتو ک -         
 . رنگ غم گرفتشیصدا        
 کھ دوسش یکس.  کھ دوستت دارهیکس. ِچھی تو ھی کھ بیکس! سنگ صبورت -         

 .یدار
 :دمی من؟ نالی زندگِقتی بود حقنیا! ایخدا        
 بھ یدیچرا چسب. ی بھ تو ندارم جز دلسوزی حسچیمن ھ. چرند نگو! خفھ شو -         

ِمن زن دوستت . ِ زن متأھلمھی من ؟ی فھمیچرا نم. تو رو خدا برو.  من؟ برویزندگ
 .تو رو خدا بفھم. بفھم. ھستم

 . خودم زار زدمفیِ حال کثی بلند برای دستگاه و با صدای رودمیا کوب ریگوش        
 . انداختنی کھ در خانھ طنیی زنگ تلفن و صداگریبار د        
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بھ ھر طرف نگاه . یتو ھمھ جا ھست. ستی چھ کار کنم؟ دست خودم نشانیپر -         
 م،یگی زندیم لحظھ ھا کنم، تو تمام نوشتھ ھام، تو تمام بغض ھا و لبخندام، تو تمایم

. ی دونم االن حس آشغال بودن داریم.  کنارمھیستی کھ نییتنھا جا. اھامیتو تمام رو
. تو ھم نداشتھ باش.  من ندارمی حسو داشتھ باشم، ولنیم منم ھی دونم انتظار داریم

. ستیدست من و تو ن.  عاشق بشنشونی بار تو زندگھی آدما حق دارن یھمھ 
 کنار شھرام آرامش یوقت. می بھ ھم فرصت بدایب. سرنوشت ما رو سر راه ھم قرار داده

 ؟ی کنی چرا خودتو مجبور بھ تحمل میندار
 . را برداشتمیگوش.  و تھوع گرفتھ بودمچھی سرگش،ی حرف ھادنیاز شن        
دوست من شھرامو .  بردارمی دست از سر من و زندگگمی بار منی آخریبرا -         

 اتوی چرندنی کھ ای بھ خودت اجازه بدگھی بار دھیاگھ .  دوست دارممویزندگ. دارم
 بوده کھ با ھم ی چند سالھ اِیتا االنم اگھ نگفتم بھ حرمت دوست. گمی بھ شھرام م،یبگ

 . نشومی مزاحم من و زندگگھید. می با ھم خوردکھ یبھ حرمت نون و نمک. نیداشت
. دمی کشی راحتمھینفس ن. دمی کشزی را کال از پری کھ تمام شد گوشمیحرف ھا        

قلبم .  فرمان گذاشتھ بودیسرش را رو.  عقب زدمیپرده را کم. بھ سمت پنجره رفتم
سرش را باال آورد و . ختمیپرده را در مشت مچالھ کردم و اشک ر. فشرده شد

از ھمان روز اول کھ با او . م خراب کرده بودازب.  ام را شکار کردرهیناباورانھ نگاه خ
 ری تقصی متقابل اصال بی حس ھانیمن در بھ وجود آمدن ا.  شدم اشتباه کردمیمیصم

 .نبودم
 ی با او تماس مدیکجا رفتھ بود؟ با.  شددهی بھ سمت شھرام کشاری اختیذھنم ب        
 یشماره  شترشیب.  کال داشتمسی می از سشتریب.  برداشتمفی را از کلمیموبا. گرفتم

 !"ایبرد"دو بار مھرآنا و سھ بار . شھرام بود
 یسع. رفتھ بود.  پرده را کنار زدمگریبار د.  بر لبم نشستی اراده ایلبخند ب        

 . شھرام مکث کردمی شماره یرو.  را از ذھنم دور کنمفی کثیکردم حس ھا
 . باشدیدستگاه تلفن مورد نظر خاموش م -         
 کجا رفتھ بود؟        

 
 

 ) شھرام        ( 
 

 . زدی ام نبض مقھیشق.  مبل فشردم و چشمانم را بستمیسرم را بھ پشت        
 . شھرامریبگ -         
 . آب را از دستش گرفتم و قرص را فرو دادموانیل. چشمانم را باز کردم        
 .ممنون -         
 . نشستمیرو بھ رو        

 ! ھم؟پی بھ تنیبازم زد -         
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 .پوزخند زدم        
خودت ! الی خیب.  شده و البتھ خنده داری تو ھم تکراریبرا. بازم! واقعا -         

 !؟یخوب
 .سرش را تکان داد        
 یقرار بود درباره ! ی کھ حال منو بپرسی اومدیدی ھمھ راه کوبنینگو ا -         

 .شنومیم. بگو. میمشکل تو حرف بزن
. میدی خندیھر سھ نفر م.  ثابت ماندواری دی عکس سھ نفره مان روینگاھم رو        

.  چھ خوب بودمانی از روزھای بعضمی نھ، بھتر بود کھ بگوای بود ی خوبیچھ روزھا
 .دمی کشیآه کوتاھ!  قدر تنھا شده بودم؟نی ایاز ک

 .نگاھم را دنبال کرد        
 ؟ی بگیزی چی خواینم -         
 :تلخ گفتم        
.  ھای تفاوتی توجھ بودنا، ھمون بیھمون ب. ِ بگم کھ ھمش تکرار مکرراتھیچ -         

 بھ دیگفتم شا.  زنھی من کھ حرف نمیبرا.  اضافھ شدهنایتازه آه و بغض و اشکم بھ ا
 .یخب آخھ تو تنھا دوستش ھست. تو گفتھ باشھ

 .دیخند        
 شی تو زندگی کھ تو اومدیواال از روز. ھی کھ عادنایا.  بابادمی ترسن؟یھم -         

 . شدهادی زتونی نمک زندگیی جوراھی. نی جنگی سھ روز منیھمش دو روز خوب
 . دستانم فشردمنیسرم را ب        
 . من از ھمون روز اول خنده دار و مضحک شروع شدیزندگ. ی بخنددمیبا -         
 .دستپاچھ شد        

 ؟یری گیچرا بھ خودت م.  کردمیشوخ!  بابایا -         
 .پوزخند زدم        
 از روز اول قدم ھاتو اشتباه یوقت!  تلخِقتی حقھی. زمی عزتھی واقع؟یچرا شوخ -         
از روز .  درست کردن اوضاعی نکردم برایکم سع. یری تا آخرش اشتباه م،یبردار

 خودم رو کردم کھ خودم و احساسمو ی شد، تمام سعمی رسما وارد زندگشانیاول کھ پر
 کھ یدید. ی ما ھستی اتفاقات زندگانی از ھمھ در جرر و بھتشتریتو ب. بھش ثابت کنم

ُ ھا و اشتباھاتش بھ حساب بچھ بودن و ناپختھ ی محبتیتک تک ب. کم نذاشتم براش
رسشو خوند، د.  کردمتشی سال ھا، کنارش بودم و حمانیدر تمام ا. بودنش گذاشتم

خودش  ی زدم؟ آزاد گذاشتمش تا برای ھاشو کرد، من حرفطنتی کرد، شحشویتفر
ھمش . ستی نی وقت راضچی اون ھی تو دلش نمونھ، ولیی آرزوچی کنھ و ھیجوان

تو کھ .  ربط بدهنای بھ من و مگشوی زندی خواد تموم کمبودھایم. دنبال بھونھ است
.  لحظھ ھم تنھاش نذاشتمھی ی حت،ی عذرخواھی اومد برانای کھ می روزیشاھد بود
 کرد، فقط نگاش کرد و آخرشم گفت بخشش  زار زد و ازش طلبنای کھ میتمام مدت

 گفتم؟ دلم یمن چ! نگفت؟."  ، پس حقت بودیدی منو بھ گند کشھیزندگ. حقت بود"
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  بھ گندشی کنھ زندگی کھ ھنوز فکر مدمیچون فھم.  خودمی برانا،ی مینھ برا. شکست
. م شددهی کششی گندم کھ بھ زندگھی کنھ منم ی کھ ھنوز فکر مدمیچون فھم.  شدهدهیکش

 شتری بھش فرصت بدم بیگفت.  درکش کنمی و گفتیتو اومد. ساکت شدم. حرف نزدم
 کھ ھنوز درسش نیبا ا. گذاشتم بره تو بازار کار. حرفتو گوش کردم. بره تو اجتماع
 نکردم؟ خوب شی معرفی طراحیفر از دوستام برامگھ خودم بھ چند ن. تموم نشده بود

 من، چھ یتو جا. بازم رفت اون گندو باال آورد.  بدترم شدچ،ی شد؟ بھتر کھ نشد ھیچ
 کھی تھی. اوردی من بود پدرشو در مِی جای خدا، ھر مردِی بھ خداوند؟ی کردیکار م

انگار نھ انگار کھ منم حق .  نظر منو بپرسھی کھ حتنیاز وجود منو انداخت بدون ا
.  گرفتازش  شکل گرفتنویپدر ھمون نطفھ بودم کھ اجازه . من شوھرش بودم. دارم

 ی دونیحقش بود، نبود؟ م.  بود کھ تو گوشش زدمدهی کشھی تمیتمام خشم و عصبان
.  کردمتشیبازم حما. دمشی بازم بخشدم؟ی کشی چھ زجری دونیچقدر سخت بود؟ م

 ی فکر مدیشا.  خوادی کارش نشون داد کھ ھنوزم منو نمنی با ای کردم، ولشویستارپر
 دارم ؟ی چیعنی ی دونیم. دمی برنازیپر. دمی برگھید.  دونمینم. ستمی نقشیکنھ من ال

مگھ من چھ توقع نا بھ .  رسھی داره بھ بن بست ممی کنم زندگیحس م. شمی موانھید
 مییراھنما. تو کمکم کن.  دارهرادی کار من ای جاھی دی دارم؟ شاای ازش داشتم و ییجا
 .کن

 .نشست کنارم        
 خونھ ما و یھمون روز کھ اومد! ی بزرگیلیخ. ی داریتو قلب بزرگ -         
. ی فرستادیاطی خیمنو بھ دوره ھا. ی کھ چقدر بزرگدمی فھم،ی کنتمی حمایخواست

 چی ھی برادر بزرگ، بھیمثل . نم بزیدی کارگاه تولیکمکم کرد. یبرام وام گرفت
 .ی کنارم موندیچشمداشت

 .حرفش را قطع کردم        
.  ندارمیمن کھ منت! یگی می چی رو برانای فھمم ایاصال نم. نازیبس کن پر -         

 .یستیاصال حرف من تو ن
 .دیخند        
 بھ نجامی اگھ امروز ای رو گفتم کھ بدوننایمن ا.  و حساسیکم طاقت شد -         

تو ھر بحث . یرادی ای گم بینم. ستی از تو نرادی ایکھ بدون. خاطره تو و قلب بزرگتھ
من .  نباششانینگران پر.  کمتریکی شتر،ی بیکی.  دو طرف مقصرنشھی ھم،یو جدل

 کم ھی فقط ھی دختر خوبشانیپر. ت خراب شھی ذارم زندگینم.  زنمیباھاش حرف م
 و بھ ی کھ تو ھمش کنارش بودنھی ای برانمیا. رهی گی ممینھ و تصم کیبچگانھ فکر م

 .بذار اول باھاش حرف بزنم. ولش کن...  دمیشا. یخواستھ ھاش توجھ کرد
 .دمی کشیپوف بلند        
مدام .  کنمی من دارم کنترلش مگھی م؟ی کنی فکر مشانیِپس تو ھم مثل پر -         

 . خوامی کنم و ازش گزارش لحظھ بھ لحظھ میچکش م
 : رفت جواب دادی کھ بھ سمت آشپزخانھ میدر حال        
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 کھ شمیکال راننده شخص. ی کنی ممشی جنی سیلیقبول کن خ!  بگم واالیچ -         
 .یشد

 . شدمیعصب        
 کھ رفت نیھ ا خواستم ھواشو داشتھ باشم، نی چرا؟ من فقط مگھیتو د!  بابایا -         

 ای ی ساعت منتظر تاکسکی ھر بار دانشگاه رفتن، یخوب بود برا. و آمداشو چک کنم
. می ندارشتری کھ بنی ماشھی رفت؟ ی مادهی تو برف و بارون پای موند؟ یاتوبوس م

 کردم ی دونم کھ ھر کاری منویمن فقط ا.  شدمی مونری دادم بھش خودم حی منمیماش
 من کھ ی کنم، ولی کارم نمنیا.  چشمیخب دوست نداره، بھ رو.  رفاھش بودهیبرا

 زیاز ھر چ.  دلش دنبال بھونھ باشھیکیخدا نکنھ . ارهی مدی جدی بھانھ ھی دونم باز یم
 . کنھی بزرگ درست می بھانھ ھی خودش ی برایکیکوچ

 . برگشتینیری و ظرف شی با دو استکان چانازیپر        
خوبھ؟ شما ھم کمتر ازش . ھی حرف حسابش چنمی زنم ببیمن باھاش حرف م -         

 .ینی بی بچھ نمھیبذار بفھمھ کھ اونو بھ چشم . یای می ک،یری می ک،یریبپرس کجا م
 . ھا را در دھانم گذاشتمینیری از شیکی        
 از یی وقتاھی کھ دانشگاه قبول شھ، نی قبل از الیاون اوا.  خوشمزهشھیمثل ھم -         

 یم.  بھ دلم موندهی خونگی غذاھی ی االن آرزوی داد، ولی ھنرا از خودش نشون منیا
 ده؟یچی غذا تو خونمون نپی چند وقتھ بویدون

 . بھ خاطر آورده باشد از جا برخاستیزیانگار چ        
در ضمن کمتر .  بذار برم برات غذا گرم کنم؟ینھار خورد! دیببخش! ی وایا -         

 . ھایستیتو ھم کم دنبال بھونھ ن. ُپشت سر دوست من غر بزن
 .با دست مانعش شدم        
ِ دوست شماست کھ خون نیدر ضمن، فعال ا.  خورمی مینیریش.  خوادینم -         

 . ترسم نگران شھیم. منم کم کم برم.  کردهشھیمنو تو ش
 کجا ندی زنگ کوچک نزده بود کھ ببکی یحت. در دل، بھ خودم پوزخند زدم        
 .ھستم

 .راه رفتھ را برگشت        
 .گناه داره.  زنگ بھش بزنھی ی خوایم -         
 . خاموش ثابت ماندی گوشینگاھم رو.  در آوردمبمی را از جیگوش        
 .خاموش شده. شارژ تموم کرده -         

 
 ) شانیپر       (  
 

 ری لقمھ نان و پنکیاز صبح جز .  چشم باز کردمیدیبا احساس ضعف شد        
ھنوز . دمی شھرام دست کشی خالی جایرو.  بودکیاتاق تار.  نخورده بودمیزیچ
 آھنگ یدر کمال تعجب، صدا.  را برداشتم و شماره اش را گرفتمیگوش!  بود؟امدهین
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! ؟یِاز ک! خانھ بود؟.  قطع کردمرا تماس. دیبھ گوشم رس ییرای از سالن پذلشیموبا
 دهی را شنای بردی حرف ھادیشا.  بوددیاز شھرام بع!  بود داخل اتاق؟امدهیپس چرا ن

  کردم؟ی مدی ما چھ گذشتھ است، چھ بانی بدی فھمیاگر م.  بودمدهیترس. بود
اگر بود، االن کھ .  نبودیشگی شھرام، ھمان آدم ھمنیا. دی لنگی کار می جاکی        

 . خودت کمکم کنایچھ کار کنم؟ خدا!  منی خدایوا.  داخل اتاقامدیزنگ زدم م
 درھم ِیبا اخم ھا.  و از اتاق خارج شدمدمی کشقیچند نفس عم. از جا برخاستم        

.  بوددیبع! ؟ی ترکالیشھرام و سر.  کردی نگاه می ترکالی مبل نشستھ بود و سریرو
 . بر خودم مسلط شوم کردمیسع

 ؟ی اومدیِک. سالم -         
 . نشستمشیرو بھ رو. ِبھ تکان سر اکتفا کرد        
 ؟ی شده؟ کجا بودیزیچ -         
 . بھ من دوختھی چند ثانی اش را برارهینگاه خ        
 .کار داشتم -         
 . افتاده استیشک نداشتم کھ اتفاق بد. آب دھانم را قورت دادم        
 ؟ینھار خورد -         
 .پوزخند زد        
 .االن وقت شامھ.  یدی پرسرید -         
 . را ببازمھی خواستم قافینم        
 . شد خوابم بردی دونم چینم. منم نھار نخوردم -         
 :دمیپرس. سکوتش آزار دھنده بود.  کردنیی حرف شبکھ ھا را باال و پایب        

 ؟ی خوری ممروین -         
 .بسنده کرد" نوش جان " بھ گفتن         
چند تا . دی جوشی و سرکھ مری شده بود؟ دلم مثل سیچ. بھ سمت آشپزخانھ رفتم        

 . گوجھ حلقھ کردمکینان را گرم و .  درست کردممروین
 . لقمھ بخورھی ایشھرام ب -         
 شتری داد بیغرورم اجازه نم. خودم را بھ خوردن مشغول کردم. جوابم را نداد        

 کھ گذشتھ بود، ی چند سالنیدر تمام ا.  خودش عادتم داده بوددیشا.  اصرار کنمنیاز ا
 . نرفتنیی پامی لقمھ از گلوکی از شتریب.  آمدی او بود کھ زود کوتاه مشھیھم

حتما او وصل .  بودمدهیمن کھ تلفن را کش. دیچی زنگ تلفن در خانھ پیصدا        
حاال من چھ کار .  زنگ زده بودای کھ من خواب بودم، بردی مدتنی در ادیشا. کرده بود

 رفتم ی می برداشتن گوشیدر ھمان حال کھ برا.  خوردی وقفھ زنگ میکنم؟ تلفن ب
 :ُغر زدم
 ؟ی دیچرا جواب نم -         
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 اش بھ ی آوردن کارت عروسی خواست برایم. شھروز بود.  را برداشتمیگوش        
 ی شد و سکوت شھرام می مری باعث خدیشا. با آغوش باز استقبال کردم. دیایخانھ ما ب
 .شکست
 بود وهی کوچک می ظرفیبھ اندازه . خودم را با مرتب کردن خانھ سرگرم کردم        

دلھره .  تازه دم کردمیچا. دمی را داخل ظرف چ ھاتیسکویب. می نداشتینیری شیول
 . کردی نممیرھا

 . و شھروز برسنمایَاالناس کھ س. پاشو لباساتو عوض کن -         
 لباس بھ ضی تعویبرا.  نداشتی ادهی انگار فایخواستم سکوت را بشکنم ول        

 تخت نشستم و خودم را با کندن یاتاق رفتم و بعد از تمام شدن کارم ھمان جا رو
 زنگ خانھ یصدا. امدی عوض کردن لباسش ھم نی برایحت. پوست لبم سرگرم کردم

.  رفتی ممی داد، آبروی سردش ادامھ متاراگر بھ رف. دمیترس.  کردشتریدلھره ام را ب
 شانھ بھ شانھ اش یی خوش آمد گوی بلند خودم را بھ او رساندم و برایبا قدم ھا

 .ستادمیا
 . کردمی روبوسمایبا شھروز دست دادم و با س        
 .دی خوش آمدیلیخ -         
 کھ نامزدش ی شده بود، با اشاره و جورجی شھرام گافھی قدنیشھروز کھ از د        

 :دیمتوجھ نشود پرس
  شده؟یچ -         
 بھ آشپزخانھ یدن چا آوری را بھ نشانھ ندانستن باال انداختم و بھ بھانھ میشانھ ھا        

 با آن ما،ی خواست کھ سیاصال دلم نم.  بودمیاز دست او و سکوتش عصبان. رفتم
 درصد ھم کی یاگر حت.  ما شودنی و افاده اش، متوجھ اختالف بسیاخالق پر ف

 امشب را ی بودن شھرام ادامھ دارد، بساط مھمانجھ توی دادم کھ سکوت و بیاحتمال م
 شدن وانھیتا مرز د. ندیای بیگری خواستم کھ روز دی انداختم و از شھروز میبھ راه نم
 . نداشتمیفاصلھ ا
 : شھرام اس ام اس دادمی برا،ی آنیمیدر تصم        
 کھ اختالف و ی گفتی نمشھیمگھ ھم.  کنم ظاھرتو حفظ کنیخواھش م -         
  کنھ؟دای خونھ درز پرونی بھ بدی ما نبایدلخور
 . بھ سالن رفتمی چاختنیارسال کردم و بعد از ر        
 . کردی زبان بازمایس        
 .دست گلت درد نکنھ.  زحمت نکشزمیعز -         
 ی بشر ظاھر سازنیا! نھ.  گفتم و بھ شھرام نگاه کردمی لبری کنم زیخواھش م        

 .بلد نبود
 :دیشھروز پرس        
  چطوره خان داداش؟یاوضاع کار -         
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 وگرنھ شھروز را ستی نی راضمای سیمعلوم بود کھ او ھم از جو موجود جلو        
 ؟یچھ بھ سوال کار

. اورمی را بھ جا بیزبانی کردم من ھم رسم میسع. برادرھا سرگرم صحبت شدند        
 . از من بزرگ تر بودمای س،یھر چند از لحاظ سن

 .دی خوشبخت بشدوارمیام. گمی مکیم تبر جون بازمایخوب س -         
 . بھ طرفم گرفتیدو کارت عروس        
 و زحمتشو ی اگھ لطف کنناستی از کارتا واسھ مامانت ایکی. زمیفدات شم عز -         

 ترسم ی مادنی زیلیکارام خ.  کنیاز طرف من عذرخواھ. شمی ممنون میبکش
 .فرصت نکنم خودم براشون ببرم

 .پاکت مربوط بھ خودمان را باز کردم. ھا را گرفتمکارت         
.  سرت شلوغھی روزا حسابنی دونم ایم. مبارکھ! چھ قشنگھ. حتما. یمرس -         
 . بگویکمک خواست. ی ھم نداریادیوقت ز
 تک تک ینگاھم رو.  کردکی را بھ لبش نزدی فنجان چا،یبعد از تشکر کوتاھ        

 بلند، دماغ ی و مژه ھای درشت عسلی کوتاه، چشم ھایابروھا.  صورتش رفتیاجزا
 لوند بھ نظر یادیز.  برجستھی پروتز شده و گونھ ھای سر باال، لب ھایعمل شده 

 . بودیبارب  واقعا مثلی ول،یھر چند مصنوع. دی رسیم
با بستھ شدن در نگاه پر خشمم را .  نماندندیلی کار خی بھ بھانھ مایشھروز و س        

 .ام دوختمبھ شھر
 بود، تره تی شخصی دهی حرفم کھ در زمان نھ چندان دور، عقیممنون کھ برا -         

 !یُھم خرد نکرد
 . اش را بھ من دوخترهینگاه خ        
 کدوم حرف؟. واضح صحبت کن -         
 .دمی انعطاف نگاھش بھ خود لرزی مطلق و بیرگیاز خ        
 .رستادم فتی کھ بھ گوشیامیپ -         
 کھ بر لب نشانده ی را خواند و با پوزخندامیپ.  بوددهیپس ند.  را چک کردیگوش        

 .بود بھ سمت اتاق خواب رفت
باز ھم . ستی نی دانستم کھ االن زمان مناسبی خوب می شد ولشتریخشمم ب        

 ! شماره را؟نی شد نشناسم ایمگر م. ُ رندی شماره نیباز ا!  منیخدا. زنگ تلفن
 "ایبرد        "

 
 

 ) شھرام        ( 
 

 .تماس را برقرار کردم.  خوردی وقفھ زنگ می بلمیموبا        
 .پارسال دوست امسال آشنا. ایبھ بھ آقا برد -         
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 . گرفتشی دست پایبرد        
 .یری گی نملی کھ ما رو تحوییمن کھ ھمش احوال پرسم، تو -         
 . حوصلھیخستھ بودم و ب        
 ؟ی ما کردادی شد کھ ی حاال؟ چی بگم؟ خوبیچ!  بابایا -         
 :دیخند        
 .یالبتھ اگھ کار ندار. نمتی ببامی خواستم بیم -         
 .خستھ و کالفھ بودم. اصال حوصلھ نداشتم        
 ... فقط. نھ کار کھ ندارم -         
 .حرفم را قطع کرد        
 ستم؟یمزاحم کھ ن. امیخب پس م -         
 من ھنوز پا یھا" ییھوی"ِ عادت مزخرف ی مزاحم بود، ولیلیمزاحم؟ چرا خ        

 از شتری بدی شاای ی باز، گاھی کردم ولی خودم را میھر چند تمام سع. برجا بود
 رونی را بمیِ کھ پشت خط بود، نفس پر صداای توجھ بھ بردیب.  شدمی مرشی اس،یگاھ
 . فکرم را پاره کردشیصدا. دادم

 .نمتی بیپس م -         
 ی ھم در بدیشا. یستی آمد بھ او گفتھ باشم مزاحم نی نمادمی. تماس را قطع کردم        
 با حال امروز جانشیشور و ھ.  را نداشتمایحوصلھ برد.  دانمینم.  گفتھ بودمیحواس

 می موھاانیتم و کالفھ دستم را بھ م تخت نشسیھمان جا رو.  در تضاد بودبیمن عج
 ی فشرد و دلشوره ای پنھان قلبم را میغم. دلم خستھ تر. فکرم خستھ بود. فرو بردم

 . نداشتیانی پاییکھ گو
 بودن، چرا نیبعد از چند سال با ھم بودن، ھم بال! د؟ی فھمیِچرا غم نگاھم را نم        

 !د؟ی فھمیِحرف دلم را نم
 ناب و ی پر از حس ھا،ی و طوالنقیعم!  شدی مرهی کاش بھ چشمانم خیا        

 خواندن عمق یعنی!  خواندیِ کاش غم و درد دلم را از عمق نگاھم میا. عاشقانھ
 سخت بود؟ درد داشتم در دلم، در ذھنم در ذره ذره شی حد برانی من، تا ای ھاییتنھا

 ی بودم برادهی بھ جان خر رازی چھمھ  کھی منیبرا.  من سخت بودیبرا. وجودم
 در او می کھ تمام عاشقانھ ھایمن.  لبخندشکی ی حتی براشرفتش،ی پیآرامش او، برا

 . شدیو برق چشمانش خالصھ م
 ی خالیپر از جا.  از حجمش پر بودشیدلم ب! بعد از چھار سال. کم آورده بودم        
 .گرانیپر از پناه بردن بھ د. یپر از دلتنگ. عشق
خواستم .  خواستم و چھ شده بودیچھ م. دمی اتاق را کاویبا نگاه گوشھ گوشھ         

 ی دغدغھ ای آرام و بیزندگ.  رفتی مشی خوب پزیھمھ چ. ذره ذره عاشقش کنم
 ... ی ولمیداشت

.  نبودشتریب.  نھشتر؟ی بای سال؟ دو سال؟ کی شروع شده بود؟ یاز ک. بد باختم        
 جانش،یبرق نگاھش، شور و ھ.  دارمادی سالگرد ازدواج را بھ نی اولیھنوز خاطره 
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 و دمی تخت دراز کشیرو.  پختھ بودنازی کردن من بھ کمک پرری غافلگی کھ برایکیک
 اندک را در ذھنم تکرار ی عاشقانھ ھانی خواستم ایم.  ام گذاشتمیشانی پیدستم را رو

 . داشتمازی تکرار ننی آرام شدن بھ ای کمیبرا. کنم
 رز بود بھ انتظارم نشستھ ی کھ پر از گلبرگ ھای تختیبا لباس عروس رو        "

 لباسش کھ پی بھ زمیدیچقدر خند.  دارمادی تنش را خوب بھ یعطر موھا و گرما. بود
 کھ با عشق خورده شده ی سوختھ ایایبھ خاطر اضافھ وزن بستھ نشده بود و الزان

 بر لبم نشاند و ی اراده ای لبخند بم،ی داشتم کھ با ھییایفکر کردن بھ شب رو." بود
 . بودجانمانی کھ ثمره عشق و ھینطفھ ا
 !دیشا.  شب عاشقانھ ما بودنی آن شب، آخردیشا        
 !چھ زود.  شودی مریآه کھ چھ زود د        

 
 ) شانیپر        ( 

 
 

با .  باز شدیآرامدر اتاق بھ .  زانو گذاشتمیداخل اتاق نشستم و آرنجم را رو        
 . وحشت زده شدمای برددنید

 ؟ی کنی چھ کار منجایتو؟ تو ا -         
 :دی پرستی آمد با عصبانیدر را پشت سرش بست و ھمان طور کھ بھ سمتم م        
 . بھ خاطر تو اومدمی دونی تو کھ مرون؟ی بیومدیچرا ن -         
 .با وحشت بھ در بستھ نگاه کردم        

  شھرام؟؟یچرا درو بست -         
با ترس خودم را . کنارم نشست و دستش را دور شانھ ام حلقھ کرد. پوزخند زد        

 .دمیعقب کش
 .شھرام خونھ است.  برو عقب؟ی زنی بھ من دست میبھ چھ حق -         
 .االنم دل من گرفتھ.  بغلمیای برهی گی تو دلت می فقط وقتستیقرار ن -         
 . کھ ھست نکنینیاوضاع رو بدتر از ا. رونی کنم برو بیخواھش م -         
 اراده یب.  شد و نگاھش گستاخ ترشتریبرق چشمانش ب! یطانیبلند و ش. دیخند        

 سر نیی رو بھ پامی از ستون مھره ھایعرق سرد.  بودمدهیترس. َخودم را در بر گرفتم
 . زدیقھقھھ م. دی خندیھنوز م. خورد
 بھ خون نشستھ بھ او حملھ ور شد و یشھرام با چشمان. ِدر اتاق با ضرب باز شد        

 : زدادیفر
 !ناموس دزد -         
 شھرام پر حرص یدست ھا.  و چند بارنیچند. ِ در گوشم اکو شدادشی فریصدا        
 ی قھقھھ اش حتی رفت ولی میاھیرنگ صورتش رو بھ س.  نشستای بردیبر گلو

 . زدمادی را گرفتم و بلند فرمیگوش ھا.  شدی کوتاه قطع نمی اھی ثانیبرا
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 اری بستی تلخ کھ بھ واقعیکابوس بود؟ کابوس. با وحشت چشمانم را باز کردم        
 ام را دور اتاق دهینگاه ترس.  بوددهی از عرق و لباس بھ تنم چسبسیبدنم خ.  بودکینزد

 کوتاه تنم یلرز.  خوابم افتادمادی.  آمدی بھ چشم میادی شھرام زی خالیجا. چرخاندم
تمام .  خانھ ام بودمیدر حر" او" حضور ی جھی کابوس ھا نتنیتمام ا. را در بر گرفت

ِ نشست و بھ زن دوستش یکنار شوھر من م. آمده بود. شب گذشتھ از او فرار کردم
 دانستم و با ھر بار یم.  کردمی دانستم و باز بھ او فکر میم.  بودثیخب.  کردیفکر م

 ی کوچکی را در دفترچھ دنشید  ھر بارِخی دانستم و باز تاریم. دی تپی قلبم مدنشید
 . دانستمی خوب مزی را ننیا. من از او بدتر بودم.  کردمیثبت م
 ! قلبی شرمانھ ی بی ھادنی تپنی ھا، ای تابی بنی شروع شد؟ ایِاز ک        
 را خارج مھی و دفترچھ بییمدارک شناسا.  را باز کردمی پاتختی کشونیآخر        
.  بودخیپر از تار. ورق زدم.  شکلم را برداشتمیِ کوچک قلبیِآخر کشو دفترچھ . کردم

 . بودی دلداگنی اولی براخ،ی تارنیاول.  نبودداری دنی اولی براخی تارنیاول. خیفقط تار
*         
چند سال .  شھرام بود کھ ھر صبح جمعھ برنامھ کوه داشتندیاز دوستان گروھ        

 یلیشھرام خ.  شروع شده بودشانی دوستیدر باشگاه بدنساز.  شد کھ با ھم بودندیم
 حیخواب صبح جمعھ را ترج.  من دوست نداشتمی کنم ولشی کرد ھمراھیاصرار م

 . دادمیم
.  اصرار کردیلیآن شب خ.  بودی پنج ماه بعد از عروسایفکر کنم چھار         

 شی کردن ھاھی تنبوهیاز ش. او اصرار کرد.  آمدندی نامزدشان مایدوستانش با ھمسر 
 .استفاده کرد و در آخر من با اکراه قبول کردم و صبح روز بعد ھمراھش شدم

 و نامزدش ای بھروز و نگار، من و شھرام، بردم،ی و مرریام.  بودندیگروه خوب        
 ی و نگار ھر دو سبزه رو بودند و چشم ھامیمر.  و دوستانھیمی جمع صمکی .سحر

ھر سھ از دوستان .  و بور بوددینقطھ مقابلشان سحر کھ سف.  داشتندییبای زیقھو ه ا
 کھ کم سن تر بودم، شور و نشاطم نیبا ا!  منعکسبر. طنتی بودند و پر از شیمیقد
 گرفتھ بودم بلند ادی شھیھم.  نبودتمینوع ترب ارتباط با ی ام بیآرامش ذات.  نبودادیز

 ی خندند کمی می بھ ھر بھانھ کوچکدمی دی کھ منیاز ا. بلند صحبت نکنم. نخندم
 شده خالصھ  من در درس و کتابیتمام خوش. چقدر خوش بودند.  خوردمیحسرت م

 . رحمانھ از دست دادمیبود کھ آن را ھم ب
. ی و ھم رفتاریھم از نظر سن. از ھمھ بزرگ تر بود. بھ شھرام نگاه کردم        

او ھم با آن . لبخند آرامش، نگاه مھربانش، وقار و متانتش.  کردینگاھش با نگاھم تالق
 .ھا متفاوت بود

 نینگار را ھم از ا. دی باری از حرکاتش مطنتی داشت و شیبھروز قد کوتاھ        
 از راه دور ی بار، بوسھ اکی قھی گذاشت و ھر چند دقی نمبی نصی ھا بطنتیش

 از ی بود و بھ ھر بھانھ اختھی سرش ری جلوی تپل بود و موھاریام.  کردینثارش م
.  شدیلبخند از لبش دور نم.  کردیم  صحبت،ییِعاشق شدنش و دوران پر شور آشنا



 82 

 ی با ھمھ بھ جز من شوخی کامال ورزشکارکلی پسر قد بلند با ھکی ای بردتیدر نھا
 کوچک ی کھ از لحاظ سننی داشت و با اھی نسبت بھ بقیشتری بجانیشور و ھ.  کردیم

 ھنگاه کنجکاوم را شکار کرد و سرش را ب.  کردی آداب رفتار می مباداریتر بود، بس
 .دمیخجالت زده نگاھم را دزد.  خم کردی ادب اندکینشانھ 
 و در می داشتیدر کل روز خوب. میِآن روز نھار، بھ اصرار آن ھا با ھم بود        

 روز کی ی ارتباط بھ دوره ھانیا. می ارتباط شماره رد و بدل کردی ادامھ یآخر، برا
 بھ ،ی دور ھمنیاول.  کردی را دعوت مھی از زوج ھا بقیکیھر ماه .  شددهیدر ماه کش

 . و خنده، گردن ما افتادی و با ھزار شوخداماد  خونھ عروس ودنی دیبھانھ 
 من یبرا. دیبگو" نھ"تمام شب غر زدم و با شھرام بحث کردم کھ چرا نتوانستھ         

واقعا .  کردن را شروع کرده بودم و اصال اعتماد بھ نفس نداشتمیکھ تازه آشپز
شھرام ھم . اندم خوی کھ درس ھم منیبھ عالوه ا.  او سخت بودی از مھمان ھاییرایپذ

ھر چھ بھ روز .  خاص خودش، آرامم کردیز و زبان بایشگی ھمی ھااستیبا س
 خواست شام را یشھرام م.  شدی مشتری دلھره من ھم بم،ی شدی تر مکی نزدیمھمان

اصال دوست نداشتم آن ھا .  من بھ شدت مخالفت کردمیاز رستوران سفارش بدھد ول
  رفت ونی نشود چون قرار بود ایفاتیاو اصرار داشت تشر. متوجھ نابلد بودنم بشوند

 . کنددایآمدھا ادامھ پ
بھ .  کمک آمد و قبل از آمدن مھمان ھا رفتی برانازی پرشھ،یطبق معمول ھم        

 یحت.  نحو آماده شدنی بھ بھترزیمھ چ ھنازیبھ لطف پر.  کردمیھمھ جا سر کش
 .ی خانگزی ری ھاینیریش

 شل قھی ری حرکی را با تونیشلوار تنگ نارنج.  راحت دوش گرفتمالیبا خ        
کمربند ھم جنس و ھم .  داشت ست کردمی تاپ نارنجرشی بود و زکھی کھ دو تیدیسف

 در ی نارنجزی رونی کھ پاپدی پاشنھ دار سفیصندل ھا. رنگ تاپ را دور کمرم بستم
 ی ھم خونمی مشکی و موھادی پوست سفا رنگ بنی دونستم ایم. دمیگوشھ داشت پوش

 . را باال دادشی ابروھادنمیشھرام با د.  رفتمرونیاز اتاق ب.  کردمی کمرنگشیآرا. دارد
 !یپیچھ خانوم خوش ت! بھ بھ -         
 . بر لبم نشستتی لبخند رضافشیاز تعر        
 خوب شدم؟ -         
 :متفکرانھ جواب داد        
 .غی و بدون لباس با رنگ جشی آرای بیحت. زمی عزی خوبشھیتو ھم -         
 .اخم کردم        
 راد؟ی اای بود فی تعرنیاالن ا -         
 .لبخند زد        
 .ی شدبای لوند و زیلیخ.  کردمفی تعرزم؟ی عزرادیچرا ا -         
 .تند شدم        
 ست؟ی امشب نی لباسم مناسب مھمونی بگی خوایلوند؟ م -         
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. چانھ ام را در دست گرفت و سرم را باال آورد. ستادی امیرو بھ رو. بھ طرفم آمد        
 . لبم نشاندی رویعی سریبوسھ 
 صندل نی با ا؟ی لباسا راحتنیفقط خودت با ا.  خانومی نگفتم آشیزیمن کھ چ        

 و مسلما مرتبا در حال ی کنییرای پذی خوایم. گمی خودت می پاشنھ دار؟ برایھا
 تتی پاشنھ ھا اذنی شل و ای قھی نی لباس با انی ا،یرفت و آمد و خم و راست شدن ھست

  کنن؟ینم
 . زدی حرف ماستی با سشھیمثل ھم. حرصم گرفت        
 . ھم راحتمیلیخ.  ندارمیمن مشکل! نھ -         
 . سرم نشاندی رویقی عمیبوسھ . لبخند زد        
 .ی دونیھر جور خودت صالح م. باشھ خانوم -         
 غرورم یکل اعتماد بھ نفسم را از دست داده بودم ول. گند زده بود بھ حال خوبم        

من ساده  ھر دو کت و دامینگار و مر. مھمان ھا آمدند. اجازه نداد لباسم را عوض کنم
 کھ بھ حرف شھرام توجھ نکرده نیاز ا.  داشتندیمی مالیلی خشی بودند و آرادهی پوشیا

 ی صورت خوشزبانیبھ عنوان م.  تو چشم بودمی لباس حسابنیا با.  شدممانیبودم پش
 کھ دستش بود را بھ سمت من ییبایسبد گل ز.  بود کھ تنھا آمدای نفر بردنیآخر. نداشت
 .گرفت
 .از طرف من و سحر جان. بای زیدمت شما بانوخ -         
 از جنس مخالف فی تعردنیعادت بھ شن.  را گم کردممیبھ وضوح دست و پا        
 .شھرام بھ کمکم شتافت.  من، ھمسرم بودی زندگکیتنھا مرد رمانت. نداشتم
 ومد؟یسحر چرا ن.  جانایممنون برد -         
 .مودبانھ بھ من اشاره کرد        
 . کنم خدمت شمایعرض م. شنی خستھ مستادنیشھرام جان، بانو سرپا ا -         
با وسواس بھ لباسم دست .  اپن گذاشتم و بھ آشپزخانھ پناه بردمیسبد گل را رو        

 .دمیکش
 ینیری شی برای دستشیشھرام در حال گذاشتن پ.  بھ سالن برگشتمی چاینیبا س        

 . را بھ چشمانم دوختشینگاه مرموز خاکستر.  تعارف کردمای را بھ بردیچا. بود
  کنم؟ییرای من پذدیدیاجازه م -         
در خانواده ما مرسوم نبود مرد خانواده . از حرارت نگاھش، صورتم داغ شد        

 .شھرام استثنا بود. کمک کند چھ برسد بھ مھمان
 :ُمردم تا گفتم        
 . کنمی خواھش مدیی بفرماشما. ممنون! نھ -         
 . گذاشتشی را بھ نمادشی سفی دندان ھافیرد.  کھ بر لب نشاندیلبخند جذاب        
 .دیاجازه بد. ستمی نیمن تعارف -         
 . بھ تعارف ما خاتمھ دادینی و با گرفتن سدیباز شھرام بھ دادم رس        
 شما چرا؟.  جان من ھستمایبرد -         
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 رفتارھا نی اییگو.  نشستھ بودندی معمولیلیخ.  و نگار دوختممیگاھم را بھ مرن        
 یشانیشھرام کھ متوجھ پر.  بھ آشپزخانھ پناه بردمگریبار د.  بودی عادیلی خشانیبرا

 . کردمیحالم شده بود ھمراھ
 ده؟ی شده خانوم خانوما؟ چرا رنگت پریچ -         
 : گفتمیبھ آرام        
 اورده؟یاصال چرا زنشو ن. ھی جورھی. ادی دوستت خوشم نمنیمن اصال از ا -         
 .دیخند        
. کال بچھ مثبتھ و با محبت. ریبھ خودت نگ. شھی میمیزود صم.  عادتشھایبرد -         

تو .  کردهی ھم عذرخواھیکل. ادی کھ کسالت داشتھ، نتونستھ بنیمثل ا. سحر نامزدشھ
 .تنھا موندن. من برم زشتھ.  آب بخور برگردنوای لھیھم 

 . بھ او نداشتمیحس خوب.  شھرام اصال نتوانست آرامم کندیحرف ھا        
 ی تعارف کوچک ھم نمکی ی و نگار کھ حتمیمر. دمی چیی شام را بھ تنھازیم        
 ی با آن صندل ھازی مدنیچ.  توانست مھمان را تنھا بگذاردیشھرام ھم کھ نم. کردند

 .مچ پا و کمرم بھ شدت درد گرفتھ بودند. پاشنھ دار واقعا سخت بود
 ی توجھ گاه و بانی منیدر ا.  آن ھا خورده شدی ھای ھا و شوخفی تعرانیشام م        

. نیری شموی مثل خوردن لیحس.  کردی مداری را در من بی متفاوتی حس ھاایگاه برد
 .د و کال از من غافل شده بود بویزبانیشھرام کھ مشغول م

 . نوشابھ را بھ سمتم گرفتوانی لایبرد        
اصال فکر . واقعا لذت بردم. غذا فوق العاده بود. دی خستھ شدیلیخ. دییبفرما -         

 .دی کنی آشپزی خوبنی کردم بھ اینم
 . شدمریدلگ        
  اومدم؟یچرا؟ بھ نظرتون من دست و پا چلفت -         

 . تر آوردکی نزدیسرش را اندک.  گذاشتشیلبخند پر جذبھ اش را بھ نما        
 .دیری نظیاز نظر من شما ب. دیسوء برداشت نکن -         
خودش را با .  دور نماندزشیحالت چھره ام از نگاه ت. پمپاژ خون را حس کردم        

 . سرگرم کردریصحبت کردن با ام
 پروا صحبت کردن، ی قدر راحت و بنیواقعا ا"آن روز با خودم فکر کردم         

 !" سحرچارهیعادتش بود؟ پس ب
 

 . ماندیرابطھ، مثل پرنده م        " 
 !ردی می م،یریاگر آن را محکم بگ        
 . پردی م،یریاگر شل بگ        
 ،یریاما اگر با مالحظھ و دقت بگ        
 ." ماندی با تو مشھی ھمیبرا        
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حال .  زنمی زھرخند ممی روزھانی بندم و بھ حال خراب ای را متیمجلھ موفق        
 کار کردن تمرکز الزم را یبرا.  جمالتنی ای درستی بود برایدییامروز من، تا

 .ندارم
 اومد با شی پیاگھ مشکل.  اومده مجبورم برمشی پی برام کار،یریخانوم وز -         

 .دیرین تماس بگم
 . بسنده کردی بھ گفتن چشم آرامشھیمثل ھم        
 را چک یگوش.  از سرعتم کم کردلیلرزش موبا. با عجلھ از شرکت خارج شدم        
 . بودریام. کردم

 ؟یسالم آقا خوب -         
 ؟یی معلوم ھست کجاچیھ. سالم مھندس -         
 .ینی بی می نگاه بندازھی.  شماھی ساریز -         
 .دیخند        
 . توی ھستی بدی عجب عمو؟ینی شازده منو ببیای بدینبا! نامرد        
 .دمی ام کوبیشانیبا دست بھ پ        
  اومد؟ایمگھ دن. ریشرمنده ام -         
 .پوزخند زد        
 پس کو گھیش مھم.  پسرمرهی چار دست و پا مگھید.  ما رو باشقیرف! بھ -         

 عمو شھرام؟ کجاست؟
 : شدم گفتمی منی کھ سوار ماشیدر حال        
 .ستمی حواس نیاون قدرام ب.  نبندی خالگھید -         
 .دیخند        
 ی مھمونھی می فردا شب دارقتای حق،یجدا از شوخ.  شدمدوارمیبھت ام! نھ -         

 شی کھ گوشنی مثل ای با خانومت تماس گرفت ولمیمر. میری گی شازده می براکیکوچ
 بود کھ من با تو تماس گرفتم کھ نیا.  جواب ندادیتلفن خونھ رو ھم کس. خاموش بود

 . دعوتتون کنمد،یبذار  فردا برنامھی کھ برانیقبل از ا
 .استارت زدم        
 .سالم برسون.  آقایلطف کرد. گمی مشانیمن بھ پر.  چشمیبھ رو -         
 را ی مھموننی و دار، ھمری گنیتو ا.  شاگرد پرت کردمی صندلی را رویگوش        

 دانشگاه است بھ سمت شانی کھ پرنی االیبھ خ.  کردیسرم بھ شدت درد م. میکم داشت
 .از شرکت بود.  زنگ زدی نشده بودم کھ گوشنگیھنوز وارد پارک. خانھ راندم

 .یریبلھ خانوم وز -         
 رو ی خانوم مھرابستمیقرار بود س.  خوام مزاحم شدمیعذر م. سالم مھندس -         

  آماده است؟لی تحوی کھ برانمی خواستم ببیم. می بدلیامروز تحو
 : گفتمیبا کالفگ. کال فراموش کرده بودم        
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 انجام دیبھ خانوم دانش بگ.  شدی عوض مدی باندوزیو.  نداشتیمشکل خاص -         
 .دیری داشتن با من تماس بگیاگھ سوال. بدن

 : گفتیبا ترس خاص        
  من عوض کنم؟دی خوایم. ستنیخانوم دانش ن -         
 : زدمادی فریعصب        
 . داشتندفی تا االن کھ من اونجا بودم تشرستن؟ین -         
 .دستپاچھ تر شد        
شما . بنده خدا مجبور شد بره.  اومدشی پیفور کار ھی براشون دییراستشو بخوا -         

 . عوض کردمندوزیمن قبال و. دینگران نباش
 . بودمیھمچنان عصب        
. دی کنیدگیشما رس!  بابای اطالع بدن بھ من؟ ادی نباادی مشی کھ پیکار فور -         

 .دیری تماس بگدیسوال داشت
 . اش نماندم و تماس را قطع کردمیمنتظر خداحافظ        
 اپن پر از یرو.  خوردی خانھ سوت و کور بھ ھم منیحالم از ا. وارد واحد شدم        

 برداشتن قرص بھ سمت اتاق ی را از آب پر کردم و براوانمیل.  نشستھ بودیظرف ھا
با  . تخت متعجب شدمی بدن مچالھ شده اش رودنیدر را کھ باز کردم از د. خواب رفتم

 .دیوحشت بھ سمتم چرخ
 ؟یچرا زود اومد. دمیترس -         
 . سالم کردنش بودیبھ جا        
  دانشگاه؟یچرا نرفت -         
 . را پشت گوشش زدشیموھا        
 .حالم خوب نبود. حوصلھ نداشتم -         
 : داشتم گفتمی کھ قرص برمیپوزخند زدم و در حال        
 حالت خوبھ؟ یتو ک -         
 :دی توجھ بھ پوزخندم پرسیب        
 ؟یباز سر درد -         
 . ام را بھ او دوختمرهینگاه خ        
  کنھ؟ی می تو چھ فرقیبرا -         
 .دینگاھش را دزد        
 ؟ی شدی جورنیچرا ا -         
 .دمیپر حرص خند        
 . خوبھیلیواقعا خ.  شدمی جورھی من یمتوجھ شد. ی کردشرفتیپ. خوبھ -         
 .دی دزدیھمچنان نگاھش را م        
 م؟یحرف بزن.  عوض شدهیلی رفتارت خروزیخوب از د -         
 .چانھ اش را گرفتم و سرش را باال آوردم        
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 ھمھ روزی تو کھ د؟ی ھم مونده کھ نگفتھ باشیحرف؟ مگھ حرف ناگفتھ ا -         
 .یحرفاتو زد

 خواستم مثل ینم. قرص را فرو دادم. چانھ اش را رھا کردم.  شدینگاھش باران        
 .بس بود.  بغض صدا و باران نگاھش شوممی تسلشھیھم

 . اومدهایپسرشون دن.  فردا شب دعوتمون کردهیبرا.  زنگ زدریام -         
 باز ن؟ی ھمی برای گرفتافھی من قی براروزی از د؟ی ھستی عصبنی ھمیبرا -         

 ؟یمیھمون زخم قد
 .زھرخند زدم        
 . موننی تازه مشھی ھمی باشن ولیمی زخم ھا ممکنھ قدی بعض؟یمیزخم قد -         
 .دی لرزشیصدا        
 چند بار بگم اشتباه کردم؟ -         
 . بھ سمتش رفتمیبھ آرام        
 .من اشتباه کردم. یتو اشتباه نکرد -         
روحم بھ شدت .  را نداشتمی حرف اضافھ اچیحوصلھ ھ. از اتاق خارج شدم        

 .خستھ و آزرده بود
 

 ) شانیپر        ( 
 
 

 : کرد گفتی می بازیھمان طور کھ با فنجان چا        
 .مای کارگاه؟ راحت تر بودیومدیچرا ن -         
 .خنده ام گرفت        
دو تا اتاق تو در تو .  کنھ چھ خبرهی ندونھ فکر میکی کھ  کارگاهیگی منیھمچ -         

 .و ھزار تا چشم و گوش فضول
 . در ھم رفتشیاخم ھا        
از . امی کارگاست دوست ندارم بکینھ کھ نزد. ادی شاپ خوشم نمی کافنیاز ا -         

 . زنھی چوب ماھموی زاغ سیلیخ. ادی خوشم نمنجامیصاحب ا
 .تلخ شدم        
 ؟ی زنیچرا مخشو نم. دی با ھم تفاھم داریکل.  کھ خوبھنیخب ا -         
 . گرفتدهیزخم کالمم را ناد        
 ؟ی شده؟ چرا تو ھمیباز چ -         
 . کردمزیچشمانم را ر        
 کھ بھ گوش نی خونھ ما قبل از ایاتفاقا.  کنمی کھ باور نمی دونینگو نم -         

 .دفتر خاطرات تو ثبت شدهخودمون برسھ، تو 
 .چھره اش در ھم رفت        
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 ؟یاالن متلک گفت -         
 .پوزخند زدم        
 نھ؟ی از اریمگھ غ.  گفتمتویچرا متلک؟ واقع. نھ دوست خوبم -         
 . بھ چشمانم زل زدمیمستق        
 ؟ی شده؟ از من دلخوریچ -         
 . شدینگاھم باران        
 م؟ینی ھمو ببی شد کھ خواستیخب تو بگو چ.  کم دلم گرفتھھیدلخور؟ نھ  -         
 . دستم گذاشتیدستش را رو        
 اصال دوست ندارم تو ،یزی عزکمیبھ جون خودت کھ برام مثل خواھر کوچ -         

. ی خوبیلیتو خ.  کھ نگرانتمنھی ای زنم برای ھم میاگھ حرف.  سرک بکشمتیزندگ
 ینم. ونمی مدیلیمن بھ ھر دو نفرتون خ.  آقاستیلی داداش بزرگم خِیشھرامم کھ جا
 وقتھ کھ یلیخ. زهی بھ ھم برتونینظم زندگ ،کی سوء تفاھم کوچی سرھیخوام بھ خاطر 

 کھ بھ ھم نی ای ھمھ مدت بھ جانیبعد از ا.  دور شدهتونی کنم آرامش از زندگیحس م
! آره. دی دو روز از ھم دلخورد،ی روز خوبھیاگھ . دید از ھم دورتر شدی تر بشکینزد

 ِری منم درگتھناخواس.  دونمی متونی از زندگدی کھ بای از اونشتریمن ب. یگیراست م
.  شھرام مقصرهای ی گم تو مقصریاالنم نم.  ھاتون شدمی ھا و دلخوری ناراحتشتریب

 کنم و حتتی کھ بخوام نصستمی نیاصال در حد.  کنمدای کھ مقصرو پستمی ننجایمن ا
 داره بھ تونی زندگنمی گوشھ و ببھی نمی تونم بشی نمیبھت راه و چاه نشون بدم، ول

 ی تکونھی بھ خودت دیبا. ستی نی کھ بچھ بازیزندگ.  پاشھیھم م  و پوچ ازچیخاطر ھ
 کھ با ھم نھی شما دو نفر ایمشکل اصل.  شھی درست نمیزی چیتا خودت نخوا. یبد

بھ خدا دلم .  از ھمنی خوای می چنینیبب. بابا، با شوھرت حرف بزن. نین زیحرف نم
 ھمش در حال اثبات سال  چندنیتو ا. شھی موانھیداره د.  سوزهی شھرامم میبرا

 ی االن نوبت تو باشھ کھ بھش ثابت کنی کنیفکر نم. خودش و عشقش بھ تو بوده
 روز کنارت نشستم و پا بھ ھی. ی با خودت چند چندنی فکر کن ببنیاشتباه نکرده؟ بش

 توی حاضر شدم بھت کمک کنم تا شوھر اجباریحت.  و حرص خوردمختمیپات اشک ر
.  کنار تونجام،یاالنم ا.  کھ راھمون غلطھمیدی زود فھمیلیخ خدا رو شکر. یعذاب بد

 .ی من حساب کنی سنگ صبور روھی بھ عنوان ی تونیم
 . خارج کرد و بھ طرف من گرفتفشیز ک ایکارت کوچک.  را باز کردفشیک        
. ششیرفتم پ.  حالم بد بودیلیبعد از فوت مامان خ.  دائم منھی ھایاز مشتر -         

 ی مشترھی کارم چدی فھمیوقت.  کمکم کردیلیحرف ھاش خ. خدا رو شکر بھتر شدم
 کم سربستھ ھی.  تو افتادمادی دمشی دیوقت.  اومده بود کارگاهشیچند روز پ. ثابتم شد
ضرر . امتحان کن.  مطبشیکارتشو داد بر.  گفتمش مشکل تو و شھرام برایدرباره 

 تونھ کمکت یمطمئنم کھ م. گھی دنی ھمیخالصھ روانشناسام درس خوندن برا. نداره
 .کنھ
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اسم و شغلش با ھم ! " مھربان آرام. "  زدم و کارت را گرفتمیلبخند کج        
 .پوزخند زدم! ت کجا و روانشناس کجا النازیپر.  داشتیھماھنگ
 .می دعوتیامشب مھمون.  برمگھیمن د. ممنون. باشھ -         
 .از جا برخاست        
 . شمیمزاحمت نم. زمیبرو عز -         

 خوردنش ھم مثل سابق با یچا. چھ با کالس شده بود حرف زدنش!" زمیعز        "
 عوض یلی خدنشمیلباس پوش.  کردی نمتین ترحتما داخل کلھ پاچھ ھم نا. ھورت نبود

دستش را در دست . بھ افکارم پوزخند زدم! مگھ چقدر زمان گذشتھ بود؟. شده بود
قدم زنان، از او دور شدم و بھ افکارم  ، کامال سردِی خداحافظکیفشردم و بعد از 

 . بتازندشیاجازه دادم مغرضانھ پ
 نی بود کھ صورت انی کل افتخارش اروزیدتا !  بھش بگھ بھ تو چھستی نیکی        "

. تو برو بھ فکر خودت باش. گھیحاال برام از روانشناسش م.  کنھی میو اونو خط خط
 کھ شھرام با من نھی ھمیاصال برا. دهیصبح تا شب داره بھ شوھر من مشاوره م

 مارمولک نی زنتو لوس نکن و اال از انیا  قدرنیحتما بھش گفتھ ا.  شدهنیسرسنگ
 ذاشت بھ یقبلنا نم.  نبود کھ اصال انگار نھ انگاریوگرنھ شھرام آدم. ستی ندی بعیچیھ

 ی کنی از اون روز کھ بھش گفتم کنترلم می ول،ی منت کشی براومدیساعت برسھ م
 نمی از ابدتر.  حرفو گفتھ بودمایخوبھ تا حاال ھزار بار بھش ا.  کنھی می محلی بگھید

!  شده؟ی چیعنی. موضوع سقط و بچھ ام بھانھ است.  باشھ تونھی نمنیپس ا. گفتھ بودم
حاال من چھ کار کنم؟ دارم .  شدهبی عجیلیرفتاراش خ!  اون روزدهی رو داینکنھ برد

 ھاش ی محلیاگھ بھ ب.  کم باھاش درد دل کنمھی کسم ندارم چیھ! یلعنت. شمی موانھید
قبلنا .  زنگم نزدهھیاز صبح .  ترسم خودم برم جلو پررو شھی مشھ؟یم یادامھ بده چ

! بھتر. خوب نباشم. ستمی خواد بگھ براش مھم نیحاال مثال م.  زدای سره زنگ مکی
خواست بخره . دوست خودشھ. بھ من چھ!  نھای دهی امشب کادو خری دونم براینم

بود و نبودش چھ ! ابا بیا. ست ھامی بپوشم حاال امشب؟ حتما بردیمن چ. خواستم نخره
اگھ شھرام .  پوشمیکت و دامن م.  خوام بپوشمی اون میمگھ برا.  کنھ اصالی میفرق

 ی جلو و ھمھ چادیکاش خودش ب. رهیآبروم م!  کنھ چھ کار کنم؟ی محلی ھم بھیجلو بق
 شبیاصال د.  کردی تموش مشبی خواست تموم کنھ ھمون دی اگھ میرو تموم کنھ، ول

.  شده حاالیانگار چ!  شعوری بیپسره . دیراحت پشتشو کرد بھ من و خواب. نداد محلم
 نی ھمی برادیخوب شا.  کردی رو تموم می کردنش ھمھ چھی گفتم با تنبیقبلنا بدتر م

.  اشتھی عفریبا اون دختر خالھ . میاومد گند زد بھ زندگ.  خود کردهیب. من پررو شدم
.  خورهی نمی دردچی بھ ھشمیخانوم دکتر. دمیشو دیخدا رو شکر زنده بودم و بدبخت

 ی کنج خونھ و کھنھ نھیھمون حقشھ بش. تازه اگھ شوھر کچلش بذاره درسشو تموم کنھ
کاش . باز خدا رو شکر شھرام خوب بود. بچھ بشوره با اون شوھر بد دل و شکاکش

 رو ایبرد یپس چرا وقت. بابا من شھرامو دوست دارم. دمی دی رو نمای وقت بردچیھ
 کرده؟ اصال ی شھرام چھ گناھی ولستی رو دور تند؟ دست خودم نرهی قلبم منمی بیم
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البتھ اگھ .  خودت کمکم کنایخدا.  فکر نکنمای بھ بردگھی کنم دی می امروز سعنیاز ھم
 ...  بارھی کردم و ی اشتباھھیبابا حاال من . خودش بذاره

 یاصال نم. ولش کن! مگھ چھ کار کردم؟. خب بفھمھ.  اگھ شھرام بفھمھیوا        
. ادیچھ کار کنم؟ خدا کنھ امشب ن.  بودی ارادریخب غ. خوام بھ اون روز فکر کنم

 ی جورنیا! آره.  زنم بھشی کادو زنگ میشھرامو چھ کار کنم؟ اصال بھ بھانھ 
 ."یگ زدم منت کش فھمھ زنینم اونم.  زنمی دو نشون مری تھیبا . بھتره

 
 ) شھرام        ( 

 
 

ِ گوشخراش لرزش یبا کارمندان بخش فروش در حال صحبت ھستم کھ صدا        
 دچار استرس شانی پری شماره دنیبا د. زدی ری تمرکزم را بر ھم مز،ی می رویگوش

حتما اتفاق . ردی با من تماس بگی در زمان دلخورشانیسابقھ نداشت کھ پر.  شومیم
 .ھمکاران، تماس را برقرار کردم  ازیبعد از عذرخواھ.  افتاده بودیندیشاناخو

 الو؟ بلھ؟ -         
 .دیچی نازکش در گوشم پیصدا        
 .سالم -         
  شده؟یزی چ؟یخوب. سالم -         
ِ با من و من پرسیبعد از مکث کوتاھ          :دیِ
 یزی امشب چی برانمی خواستم ببی میراستشو بخوا... خوب راستش . نھ -         

 .می بری شھ کھ دست خالی نم؟یدیخر
 .حرصم گرفت        
 ن؟ی ای برای زنگ زدیوسط ساعت کار -         
 . شدیعصبان        
 .دیِ بھ کارتون برسدیبر.  مزاحم کار شما شدمدیببخش -         
 حرکت کودکانھ اش ھم نیز اا.  نگاه کردمیھاج و واج بھ گوش. و بعد قطع کرد        
 نی شد؟ سرم را بھ طرفی دختر بزرگ نمنیچرا ا.  شدم و ھم خنده ام گرفتیحرص

شماره اش را .  قدم شده بود من حالش را گرفتھ بودمشی بار ھم کھ او پکی. تکان دادم
 . لرزاندا پر حرصش دلم ری" بلھ . " گرفتم

 ؟ی وسط صحبت قطع کندی کھ نبای نگرفتادی ھمھ مدت نیبعد از ا -         
 . مھم شما نشمی خواستم مزاحم کارایم. دیببخش -         
 .ی کردی فکر می کھ زنگ بزننی قبل از ادیِا؟ با -         
 .دیچیپوف بلندش در گوشم پ        
 . حوصلھ ھستمی بیبھ اندازه کاف. تو رو خدا شلوغش نکن -         
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 توجھ بودن ی بنیبھ ا.  دانستمی میش را بھتر از ھر کس حوصلھ بودنی بلیدل        
چرا .  از اندازه ام خستھ اش کرده بودشیھمان طور کھ توجھ ب.  من عادت نداشتیھا

  رو بودن را بلد نبودم؟انھیمن، م
 لنت؟ی رو سایریچرا م!  بابای ا؟یالو؟ ھست -         
 . شدمی منم عوض مدیبا        
 ؟ییکجا. ھستم -         
 .تلخ شد        
 .ی اومد بپرسادتیچھ عجب؟  -         
" ؟ییکجا"  بود نی سوالم ھمنی اولشھی ھم،یبعد از ھر تماس.  گفتیراست م        

  من خستھ و دلزده نشده بود؟ی سوال کردن ھانیمگر از ھم
 .دیچی در گوشم پشیصدا        
 ؟یکار ندار.  کھ واقعا سرت شلوغھنیمثل ا!  بابایا -         
 .بھ خودم آمدم        
  خوبھ؟می امشب سکھ بخریبرا -         
 : جواب دادیبھ آرام        
 ست؟ی نادیز -         
 . توانستم بحث را کوتاه کنمی شده بود مھی تنبیحاال کھ کم        
 خوبھ؟. می خری ممیریکارام تموم شھ با ھم م.  شرکتای بیرونیاگھ ب -         
 . پنھان نماندشی صداجانیھ        
 .پس فعال. باشھ -         
 نی وقت بود کھ بھ ھمیلیخ. دیچی در تنم پیپس او ھم دلتنگ شده بود؟ حس خوب        

 او و ی برام،ی ھم گذاشتی کھ پا بھ زندگیاز روز.  کوچک قانع بودمیتوجھ ھا
 خواستم ی مشھیھم.  بودمدهی ھا را بھ جان خریتمام سخت.  کردمی ھر کارتشیرضا

 کردم یفکر م.  بردی مادمی را از یخستگ  لبخندش تمامدنید. یخوشحال باشد و راض
 ی کھ درباره ی مطالبادی.  من مقصر بودمدیشا.  است، اما نبودی با من راضیاز زندگ
 ."یمحبت مرض" یبھ عبارت.  از حد خوانده بودم افتادمادیمحبت ز
 دهی است كھ بھ صورت پدی بھ حدگری شدت عشق و عالقھ آدم ھا بھ ھمدیگاھ        "

 را بھ دی شدی ھای وابستگ،یمحبت مرض. دی آی درمنی و مشكل آفرری دست و پاگیا
 ."ستی نندی آن بھ طور معمول چندان خوشاجھی آورد كھ نتیھمراه م
 و دمی کشقیچند نفس عم. بود" یمرض" نوع نی از ھمزی من نی محبت ھادیشا        

 . کردم تمرکزم را بھ کار بدھمیسع
*         
 شانیپر.  شدادآوری زمان را بھ من عی کھ بھ در خورد، گذر سریضربات کوتاھ        

.  صورتش را گرفتھ بود داخل شدی کھ پھنای و با لبخنددی کشیبھ داخل اتاق سرک
 . لبخندش تنگ شده بوددنی دیچقدر دلم برا
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 .سالم -         
 .لبخند زدم        
 .نی بشای ب؟ی کردریچرا د.  سالم خانومکیعل -         
 .نگاه مشتاقش را دور تا دور اتاق چرخاند        
معلومھ کھ .  حرف ندارهنشیزاید! یکیچھ اتاق ش! بھ بھ.  اومدمادهیپ -         

 . بودهیدکوراتورت حرفھ ا
 دادم من ھم حیترج.  آمده استی تمام کردن بحث و دلخوریمعلوم بود کھ برا        

 .ھمراھش شوم
 . کنھی ھم برا خودش باز میچھ نوشابھ ا -         
 : را باال انداخت و با ناز گفتشی از ابروھایکی        
 . کارم حرف ندارهگم؟یمگھ دروغ م -         
 .دمیخند        
 یچ. بذار درست تموم شھ بعدا کالس بذار خانوم طراح. یچھ از خود راض -         

 وه؟ی آب مای ی چاارن؟ی بگم بی خوریم
 . بھ ساعتش انداختینگاه کوتاھ        
 ؟یچقدر کار دار. شھی مرید. یمرس.  خوامینم -         
 .میریکم کم م.  نموندهادیز -         
غم پنھان .  دوخترونی بھ ب اش رارهیبھ طرف پنجره اتاق رفت و نگاه خ        

 . رفتمکشینزد.  سوختی او ھم میدلم برا.  کردمینگاھش را حس م
 .ی شده؟ تو فکریچ -         
 .ماسک شادش را بھ چھره زد        
 ست؟ی نادی سکھ زم؟ی کادو بخری کنم چیدارم فکر م -         
و مھربان من نبود کھ با  ساده شانی پرنی قدر ظاھر ساز شده بود؟ انی ایِاز ک        

 . افتادی کرد و بھ لکنت می ھزار رنگ عوض م،ی پنھان کارای دروغ نیکوچک تر
 .دستش را گرفتم        
  افتاده؟نییبازم فشارت پا! یخیچھ  -         
 یِ نِی کھ من در نی ناگفتھ ایپر از حرف ھا. ی و طوالنقیعم. نگاھم کرد        

 . کردی دانم چرا پنھان می نمی خواندم ولیچشمانش م
 . بتونم کمکت کنمدیشا.  شده؟ بھ من بگویچ -         
 . کم شدشی ابروھانی بیفاصلھ         
. می بخرانی پارسگمیمن م.  کنمی امشب فکر می بگم؟ دارم بھ کادویچ! وا -         
 ھوم؟

 . گرفتمی را بھ آرامشیشانھ ھا.  کردیحرف را عوض م        
 شتری ب،ی حرف دلتو بزنرتری دیفقط بدون ھر چ.  کنمیمن صبر م. باشھ نگو -         

اگھ نتونم تو مشکالتت کنارت باشم و بھت آرامش . ستمی نبھیمن غر. ی کشیعذاب م
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 ھر وقت فکر ی خوام مجبورت کنم، ولی دارم؟ نمبھی غرھی با یبدم، خب چھ فرق
 . تو وقت دارمی حرفادنی شنی براشھیھم من.  باھام حرف بزنی دارشوی آمادگیکرد

 ی کھ میی صحبت را بھ ھمان سوری نشاندم و مسشیشانی بر پی کوتاھیبوسھ         
 .خواست کشاندم

 بھ فکرت ی اگھی دزیچ. ستی خوب نمیکمتر از ن.  کمھانیبھ نظر من پارس -         
  رسھ؟ینم

 ؟یمثال چ -         
 .ی بھتر بدوندیتو با.  دونمیمن نم -         
 .دی را با دندان گزنشییلب پا        
 ھی مانی تو ای چھی.  لباس،یاسباب باز.  کھ بھ درد بچھ بخورهیزی چھی! اومم -         

 .ھا
 ست؟ی سکھ بھتر نست،امای نیبد فکر -         
 .دی را در ھم کششیاخم ھا        
 ؟ی پرسی چرا نظر مگھید.  خوام سکھ بخرمی کالم بگو مھیخب  -         
 .دمیخند        
 .می بخرمیخب پس بر -         
 .سرش را تکان داد        
 .ِحرف حرف خودتھ. ی کنی کار خودتو مشھیمثل ھم -         
 . زدمیلبخند اجبار        
فکر نکنم . می امروزو خوش باشھیبذار .  کنم دوباره شروع نکنیخواھش م -         
 .اشھ بیادیتوقع ز
 .پوزخند زد        
 ی چی گرفتمی تصمی وقتگمیمن فقط م. ی کنی گفتم؟ تو شروع میمگھ چ -         

 . نظر نپرسی الک،یبخر
 . اش شدمرهیخ        
 ؟ی تمومش کنی خواینم. خواھش کردم -         
 .میدوشادوش ھم از شرکت خارج شد. در را باز کردم. دی کشیکالفھ پوف        

 
 ) شانیپر        ( 

 
 ی ھانی اش، نگقھی یجلو. دی رسی بودم تا زانو مدهی کھ پوشی مشکراھنیقد پ        

.  دادی می کوتاه و بلند کار شده بود و بھ لباس جلوه خاصی ھای بھ صورت عمودزیر
بھ جز چند .  پشت سرم جمع کردمپسی را بھ کمک ژل مو فر و با کلسمی خیموھا

 برش قھی ی تک دکمھ کوتاھم کھ بھ جادیفکت س. رف آزاد گذاشتم طکیشاخھ کھ از 
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 ،ی نقره اھیسا.  چک کردمنھی خودم را در آگریبار د.  داشت را برداشتمییبای زیھا
 . ارتباط نبودی شدم کھ بیناخواستھ، محو خاطرات.  بھ چشمانم داده بودیجلوه خاص

*         
 تفاوت، یآن روز ھم با کم. می برومی و مرریآن روز ھم قرار بود بھ خانھ ام        

 زدم و ی نقره اھیآن روز ھم سا.  تک دکمھی با کت مشکدمی کوتاه پوشدی سفراھنیپ
 .یرژ صورت

 بود کھ ی داخل آپارتمان کامال مجھزکی شیلی خی از واحدھایکی ریخانھ ام        
بھ محض ورود، بھ جز . ی واحد چھارصد مترکی.  داده بودھیپدر پولدارش ھد

 بود ییبای زنھی شد، آی کھ باعث جلب توجھ میزی چنی منحصر بھ فرد، اولینورپرداز
 نصب شده بود را منعکس شیبھ رو  روواری دی کھ روی چوبی تابلو ھاریکھ تصو

بعد از .  شده بودنی مزبای زی با طرحکی باری ھاچھی با قالیکف ورود.  کردیم
.  قرار داشتییبای زاری بسدی ست سفمی با نیگذشتن از راھرو، ھال نھ چندان کوچک

 یپنجره ا.  داده بودی خاصی کوچک و خوشرنگ بھ مبلمان، جلوه یکوسن ھا
در جوارش، .  شده بودنی مزیی ھال را پوشانده و با پرده گرانبھایا انتھواریبزرگ، د

 پشت بلند دو طرفش بود، قرار ِدی سفی کھ دو صندلی کوچکزی میتختھ نرد را بر رو
 .داده بودند

 از ھال یکی باری سالن کھ با راھروگری ما را بھ سمت دمیدر کمال تعجبم مر        
 جا کی و تجمل را ییبای ھمھ زنی اقتایحق.  کردمیباور نم.  کردیی شد راھنمایجدا م

 و ی نقره ای رنگبی با ترکیکی شاری بسلی با مبلمان استییرایسالن پذ.  بودمدهیند
 آشپزخانھ گریدر سمت د.  شده بوددمانی اش چیر نھار خوزی و ست می اروزهیف

 ،یی ظرفشونی و ماشکری می کافکروفر،ی اجاق گاز، فر، مازاتیتجھ. قرار داشت
 . استفاده شده بودی از برند آلمانزری و فرخچالی

 مبل نشستم و در جواب نی اولی رویبا حس بد. حسادت مثل خوره بھ جانم افتاد        
 مھمانشان نیما اول.  بھ زدن لبخند اکتفا کردمری و اممی پشت سر ھم مریتعارف ھا

 تا می دانستم مریاگر م.  کردمسھی لحظھ خانھ کوچک خودمان را مقاکی یبرا. میبود
 حرف شھرام گوش بدھم و آن ھا را بھ منزلمان بھ  حد پولدار است، محال بودنیا

 آن ھا و مھم تر از ھمھ یای ری دوستانھ و بیگرچھ با توجھ بھ رفتارھا. دعوت کنم
 لباس دیالبتھ شا. می حد متفاوت باشنی کردم تا ای اصال فکر نمدنشان،یطرز لباس پوش

 . دانستمی مارک بود و من نمشیھا
 استقبال ی کردند و دوشادوش ھم برای کوتاھی زنگ، عذرخواھی صداِدنیبا شن        

 ی ساده ایھر دو لباس ھا. با حسرت دور شدنشان را نگاه کردم.  رفتندیاز مھمان بعد
 . کردمی بھ مارکشان دقت مدیبا! کامال اسپرت.  بودنددهیپوش

 و بھ  آمده استفاده کردشی ام شده بود از فرصت پیشھرام کھ متوجھ آشفتگ        
 :دی پرسیآرام

  شده؟یزیچ -         
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 .پوزخند زدم        
 ارنشونی تو خونھ ھاشون و با احترام و عزت مننیشیمردم م. خدا شانس بده -         

 . کننی ازدواج نمدی و تھدریھمھ کھ مثل من با تحق. یی ھای زندگنیتو ھمچ
 را نشان تشی عصبانزانی و صورت سرخ شده اش میشانیبرجستھ شدن رگ پ        

 : رحمانھ لب زدمی اش شدم و برهیخ.  دادیم
 انقدر پولدارن، چرا دعوتشون نای ای دونستی تو کھ مگم؟ی مگھ دروغ مھ؟یچ -         

 ی چقدر پشت سر من و زندگستی بشم؟ معلوم نری تحقی خواستی خونھ؟ میکرد
 .مزخرفم حرف زدن

 .ختی انگی در من بر نمی حسچیسکوت تلخ شھرام ھ        
 توجھ بھ نگاه شماتت بار شھرام، یب. می و سحر از جا برخاستایبھ احترام برد        

 با رفتارم دیاگر آن ھا پول داشتند، من ھم با.  را کھ بھ سمتم دراز شده بود فشردمیدست
 .ِ از کالس تازه ام بودی قسمتایدست دادن با برد.  کردمیکالسم را حفظ م

چھ . دی ندیآن قدر آرام کھ جز من کس.  بھ نشانھ تاسف تکان دادیشھرام سر        
  را انتخاب کرده بودم؟دمی من راه جدی سر تکان دادن ھا وقتنی داشت ایتیاھم

 ی خوشرنگش را روی بود و موھادهی پوشی تنگ و کوتاھی آبراھنیسحر پ        
 و متانت ی در کمال سادگمیمر.  آمدندرتریبھروز و نگار از ھمھ د. شانھ رھا کرده بود

 یآه ھا.  شدی از کمک کردن بھ او غافل نمی لحظھ اری کرد و امی مییرایاز ھمھ پذ
 سقف ی بھ گوشھ ریسر ام. دستشان داد ِ دست آخر، کاردمی کشی کھ میکوتاھ

 او کھ از خون سرخ شده بود، مشمئز ی موی سر بدنیاز د.  برخورد کردویکیبارب
در آخر بھ اجبار، بھ ھمراه شھرام بھ .  بھ سرعت بھ سمتش رفتندایام و بردشھر. شدم

 . رفتمارستانیب
 کھ نیا.  آب قند کنارش نشستوانینگار با ل.  از من نداشتی دست کممیحال مر        

 من باشد نیی در آن اوضاع و احوال بھ فکر حال بد و فشار پایانتظار داشتھ باشم کس
با حس .  دادمھی مبل تکیچشمم را بستم و سرم را بھ پشت.  بودیی جایتوقع کامال ب
 . را بھ سمتم گرفتینیری ظرف شایدبر.  چشم باز کردم،یحضور کس

 .رنگ بھ صورتت نمونده. بخور -         
 . را داخل دھانم گذاشتمرهی پر شی ھاینیری از شیکیتشکر کردم و         
 !ی حساسیلیخ! خانوم -         
.  گفتی از حساس بودنم سخن مھ،ی توجھ بھ حضور بقیکنار من نشستھ بود و ب        

 خواستھ نی آخردمیاز دست دادن اعتماد دوستان جد.  ام را بھ سحر دوختمدهینگاه ترس
 حرف از یب. رد نگاھم را گرفت.  خواستم تجربھ تلخم دوباره تکرار شودینم. ام بود

 :لب زد. کنارش برخاستم
 .حساس و ترسو -         

دستم را . دمی نشستم و حالش را پرسمیکنار مر.  نگاھش را دوست نداشتمطنتیش        
 .فشرد



 96 

 .یکوفتت شد مھمون.  جونیببخش پر -         
 .لبخند زدم        
  زنگ بھ شھرام بزنم؟ھی ی خوای م؟ی زنی مھی چھ حرفنیا -         
 .چشمانش برق زد        
 .شمیممنون م. آره -         
 کی نبوده و تا ی را راحت کرد کھ مشکل جدالمانیخ. شماره شھرام را گرفتم        

 . گردندی و سالم برمحی صحگھیساعت د
 را از سر ی عوض کردن جو شوخی براای و برددندی کشیھمھ نفس راحت        
 .گرفت
 ما رو گرسنھ ی خوای نکنھ امشب مم؟ی ما بخوریدی می جان شام چمیمر -         
 ! خونھیبفرست
 . بر لب نشاندی لبخند اجبارمیمر        
 . بوسھی مونھ کبابا کھ دست تو رو میم.  آماده استیھمھ چ. نترس بابا -         
 . دست راستش را باال بردایبرد        
 یبو دود م. دمی پوشیمن لباس پلو خور.  من حساب نکنی عنوان روچیبھ ھ -         

 .سحرم شاھده.  کنھی ذغال سردردم میدر ضمن بو. رمیگ
 .سحر سرش را بھ نشانھ تاسف تکان داد        
 .ی و خوشگذرونیتو کال فقط خوردن دوست دار -         
 .نگار دنبالھ حرفش را گرفت        
 خونھ ی بعدیمھمون. حاال اشکال نداره.  نره سحر جونادتی ی زبوننیریش -         

 .ایبرد
 .دیسحر خند        
 .نوبت ما شد، رستوران.  من دردسر درست نکنیبرا.  باباالی خیب -         
 . را باال دادشینگار ابروھا        
 . باشھی خونگدیغذا با! اصال و ابدا! ِاوا -         
 . دخالت کردایبرد        
 نیسحر خانوم، ھم.  خونھ منی بعدیمھمون. دی محترم، دعوا نکنیخانوم ھا -         

 .دی و زود بردییای بری ددی تونیپس م. دی ھستژهی کنم کھ شما مھمون ویجا اعالم م
 : کرد گفتی کھ بھ نگار نگاه می و در حالدیسحر خند        
 . نگارایزبون بازو خوب اومد -         
 . گرفتی حق بھ جانبافھی قایبرد        
 بھ من یدی کھ القاب جدنیقبل از ا. ومدهی بھ شما خانوم ھا نمحبت!  بابایا -         

 . آب بھ دست و صورتم بزنمھی من برم دینسبت بد
 . از جا برخاستمیبعد از رفتنش، مر        
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 جان از شانیپر.  شھی گرم نمی من نونیاز تنور شما برا.  سراغ شامرمیمن م -         
 .تو ھم راحت باش گلم. می حرفا رو ندارنی کھ ما با ھم ایدید.  کنییرایخودت پذ

 . کمک بھ او ھمراھش شدندیسحر و نگار برا. بھ زدن لبخند اکتفا کردم        
 .میعمرا ما دوست خوشگلمونو تنھا بذار -         
 . بھ من اشاره کردمیمر        
 . مونھی جون تنھا مشانیپر! نھ تو رو خدا -         
 ی دادم بحی قبل اصال بھ من کمک نکرده بودند ترجیآن ھا سراز آن جا کھ         

 .تعارف باشم
 . ندارمیمن مشکل. دیشما راحت باش. زمینھ عز -         
 . رفتندی و عذرخواھدیبا ببخش. آن ھا ھم کھ کال اھل تعارف نبودند        
زانو  یآرنجم را رو.  سالن را در بر گرفتینیبا رفتن آن ھا سکوت سنگ        

 دنج یدلم گوشھ ا.  دو انگشت فشردمنی بھ جلو خم شدم و چانھ ام را بیگذاشتم و کم
 کاش سرنوشتم جور یا.  شدی پر تجملشان از ذھنم خارج نمیفکر زندگ.  خواستیم
 یمثل آدم عاشق م.  شدمیوارد دانشگاه م.  خواندمیدرسم را م.  خوردی رقم میگرید

.  از آن ھایکیمن ھم .  دارندای خود رویدخترھا براتمام .  نبودیادیخواستھ ز. شدم
فقط درس و .  ام نبردمی از دوران مجردی لذتچیھ.  بر باد رفتھ بودمیتمام آرزوھا

 حق  واری اختچی ھیب. یھمسر اجبار! ی ازدواج اجبارکی شد؟ یآخرش چ. مدرسھ
 . نبودنیچرا؟ حق من ا. یانتخاب

 اجازه ھست؟ -         
با سر انگشتانم پوست .  گرفتمی را رو بھ رویجعبھ دستمال کاغذ. دمیترس        

 . صدا آمده بودندی اشک ھا چھ بنیا. صورتم را لمس کردم
 ی خاکسترریاس.  دورتر از من نشست و پر از سوال نگاھم کردی حرف کمیب        

 .دمیچشم دزد. نگاھش شدم
 .ی سبک شدی شا؟ی حرف بزنی خوایم -         
 .سرم را بھ نشانھ نھ تکان دادم        
 . شدرهیخ        
 ؟ی شی سوال بپرسم ناراحت نمھی -         
 .منتظر جواب نماند        
 ؟ی ھستیمتولد چھ سال -         
 .تند شدم        
 د؟ی پرسیچرا م -         
 .ی تر از شھرام کوچکیلیبھ نظرم خ. کنجکاو شدم.  ندارهی خاصلیدل -         
 : ھوا گفتمیب        
 .ده سال -         
 .متعجب شد        
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 .یدی کمتر نشون میول -         
 . زدمیلبخند تلخ        
  بھ من؟دی بدھی روحدیی خوای کنھ؟ مثال می میچھ فرق -         
 . را با تعجب باال انداختشیابروھا        
 یلی خدیفقط فکر کردم با. ُ رک ھستمیادی من ز؟ی کردی فکرنیچرا ھمچ -         

 .یبچھ تر باش
 .تلخ شدم.  را بھ حساب بچھ بودن گذاشتھ بودمیحتما رفتارھا        
 .ستمیمن بچھ ن -         
 . شدیجد        
امسال . یدی از سنت نشون مشتری بیلی خیاتفاقا از نظر اخالق. ینگفتم بچھ ا -         

 ؟ی کنیکنکور شرکت م
 :با خجالت جواب دادم        

 . تونم کنکور امسال شرکت کنمی برم مشیاگھ خوب پ.  خونمیشبانھ م -         
 .متعجب شد        
 ؟ی ندارپلمید -         
 ! دادم؟ی جواب مدی بایچ! نایخدا لعنتت کند م        
 د؟ی پرسیچرا م -         
 . نگاھم کردقیعم        
 . جواب ندهیشیاگھ ناراحت م. جالب شد برام -         
 نی بوده ام کھ بھ اولی خواستم فکر کند شاگرد تنبلینم. دمیلبم را با دندان گز        

 .خواستگار بلھ داده ام
 . نامردانھ اخراج شدمیشاگرد اول مدرسھ بودم ول -         
 :دیناباورانھ پرس        
 .ی زود ازدواج کردیلیچون خ. ما با شھرام گرفتنت حت؟یعاشق شد -         
 . شدمیعصب        
 منو بھ گند ندهی و آیشھرام و دوست احمقم، زندگ. من عاشق شھرام نشدم -         

 .دنیکش
 یچھ کار کرده بودم؟ باورم نم.  دھنم گذاشتمیدستم را رو. دمی کشی بلندنیھ        

 من یاز سادگ.  گفتھ بودمبھی غرکی یرا را بمی مسئلھ زندگنی تریخصوص. شد
 . بوددهی زبانم حرف کشریاستفاده کرده بود و از ز

 ذھنم را گشتم تا یگوشھ گوشھ .  اش شدمرهی و خختمیتمام خشمم را در نگاھم ر        
 . کلمھکی از غی دری اش نثارش کنم، ولی موذتی در خور شخصیجملھ ا
 . بھ سمتم خم شدیکم. ستادی امیرو بھ رو. از جا برخاست        
 .یشی می عصبانی مخصوصا وقتاد؟ی بھت میلی خی نقره اھی سای دونستیم -         
 . کردمخی        
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با . کالفھ بھ سمت اتاق رفتم.  ھنوز آماده نبودشانی پری نھ بود ولکیساعت نزد        
 کرد و از آن چھ کھ ی کاش لب باز میا. شدم ی غرق در فکرش کالفھ تر مافھی قدنید

مثل . عادت بھ درد دل کردن نداشت.  گفتی کرده بود سخن مریذھنش را درگ
 ی کھ فکر می کرد و درست زمانیگلھ نم. د زیحرف نم. آتشفشان آماده فوران بود

 .ختی ری را بر روح و روانت مشی تحت کنترل است، گداختھ ھازی ھمھ چیکرد
 ؟یآماده شد -         
 . شدریغافلگ        
 .می بریھر وقت گفت! من؟ آره -         
 ی لباس تنگ و بی شده اش، روشی آراستھ شده و صورت آراینگاھم از موھا        

تجربھ نشان داده بود مخالفت جز بحث و .  دادم سکوت کنمحیترج.  ماندرهی خنشیآست
 یگاھ.  کردی متی رعامی رفتیکھ بھ خانھ اقوامش م یتنھا زمان.  نداردی ثمریدلخور
 . و بند کرده استدی قی کردم ازدواج با من او را بیفکر م
 .می بریاگھ آماده ا -         
 . چشمش را محو کردشی و با پنبھ آراستادی انھی آیرو بھ رو        
  شد؟یچ -         
 . شدهنی سنگ کردم پلکمیحس م.  چشم ندارمھیحوصلھ سا -         
 .ی نره بردارادتیکادو رو . باشھ -         
 .میبر. برداشتم -         
 .دمیآرام در آغوشش کش        
 ! چقدر دوستت دارمی دونستیکاش م -         
 .دمیبرق اشک را در چشمانش د. سرش را باال گرفت        
 . دونمیباور کن م.  دونمیم -         
 . اش چسباندمیشانی را بھ پمیلب ھا        
 . فقط برا شام اومدننای اگنیاالن م.  شدری دم؟یبر -         
 : لب غر زدریز        
 . وقتھ آماده امیلیمن کھ خ. یدیخوبھ خودت چسب -         
 .بدجنس شدم        
 ی می درست و حسابھی تنبھیمعلومھ دلت . ی نکردم پررو شدھیچند روز تنب -         

 .وادخ
 .نگاه پر خشمش را بھ من دوخت        
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 .زهی و موھام بھ ھم برشیبرو اون ور حوصلھ ندارم آرا. ی دارییعجب رو -         
 .جلوتر از من از اتاق خارج شد        
دستم را پشت شانھ اش .  را خاموش و گاز را چک کردمی اضافیچراغ ھا        
 .گذاشتم
 . ندارهدهی فا کھ فراری دونیم -         
 .سرش را تکان داد و از خانھ خارج شد        
 . بدتره ھای کنی محلی بی خانوم ھر چیآش -         
 .مظلومانھ نگاھم کرد        
ِگربھ شرکم بش -           .  ندارهدهی فایِ
 زی رزی را ریبا استرس دستمال.  نگاھش کردمی چشمریز. نی داخل ماشمینشست        

 . کردیم
 ؟ی روزه سکوتتو بشکنی خواینم -         
  بگم؟یچ -         
 .ی زنیمشکوک م.  شده ھایزی چھی -         
 . نگاھم کرددهیترس        
  شده؟یچ -         
 . دستش گذاشتمیدستم را رو        
  اخما رو؟نی ای کنیباز نم. میدی خری جنابعاللیکادو ھم کھ باب م -         
 . زدیلبخند اجبار        

 انقدر نای امیمر.  من بھتر بودشنھادی پی ھم فکر کنیخوب عقالن. اخم نکردم -         
 استخر بھ دردشون نیاالن ھم ا.  نداشتتی براشون جذابمیدی خریپولدارن کھ سکھ م

بچھ ھم .  تونن تو استخرو پر از توپ کننیتازه م. ی آموزشی خوره، ھم کتابایم
 .نایبرن کھ کمک خرج باشھ براشون نھ ا ی می کسیسکھ رو برا.  کنھی مفیک

 . بودیحرفش منطق        
 . خانومی قبول کردم آشنی ھمیخب منم برا -         
 ی دوست داشتم بدانم در آن کلھ یلیخ.  بر لبش بودیھمان لبخند کج و زورک        

 بھ مقصد دنی بھ انگشتانش وارد کردم و تا رسیفشار کوچک!  گذردیکوچکش چھ م
 .میھر دو ساکت ماند

*         
.  روشنی کوچک، ابرو و مژه ھایدست و پا. با عشق بھ نوزاد نگاه کردم        

 ینی در اعماق وجودم سنگیغم بزرگ.  و نرماهی سیموھا. برعکس پدرش پر مو بود
 دامن بزنم و شانیم بھ حال خراب پر خواستینھ م. بغض و آھم را فرو دادم.  کردیم

 . کنمھی تخلھودهی بار را با افکمی انرژی کھ تھ ماند ه نینھ ا
دھنش را بھ سمت . دمی کشفشی پوست نرم و لطی آرام، رویلیانگشتم را خ        

 .انگشتم کج کرد
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 . پدر سوختھ، گرسنھ شدنیباز ا -         
 .ختی نظم افکارم را بھ ھم رری امیصدا        
 ؟ی گفتیچ -         
 . خواد انگشت تو رو بخورهی پسرم گشنھ شده مگمی عامو؟ مییکجا -         
 : لب زدمرمی آن کھ نگاه از صورت معصومش بگیب        
 .کھی ھم کوچیلیخ.  نازهیلیخ -         
 : را باال بردشیصدا        
 .ستیبچھ آدمھ ھا، گوسالھ ن. لوئھی چھار ککینزد. ش آقا رو باکھ؟یکوچ -         
 .خنده ام گرفت        
. ھیکلی ھم درشت و ھیلیخ.  نکنیباشھ قاط! ی و بد اخالقی عصبانیچھ بابا -         

 . باشیشما راض
 آقا خواب ندارم؟ ی ھاھی چند شبھ از گری دونیم. یمن بد اخالقم؟ خبر ندار -         

َ سره ونگ کی.  شھی بستھ نمای آسوننیمامانش کھ دھنش وا شھ بھ ابذار برم بدم بھ 
.  کنرهیخواب ذخ.  فقط بخوابیعنی.  حالشو ببریتا بچھ دار نشد.  زنھ پدرسوختھیم

 !خواب
 .زل زد بھ چشمانم. دمی بلند خندیبا صدا        
 توینیری و شیتا تو چا. ارمی مادتی. شھینوبت تو ھم م.  بخند؟ی خندیم -         
 . وروجکو بدم مامانشنی برم ایبخور

 سکوت نیبھ ا.  نشستمھی دور از بقییجا.  رفتنش را با حسرت دنبال کردمریمس        
بھروز و نگار در .  سرگرم کردمیخودم را بھ خوردن چا. ھر چند کوتاه.  داشتمازین

 ی ناراحترد اخم و.  بودای در حال صحبت با بردشانیپر.  کردندیگوش ھم پچ پچ م
 یلبخند کج.  کردینگاھمان تالق.  را باال گرفتشسر.  شدی مدهیھنوز در چھره اش د

. دمی دی و دلھره را در چشمانش مینگران. از جا برخاست و عجوالنھ بھ سمتم آمد. زد
لبخند گرمم .  آورده امادیحتما با خودش فکر کرده بود کھ باز خاطره تلخ سقطش را بھ 

نفس .  آرام شدی منتظره اریبھ طور غ.  و دستش را گرفتمدمیرا بھ صورتش پاش
 می ھای حد بھ فکر من و دل نگراننی کھ تا انیاز ا.  سوختشیدلم برا. دی کشیآسوده ا

 ی گذشتھ را کامال دور مدیبا.  بھ عذاب وجدان داشتمختھی آمی خوب ولیشده بود حس
 .ختمیر

 ی مانتو را باز میدکمھ ھا.  کشمیمقنعھ را از سرم م.  کوبمیدر را محکم بھ ھم م    
 رمقم یتن خستھ و ب. سرم در حال انفجار است. دمی نفھمچیاز کل کالس امروز ھ. کنم

دستانم را . رندی گی میِباز افکار پوچ، ذھنم را بھ باز.  کنمی مبل رھا منی اولیرا رو
تمام چند ! اقتمی لیِخود ب!  خودم متنفرماز.  کشمیو با انزجار م  برمی فرو ممیدر موھا

 را قشی نگاه رفِی کھ نگاه شوھرم، مستیاز ھمان شب.  امدهیشب گذشتھ را کابوس د
.  رحمانھ غصب کرده بودیترس، جسم و روانم را ب.  از جانم رفتیمیشکار نکرد، ن

 ختم؟ی ری گونھ بھ ھم منیا دنشی بعد از ھر بار ددیچرا با!  کردم؟ی مدیچھ با
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 یملکھ !" چھ کنم؟! چھ کنم؟. " چرخمی ھدف داخل خانھ می و بزمی خیاز جا برم    
 کنگر خورده و لنگر ِھمانی وقفھ، می بی ذھنم است و تپش ھاانی پای بیسوال ھا
ھر زنگِ تلفن و ھر .  ترسمی ترسم و باز میم.  کندی نممیاسترس رھا.  قلبمیانداختھ 

 . آور رعب است و وحشتامی پدهیِ من ترسی برا،یی آشناِیصدا
 قسمت کنم، اما چھ کنم کھ ی را با کسی آشفتگمی حجم عظنی توانستم ایکاش م    

.  کنمی وجب ممیباز طول و عرض اتاق را با قدم ھا. تنھاتر از من خودم است
ِ تاب گری دفمی نحیشانھ ھا.  توانمی نمگرید.  شودی بھ حال بدم اضافھ مزی نجھیسرگ

ِ بار گناه ناکرده را نداردنیِحمل ا ِ. 
 

 داغم را بھ ِیشانی بندم و پیچشمانم را م.  زنمی زانو منی زمیھمان جا رو    
 . تمرکز کنمنم،یِ اسم تک تک معتمدِی کنم روی می چسبانم و سعی سرد مکیسرام
 . کردی پشتم را خالط،ی شرانیدر حساس تر.  زنم بھ فکرمیزھرخند م!" مادر    "
 پرند کوچک و حساسم را چھ بھ سنگ صبور بودن؟!" رخواھ    "
  را دارم؟یِ کھ جاسوس شھرام است چھ کسنازیجز پر!" دوست    "
ِ از درد دلم شی و برانمی بششی توانستم رو بھ رویکاش م.  شدیکاش م!" شھرام    "
 ی دلم تاپ تاپ منمشی بی میوقت. ادیشھرام جان، من از دوستت خوشم م"مثال . میبگو
 از شھیم.  خوام دل تو رو بشکنمینم. مای جلو نرفتادی زیدوستتم عاشقم شده، ول. کنھ

 "؟ی کم آرومم کنھی شھیچھ کار کنم؟ م یگی حاال م؟یدستم ناراحت نش
 یسرم را باال م.  زنمی و اشک، قھقھھ مھیدر اوج گر.  خندمی بلند میبا صدا    

 ی کشم و بھ جواب شھرام فکر می دراز منی زمی و در ھمان حال بھ پشت رومیریگ
 .کنم

 ." خواد بکنی دلت میبرو ھر غلط.  کھ غصھ ندارهنیا.  جونمیآره آش    "
 .زمی ری خندم و اشک میباز ھم م    

 کھ بھشون اعتماد دارم؟ از یی چھ کم ھستن کسایدید!  حرف بزنم؟ی با کایخدا    "
 یم. ومدمی وقتھ سراغت نیلی دونم خی م؟ی تو کمکم کنشھیم.  دستم کمترنھی یانگشتا

کمکم !  خودتیبھ بزرگ! تو ببخش.  زنمی باھات حرف مامیدونم فقط وقت مشکالتم م
از . از ھمھ کس.  چھ خستھ ام؟ دلم گرفتھینی بیم  چھ تنھام؟ینی بیم. آرومم کن. کن

 ؟یری گیم. ریدستمو بگ.  از خودمشتریھمھ ب
 آن قدر گفتم و گفتم تا چشمم گرم شد و بھ ی دانم، ولیچقدر با خدا حرف زدم را نم    

 .خواب رفتم
 
 

 ) شھرام    ( 
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 کی سرامیِ بدن مچالھ شده اش رودنیاز د.  برق را زدم دیکل. بود کیھمھ جا تار    
.  شدی مدهی صورتش دی اشک روۀّرد خشک شد. کنارش زانو زدم . ، قلبم فشرده شد 

 ھیبھ مبل پشت سرش تک. چشمش را باز کرد . ردم با انگشت اشاره ام ، نوازشش ک
 در آن دنی دانستم خوابیم.  ندادم حرکت کند زه چسباندم واجانھیسرش را بھ س. دادم 

در .  و درد بھ ھمراه دارد ی سرد ،کوفتگی ھاکی سرامنی ایحالت ، رو
 اش را حس یکالفگ.  ختیباز اشک ر. آرام و نرم . سکوت،گردنش را ماساژ دادم 

 :  ، نوازشش کردمگرمیبا دست د.  نداشت ی فاصلھ ایتامرز افسردگ.  کردم یم
اعتماد کن . بھ من بگو !. ده؟ی داره عذابت میچ!.  ؟یکنی منکارویچرا با خودت ا -    
 !.ھوم ؟.  فقط گوش بدم دمیقول م!. ؟ی با من حرف بزنیخواینم.  کن یُخودت خال. 

 . پلک بستھ اش را لمس کردم. جواب نداد     
 دمی کھ تو رو دیبھ ھمون روز.  ، زمان برگرده عقب کنمی وقتھا ، آرزو میبعض -    
 شدی اشتباھم درمان نمانی از بی دردیوقت.  و حرفم را ادامھ ندادم دمی کشیآه کوتاھ. 

 .  تکراری بود برایچھ اصرار
 دونمی وقتھ نمیلیخ. منم خستھ شدم!. ؟یکنیباور م.  ام  حوصلھی تنھا و بیلیمنم خ -    
دلم .  قابل نفوذ روبرومھ ری بلند و غواری دھی کنمیحس م.  غلط ی درستھ و چیچ
 .  ندارمیحال خوب.  شھی نمیول.  و فقط فکر کنم نمی بشواری کنار ھمون دخوادیم

 : سرش را برداشت و نشست    
 !.؟یاز من خستھ شد -    
 : کردمیدستش را گرفتم و با انگشتانش باز    
از . ُازغر زدنات .  کردنات یاز دور. از سکوتت . معلومھ کھ نھ ! . از تو؟ -    

 !.؟یشیناراحت نم!. بازم بگم؟. درک نکردنات 
 :پوزخند زد    
 ! . ھم موند؟یمگھ ناگفتھ ا -    
 : دمسرش را بھ خود چسبان. دستم را دورش حلقھ کردم     
 .  ناراحت نشمدمیمنم قول م.  ھات یاز دلخور. تو ھم بگو . ناراحت نشو  -    
 :زمزمھ کرد    
 !. ؟ی کنی زبون کشری زیخوایم -    
 : دمی را نرم بوسشیموھا    
 !. ؟ھینظرت چ!.ھوم؟.  بار مثل دو تا آدم بزرگ ھی.  می درد دل کنخوامیم -    
 :ُغر زد. اجازه ندادم .   خودش را عقب بکشدخواستیم    
 .  ندارمیمن حرف -    
 :  کردمشتریفشار دستم را ب    
 .  حرف دارمیلیِ برعکس تو ، من خیول -    
 : حوصلھ شدیب    
 . ی درد دل کردن انتخاب نکردی رو برایوقت خوب -    
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 :  سرش گذاشتمی رویچانھ ام را بھ نرم    
 !. بھتر؟نجای از ای بریخوایکجا م.  تکون نخور نقدریا -    
 :دمیپرس. جواب نداد     
 !.؟ی از من دورنقدریچرا ا -    
 : بودیعصب    
 .  ندارمیِ تا حلق تو فاصلھ چندانقایاالن دق.  دیببخش -    
 :تلخ شدم    
 . ستیروحت کنار من ن!!.  روحتیول. جسمت آره  -    
 حس ی لباس بھ خوبی از روی دستش را حتیسرما.  را در مشت فشرد راھنمیپ    

 . کردم
 !.ھ؟یمنظورت چ -    
 : دستش گذاشتمیدست آزادم را رو    
بھ من .  ستی نی خونھ و زندگنی وقتھ کھ فکرت تو ایلیخ. ی دونیخودت بھتر م -    

 کھ یی وقتایحت!.  بگم ؟یچھ جور!. بگم؟یچ...  روحت ی ولنجاستیجسمت ا.  ستین
.  شدن ادیکابوسات ز.  ی ھستی پاطی قاطیی جوراھی.  ، فکرت مشغولھ مییبا ھم تنھا

 . یزنیتو خواب حرف م
 :با ترس فاصلھ گرفت    
 !.گم؟ی میچ -    
 : ُزل زدم بھ چشمان نگرانش    
 کردم کھ اون اشتباه بھ ی اجازه برداشتم ، فکر نمی کھ عکس تو رو بیروز -    

 بھ گند تویزندگ. کردم تو رو نابود کنھ یفکر نم.  برسونھ نجای ، منو بھ اکیظاھر کوچ
 . بکشھ

 :دیرنگش پر    
 ؟یدی بھ گند کشموی زندگیکنی شده فکر میچ -    
 :زھرخند زدم    
 کھ دمی رسییبھ جا.  کنم یفقط دارم فکر تورو تکرار م.  کنم یُ فکر نمنیمن ا -    

ُ اسارت و زجر تو رو نیمن ا. کردم  رتی کھ تو قفس اسی پرنده ھستھی کنم یحس م
 . خوامینم

 :  گرفتمیکف دستش را روبرو    
 .واضح صحبت کن -    
 : اش خستھ شدمی حوصلگیاز ب    
من .  ی حس ھاشدنیِخوب خودت باعث بھ وجود اومدن ا!.  ؟یشی میچرا عصب -    
آب دھانش را بھ .  می ندارشتری راه بھی.  دمی رسجھی نتھیفقط بھ .  فکر کردم یلیخ

 : دی پرسی لرزانیزحمت فرو داد و با صدا
 !طالق؟ -    
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 ی مشترکمان سخن می زندگانیچھ راحت از پا. چشمان متعجبم را بھ او دوختم     
 . گفت

 
 ) شانیپر    ( 

 
 دانست شک یاگر ھم نم.  داندی میزیمطمئن بودم کھ چ. دمیترس. نگاھش سرد بود    

 . بوددهی فھمیاز ھمان شب مھمان. کرده بود
 . آن کھ پلک بزندیب.  بھ چشمانم زل زدمیمستق    
 ؟ی گفتنویچرا ا -    
 .دھنم خشک بود و تلخ    
 و؟یچ -    
 . کردزیچشمانش را ر    
 . خودت درباره راه آخری شخصجھینت -    
 . شده بودمجیگ    
 ود؟ نبنیمگر منظورت ھم -    
 .پوزخند زد. فکش منقبض شده بود.  را باال بردشیابروھا    
  بود؟ی بود؟ منظورم چیچ -    
 .دمیاز حالت نگاھش ترس    
 .ی خستھ شدیخودت گفت -    
 .گردنش را کج کرد    
 .یدی جملھ رو فھمنی من، فقط ھمینگو کھ از کل حرف ھا -    
 .سماجت کردم    
 . دادی رو می معننی تو ھمیکل حرف ھا -    
 .دیمرا بھ سمت خودش کش. نگاھش نرم شد    
تو . نجاستی تو جات ارم؟ی خودم مای ی ذارم بری میفکر کرد. وانھی دیدختره  -    

 میستی بلد نمیاز بس با ھم حرف نزد. ببخش کھ با حرفام ترسوندمت. قلب من
 ؟یدیترس. میمنظورمونو بھ ھم برسون

منتظر .  خواستمی خواستم و نمیاو را م.  دانستمی دانستم و نمیجواب سوالش را م    
 .جوابم نماند

 ی شدم، ولی اگھ بخوام راستشو بگم عصبانیعنی. دمی ترسی اسمشو آوردیمنم وقت -    
من .  خودم بد گفتمدمی فھم،ی من گفتی کم کھ گذشت و تو برداشتت رو از حرف ھاھی

 تونم تو رو یھ از دست تو خستھ شدم و نم کستی ننی خستھ ام، منظورم اگمیکھ م
 دونم تو یم. می کندای راه چاره پھی ھم ی رومیزی خوام فکرامونو بریفقط م. تحمل کنم

ناخواستھ از ھم .  ما عوض شدنی بزای چیلیاز بعد از اون اتفاق خ. یھم خستھ شد
 ؟یدی اصال حرفامو گوش م؟یقبول دار. میھر دو نفرمون ضربھ خورد. میفاصلھ گرفت
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 را کھ گذرانده ی تلخ و سختی روزھاشیحرف ھا.  احساسم را بھ او دوختمینگاه ب    
 ی کالمی خواستم حتینم.  ھای حرمتیتمام بحث و جدل ھا، ب.  زنده کردمیبودم، برا

 .دی بگوشتریب
 !رزایب! زارمی تکرارھا بنیاز ا. اعصاب ندارم. حوصلھ ندارم. تمومش کن -    
 . ام چسباندیشانی اش را بھ پیشانیدستم را گرفت و پ.  کرد آرامم کندیسع    
 !آروم باش -    
. آن قدر کھ آرام گرفتم.  رساند و نوازشم کردچیفاصلھ را بھ ھ. چشمانم را بستم    

 . در گوشم نشستشیصدا
 دنبال چاره گمی منی ھمیبرا.  کردناتخی و دنای لرزنی ایبرا.  تویمن نگرانم برا -    
 .میباش
 :دمینال    
 . بعدیبذار برا. ادیخوابم م -    
 .توجھ نکرد    
 . شھری خوام دینم. می برسونجھی بارم کھ شده حرفامونو بھ نتھی یبذار برا -    
 :لب زدم    
 . کنھیمن فکرم کار نم -    
 .دی را بوسمی موھایرو    
 .می روانشناس صحبت کنای روانکاو ھی با دیبا.  فکر کردمیلیمن خ -    
 . شدمیعصب    
 بھ من نازوی پراتی کھ چرندیدی چی و کبری ھمھ صغرنیا. ستمی نوانھیمن د -    
 ؟ی بدلیتحو
 . کردیخنده آرام    
 .میریبا ھم م. می دارازی خوبھ گفتم ھر دو نفرمون ن؟ی اوانھیمن گفتم تو د -    
 . فرو بردممیدستم را داخل موھا    
 .رمی جا نمچیمن با تو ھ -    
 . شدیجد    
 ی ارزشچی برات ھی زندگنی کھ نھ من و نھ حفظ انیمگھ ا. می بردیبا. میریچرا، م -    

 .نداشتھ باشھ
 ارتباط ی گاھش بی گاه و بی خشم ھانیشک نداشتم ا. دمیاز لحن حرف زدنش ترس    

 . نبودمیبا در خواب حرف زدن ھا
 ست؟ی برام مھم نی حفظ زندگی کنی چرا فکر م؟ی زنی حرفو منیرا اچ -    
 !گرم و مھربان. رنگ نگاھش عوض شد    
 راھھ کھ ممکنھ بتونھ بھ ھی نی اگمی من فقط م؟ی خواھش کنم بد برداشت نکنشھیم -    

 اگھ جواب نداد ھر میری مدت مھی. ضرر نداره.  و آرامشمون کمک کنھمونیحفظ زندگ
 ھوم؟ خوبھ؟. ی تو بگیچ
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 !"گذرهی می کھ تو ذھن من چی دونی من بگم؟ تو چھ میھر چ."با خودم فکر کردم    
 . شدممیتسل    
 . شرط دارمیباشھ قبول، ول -    
 :ادامھ دادم.  خواندمیحرف نگاھش را نم.  ام شدرهیدر سکوت خ    
 .رمیتنھا م.  خورمیقرص نم -    
 .سرش را تکان داد    
 .ی دارازی روانکاو خوب و شناختھ شده نھیپس بھ  -    

 .دیلبخند گرمش را بھ صورتم پاش.  نگفتمیزیچ    
 می سر برھی یاگھ حوصلھ دار. رونی بمی بعد با ھم برری دوش بگھیحاال پاشو برو  -    

 . مادر زنم تنگ شدهیدلم برا. خونھ شما
 : رفتم گفتمیھ سمت حمام م جواب گذاشتم و ھمان طور کھ بیلبخندش را ب    
 . تو خونھ باشمدمی محیترج. حوصلھ ندارم. امشب نھ -    

 
 ) شھرام    ( 

 
 از رفتن ی گذشتھ بود و او ھمچنان، بھ ھر بھانھ اشانی از چند ماه از قول پرشتریب    

 ینم.  ترم را بھانھ کرده بودانی پای بار امتحان ھانیا.  رفتینزد روانکاو طفره م
 خودش نباشد، لی دانستم کھ اگر با میم. خواستم بھ زور و با اکراه من ھمراه شود

 .بھ ناچار از خودم شروع کردم.  دکتر بدھدیرھامحال است کھ دل بھ راھکا
 انی در جری کرده بود مالقات کردم و او تا حدودی معرفنازیکھ پر" آرام"با دکتر     

 ی اصللی تواند، دلی از حد من مادی زی ھااعتقاد داشت کھ محبت. مشکالت ما بود
 ی پدرانھ مشتریاو جنس عشق و محبت مرا ب.  باشدمانی مشکالت در زندگدیتشد

 کھ نھ تنھا سطح توقع ی و سخاوتمندانھ اشت چشمدای بیمحبت ھا. دانست تا ھمسرانھ
 .دی آی مشکل بھ حساب می برد، بلکھ نوعیرا باال م

 خانم ادی چھره اش مرا بھ دم،ی بار کھ او را دنیاول. شتمامروز ھم با او قرار دا    
 یبا ھمان آرامش صحبت م.  برنامھ کودک زمان خودمان انداختیمجر" خامنھ"

 راحت اعتماد یلی کردم، باعث شد کھ خافتی کھ از جانب او دری مثبتیانرژ. کرد
 .کنم
 . گوش سپردمشی نشستم و بھ حرف ھاشیرو بھ رو    

 ی عاطفھ نداشتن، رفتار مقبولانھ،ی عامری تفاوت بودن و بھ تعبیھمان طور کھ ب    "
 از یکیدرستھ کھ .  شودلی تبدی رفتار مرضی تونھ بھ نوعی ھم مدی محبت شدست،ین
 ی محبت کنھ ولگرانی و بھ درهی کھ مورد محبت قرار بگنھی مھم ھر انسان ایازھاین

. شھی مری دست و پا گیی جوراھی و یناھنجار ی سرکی گذره باعث ی از حد میوقت
 بی ھر نوع آسای یماری تصور فقدان، ھجران، بی بره کھ حتشی پیی ممکنھ تا جایگاھ
 ھی تونھ ی منیخوب ا.  قابل تحمل بھ نظر برسھری غای ممکن ری طرف مقابل، غیبرا
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 آن یعنی.  حس ھا شده باشندنی ھمسر شما ھم، دچار ادیشا.  باشھی افسردگی برالیدل
 حالت نی شده باشھ کھ از ترس نبودن شما، دچار اادی بھ شما زشونیقدر حس وابستگ

 ی من، در حد حدس و گمانھ و با توجھ بھ صحبت ھایالبتھ تمام حرف ھا. ھا شدن
 دی رو از دای کھ با ھمسرتون صحبت نکنم و قضایتا زمان.  کنمیشما دارم عرض م

 شما، عشق و محبت ی صحبت ھایمن از ال بھ ال. م بگیزی تونم چی نشنوم، نمشونیا
.  باشھی فدا شدن و نابودی بھ معنادیعشق و محبت نبا. رونی بدمی از حد رو کشادهیز
 ریتعب.  طرف مقابل را دربند و گرفتار کنھی باشھ کھ دست و پایری بھ شکل زنجدینبا

 یشوھرھا صحبت م  از زن ویاو وقت.  جالبھاری باره بسنیدر ا*  جبرانلیجبران خل
 : کنھی مھیکنھ، بھ آن ھا توص

 دی خود حد فاصل را نگھ داریدر ھمراھ    
 ندی شما بھ رقص در آانی آسمان در می بادھادیو بگذار    
 دی اما از مھر بند مسازدی مھر بورزگریکدیبھ     
  اما نھ تنگاتنگد،یستی باگریکدیدر کنار     
  اندستادهی از ھم ا معبد دوری کھ ستون ھارایز    
 جا بھ ی صندلی رویکم.  بالندی نمگریکدی ھیو درخت بلوط و درخت سرو در سا    

 :جا شد و ادامھ داد
 افراد طول و عرض یبعض. ی ھستش نھ تک مرحلھ ایوستاری پدهی پدھی یزندگ -    

 و زی ریدادھای با حادثھ و روی زندگری و دائم در حال تفسرنی گی رو اشتباه میزندگ
 نیا. فتھی حوادث سرنوشت ساز اتفاق می سرھی ھا ی ھمھ زندگیتو. شنیدرشت م

 ادامھ ی اوال زندگ،یکھ بعد از ھر حادثھ ا نھی امی فراموش کندی کھ نبایزیچ. ھیعیطب
مھم .  سرنوشت ساز خودشو، رو نکردهی ھای ھنوز تمام بازگری چرخ بازایداره و ثان

 با صبر و حوصلھ از تک می و بتونمی ھا زود جا نزن ھا و غمی کھ در برابر سختنھیا
ن ی درک ایما ھم تو.  استدهیچی پست،ی سخت نیزندگ. میتک مرحلھ ھا بگذر

 . ھای نھ درک سختمی مونی ھا میدگیچیپ
 . بخشنانیباز ھمان لبخند گرم و اطم. دی کشقی نفس عمکی    
 . پشت سر ھم صحبت کردمد؟یخستھ شد -    
 ی ھمراھی را براشانی توانستم پریکاش م.  شدمقیبھ چھره آرام و جا افتاده اش دق    

 قرار ری آرامش بخش، او را تحت تاثی نگاه پر مھر و صدانیمحال بود ا. قانع کنم
 .ندھد
 کھ نھیتمام فکر من ا.  کنھی منو آروم میلیصحبت با شما خ. اصال! نھ! خستھ؟ -    

 . کنمیض خانومم رو رایچھ جور
 .لبخندش ادامھ داشت    
 .دیقرار شد متعادل باش!  از اندازه؟شی بیمحبت و نگران -    
 . تکان دادمنیسرم را بھ طرف    
 . تونمی برنگرده نمشانی کھ آرامش بھ نگاه پریتا وقت -    
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 .با ھمان لبخند. سکوت کرد    
 
   

 ) شانیپر    ( 
 

 بد حی کم گردش و تفرھی رونی بمیبر.  شھی نملی تشکی خانوم؟ کالس بعدیپر -    
 .امی در مییمنم از تنھا. ثوابم داره. ستاین

 . تکان دادمنیسرم را بھ طرف    
 .کار دارم -    
 ؟یچھ کار دار!  بابایا -    
 .ستمیمن کھ مثل تو مجرد ن -    
 . کرده بودلھیپ    
 ؟یبخر تولد آقاتون کادو ی برای خوای میمگھ نگفت -    
 .کالفھ شدم    
 .حوصلھ ندارم.  نده مھرآناریگ -    
 . چسباند و خودش را لوس کردمیسرش را بھ بازو. دستش را دور شانھ ام انداخت    
.  چھ تنھامنی سوزه؟ ببی من نمی دلت برا؟یستی نیچرا تو دوست خوب. گھی دمیبر -    

 .نھا تیتنھا. دور از خانواده. بمی غرنجایا. گناه دارم
 .بغض کردم    
باز تو دلت . من کھ خانواده ام کنارم ھستن از ھمھ تنھاترم! دور از خانواده؟ -    

 . نکنتی اذی دوست داری بگم؟ جون ھر کدی بایمن چ. یخوشھ کھ دور
 . کردی شروع بھ دلدار،یزدی نیریسرش را بلند کرد و با لھجھ ش    
خودم .  غمت نباشھی تا منو دار؟ی تو؟ غصھ خوردی شدی چیچ. خدا مرگم بده -    

 .َ خشی جاھی برمت یم
. میھم سن بود.  بودی خوبیلی گرفتم، دختر خیاگر از وراج بودنش فاکتور م    
پدرش .  زد را دوست داشتمی کھ در چھره اش موج میتی بھ معصومختھی آمطنتیش

.  نسبتا سطح باال داشت وی نھ چندان سنتیخانواده ا.  بودیزدی و مادرش یتھران
 شد، ی نمدهی کھ اصال، در او دیزیتنھا چ. دی رسی مرتب و آراستھ بھ نظر مشھیھم

 .غرور و تکبر بود
 . صورتم تکان دادیدستش را جلو    
 .یشی محو مھوی نی تو؟ ھمچییکجا -    
 .دستش را گرفتم    
 جالب بود ،ی زنی وقت با لھجھ حرف نمچینھ کھ ھ.  شده بودمباتیمحو لھجھ ز -    

 .برام
 .دستش را بھ کمر زد    
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منم دلم .  شدهلیفکر کن کالس تشک. دی خرمی با ھم برایب.  حرف عوض نکنخودیب -    
.  رو ندارمیدر حال حاضرم، جز تو کس.  نفر درد و دل کنمھیدوست دارم با . گرفتھ

واقعا . ُ پکم از حرفیدارم م. یستی نی ھمراه و دلسوز خوبنیمجبورم، وگرنھ ھمچ
 .سنگدل.  رحمی بزه؟ سوی ھام نمیی من و تنھایدلت برا

 پرند و مادر شھیھم.  انداختی خودم مادیمرا بھ .  زدی وقفھ و پشت ھم حرف میب    
 یلی کھ خیی آن روزھایادآوری.  کنمی مفی را ردمی مکث حرف ھای گفتند کھ بیم

 . شده بودمریچھ زود پ.  بر لبم آوردیزخند تلخ پودند،ی رسیدور بھ نظرم م
 . کھ حوصلھ نداشتم، نتوانستم دلش را بشکنمنیبا ا    

*     
 او ھم اضافھ یدرد خودم کم بود، غصھ ھا.  مبل انداختمی خودم را رویبا خستگ    
 او ی کردم فکرم را از حرف ھایسع.  گفتھ بودشیتمام مدت از مشکالت زندگ. شد

 اصال زنگ نزده بود، زمان شی روزھانیِامروز کھ شھرام طبق معمول ا. دور کنم
 .نبود  مھرآنای فکر کردن بھ حرف ھای برایمناسب

 شنھادی پد،ی عطر جدکی.  تولد شھرام را برداشتم و بھ اتاق بردمھیپاکت ھد    
با .  دادی خبر از آمدن شھرام م،ی باز و بستھ شدن در ورودیصدا. فروشنده بود

 . دراور پنھان کردم و از اتاق خارج شدمنیی پایعجلھ عطر را در کشو
 . کردی مدادی در چھره اش بیخستگ    
 .یخستھ نباش. سالم -    
 .دیلبخند گرمش را بھ صورتم پاش    
 !؟یتازه اومد. ممنون. سالم -    
 . مانتو را باز کردمیدکمھ ھا    
 .االن اومدم. رونی بمی از دوستام رفتیکی نشد با لیکالس تشک. آره -    
 .تعجب کرد    
 ؟یک!  از دوستات؟یکی -    
 .اخم کردم.  شروع شدییبازجو    
 .مھرآنا -    
 .حالت نگاھش عوض نشد    
 خوش گذشت؟ -    
 :ادامھ داد.  جواب گذاشتم و بھ سمت آشپزخانھ رفتمیسوالش را ب    
 ن؟یکجاھا رفت -    
 . اش شدمرهیخ    
 نی سگمیبعد م.  ھایدی مریگ!  بابای نھ؟ اای ی کنی سوال و جوابا رو بس منیا -    
 .یشی ناراحت م،ی کنی ممیج

 حرف بھ سمت یب.  شدی مدهی دی در چھره اش بھ خوبیدلخور.  نگاھم کردیکم    
 .اتاق خواب رفت
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 نگذشتھ بود یادیمدت ز . نشستم و سرم را در دست فشردمی صندلیھمان جا رو    
 را ی صندلنیدورتر. نگاھم را بھ او دوختم. کھ حضورش را کنارم احساس کردم

 :دی کشیآه کوتاھ.  نشستن انتخاب کردیبرا
 یلی خ،ی رفترونی کھ با دوستت بنیاتفاقا از ا.  خواستم بازخواستت کنمیمن نم -    

 کردم بدجور یفکر نم. دمی و ذوق ازت پرسی کنجکاویاز رو. ھم خوشحال شدم
 چند نیتو ا. یری در برابرم موضع بگعی ھم نداشت انقدر سریلیالبتھ دل. یبرداشت کن

. ی آزاد بودشھیتو ھم. چھ اندازه بھ تو اعتماد دارم  ثابت کردم کھ تایسال بھ اندازه کاف
 باعث شده کھ ی دونم چینم! دنی رفتن، لباس پوشرونی بیبرا. یحق انتخاب داشت

 یتمام قضاوت ھا.  از تو دارمی برداشت کلھیمن . یشی ممی جنی سی داری کنفکر
 ی کلشت برداھی کردم تو ھم بھ یفکر م. رهی گیمن، براساس ھمون برداشت شکل م

 چون برام ستی گم مھم نینم.  کردمی کھ اشتباه منی مثل ای ول،ی باشدهیاز من رس
 حی نشستم و دارم برات توضنجایاالنم کھ اومدم ا.  شدمریواقعا ازت دلگ.  مھمھیلیخ
 ی نمیزیاگھ من چ. یشی من می کھ بھت بگم، تو ھم باعث ناراحتنھی ای فقط برادم،یم

 و خودی بی خوام با سوء تفاھم ھایفقط نم.  شمی نملخور کھ دستی ننی الیگم، دل
 یھر چ.  کردمی اشتباه م کھ تا حاالنی مثل ای کنم، ولجادی اشتباه، تنش ایبرداشت ھا

من سکوت کردم و بھ قول معروف اشتباھات تو رو رد دادم، تو باورت شده کھ مقصر 
منم از .  شھی نمی جورنیا خوب.  من ھستمتی بد و ناراحت کننده زندگیتمام اتفاق ھا

 گفتار خودتو وهی کنم شی مھیبھ تو ھم توص.  خودموهی کنم، بھ شی بھ بعد گلھ منیا
 نھ با دعوا و ی ول،ی بگی کن ھر وقت از رفتار من ناراحت شدیسع. یعوض کن

.  حقتھ، دفاع کنی کنی کھ فکر میزی من و از چی جلونی بشایب.  بلندی و صدانیتوھ
 یسوال امروز من اون قدر بد و ناجور نبود کھ بخوا. اری بلیدل.  حرف بزنیمنطق
 .ی بشیعصب

 .ارج شد و از آشپزخانھ خدی را عقب کشیصندل    
 کردم سوال یسع. نی و توھی احترامینھ داد زد، نھ ب.  بودمشیدر بھت حرف ھا    
ھر چھ .  را کنار ھم قرار دھمشیی انتھای جدی او، برخورد خودم و حرف ھایھا
.  رفتار کرده بودی منطقشھیمثل ھم.  دادمی بھ او میشتری کردم حق بی فکر مشتریب

 ادمی نھار عاشقانھ را بھ نی اولخواستھمروزش نابرخورد ا. دمیاز خودم خجالت کش
 .آن روز ھم خراب کرده بودم. آورد
 مرد نی چند روز قبل، ادار،ی دنیدر آخر.  شدی مادرم در سرم تکرار میحرف ھا    

 نھ چندان یخانھ ا.  بھ دور و برم انداختمیچھ کم داشت؟ من دنبال چھ بودم؟ نگاھ
 بھ سھ ظھر بود و ھنوز عطر غذا کیساعت نزد.  درھم و برھمیمرتب، آشپزخانھ ا

 ی ھا را تاب می توجھ بودن ھا و سھل انگاری بنیکدام مرد ا.  بوددهیچیدر خانھ نپ
حق با .  کردمی حس میسرد شدنش را بھ خوب.  توجھ شده بودیآورد؟ او ھم خستھ و ب

 .مادرم بود
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 ) شھرام    ( 
 

حرف دکتر درست .  کردمی میاحساس سبک. حت نبودمنارا.  تخت نشستمیرو    
 ی از جلساتیکیدر .  از او، در حال نابود کردن او و خودم بودمتی حمایمن برا. بود

کلمھ بھ کلمھ حرف . می مشکل صحبت کرده بودنیداشتم در مورد ا" آرام"کھ با دکتر 
 و میاموزی را ب بود کھ ھنر حرف زدنکرده دیتاک.  را در ذھنم ثبت کرده بودمشیھا

گفتھ . می دلسرد کننده با ھم ارتباط برقرار کنیبدون استفاده از کلمات و صحبت ھا
 دی داد کھ باحیتوض.  شودی باره منفجر مکی و بھ ستی اھل صحبت نشانیبودم کھ پر

 و د راه اصال دل سرنی کم کم آموزش دھم و در ازیاز خودم شروع کنم و بھ او ن
از من خواستھ بود کھ خواستھ .  ھستندیی زناشوی دو، آفت زندگنیکھ ا.  نشومدیناام
 را بخواھم و نی ھمزی و روشن مطرح کنم و از او نحی را کھ از او دارم، صرییھا

 یاصرار داشت در دعواھا.  را برآورده کنمشی کنم بھ نحو احسنت خواستھ ھایسع
 یزیسر ھر چ. می دھشی را در خود افزادنیبخش  و توانمی منصفانھ قضاوت کنیخانگ

 .می تا بھ آن برسمیی خواستھ خود را بگویآن قدر با مھربان. میناراحت نشو
 ی و شرط و باز گفتگودی قیعالقھ ب. توجھ ھمدالنھ.  مھارت گوش دادنیقدم بعد    
 .مانھیصم
حرف زدن با .  احترام و در کمال آرامشی و خواستھ، بر مبناتی گلھ و شکاانیب    

 صحبت ی فرد مقابل روان،ی طرز بنیچرا کھ با ا. ریزبان احساس نھ زبان زور و تحق
 .کامال گوش خواھد داد.  شودیھا حساس م

.  کنمتی داشتم کھ تمام موارد را رعای صحبت کردم سعشانی کھ با پریمن تمام مدت    
. دیای بیی دلجوی افکنده، برای او با آغوش باز و سرانتظار نداشتم االن معجزه شود و

 کھ بر لبم یتیبا لبخند رضا.  بودی کردم کافی مری کھ وجدانش را با خودش درگنیھم
پلک . دمی تخت دراز کشی داد، روی صدا می گرسنگزور  کھ ازینشستھ بود و شکم

 . شدنی کم کم سنگمیھا
 بھ صورتم یآب.  کردی مکی را تحرمی بود اشتھادهیچی کھ در خانھ پییعطر غذا    

 گذاشتھ و ھمان طور نشستھ خوابش برده زی میسرش را رو. زدم و بھ آشپزخانھ رفتم
بھ خصوص آن کھ .  کردی متیصورت معصومش وسوسھ نوازش را در من تقو. بود

 . گذشتی میادی با ھم بودنمان مدت زنیاز آخر
 

خودم را عقب . چشمانش را باز کرد. دمی صورتش کشیانگشت اشاره ام را رو    
لبش را با زبان . چشمان خواب آلودش را بھ من دوخت.  فاصلھ الزم بودیکم. دمیکش
 . کردسیخ

 .یخواب بود.  غذا صدات کنمیاومدم برا -    
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 . دل خوش کنممی حرف ھاری توانستم بھ تاثیم. دی پوستم دوری زیحس خوب    
 . شدمداری غذا بیاتفاقا با بو. خوابم برد. ودم خستھ بیلیخ -    
 یبرخالف دفعات قبل کھ ھمراھش م.  کردزی مدنیبھ سرعت بلند شد و شروع بھ چ    

 . بودیحرکات شتاب زده اش نشانھ خوب.  و نشستمدمی را عقب کشیشدم، صندل
 شیکارون ما،ی خوابدمید. می آماده کردم، گفتم با نون بخوریاول مواد ماکارون -    

 .کردم
 .لبخند زدم    
 .یخستھ نباش. ممنون -    
.  نشستن انتخاب کردی را برای صندلنی داد و دورترلمی تحوی امھیلبخند نصف و ن    

 . کنار خودم اشاره کردمیبا دست بھ صندل
 .ی دوریلیخ. نی بشنجای اایب -    
الزم بود کھ .  کردم خودم را با خوردن غذا سرگرم کنمیسع. با تعلل جا بھ جا شد    

 . قدم شودشی صحبت پیخودش برا
 ؟ی خوایسس م -    
 . شدهی عالی جورنیھم. ادی خوشم نمشھیطعمش عوض م! نھ -    
 .نوش جان -    
تمام مدت نگاھش را از من .  شنونده باشدشتریعادت کرده بود کھ ب. باز ھم سکوت    

 .تش را نوازش کردمدس. دی دزدیم
 . دم کنی چاھی یاگھ حوصلھ دار. بازم ممنون -    
کنترل را برداشتم .  آن کھ کمکش کنم از آشپزخانھ خارج شدمیاز جا برخاستم و ب    

 ی کردم بیسع. دی کوبی مییظرف ھا را با صدا داخل ظرفشو.  مبل نشستمیو رو
 .کارش کھ تمام شد بھ ھال آمد. توجھ باشم

 ؟ی دم نکردیچا! ؟ی گرفتی میُبا ظرفا کشت.  خانومیخستھ نباش -    
 . نشست و پر حرص نگاھم کردمیرو بھ رو    
  وقت؟ھی یخستھ نش -    
 .بلند شدم و کنارش نشستم    
  داشت؟ی دم کردن و آوردن انقدر ناراحتیی چاھی یعنی -    
 .دستم را دور شانھ اش انداختم و نگذاشتم برود. خواست بلند شود    
 .بذار بعدا. ی خواد بریحاال نم -    
 .دی پام کوبیبا مشت رو    
 . خواستم برم تو اتاقیم!  دم کنھی خواست بره چایک -    
 .دستم را از پشتش برداشتم. دمیخند    
 .یرم باش کنای خوام زورکینم.  برویدوست دار -    
 بود، با آن مدل خاص و دهی کھ پوشیتاپ گوجھ ا.  حرف کنارم نشستیب. نرفت    

لبم .  کردی می تابی بشیدلم برا.  دادی احساسم را قلقلک میمنحصر بھ فردش ، حساب
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ذره ذره .  محو باز شدیلبانش بھ لبخند. گردنش را چرخاند و نگاھم کرد. دمیرا گز
 . کنمی اشاره ممیبھ پا.  جنگمی ممنیبا حس آتش. دی طلبیوجودم او را م

 . نرفتنتزهیجا. بخواب -    
 ی فرو مشیدستم را داخل موھا.  گذاردی ممی پایسرش را رو.  کندیمقاومت نم    
 . شکندی کشد کھ سکوت را می نمیطول. برم
 .دلم سوخت. رونی بمیاصرار کرد بر. مھرآنا دلش گرفتھ بود -    
 . لبش گذاشتمیدست آزادم را رو.  نبودری تاثی بمی کھ حرف ھانیمثل ا    
 .ھی کافی کھ تو خوش بودنیھم. ی بدحی برام توضستیالزم ن -    
 .انگشتانش را جمع کرد    
 . از من بدبخت ترهگھیاون د.  دلم گرفتشتریب. اتفاقا اصال خوش نگذشت -    
 دکتر را مرور یدم حرف ھا کریسع.  دانستیخودش را بدبخت م. دلم گرفت    
 :ادامھ داد.  نگرفتنینکتھ منف. خوب گوش دادن. کنم
 ؟ی کنی چھ کار ممونم،ی اشتباه کردم و پشھی من ی روز بفھمھیاگھ  -    
 .حدس زدم در رابطھ با مشکل مھرآناست    
 .ستنی اشتباھات قابل جبران نیبعض.  باشھی داره اشتباھت چیبستگ -    
 .دی کشیآه کوتاھ    
  سوال بپرسم؟ھی -    
 .دو تا بپرس -    
 ؟یاز من خستھ شد -    
 .صداقت کودکانھ نھفتھ در کالمش، دلم را لرزاند    
  از تو خستھ شم؟دی چرا با؟ی فکر کنی جورنی باعث شد ایچ -    
 . کشدی کند و کف دستم، خطوط درھم و برھم می میبا انگشتان دست آزادم باز    
 . فاصلھ گرفتنات، کمک نکردنت،ی کھ امروز زدییحرف ھا.  دونمینم -    
 .پس تفاوت را احساس کرده بود. خوشحال شدم    
 ؟یناراحت شد -    
 .دمی لبش کشیانگشتم را رو.  تکان داددییسرش را بھ نشانھ تا    
 دلم یراستشو بخوا. ی کھ ھنوز منو درست نشناختنیاز ا. منم ناراحت شدم -    

 .شکست
 . شدی صدا جاریاشکش ب    
 . کنمتتی خوام اذیباور کن نم -    
 .با دل انگشت پشت پلک و رد اشکش را نوازش کردم    
 .با اشکات. با غصھ ھات. با حرفات. ی کنی متمی اذی داریول -    
 .صورتش را نوازش کردم. لبخند زدم.  کوتاه کف دستم نشاندیبوسھ ا    
 !ی شدطونیش -    
 . بردمنییسرم را پا.  سرش رد کردمریساعدم را از ز. دیخند    
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  خواد؟ی مھیدلت تنب!  خانوم؟ی آشھیچ -    
 .طاقتم تمام شد. نگاھش گرم بود و مشتاق    

 
 شانیپر    

 
 ی شد، مشکالت زندگی اعتماد من، کوچک و کوچک تر مرهی کھ دایدرست زمان    

 و نایبا خود عھد بستھ بودم کھ بعد از م. اعتمادم افزوده بودمھرآنا، ناخواستھ بھ شعاع 
 مرا ی زندگری مسیآن دو ھر کدام بھ نوع.  اعتمادم وارد نکنممی را بھ حری کسناز،یپر

 مم،ی اما قددی دوست جدِی و درماندگیی داده بودند و تنھاق خواستم سوی کھ نمیبھ سمت
 . با خودم، واداشتھ بودی مرا بھ عھد شکنگریبار د

 افسوس کھ ی نرفتھ بود، ولادمی از یی و تنھاازی در لحظات ننازیحضور پررنگ پر    
 مھرآنا ی از فکرم را زندگی روزھا قسمت اعظمنیا.  را چھ زود خراب کردزیھمھ چ

 یمثل دو دوست، ب.  کردندی میپدر و مادر مھرآنا جدا از ھم زندگ. مشغول کرده بود
 یھر دو خود را در کار غرق کرده بودند و برا. یا و بحث و حرف اضافھ ا دعوچیھ

 دلباختھ یمھرآنا از کودک.  دلسوزنی حکم بانک را داشتند تا والدشتریتک فرزندشان، ب
 حس چی ھیب.  نامزد کرده بودکشی بھ اصرار پدر، با پسر شریپسر خالھ اش بود ول

 ی خطر محساس شده بودند، اکی ازدواجشان نزدخیاالن کھ بھ تار. یخوب و عالقھ ا
 .کرد
 یتی در آزمون حما،یگری دشانی بار قرار بود پرنیچرخ گردون گشتھ بود و ا    

 . خواست مرا برابر خودم قرار دھدیسرنوشت م. ردیدوستانھ قرار گ
 سر افکار مزاحم را با تکان.  را بداندمی خواستم حال بد روحیمھرآنا آمده بود و نم    

 چھره ام شده بود ی روزھا مھمان دائمنی را کھ ای اھیاز خود دور کردم و لبخند عار
 .بر لب نشاندم

 ھ؟ینظر تو چ!  شد؟یچ -    
 . ضرب گرفتی دستھ صندلیبا انگشت رو    
 .گذرهی خوش مشتری بی بھ خودت چھ جورنیبب -    
 پروژه مجبور است کی یبرا بودم دهی فھمیاز وقت.  شددهی کشایفکرم بھ سمت برد    

 شده می وارد زندگگری بار دتیاحساس امن.  بماند، آرام تر شده بودمیچند ماه در سار
 . بھتر بوددمی دیھر چھ او را کمتر م. بود
.  بگم و بالعکسیزی شھ بھ خانواده ھا چی شھرامو دعوت کنم، نمیاگھ دوستا -    

 . باشھی خانوادگدمی محیترج
 : گفتطنتی را باال برد و پر ششی لنگھ ابروکی    
 ھی. ی کھ خودت با عشق پختکی کھی.  دو نفرهکی جشن کوچھی گمیمن کھ م -    

 . و پر احساسی افق طوالنھی و بعد ھم کی شام رمانتھی. یگری مرد نفلھ کن جراھنیپ
 .خنده ام گرفت    
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 افق؟ -    
 :دی پرسی مسخره ایلی نشست و با لحن خنھیصاف و دست بھ س    
 ھ؟ی منظورم چی دونی نمیعنی -    
 . دادم بحث را کوتاه کنمحی ترجی بودم ولدهیبھتر از خودش فھم    
 خوام خانواده ھا رو ی وقتھ میلیخ.  ندارمی بازکیحوصلھ رمانت. زمینھ عز -    

 . زنمی دو نشون مری تھیبا . دعوت کنم
 . بھ سرم زدیضربھ آرام    
 .اقتی لی بیا -    
 ی تالقنای سی رهینگاھم با نگاه خ.  سرم را باال آوردمدمی خندیھمان طور کھ م    
 خودش جواب وهیلبخندم را جمع کردم و بھ ش.  بھ نشانھ سالم تکان دادیسر. کرد
 : آرام گفتیلیمھرآنا کنجکاوانھ بھ پشت سرش نگاه کرد و خ. دادم
 .عاشق دلخستھ! نجاست؟ی ای کنیبب -    
 . اش را نداشتمھودهی بی ھایحوصلھ وراج    
از .  گذرهی خب، بدم نمی گذره ولی خوش میلی خگمینم. ای بیتو ھم دوست داشت -    

 .تنھا موندن بھتره
 .دی کشیآه کوتاھ    
 .ادی داره مماین -    
 .تعجب کردم    
  شما تموم شده؟نی بی ھمھ چیپسر خالت؟ مگھ نگفت -    
 .دستش را گرفتم.  اکتفا کردیبھ زدن پوزخند تلخ    
 .باھاش تنھا نمون. ادینذار ب -    
 . دادھی تکی صندلیبھ پشت    
 شھ؟ی می چی دونیاگھ بھ بھنام بگھ م.  ترسم ازشیم.  رسھیزورم بھش نم -    
. شھی اوضاع بدتر می جلوتر بریھر چ.  فھمھی خالصھ بھنامم م؟یآخرش چ -    

 ؟ی باھاش حرف زدگھ؟ی میکاوت چروان
 . رو بھ بھنام بگمی صادقانھ ھمھ چدی باگھیم -    
 خب؟ -    
 . کشھی بگم؟ بابام بفھمھ منو می آسونھ؟ برم چی کنی فکر م؟یخب کھ چ -    
 مھی نمانیبا آمدن استاد حرف ھا.  شوندی منطق می کھ خانواده ھا بیامان از زمان    

 .تمام ماند
طبق .  استدهی نفھمیزی چزیحاضر بودم قسم بخورم او ن. دمی نفھمچی کالس ھاز کل    

 . تمام شدنای سدیمعمول کالس با خستھ نباش
 . سر صحبت را باز کردمگری بار دمی رفتی میھمان طور کھ بھ سمت خروج    
 ؟ی ھم با دکترت صحبت کردمایدرباره اومدن ن -    
 .امروز نوبت دارم. نھ ھنوز -    
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 ی خودت بازندهیبا آ.  جور سر خود جلو نرونیھم. ھی نظر اون چنیبب. حتما بگو -    
 برات مثل جھنم ی از شوھرت باشھ، زندگری غیکی عشق ری فکرت درگیوقت. نکن

 . نشدهیزیھنوز کھ چ. شھیم
 . تکان دادنیسرش را بھ طرف    
 کھ ی و با کسیشت مراحل گذنیخوش بھ حال تو کھ از ا.  بگمی دونم چینم -    

 .ی و دوستت داره ازدواج کردیدوسش دار
 .بھ طرز فکرش زھرخند زدم    
 رشی گذشتن ھا درگنی کھ بعد از اھیمھم حس. ستی مرحلھ ھا ننیمھم گذر از ا -    

 .یشیم
 یقھوه ا. دی را بھ دندان گزنشییلب پا.  لحظھ رنگ نگاھش عوض شدکی یبرا    

 . سوختشیدلم برا.  پوستش واضح تر شدیدگی رفت و پریچشمانش رو بھ سوختگ
 ی ساده، بی نامزدھی. فتادهی نیھنوز کھ اتفاق خاص. اری بھ خودت فشار نادیز -    

 با ھم مشکل یلیبابا و خالھ ت خ. یحق انتخاب دار. یستیتو ھم کھ بچھ ن. تیمحرم
 دارن؟

 . افکارش واضح بودیشانیپر    
سر شراکت و . ی باجناقی دعواھی.  ھستیچند سال. رنیدرگبا شوھر خالھ ام  -    

 تمام بای تقرمایمن و ن.  بودادیرفت و آمدامون ز.  جور بودنیلیقبال خ. یمسائل کار
. دی کردن و برنامھ و طرح جدی وقت کار مریباباھامون شبا تا د. میروز با ھم بود

 اون ما،ی خواھر نلوفر،ین. ُ خودشون داشتنیکارا  ھا ویمامان و خالھ ھم کھ سرگرم
روز بھ روز بھ ھم وابستھ تر .  ھامون شھی بازھیقدر بچھ تر از ما بود کھ نتونھ قاط

اختالفاتشون . ختی پدرا بدجور بھ ھم ریاوضاع کار.  کھ اون اتفاق افتادنی تا ام،یشد
 . گرفترو ھم  دعواھا دامن مانیشعلھ ا.  شدنری درگتی شد و در نھاادیز

 :دمیپرس. ساکت شد    
  چند سال ازت بزرگ تره؟ماین -    
 .دو سال -    
  شد؟ مامان و خالھ ت؟یخب، بعد از اون دعواھا چ -    
 .دی کشیقینفس عم    
شوھر خالھ ھم .  ذاشت منم با مامان برمی بابا نمی ولدن،ی دی رو مگھیاونا ھمد -    
 اونا یھر چ.  ما ھستنی بییزای چھیفکر کنم حس کرده بودن . ادی بمای ذاشت نینم
 ی با ھم قرار مھیدور از چشم بق.  شدی شدن، آتش ما شعلھ ور تر می مانع مشتریب

 ...  ویواشکی یدارھاید. میذاشت
 .دی لنگی کار می جاھی. یتلخ و طوالن. باز ساکت شد    
 ؟ی و چیواشکی یدارھایخب؟ د -    
 . او بودی لب ھای رویتی بار لبخند عارنیا.  ام شدرهیخ    
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 چند ماه قبل بابا نی کھ ھمنیتا ا. پر از استرس. ی و دزدکیواشکی. گھی دنیھم -    
خالصھ . قبال گفتم کھ برات.  وسطدی بھنام و خانواده پر آوازه و پولدارشو کشھیقض

 ساده ی نامزدھیفکر کردم  . بھتر بگم از ترسش قبول کنمایمجبور شدم بھ خاطر بابا و 
 ھمو مای من و ندهیفھم. دی عقد کندی داده باری االن گیول. شھ تا درسم تموم. گھیاست د

 .دی شنمی زدی حرف می بار کھ تلفننی آخریعنی. می خوایم
 . تکان دادمدییسرم را بھ نشانھ تا    
 کھ با ی و منتظر فرصت مناسبی بھ بھنام جواب مثبت دادی کھ الکدهی شنیآره گفت -    

 .ی رو بھ ھم بزنی بھانھ نامزدھی
 . را باال بردشیابروھا    
 کردم دارم یباور کن اون روز ھمش فکر م.  موندهادتیچھ خوب حرفام ! اوه -    
 .یبس کھ تو فکر بود.  زنمی خودم حرف میبرا
 . زدمیلبخند کمرنگ    
 ت؟ مشکل نداشی با موضوع نامزدماین -    
 .سرش را تکان داد    
 طرف بابا و ھیاز . ھر روز جنگ اعصاب.  کردوانھیمنم د.  شدوانھید! چرا بابا -    

 یلیوگرنھ اوضاع خ. ستی نرانی وسط بھنام انیشانس آوردم ا. مای نگھیاز طرف د
 . شدی تر مدهیچیپ

 :دمیپرس    
  گرده؟ی برمیک -    
 . آشفتھ بازار فقط بھنامو کم دارمنیوسط ا.  گردهی روزا برمنیاونم ھم -    
 تیدر نھا.  مردد بودمدنشی نپرسای دنی پرسیبرا.  کرده بودری ذھنم را درگیسوال    

 . زدمایدلم را بھ در
 کرده است و ھم لی کھ ھم تحصی از پسر؟ی خواستگارادیچرا بھنام قبول کرد ب -    

 .یدور از ذھنھ تن دادن بھ ازدواج سنت و دی پا اروپا، بعھی و رانھی پاش اھی
 .پوزخند زد    
 . شده بابامی طراحشیالبتھ با نقشھ از پ. بھنام عاشق شده -    
 .دمی فھمیمنظورش را نم    
 شھ؟یمگھ م. واضح صحبت کن -    
 . نگاھم کردطنتیپر از ش    
 قابل ری کم حرف و غشانی کال از فاز اون پر؟ی پرسی چقدر سوال میدقت کرد -    

 .ینفوذ خارج شد
.  جذاب شده بودمی از خودم براری نفر غکی یبعد از مدت ھا زندگ.  گفتیراست م    

 . کم شدمی دو ابرونی بیناخواستھ فضا
 .ادامھ داد    
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 با یاتفاقا خوشحالم کھ بعد از چھار سال، دار.  کردمیشوخ.  کنھی ھم میچھ اخم -    
 .ی ھم کالسھی نھ ی کنی دوست رفتار مھیمن مثل 

 :زمزمھ کردم    
 .ی کردی اعتماد نمی دوستچی بھ ھگھی د،ی من بودیتو ھم اگھ جا -    
 .شانھ اش را باال انداخت    
 ی کھ بھ حرفانیھم.  اشکال ندارهی ول،ی گی نمیچیخب تو کھ اصال از خودت ھ -    

. رونی بمیمخصوصا اون روز کھ با ھم رفت. شھی دلم سبک می کلی کنیمن گوش م
 . نفر حرف بزنمھی داشتم با ازیواقعا ن

 .دمیخند    
 .ی زدیخب با روانکاوت حرف م -    
 .دیخند    
 ی جلسھ ای دونی دارم کھ ھر دفعھ حرفم گرفت حرومش کنم؟ مکاریمگھ پول ب -    

 ره؟ی گیچند م
 .بدجنس شدم    
حرفت گرفتھ . رونی بمی امروزم بعد از کالس بریر داشت اصرانی ھمیپس برا -    
 . ندارمی گوش مجانی فھمی نھار ازت گرفتم مھیامروز کھ . بود
 .دستم را گرفت    
 . در خدمتمی بخوایچا. یشی چاق مینھار بخور -    
 . نثارش کردمی اوانھید    
 . باھات اومدممیری ھم مسدمید.  برم خونھ مامانمدیمن با.  سی کردم خسیشوخ -    
 . کردمی حوالھ بازویمشت    
  ذوق کردم؟خودیپس ب -    
 . را باال انداختممی لنگھ ابروکی    
 . دل سپردی آقا بھنام چطورینگفت. ای حرفامونو عوض کردریخب مس -    
 . دادرونینفس خستھ اش را ب    
 . حرص خوردمیامروز بھ اندازه کاف. گھی روز دھی یبذار برا -    
 .دمی کششی تولد شھرام را پی عوض شدن جو، حرف مھمانیمخالفت نکردم و برا    

 
 ) شھرام    ( 

 
.  خواھد بھ بھانھ تولد من، خانواده ھا را دعوت کندی گفتھ بود کھ مشانی پریاز وقت    

 یشب عروس. می شھروز، دور ھم جمع نشده بودیبعد از عروس.  داشتمیحس خوب
 کرده بود و وجنات داشتھ و شانی کھ در توان داشت، متلک نثار پرییا جامامان ت

 نی دانستم رابطھ ھا بھ ای مدیبع.  بوددهیکش شانیُ را بھ رخ پردشینداشتھ عروس جد
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 بود کھ با قلب رئوفش، بھ اختالف ھا شانی پرشھی مثل ھمی از سر گرفتھ شود ولیزود
 . او بودمی گذشت و شعور باالنی قدردان اشھیمن ھم. دامن نزد

 ی اول ازدواج با خنده و شوخیمثل ماه ھا. می خانھ را برق انداختھ بودلیتمام وسا    
" آرام"دکتر .  ھمراه بودیشتری با آرامش بشی روزھانیرفتار ا. و شانھ بھ شانھ ھم

  او بوده، دور شدهیختگی کھ باعث بھ ھم ریی از عوامل تنش زایکیمعتقد بود کھ 
در .  من نبودی ھاتی رفتار و کم شدن حساسرییتغ  ربط بای بی دگرگوننیا. است

 کرده دیدکتر تاک.  رفتی احتمال باالتر رفتن حس اعتماد بھ نفس و استقاللش مجھینت
 ی شود و من بیزی برنامھ رشانی پروهی کامال با نظر و بھ شیبود کھ اجازه دھم مھمان

. را داشتھ باشم  فعالی کمکیروی نکی فقط حکم ،یزی در اصل برنامھ ری دخالتچیھ
 کھ جا میدی ھا را دور تا دور چیمبلمان و صندل. میکل دکور خانھ را عوض کرده بود

 با گل زی میگلدان رو. میختی آوواری بھ ددیچند قاب عکس جد.  نشستن ھمھ باشدیبرا
 شام بھ زیم.  شده بوددهی چقھی داخل ظرف با سلینیری و شوهیم. تازه آراستھ شده بود

 بودم کھ مادر با زبان تلخ و گزنده دواریام.  شده بودنیی تزقھی سلتی نھار و دییبایز
 و ی ھای فھماندم کھ دلسوزی بھ او می بھ نحودی بادیشا. اش امشب را خراب نکند

بھتر بود با شھره قبل از .  کندی دور ممی آرامش را از زندگش،ی نا بھ جایمادرانھ ھا
 یدخترش بود و بھتر از من از پس او بر م خالصھ او تنھا.  کردمی صحبت میانمھم
 .آمد
 الزم را ی رفتم با شھره تماس گرفتم و سفارش ھاکی گرفتن کی کھ برایزمان    

 بھ آرامش ی کھ بعد از مدت ھا اندکیھمسر. امشب شب من و ھمسرم بود. کردم
 . کس، حال خوبمان را خراب کندچی کس، ھچی دادم ھیاجازه نم.  بوددهیرس
خانھ .  بوددهیچی سال ازدواجمان در خانھ پنی اولیعطر خوب غذا، مثل تمام روزھا    

 ی و بھ اشک شوقدمی کشیقینفس عم.  عشقیبو.  گرفتھ بودی زندگی بوگریام، بار د
 یروز شاد. امروز روز ما بود.  ندادمختنیکھ در چشمانم جمع شده بود اجازه فرو ر

 .داشتن گفتن ردن، لبخند زدن، از عشق و دوستک
 قلب و خانھ ام ی در دست بھ بانوکیھمان طور ک.  زدمھی آشپزخانھ تکواریبھ د    
سرش را بھ سمتم .  بر تنی بندشی بر سر بستھ بود و پی کوتاھیروسر.  شدمرهیخ

 .برگرداند
 .کوی کنمیبب.  سر و صدایچھ ب! ؟یاومد! ِا -    
 . شدیلبخند از لبم دور نم    
 .ی چھ با نمک شدپتی تنیبا ا -    
 : کرد گفتی را نگاه مکیھمان طور کھ ک    
 .کوزت شدم! ھیبا نمک چ.  تو غذازهی مو بردمیترس -    
 .آرام بھ سمتش رفتم و از پشت بغلش کردم    
 .یبھ نظر من کھ خوشمزه شد -    
 . بر گونھ اش نشاندمیعیبوسھ سر. گردنش را بھ سمتم کج کرد    
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 .یخستھ نباش.  امشبیممنون برا -    
 . شدرهی خکی انداخت و بھ کنییسرش را پا    
 ؟یشمع گرفت.  نکردمیکار خاص.  کنمیخواھش م -    
 . ام زدمیشانیاز او فاصلھ گرفتم و با دست بھ پ    
 . شلوغ بودیلیخ.  رفتادمی! نھ -    
 . در ھم رفتشیسگرمھ ھا    
 ی فکرھی تا من خچالی بذار کوی تو کم؟یحاال چھ کار کن.  شھی شمع نمیتولد کھ ب -    

 .بکنم
 .دمیخند    
 ؟ی فکر کنی تونی نمخچالی تو شیحاال اگھ خودت بذار -    
 . را باد کردشیلپ ھا    
 ھوم؟. ارهی بخره با خودش بنازی کار کنم؟ زنگ بزنم بگم پریچ -    
 . ام را پنھان کردمیریغافلگ.  کردم او را ھم دعوت کرده باشدیفکر نم    
 ھ؟ی جشن خانوادگیمگھ نگفت -    
 من نسبت بھ دوستش بود در نگاھش ی تفاوتی بجھی شک نتیبرق شوق را کھ ب    

 .دمید
اشتباه .  بزرگ تره براممثل خواھر.  خانواده استنی عضو ایی جوراھیخب اونم  -    

 کردم؟
 ی کھ میی کردم تا جایسع.  کندزی خواھد مرا آنالیحس کردم م. ُبھ صورتم زل زد    

 . برخورد کنمیتوانم منطق
منم . پس برو بھش بگو شمع بخره. اری و صاحب اختی خونھ انیشما خانوم ا -    

 .خچالی ذارمی مکویک
 کم کردن ی الزم را برایدکتر راھکارھا.  از آشپزخانھ خارج شدیبا سرخوش    

 ادهیمن ناخواستھ در ارتباط با تنھا دوستش ز.  داده بودنازی او نسبت بھ پرتیحساس
 نازیقرار بود دکتر جداگانھ با پر.  را حساس کرده بودشانی پرنی کرده بودم و ھمیرو

ما با .  من، دچار سوء تفاھم نشودیفاصلھ گرفتن ھا  رابطھ صحبت کند تا ازنیھم در ا
 کھ خودش نیا. می را بھ دست آورشانی اعتماد از دست رفتھ پرمی داشتیتمام قوا سع

 . بودی خوبیلی قدم شده بود، نشانھ خشی دعوت از دوستش در تولد من پیبرا
 چی ھیب. مشخص بود کھ مشکل شمع حل شده است. با لبخند بھ آشپزخانھ بازگشت    

بعد از چک کردن . دی خواھد بگوی از او خواستم کھ اگر کمک میھ احرف اضاف
 : و گفتدی کشی نفس راحتشی کارھاستیل

 رمیمنم م. تو ھم برو استراحت کن. خدا رو شکر ھمھ کارا بھ موقع انجام شد -    
 .رمیدوش بگ

 .مظلومانھ نگاھش کردم    
 . برم حمومدیمنم با -    
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 را میاز ھمان جا صدا.  توجھ بھ من بھ سمت حمام رفتیب.  نثارم کردیچشم غره ا    
 .باال بردم

 . نگفتمی داره؟ بعد نگھی تنبی توجھی کھ بی دونیم!  خانومیآش -    
 .جوابم را نداد و بھ حمام پناه برد    
 ! خوشحالیلیخ. بعد از مدت ھا خوشحال بودم    

 
 

 ) شانیپر    ( 
 

 ی قرمزم تا حدودقھیجل. دمی را پوشیھ سانت و شلوار گشاد مشک سقھیبلوز تنگ     
 طرفش کی.  را با اتو مو صاف کرده بودممیموھا.  پوشاندی اش را می و کوتاھیتنگ

 را قھیِصندل پاشنھ دار ھمرنگ جل.  جمع کردمی کوچک قرمز مشکونیرا با پاپ
 لبم ی بابا نبود رژ قرمزم را محکم تر رور اگدیشا.  کمرنگ بودیلی خشمیآرا. دمیپوش

 دنیپوش.  را نداشتمشی چپ چپ و غرولندھای اصال حوصلھ نگاه ھای ولدم،ی کشیم
 ام بھ جان ی بود کھ من بھ خاطر حضور جاری بزرگرادی لباس ھم از نظر او انیھم
کھ از  اورمی توانستم بعدا بھانھ بیم.  الک ھم نزده بودمیاز ترس او حت.  بودمدهیخر

 و افاده و مادر شوھر سی پر فیخالصھ داشتن جار. بس کار داشتم فراموش کرده ام
. یبھ خصوص اگر خودت عروس دلخواه نباش.  دردسرھا ھم داشتنیپسند، از ا

 بھانھ بھ نیاصرار داشت کھ بھ ا.  مادر بودشنھادی ھم بھ پیگرفتن تولد خانوادگ
 یگرچھ حرف ھا. شوھرم متلک گفتھ بودم انگار من بھ مادر.  دھمانیکدورت ھا پا

 کار نیپس بھتر.  شھرام و مادرش باشمنی خواستم بی بود، من ھم کھ نمیمادرم منطق
بھ خصوص کھ .  آمدی او بھ نظر می خالھ زنکی توجھ بودن بھ حرف ھای بنیھم

.  او توجھ کردماتی وارد شد کھ بھ چرندی مشترکم، زمانی ضربھ زندگنیبزرگ تر
 ی ھاتیالبتھ حما.  کردمی را دوست نداشتم و فقط بھ خاطر شھرام تحملش مواصال ا

افکار آزار دھنده .  کنار من بودیطیدر ھر شرا.  کرده بودونمی مدیشھره ھم تا حدود
 اش سوت یشگی طبق عادت ھمدنمیشھرام با د. را دور انداختم و از اتاق خارج شدم

 . زدیکوتاھ
 م؟یری عکس بگھی دیدیافتخار م! ییبای زیچھ بانو! بھ بھ -    
 عکس شمی مھمان ھا و کمرنگ تر شدن آرادنی آمد قبل از رسیبدم نم. لبخند زدم    
 : گشتم گفتمی کھ بھ اتاق برمیدر حال. میریبگ

 . گردمی برمی کنمی تنظنویتا تو دورب! آره خوبھ -    
خوب بود کھ حداقل چند تا عکس بھ دلخواه خودم . رژ لبم را کامال پررنگ کردم    

 ی نازک کردم و روی پشت چشمشیبرا. دی شد و خندرمییشھرام متوجھ تغ. داشتھ باشم
 یبا ژست ھا.  از من گرفت و بعد خودش کنارم نشستیچند تا عکس تک. مبل نشستم
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 آن کھ بھ من فرصت ی کرد و بمیتنظ  رانی دوربگریبار د. میمختلف عکس گرفت
 .دیخند.  نثارش کردمی اوانھید. اعتراض دھد راه نفسم را بست 

 آلبالو دوست دارم.  خب کار تو رو راحت کردم؟ی کمرنگش کنی خواستیمگھ نم -    
. 

 .دور تا دور لبش قرمز شده بود. دمیخند    
 . خودت رو پاک کنیحاال پاشو برو لبا -    
 .دی لبش کشی برداشت و روزی میمال را از رودست    
.  دستمال حروم نکنی رژ لب کمرنگ کنی بھ بعد خواستنیاز ا.  دادیچھ مزه ا -    

 .بنده در خدمتم
 : گفتمیبا حالت مسخره ا    
 .ی شضی ترسم مریم -    
 . بھ دماغم زدیضربھ کوتاھ    
 . شدنو دارهضیارزش مر.  خانومینترس آش -    
.  دادی زنگ خانھ، خبر از آمدن مھمان ھا میصدا. بھ تکان دادن سر اکتفا کردم    
بر . ستادمی کنار او ایی خوش آمد گوی چک کردم و برانھی بار آخر خودم را در آیبرا

گفت کھ حوصلھ اش سر رفتھ و زود آمده .  بودنازی مھمان پرنیخالف انتظارم اول
 تر و یعاد.  بودندی معمولیلیخ.  زوم کردمام رفتار و برخوردش با شھریرو. است
 کھ ی خوش دوختیلی ھم کت و شلوار خنازیپر.  تعجب داشتیجا.  تر از قبلیرسم

 یروسر. می مالیلی خشی آراکیبا . صد درصد ھنر دست خودش بود بر تن داشت
 . نبوددای پشی تار از موھاکی ی حتشھیمثل ھم.  بستھ بودیاش را مدل لبنان

 یبرا.  گذاشتم و تشکر کردمزی میکادو را رو. و کادو را با ھم بھ دستم دادشمع     
 کی.  آن ھا بودی شش دانگ حواسم بھ صحبت ھایگذاشتن شمع بھ آشپزخانھ رفتم ول

 کھ ی اھودهیاز افکار ب. نازی پری و صحبت درباره اوضاع کاری معمولیاحوالپرس
 یم. ناخواستھ بھ فکر مھرآنا افتادم. ن شدمی گرفت شرمگی می ذھنم را بھ بازیگاھ

 . داردشی در پیدانستم روز سخت و پر استرس
 کردم و ی احوالپرسیبا ھمھ بھ گرم.  مھمان ھا خانواده خودم بودندیگروه بعد    

خودم را .  گرفترادی اشمی لباس و آرای برای لبریھمان طور کھ انتظار داشتم، پدر ز
پرند و مادر بھ دنبالم آمدند و بھ .  از او دور شدمی چاختنیھ ر زدم و بھ بھاندنیبھ نشن
لبخند .  و مادر بھ خاطر آسوده شدنی فضولی از رورندپ. دندی سرک کشزیھمھ چ

 داد کھ ی کھ بر لب مادر نشستھ بود و نگاه پر تعجب و دھن باز پرند، نشان میتیرضا
 . از پس کارھا برآمده امیبھ خوب

 و صورت ری نظی با اندام بمایطبق معمول س. دندیان ھا ھم رس مھمھیکم کم بق    
شھرام .  از مھمان ھا سرگرم کردمییرایخودم را با پذ.  اش، گل سر سبد بودیمصنوع

 مادرش یحوصلھ متلک ھا.  کردمرونشی بھ زور بی کمک بھ آشپزخانھ آمد ولیبرا
 . شومونشی مدشتری خواستم بینم. ندادم  ھم اجازه کمکنازی بھ پریحت. را نداشتم
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.  شھرام بود، قرار دادمی کھ رو بھ رویزی می بردم و روییرای را بھ سالن پذکیک    
شھروز .  دو طرف شھرام نشستندی شھره، با خوشحالی بچھ ھاس،ی و آرمنیآرت

کل مجلس .  شدی بلند نمیاز خانواده من کھ بخار. آھنگ تولدت مبارک را گذاشتھ بود
 از ترس پدر و چشم یپرند کھ حت. بودند  بھ دست گرفتھمایو شھره و سرا شھروز 

 خودش یپرھام ھم کھ کال برا.  گاھش جرات بلند شدن نداشتی گاه و بیغره ھا
 . پدر داشتھی شبییایدن

کنارش نشستم و .  من کنار شھرام جا باز کنندیشھره بچھ ھا را مجبور کرد کھ برا    
 ھم کادو سی و آرمنی آرتیمن برا. دیموقع دادن کادوھا رس. میبا ھمھ عکس گرفت

 ی نھ چندان گران برای عروسک باربکی و نی آرتی برای فکری بازکی.  بودمدهیخر
 کھ بھ آن ھا ی عالقھ ای کار را از رونیمن ا.  ھا نبودھی ھدیمھم ارزش مال. سیآرم

.  کردرونی را از تن من بی تمام خستگجانشانی ذوق و ھدنید. داشتم انجام داده بودم
 و از دی کھ چشمانش پر از اشک شده بود، مرا محکم در آغوش کشیشھره در حال

اتاق   خواستم ازیم.  را بھ کمک شھرام بھ اتاق بردمایھدا.  قلب تشکر کردمیصم
 .خارج شوم کھ دستم را گرفت و بھ لبش چسباند

 .زی ھمھ چیممنون برا -    
 ی برانازی غذا، پرند و شھره و پردنیموقع کش. سرو شام رفتم یلبخند زدم و برا    

.  را ھم ندادی تعارف خشک و خالکیِ بھ خودش زحمت ی کھ حتمایس. کمک آمدند
 . خواستھ ام بودنی آشپزخانھ کوچک، آخرنیحضور او در ا! بھتر
.  نحو سرو شدنی آرام بھ بھتریطی گذاشت و شام در محیمی مالکیشھرام موز    

 کارھا بر آمده نی از عھده تمام ایی کھ بھ تنھادی گنجیدر باورم نم.  بودی عالزیھمھ چ
در آخر ھم بھ .  سرد و خشکشھیمثل ھم. بھ صورت مادر شوھرم نگاه کردم. باشم

خدا را .  از حد ساکت و تلخ بودادی امشب زالک.  مزه بسنده کردی تشکر آرام و بکی
 ی زدم کھ صدایبھ افکارم لبخند م.  من بودی تشکر برانیبھترسکوتش . شکر کردم

 .دمیشھرام را کنار گوشم شن
 ؟ی کنی مفی خودت جوک تعریبرا -    
 گفتم؟ کھ خدا را شکر کردم کھ یچھ م. نگاھم را بھ او دادم.  کش آمدشتریلبخندم ب    

مثل !  خداای.  بھ مادرش نگاه کردمی چشمریزبان مادرت در دھانش مانده است؟ ز
 . را بھ دندان گرفتم تا لبخندم را کنترل کنمنمییلب پا. شمر بھ من زل زده بود

 . رفتھشی تا االن خوب پیخوشحالم ھمھ چ! یچیھ -    
 . گرفتزی مریدستم را از ز    
 .ی بشھی تنبنمی بھ خاطر ادیبا. یستی نی خوبیدروغگو -    
 ری گناھکار دستم را از زیمثل آدم ھا.  کردمی نگاه مادرش را حس مینیسنگ    

 . و خودم را با غذا سرگرم کردمدمی کشرونیدستش ب
.  مجلس را ترک کردھی را بھانھ کرد و زودتر از بقیبعد از شام پدر خستگ    

بغض کرده و !  خواھرمچارهیب.  نداشتی ادهی ماندن پرند فای من برایاصرارھا
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 بعد بلند شدند و رفع زحمت یھر و مادر شوھرم کمپدر شو.  کردیناراحت خداحافظ
 آھنگ گذاشتند و رقص و مایو س شھروز. کال مجلس بھ دست جوان ھا افتاد. کردند

 جانب ادب یول.  بودنازی کھ نشست و اصال بلند نشد، پریتنھا کس.  شروع شدیکوبیپا
 . ھمان جا ماندی کرد و تا آخر مھمانتیرا رعا

 مبل رھا یتن خستھ ام را رو.  دادندتیدند و بھ رفتن رضاکم کم ھمھ خستھ ش    
چشمانم را .  بودمزبانشی میی بود کھ من بھ تنھای مھماننی و بزرگ ترنی اولنیا. کردم

.  بردیآن قدر خستھ بودم کھ ھمان جا خوابم م.  دستھ مبل گذاشتمیبستم و سرم را رو
 دهی کھ مرا در آغوش کشیشھرام در حال. ی سبکحس  لحظھ گرم شدم و بعدکی یبرا

 :ُغر زدم. بود بھ سمت اتاق رفت
 .خستھ ام.  نکنتیتو رو خدا اذ -    
 . کوتاه و نرمیلیخ. دیلبم را بوس    
 . کنمقیامشب قراره تشو.  فردا شبی موند براھیتنب. زمی دونم عزیم -    
.  شدی ختم مزی چکی بھ قشیو و تشھیآخر تنب.  شده بودوانھی ھمسر من دنیکال ا    

 : شد گفتی کھ از اتاق خارج می تخت خواباند در حالیمرا رو. سرم را تکان دادم
.  ھاینخواب. خچالی رو بذارم وهی اضافھ غذا و مرمیمن م. تو استراحت کن -    

 . مھمونت کنمی ماساژ مفت و مجانھی امشب بھ خوامیم
 یطعم ب.  گذشتیحرف را زده بود چند سال م نی کھ ای بارنیاز آخر. لبخند زدم    
 گری عوض کردم و بار دیلباسم را با لباس خواب مناسب.  بودمدهی را قبال چشرشینظ
 . باشدزی نی توانست شب خوبیم.  بودیروز خوب. دمی تخت دراز کشیرو
 
 

 ) شھرام    ( 
 

 طرف قرار داد ی از بانک ھایکی شعب ی و شبکھ ھاستمی سی راه اندازی برادیبا    
 ی خاطره خوبی اجباری سفرھانیاز ا.  رفتمی دو روزه متی مامورکیشرکت، بھ 

 ام را گرفتھ و ی ھا دامن زندگتی مامورنی از ھمیکی بعد از ی نحسنیاول. نداشتم
 حق ی را لغو کنم ولی قرارداد لعنتنی ام خواستیبارھا م. آرامشم را سلب کرده بود

 . بودزی از حد وسوسھ برانگادیادند، ز دی کھ میری چشمگتیمامور
فردا صبح زود .  کوچکم را بستمیقبل از آمدنش ساک سفر.  دانشگاه بودشانیپر    

.  کردی نممی دلھره رھای ولدی کشی کھ کمتر از دو روز طول منیبا ا. عازم سفر بودم
 و رو بھ موت او در دهی رنگ پرافھیھنوز ق.  رفتندی چشمم رژه میخاطرات تلخ جلو
شده و سست گوشھ تخت کز کرده بود و ھمانند   کھ مچالھیزمان. خاطرم مانده بود

 بھ من وارد ی شوک زندگنی کھ بزرگ تریزمان. دی لرزی پناه بھ خود می بیجوجھ ا
 از ی اکھی تی از دست دادن آگاھانھ ی حال نزار عشقم، برادمی کھ فھمیزمان. شد

 یادی ززی چ؟ی کنی خاطرات تلخ را از ذھنم پاک نمنیچرا ا!  خدایا. وجود من است
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آن . پاک کن. ی است؟ تو قادر مطلقیادیخواستھ ز. نیفقط ھم.  آرامشی خواھم کمینم
 .گوشھ ذھنم را

 کھ بھ شدت ی خاطرات لعنتنیا.  ھا داشتمتی حال آشفتھ را قبل از تمام مامورنیا    
با .  محو شدن نداشتالی رقمھ خچی داد، ھی و آرامشم را تحت الشعاع قرار میزندگ

 نھی زمشی پی کھ گاھییترس ھا.  ترس ھا صحبت کرده بودمنیدکتر آرام درباره ا
 ییکابوس ھا! انتی ماندن، پس زده شدن، خنھاکابوس ت.  شدی شبانھ ام میکابوس ھا

 .دی رسی مانیه شده من بھ پاکھ با دور شدن ھمراه با لبخند او و قلب فشرد
 کھ دمی دی و مشکالتش جلو رفتھ بودم و حال مشانی بود کھ بھ اسم پرنجایجالب ا    

 اگر در ابتدا قرار بود بھ دیشا.  نداشتھ و ندارمازی کمتر از او بھ روانکاو نزیمن ن
سان  ھمھ انی ذاتعتیطب.  رفتمی بار نمری زمان زچیخاطر خودم بھ او مراجعھ کنم، ھ

 ی منی دانند و ھر کس خودش را کامل تری اشتباه مر از ھیھاست کھ خود را بر
 بھ زی شدم کھ من نی متوجھ ممی رفتی ھر چھ جلوتر می نبودم، ولی مستثنزیمن ن. داند

 . پاسخگو باشمدی مشترکمان بای زندگی ھای سردی براشانیاندازه پر
 .بھ ساک آماده گوشھ اتاق نگاه کرد.  کردم بھ افکارم نظم بدھمی سعشانیبا آمدن پر    
 ؟یریفردا م -    
 .برو خونھ مامانت. تو ھم تنھا نمون. آره -    
 .سرش را تکان داد    
 . راحت ترمنجایا. نھ -    
حداقل . ستمی من راحت نی ولی تو راحت باشدیشا.  برومی خواست بگوی دلم میلیخ    

 . توانستمی کن، اما نمیزی برنامھ رنازیبا پر
 تو ھم راحت ی جورنیا. رمی نمنیمن کھ با ماش.  خواب برویحداقل فقط برا -    
 .یتر

 : کرد گفتی میھمان طور کھ با پوست گوشھ ناخنش باز    
 . ترسمیھنوز م.  ندارمی خوبادی زانھی می با رانندگی دونیتو کھ بھتر م -    
 .دستش را گرفتم    
االن کھ . زهی ری ترست نمینیتا نش. ی دارنامھی چند سالھ گواھ؟ی ترسی میاز چ -    

تو ھم کھ .  پاتھریکالج و ترمز کھ ز.  کننی کم تمرھی.  دست خودتھنی ماشستمیمن ن
اگرم افتاد .  افتھی نمی اتفاقچیھ. ی جا شروع کنھی از دیخالصھ با. ی تند بری خواینم

 . شھروزای داداشت  زنگ بزنھی. اصال نترس
 .کالفھ شد    
 .شھی می چنمیحاال بب -    
 شود، اما الزم بود او ی خارج نمنگی از پارکنی دانستم کھ تا برگشت من ماشیم    

 . سر بھ سرش بگذارمی کردم کھ کمدای پیبی عجلیم.  اعتماد بھ نفسش کار کندیھم رو



 127 

. مای سی ببره براادی بگم شھروز بی الزم ندارنیحاال کھ تو ماش.  ترسویکوچولو -    
 ھم مایس. گھیدو روزم دو روزه د.  دارنیری درگنی سر ماشیلی روزا خنی گفت ایم

 .شھیخوشحال م
 : گفتتی حوالھ ام کرد و با عصبانیمشت پر حرص    
 . مونده کھ بشم اسباب تمسخر خانومنمیھم. الزم نکرده. رینھ خ -    
 . بودی دوست داشتنیادیز. ردم  را تمام کانمانیفاصلھ م    
 . توئھشی تمام مدت فکرم پی جورنیا. ی موندیکاش تنھا نم -    
 دانستم یم. سکوت کرده بود.  و حلقھ دستانم را تنگ تر کردم دمیسرش را بوس    

 نی اشھیھم.  زدی دانست و بھ ترسم دامن میم.  داندی ام را می نگرانلیبھتر از من دل
 . نظر دکتر بودنیا.  خواست خودش را بھ من اثبات کندیم. گونھ بود

 ؟ی نرشھیشھرام؟ نم -    
 ی میادی گونھ، بودنم را خواستھ بود، زمان زنی کھ ای بارنیاز آخر. تعجب کردم    

 . حس خواستھ شدن را دوست داشتمنیا.  اش چسباندمیشانی پیلبم را رو. گذشت
 
 

 ) شانیپر    ( 
 

 گذشت، ی از رفتنش نمیادی کھ زمان زنیرفتھ بود و با وجود اشھرام صبح زود     
 تا ظھر سر ی عادی کھ در روزھایدر صورت.  شده بودرمیبانگی گرییاحساس تنھا

 و کیساعت . حوصلھ بلند شدن نداشتم.  آمدی حس بھ سراغم نمنیکار بود و اصال ا
 .دی چسبی میلیخ* لولھیخواب ق. د چرت کوچک وقت بوکی یبرا.  کالس داشتممین

 خوردم و ری نان و پنیلقمھ ا. ِحوصلھ خوردن نھار نداشتم. بھ ساعت نگاه کردم    
 دکور کنار در بود توجھم ی کھ روی کوچکادداشتی.  رفتن بھ دانشگاه آماده شدمیبرا

 .را جلب کرد
 ." برونیترسو بذار کنار و با ماش!  خانومیآش    " 

 را چیی سو،ی آنیمی در تصمی بروم ولرونی توجھ بیخواستم ب. خنده ام گرفت    
 صلوات و بسم یبعد از کل.  استرس داشتمنگی بھ پارکدنیتمام مدت تا رس. برداشتم

 می را تنظی صندلیبھ سخت.  بلندتر از من بودیلیقد شھرام خ. ُپشت رل نشستم... ا
نده شده بود  آن چسبای کھ رویادداشت کوچکی را چک کنم کھ نھی خواستم آیم. کردم
 . کاغذ را باز کردمیتا. دمیرا د
تو . دمی مزهی بھت جای بودی دختر شجاعیلیچون خ! چھ عجب. بھ بھ خانوم    "

 ."داشبوردو نگاه کن
 بستھ آدامس و کی. داشبورد را باز کردم.  اش خنده ام گرفتھ بودیوانگیاز د    

 .گری دیادداشتی
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 مای ندادم سنوی کھ ماشنیھم! یری بگزهی طال جای شد؟ نکنھ توقع داشتیھان؟ چ    "
 نکرده یخدا. باکشم برات پر کردم. آروم برون.  کنمی میشوخ. خدا رو شکر کن

دوستت . مواظب خودت باش. زنگ بزن شھروز.  اومد اصال نترسشی پیمشکل
 ."دارم
 قرار فمیکاغذھا را داخل ک.  تنگ شدشی دلم براقتای بار حقنیا. سرم را تکان دادم    

 را نیماش! خدا رو شکر.  با خدا، استارت زدمازی دعا و راز و نیدادم و بعد از کل
 ھم بابت جلو عقب یوگرنھ کل.  بھ دنده عقب نداشتمیازی پارک کرده بود کھ نیجور

 . شدمی االف مھودهی بیشدن ھا
 کسیبا ترس ر.  بھ کالس برسمری سرعت مورچھ وار محال بود بدون تاخنیبا ا    

بماند کھ چند بار پشت چراغ قرمز تپق زدم و چند جا خاموش . رفتمیدنده سھ را پذ
 پشتش پارک ای نتواند جلو ی پارک کردم کھ کسی را ھم جورنی ماشتیدر نھا. کردم

خالصھ با اعمال .  کردمیپارک را ھم م ِ فکر خارج شدن ازدیدر ھر صورت با. کند
 آمدنم را ری دلیمھرآنا با اشاره چشم و ابرو دل. دمیشاقھ ھمراه با استاد بھ کالس رس

 ."بعد از کالس. " خودش جواب دادموهیمن ھم بھ ش. دیپرس
 از ی ببرد، اصال اسمیی ام بوی خواستم او از استعداد رانندگیاز آن جا کھ نم    
 را در چییغافل از آن کھ او ھمان اول سو.  و صبر کردم تا او بروداوردمی ننیماش

اصال دلم .  شدمکی نزدنی دزد بھ ماشکیمثل .  و بھ من شک کرده استدهیدستم د
. با دست فرمان منحصر بھ فردم آشنا شوند می ھای کدام از ھمکالسچی خواست ھینم

 در را بستم، اما با باز شدن در زی آمتیپشت رل نشستم و بعد از زدن لبخند موفق
 و نشاطم پر ی باال رفتھ، کل شادیوھاشاگرد و نشستن مھرآنا با آن لبخند مسخره و ابر

 .دیکش
 !؟یتو مگھ نرفت -    
 . داد و نگاه شماتت بارش را بھ من دوختھیپشتش را بھ در تک    
 بھ من تعارف نیاز ترس پول بنز! سی خس؟یچونی پیمنو م!  معرفتی بیا -    

 ؟ینکرد
 عی ضاشتری بود کھ بنیبھتر از ا.  غرورم بگذارمی اول کار پا رونی دادم ھمحیترج    

 .شوم
 ؟ی بلدیرانندگ -    
 : گفتیبا لحن مسخره و کشدار    
 .یفقط تو بلد. نھ -    
 . را بھ طرفش گرفتمچییسو    
 .نیپس خودت بش -    
 .پر تمسخر لبخند زد    
 خونھ ی کھ منو برسوننیھم. یری حد عذاب وجدان بگنی خواد تا اینھ حاال نم -    
 .بخشمت یم. ھیکاف
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 . انداختمنییسرم را پا    
.  ترسمی میعنی. ستی خوب نمی رانندگادی من زیراستشو بخوا. گمی نمنی ایبرا -    
 . راحت ترهالمی خینیتو بش.  بھت تعارف نکردمنی ھمیبرا
 . افتادشیتازه دوزار    
تو غمت ! یُ خلیلی خ؟یچوندی منو پنی ھمیبرا. وانھید. یگیاز اون لحاظ م! ھا -    

منم . ی تونی شو ھم مھی بق،ی تونستنجایھمون جور کھ تا ا. میروشن کن بر. نباشھ
 مظلومانھ رو ھم از خودت دور کن کھ اصال افھیاون ق. یفتی کھ راه نمینیتا نش. کنارتم

 . بخشمتینم
 ...  تو دنده بود ونیماش.  استارت زدمیشتریبا استرس ب.  حرف نمانده بودیجا    
خالص کردم و باز با . اوردی خودش نی اصال بھ روی خنده اش بودم ولدنیتظر دمن    

 .او را بھ خانھ اش رساندم... ھزار نذر و بسم ا
 .یدی رسی زودتر می اومده بودیبا تاکس. میدیخب باالخره رس -    
 .لبخند زد    
 ی ولرسھی کھ فکر کردم جنازمون مستمی بلد نی گفتیجور.  خوب بودیلیاتفاقا خ -    
 .بعد برو بھ آقا شھرامت برس. می خوری قھوه مھی باال می برایحاالم ب. ی بودیعال
 .تشکر کردم    
. ممکنھ شھرام زنگ بزنھ خونھ.  شارژ تموم کردهممیگوش. شھی مرمید. ممنون. نھ -    

 .شھینباشم نگران م
 .تعجب کرد    
 ست؟یمگھ ن -    
 .را تکان دادمسرم     
 ی شھ مکیھوا تار. امشب تنھام.  داشتمنی ماشنی ھمیبرا. تھیمامور. نھ بابا -    

 .ترسم
 .اصرار کرد    
 ی حال می ھم مجردیکل. مییای در مییدو تامون از تنھا.  من بمونشیخب شب پ -    
 . زنگ بزنھی جا بھ آقا شھرامتم نیاز ھم. میکن

 .پوزخند زدم    
 . گفت برو خونھ مامانت نرفتمیکل.  کشھ منویم. اوھو -    
 .اخم کرد    
.  شھی شب کھ ھزار شب نمھیبابا .  دونمی میاریبھونھ م.  بزرگش نکنیالک -    

 . حرف دارم براتی کھ منم کلایب. ادای نمرمونی ھا گتی موقعنی از اگھید
 .دی بھ ذھنم رسیفکر    
 . بھترهیلی خی جورنیا. ایتو ب -    
 . فکر کردیکم    
 ستم؟ی مزاحم نیمطمئن.  رو بردارمی ضروری ھالھیپس بذار برم وس. باشھ -    
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 از بابت تنھا المیخ.  آوردن لوازمش رفتیبا عجلھ برا.  نثارش کردمی اوانھید    
 .شب ھم تنھا نبودم.  کردن ھم راحت شدیرانندگ

 کاش جو یا.  کردمی کاش تعارفش نمیا.  شدممانی پشدم،ی شدنش را کھ دکینزد    
 اش کنارم ی بعد با کولھ پشتقھیچند دق.  شده بودری دیمانی پشی برای نشده بودم، ولریگ

 . افتاده بود تعارف کندادشینشستھ و تازه 
*     
 و دورش را با دمی چسی را داخل دینی زمبی شده و سی مرغ سوخاریتکھ ھا    

 ی و دو قوطیدو کاسھ کوچک ماست و ترش.  کردمنیی شور تزاریکاھو و گوجھ و خ
 ی می خورد وراجیبا اشتھا مشغول شد و ھمان طور کھ م.  گذاشتمزی میدلستر را رو

 خودم ی کھ برامی بوددهی بود و خندھ مزه اش گفتیآن قدر از خاطرات بامزه و ب. کرد
تنھا .  رفتی م قھقھھ مان باالی صدا،یمثل بچھ ھا بھ ھر بھانھ ا.  تعجب داشتیجا

من .  بود کھ اصرار داشت تنھا نمانم و نزد او برومنازی کھ خوردم، تماس پریضد حال
. رداحساس کردم کھ بھ شدت جا خو.  از دوستانم ھستمیکیھم ناخواستھ گفتم کھ با 

 اش باشد، بھ زبان ی کھ نشان دھنده دلخوری نشان نداد و حرفیگرچھ عکس العمل
 متوجھ دل زی کھ مھرآنا نیبھ طور. ت عذاب وجدان گرفتم من بھ شدی ولاوردین

 حد دپرسم کرده تنھا بھ نی تا ایدر جواب سوالش کھ صحبت با چھ کس.  ام شدیگرفتگ
 او ی ھاتی زمان محبت ھا و حماچی کھ ھنیا با. بسنده کردم" یمی دوست قدکی"گفتن 

 کھ یدرست از روز.  بودیمی دوست قدکی تنھا می برای نبرده بودم ولادیرا از 
 . لقب ملقب شدنیراپورتم را بھ شھرام داد، بھ ا

 . گذاشتمزی می و ظرف شکالت را رویدو فنجان چا    
 .دی دارادی اعتدی داغ بعد از شام کھ فرموده بودیدنی نوشنمیا. بفرما -    
 . خنک شودی اجازه نداد کمیتشکر کرد و حت    
 ؟ی اومدایدنشش ماھھ . ینسوز. داغھ -    
 . زدیلبخند تلخ    
 . بودیجملھ ت تکرار -    
 .متوجھ منظورش نشدم    
 . بار گفتم ھمشھی! وا -    
 . مانده بودرهی پشت سرم خینگاھش بھ نقطھ ا    
 شده بابا، باعث نیی تعشی گفتم نقشھ از پادتھی.  جملھ رو گفتنی بار بھنام انیاول -    

 شد بھنام عاشقم بشھ؟
 از گذشتھ ام ی گوشھ کوچکگریاو گفت و بار د.  کردمدییبا تکان سر حرفش را تا    

 .دمی خود دیرا رو بھ رو
 : توجھ بھ حال خرابم ادامھ دادیب    
 دفتر کار براش ھی کنھ، بندشی کھ بتونھ پانی ایباباش برا. رانیتازه اومده بود ا -    

 نفر ھی دنبال ونی و دکوراسی طراحیبرا. رانھی کھ تو ایی وقتایبرا. در نظر گرفت
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 ی اصرار کردم کھ بابا بیھر چ.  کنھی میِ گشتن کھ بابام من نابلدو معرفیکار بلد م
اال و بال .  ھنوز درسمم تموم نشده، اصرار کرد کھ نھست،ین  بارمیزی شو، من چالیخ
خالصھ از ما انکار و از . یدی دو تا نظر مھی و ی چھ کار کنی خوایمگھ م. ی بردیبا

 کھ با استرس رفتم تو دفتر کارش یروز.  شدن منمی اش شد تسلجھیاون اصرار و نت
مخصوصا بعد از .  کم گفتمم از دلھره و حال خرابم بگیھر چ.  شھیاصال فراموشم نم

 زدی کھ داد می بھنام با اون قد بلند و کت و شلوار مارک و کراوات و عطر گروندنید
 سی خودمو خ،یبتی ھنی تجربھ جلو ھمچیِحاال فکر کن، من ب. متشھیمن، قخدا تو

.  کردمی لرزون خودمو معرفی و صدادهیخالصھ با رنگ پر. نکردم، شاھکار بود
 یمنش.  بودیدنی من ھمون طراح معروف ھستم واقعا ددی کھ فھمنی از اعد بھنامم بافھیق

ِپر قر و فرش با  ِ  کھ نذاشتنش ی وجبمی نی روسرھی و ی نازک کوتاه رنگی مانتوھیِ
 آورد و ی برامون چادی کشی و بلندشو، بھ رخ مدیبھتر از گذاشتنش بود و گردن سف

با . دمی از بھنام شنی کھ تو گفتی و ھمون جملھ ادمیمنم مثل امروز داغ ھورت کش
 بھ درد بخور و دهی طرح و اچی دونھ، ھی کھ بھتر از خودم مدمیھمون جملھ ھم فھم

 نشم، صادقانھ اعتراف عی ضاشتری کھ بنی ایاون روز، برا.  تو چنتھ ندارمیخاص
 سابقھ کار ھی ی ھنوز درسم تموم نشده و حتیکردم کھ با اصرار بابا اومدم و حت

بھنامم . ندارم کھ بھ عنوان نمونھ کار نشونش بدم، بھ جز اتاق خواب خودم کیکوچ
ھ حرفام گوش داد ابراز عالقھ کرد کھ دوست داره تنھا نمونھ  کھ با دقت بنیبعد از ا
بعدا کھ بھ بھانھ .  اون حرفو زدهی کھ با منظور خاصدمیاون روز نفھم. نھیکارمو بب

اعتراف کرد کھ از ھمون روز . میبرخورد کرد شتری دفتر کارش با ھم بیھمون طراح
بعدم کھ . اتی چرندنی از ا دور و بر چشمشو گرفتھ ویاول، متفاوت بودنم با دخترا

 یلی خزیھمھ چ. دی نظر منو نپرسی و بابا ھم کھ از شدت ذوق، حتیاومدن خواستگار
 چھ ی بودوت.  و بھناممای وسط من موندم و ننیحاال ا.  و رو دور تند جلو رفتعیسر

 کردم؟ من چھ کار کرده یمن چھ کار م!  با خودم فکر کردم، من؟؟ی کردیکار م
 نی چھ کار کرده بودم؟ بھتر،یاری سابقھ سقط اختکیبودم؟ من با داشتن شوھر و 

 . و تلخی سکوت طوالنکی.  سوالش سکوت بودیجواب برا
 

 ) شھرام    ( 
 

ِ اعتماد زن من می کھ ھنوز از چگونھ وارد حریکس. شانی پردیمحرم جد! مھرآنا    
 توانست در روند بھبود ھمسرم بھ ی مدی کھ شایدختر! مھرآنا. شدنش در عجب بودم

 بتواند حس ی کردم کھ کسی فکر نمنازیبعد از پر.  ھم بالعکسدیشا. من کمک کند
 ی با او صحبت مدیبا.  کھ اشتباه کرده بودمنیا  اما مثلزد،ی را بر انگشانیاعتماد پر

 . دانستمیا نمچگونھ اش ر. کردم
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 ی شناختچی کھ ھبھی دختر غرنیاز ا. دمی ترسی باز مستی دانستم تنھا نیاالن کھ م    
 ی تمام تمرکزم را بر ھم می کھ او در خانھ من بود افکار موذیتا زمان. از او نداشتم

 . را گرفتمنازیشماره پر.  زدمی نفر حرف مکی با دیبا. زد
 ! افتاده؟یاتفاق. سالم آقا شھرام -    
 . خواھش بکنمھی خواستم یفقط م. اتفاق کھ نھ. سالم -    
 : مکث گفتیبعد از کم    
 . و مھمونش نباشھشانی در رابطھ با پردوارمیام -    
  کردم؟ی می رو بازیادی من زای دختر با ھوش بود نیا    
با ھم  خواستم با دکتر آرام صحبت کنم، چون شما ی می ول،یدرست حدس زد -    

 ھی نداشت، من یرادی و اگھ از نظرش اری گفتم اول تو باھاش تماس بگدیدوست ھست
 .مشورت باھاش بکنم

 . مکثیباز ھم کم    
 شھ گفت با یدر ضمن نم.  وقت شب؟ ساعت از ھشت گذشتھنی بگم؟ ایخب چ -    

 . بھ شمادمیمن خبر م.  باشھی ولم،یھم دوست
 وقفھ یب. گفتھ بود منتظر تماسم ھست. دی رسنازی پرامیپ بعد قھیچند دق. تشکر کردم    

 ام گوش داد و در یشنھادی پیبا آرامش بھ حرف ھا و راه حل ھا. شماره اش را گرفتم
 . نکرددییکمال تعجب اصال تا

 ی می دونم کھ خودتون بھ خوبی شما ھستم و می زرگر، من متوجھ نگرانیآقا " -    
 کنم کھ، تمام انسان ھا حد و ی میادآوری شما ی و من فقط االن دارم برادیدون

 استقالل، اعتماد بھ نفس ،ی آزادت،یِ دارند کھ براشون حس امنشونی تو زندگییمرزھا
 تشی معرف ھوی ھر انسان بھ نوعی واقع مرزھارد. ارهی رو بھ ارمغان مییو خودکفا

 فرد تی ھوره،ی قرار بگدی مورد تھدگرانید ناآگاھانھ از طرف ایھست و اگھ آگاھانھ 
 نی اجھی و نتدی کنم کھ شما باز تو نقش پدرانھ فرو رفتیمن حس م. شھیخدشھ دار م
 ھست کھ الغ اون قدر عاقل و بشانیپر. تی خدشھ دار کردن ھمون ھوشھیفرو رفتن م

 تا نیاالن وقشھ کھ بھش فرصت بد. رهی بگمی رفت و آمد با دوستش تصمیبتونھ برا
 سر خود با دوستش ،یطی شراچیتحت ھ.  حق اونھنی تریعی طبنیا. خودشو اثبات کنھ

 ی و موشکافینیزبی کنھ کھ شما با ری چون بازم ھمسرتون فکر مدیارتباط برقرار نکن
 حاال کھ ناخواستھ دیاجازه بد. دیری گی تحت نظارت مرو ماتشی و تصمی زندگدیدار

 تا دی احترام بذارمشیبھ تصم.  نشھدی برداشتھ، ناامی بھبودی گام بزرگو برانیخودش ا
 کنم شما دچار وسواس یمن فکر م. دی اعتمادی اول کار، فکر نکنھ شما بھش بنیھم
بھ نظر من .  بوداشتباه  اگرم داشتی نداره کھ حتتی بھ حس مسئولی ربطنی و ادیشد
 و اصال دی صبر کندیشما با.  عشق و عالقھ شما ھم ندارهزانی بھ می ربطچیھ

 با ی عادیلیخ. دی نشون ندشانی بھ پردی دوست جدنی ھاتونو در رابطھ با ایکنجکاو
 عنوان از چیبھ ھ. دی و بھ ھمسرتون اعتماد داشتھ باشدی مھمون ناخوانده برخورد کننیا
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 کھ ھمسرتون نیمگر ا. دی ھستش رد نشدی شما و دوست جدنی بکھ یمرز قرمز
 ." دونمی مدی ھم بعنویخودش بخواد کھ ا

مگر شناخت او از ھمسر .  بعد از صحبت با دکتر اصال آرام نشدمشھیبرخالف ھم    
 کھ از ی طرفھ اکی ی در برداشت ھاشدیمن چقدر بود؟ تمام شناختش خالصھ م

 ... اگر!  شد بھ مالقاتی می راضشانیاگر پر.  من کرده بودیصحبت ھا
 ی توانست اندکی می تماس کوچک تلفنکی دیشا.  کردمی می کاردیبا. کالفھ بودم    

 یشام سبک.  نتوانستمی لمس اسمش رفت ولی از ده بار انگشتم براشتریب. آرامم کند
 نیفردا شب ھم.  شدمی گذشت راحت میامشب کھ م. خوردم و بھ رختخواب رفتم

 نی تری خصوصی تمرکزم را روم کردیسع. در آغوش ھم. میموقع کنار ھم بود
 .وابطمان بگذارمر

. دمی را کشمی توانستم موھای کھ میی تخت نشستم و تا جایرو. نتوانستم بخوابم. نشد    
.  گذشتھ بودمھیشب از ن.  نگاه کردملیبھ ساعت موبا.  کردی نممی رھاالیفکر و خ

 از یکی. دمی دراز کشگریبار د. دی دیحتما االن کنار دوستش خواب ھفت پادشاه را م
 ی و در ھمان حال خودم را با خواندن اس ام اس ھام سرم گذاشتریرا ز میدست عا

 . سرگرم کردمیگوش
 
 

 ) شانیپر    ( 
 

 ی خاطره سپرفیتمام شب گذشتھ را بھ خنده و تعر. می از خواب برخاستی حالیبا ب    
 دور لی دانست کھ دوستم باعث شده از تحصیاو م. شتریمن کمتر و او ب. میکرده بود

 کی با شھرام با یی دانست کھ آشنایم. بمانم اما از چند و چون ماجرا خبر نداشت
 دانست کھ یم.  دانستی نمیزی چاتی اما از جزئده، نگاه عاشقانھ آغاز نشایقرار و 

 نیھم.  دانستیرا نم" یزمان" نی الی دوستم بوده است اما دلنیبھتر" یزمان" نازیپر
 ی برای ام کرده بودم، بھ اندازه کافی شخصی زندگمیارد حر اعتماد او را ویِکھ من ب

از تھ دل .  کردمی میمانیبھ شدت احساس پش.  و دور از باور بودبیشخص خودم عج
بھ سرعت صبحانھ را آماده کردم و .  برودرونی زود از خانھ ام بیلیآرزو کردم کھ خ

 . رفتنش لحظھ ھا را شمردمیبرا
 .یدی زحمت کشیلیخ.  جونیممنون پر -    
 . حوصلھ بودمیب    
 . کنمیخواھش م -    
 .دیصورتم را بوس    
 . کنمی قبول نمی بھانھ اچیاز االن گفتھ باشم کھ ھ. یای بدیدفعھ بعد تو با -    
 . رفتیکاش زودتر م    
 . خدادیبھ ام -    
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 شتری بی ھم توقع تعارف داشت برادیشا.  دادیچقدر لفتش م. کولھ اش را برداشت    
ُدر را بستم و ھمان جا پشت در سر . باالخره رفت.  دادی فکرش آزارم میحت. ماندن

 ی انتھایحس زجرآور.  خستھیلیخ. خستھ بودم. دمی را در آغوش کشمیزانوھا. خوردم
 زانو یسرم را رو.  دانستمی را ملشیخوب دل  غم پنھان کھکی.  فشردیقلبم را م

 نی اصال در ایتمام شب گذشتھ را خوش گذرانده بودم ول. ستمی صدا گریتم و بگذاش
. دلم تنگ شده بود. ی آن اس ام اس لعنتدنیدرست بعد از رس.  نداشتمیلحظھ حس خوب

. سھ کردمیخودم را با مھرآنا مقا. ی بھ نحوکیھر .  دو نفری نفر، براکی ینھ برا
مھم .  دو نفرحضور داشتندزی او نیدر زندگ.  با خودش و دلش مشخص بودفشیتکل

 ی از بھنام می بودم؟ وقتستادهیمن کجا ا.  با خودش مشخص بودفشی بود کھ تکلنیا
 مای کھ از نیو زمان.  و وجدانمدی کشی مریقلبم ت.  سوختی شھرام میگفت، دلم برا

. ی جفت چشم خاکسترکی کرد و ی مری قلبم را درگه با گناختھی آمی گفت حس لذتیم
 ... ی دانستم راه مھرآنا اشتباه است و راه خودم اشتباه تر ولیم

 ی قبلم دھن کجی بھ حال خوش روزھاامشیپ.  را در دست گرفتمی گوشگریبار د    
 . کردیم

 ." شدی تو کوتاه می من ھم مثل دوست داشتن ھای دلتنگی کاش روزھایا    "
.  دلش کھ بھ من سپرده بودچارهیب!  شھرامچارهیب.  مردمی کاش میا.  کردمھیگر    

 !ایلعنت بھ برد! لعنت بھ من
 

 ) شانیپر    (
 
 

 .نگاه کردم.  دادی مگری دیامکی پدنی خبر از رسیلرزش گوش    
 ." قاتلشی و روزی عاشقش باشی کھ روزستی نگرانی گرفتن دی بازیزندگ    "
 ختنی اشک رنی پشت در چمباتمھ زدن ھا و انیبا ا.  اوبھ خودم، بھ. پوزخند زدم    

 ی مدای پی شھرام راھدنی قبل از فھمدیبا.  شدی کھ خودم زده بودم درست نمیھا گند
 ذره ذره ای خانھ بردی کھ بعد از مھمانیکابوس.  کابوسنی از ایی رھایکردم برا

 شی لباس خرج کردم و آرادنی پوشی کھ برایواسوس.  گرفتھ بودیوجودم را بھ باز
 کھ بھ عنوان یتوجھ خاص.  او در لباس اسپرت و فشرده شدن گرم دستمدنید. صورتم

 کھ خونھ نی بھ بھانھ ای بار مھمانریسحر کھ کال از ز. ِ بھ من مھمان داشتزبانی مکی
 کباب را ساط مثل اکثر مردان مجرد بزیاو ن.  کرده بودی شانھ خالاستی بردیمجرد

 کھ از ھمان اول تختھ نرد را بھ تراس برده بودند و ریشھرام و ام. رده بودآماده ک
را دادند کھ من بھ لطف پدر " حکم" ی بازشنھادیخانوم ھا پ.  کردندی میھمان جا باز

 نیگزی دانستم و بھروز جای نمیزی چشی ھایو برادرم، اصال از پاسور و انواع باز
خودم را .  کل خانھ را برداشتجانشانید و ھ و داغی جی کھ صدادی نکشیمن شد و طول

 . سرگرم کرده بودم کھ کنارم نشستوهیبا ظرف م
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 ؟یتنھا شد -    
 . بھ سمتش انداختمی نگاھمین    
 .ستمیتنھا ن -    
 . داخل ظرفم برداشتبی از سی تعارف برشیب    
 جانی و ھیھمھ سرگرم باز.  نگاه بھ دور و برت بندازھی. ستیحواست ن. یھست -    

 .ی سرگرم کردوهی ظرف مھی خودتو با ؟ی تو چیھستن ول
 . باال انداختمی تفاوتی بھ نشانھ بیشانھ ا    
در ضمن اوضاع شما . ی جورنی برن منم ای لذت میاونا اون جور. ستیمھم ن -    

 .دی کنی من خودتونو سرگرم موهی با ظرف مدیشمام دار. ستای بھتر از من ننیھم ھمچ
 شی برداشت و داخل پزی می از روبی سکی.  را باال انداختشی ابروی تاکی    
 . من گذاشتیدست
 . برش خوردماھیحرصت گرفت؟ ھمش ! سیخس -    
 . کھ لحنش شوخ بود اما ناراحت شدم و اخم کردمنیبا ا    
 . نبودنیمنظورم ا -    
 .رای بم بود و گشیصدا. دمی و نگاه دزددمیخجالت کش.  ام شدرهیخ    
 . خوره خانوم کوچولویچھ زود بھت بر م -    
 .ُبھ چشمانش زل زدم.  شدمیعصب    
 .ستمیمن بچھ ن. گمیباز م. دفعھ قبل ھم گفتم -    
در دل بھ شھرام کھ . می و چشم دزددمیآن قدر کھ من خجالت کش. نگاھش را نگرفت    

 زی می را از ظرف روینارنگ. فرستادممرا تنھا و بھ حال خودم رھا کرده بود لعنت 
 . من گذاشتی دستشیپوست کند و نصفش را داخل پ. برداشت

  مار و پلھ؟ای ؟ی کنی بازیمنچ بلد -    
 . حرف برخاستیب.  آن کھ نگاھش کنم سرم را بھ نشانھ مثبت تکان دادمیب    
طعمش با .  را بھ دھان گذاشتمی از نارنگی و تکھ ادمی کشیاز رفتنش نفس راحت    

 . مخلوط شده بودایعطر برد
 ز؟ی پشت مای نی زمیرو -    
 چشمانم یمنچ را جلو.  بود نگاه کردمستادهی امیبا تعجب بھ او کھ حاال رو بھ رو    

 .تکان داد
 ز؟ی پشت مای ی راحت ترنی زمی روج،ی گیخانوم کوچولو -    
 .لبخندم کش آورد. دی پوستم دوری زی کھ بھ فکرم بود حس خوبنیاز ا    
 ! جلوتوننمی بشنی زمی دامن کوتاه رونی کھ من با ادیتوقع ندار -    
. ھجوم خون را بھ صورتم حس کردم.  حرفمنی زده ام با ای کھ چھ گنددمیتازه فھم    

 .دمی پوزخندش را شنیحاضرم قسم بخورم کھ صدا
 .ی نھارخورزی پشت ممیپس بر -    
 . حرف ھمراھش شدمیب.  دادم دھنم را باز نکنمحیجتر    
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 م؟ی کنی بازیخب سر چ -    
 .مثل منگل ھا نگاھش کردم    
 ؟ی چیعنی -    
 چانھ اش ریدو دستش را در ھم فرو برد و ز.  گذاشتزی می را روشیآرنج ھا    

 .قرار داد
 م؟ی شرط ببندیسر چ! شرط -    
 .اخم کردم    
 .ادی خوشم نمی شرطیمن از باز -    
 . را باال بردشی کند ابروھاجادی ایریی آن کھ در نشستنش تغیب    
  کوچولو؟ی ببازی ترسی نھ مای قماره؟ ی کنیفکر م! چرا؟ -    
 . داشتی من بر می را از روشی ھای خاکستریرگیکاش خ    
 . شرط دوست ندارمی برم، ولیمن م -    
 . کج کردیسرش را کم    
 .می کنی می شرط بازیب. باشھ.  ترسویدختر کوچولو. ترسو -    
 نگذشتھ بود یادیھنوز زمان ز.  شروع شدیتاس را انداختم و باز. جوابش را ندادم    

 کھ مرا نیاز ا.  توجھ باشمی کردم بھ او بیسع.  کنارم نشستی صندلیکھ شھرام رو
 . متلک پراندایبرد. دستش را دور شانھ ام انداخت. تنھا گذاشتھ بود دلخور بودم

 .می نداری رسانی و انرژی کمکیروین -    
 .دیشھرام خند    
 د؟یشرط بست -    
 . با ابرو بھ من اشاره کردایبرد    
 . خانوم ترسو قبول نکردنیا. نھ بابا -    
 .د فشرد بھ خوشتریشھرام مرا ب    
 .یمیسر درس ش. شرط ببند. یاشتباه کرد -    
 ! داشتی بازنی بھ ای چھ ربطیمیش. تعجب کردم    
  چرا؟؟یمیش -    
 .لبخند زد    
 . رو برات برطرف کنھیمی اشکاالت شدی ببازه باایاگھ برد -    
 کھ گفتم آن قدر بلند و اھانت یمحکم" اصال . "  فکرش ھم آزار دھنده بودیحت    
 . کردم اصالحش کنمیسع. دمی بود کھ خودم خجالت کشزیآم

 ؟ی کمک کنی کھ مگھ خودت قول ندادنھی منظورم ایعنی -    
 : جا خورده بود گفتیشھرام کھ کم    
 ھی. دهی مادتی ی نکتھ تستیکل. خوبھ ھا. ای با بردیمیش.  با منیاضی و رکیزیف -    

 .از فرصت استفاده کن. دستمزدش باالست.  ھم دارهیچند تا شاگرد خصوص
 : آن کھ نگاه کند گفتی بایبرد    
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  برنده ھستن؟شونی گفتھ کھ ایحاال ک -    
 :شھرام جواب داد.  مشخص بودشی از صدایدلخور    
 .شرط خودتو بگو.  کار نداشتھ باشناشیتو بھ ا -    
 . ام شدرهی کرد و خزیام چشمانش را ر توجھ بھ حضور شھریب    
 .گمیبعدا م...  دی بایاگھ بباز -    
 .شھرام اعتراض کرد    
 .االن بگو. میبعدا ندار -    
 . دونم چرا حس کردم شرطش را عوض کردینم.  سرش را تکان دادایبرد    
 .دی امروزو شما دو تا بشوری ظرفادیبا.  بابایچیھ -    
 را ای خودش شده بود کھ اصال بردی و شادیآن قدر غرق باز. کردمبھ سحر نگاه     
 آن کھ نظر من یدر ھر صورت، ب.  جالب بودمینوع رابطھ شان واقعا برا. دی دینم

 ادی یمی دادم ظرف بشورم تا او بھ من شی محیترج.  شود شرط ھا قبول شددهیپرس
 شھرام استفاده کرد و با کم و ی حواس پرتز بود چون ادهیفکر کنم او ھم فھم. بدھد

 آن روز تمام شد غافل از یباز.  را بھ نفع من تمام کردی جلو بردن مھره ھا بازادیز
 . دل من تازه شروع شده بودیآن کھ باز

 
 

 ) شھرام    (
 

 یی از تنھاییبا کابوس ھا. تمام شب گذشتھ و صبح امروزم بھ استرس گذشتھ بود    
 خانھ را ی قفل چرخاندم و ھواانی را مدیکل.  پوچیباورھا از ی حجمانی خودم میھا
 یم.  تعجب کردمامدی استقبال نی براشانی کھ پرنیاز ا.  غذا مستم کردیبو. دمیبلع

 آرامشم لی تکمیواقعا برا.  بھ سمت اتاق رفتمزانیآو ی اافھیبا ق. دانستم کالس ندارد
 تخت ی خودم را روی حالیبا بساک را گوشھ اتاق گذاشتم و .  داشتمازیبھ بودنش ن

 . چشم باز کردمدمی کھ شنی بلندنی ھیبا صدا. انداختم
 .دمیترس.  سر و صدای ب؟یای مثل جن م؟ی اومدیک -    
 کھ دور تنش یبا آن حولھ ا.  تنگ شده بودشی ھایی مکث گوی بنی ایچقدر دلم برا    

 .آغوشم را باز کردم.  شده بودی خواستنیادی بود زدهیچیپ
 .نمی ببنجای اای بتھ؟ی سالم و احوالپرسیبھ جا -    
 . زدیلبخند کج    
 .ی رسی مگھی ساعت دھی فکر کردم ؟یچرا زود اومد. یخستھ نباش. سالم -    
 .دمی ھوا کشیدستش را گرفتم و ب    
  اصال دلت تنگ نشده بود؟یعنی!  احساسی بیا -    
 . بھ صورتم خوردسشی خیموھا    
 .ری پاشو برو دوش بگای لوس بازنی ایبھ جا -    
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 :  کردمشتریفشار دستم را ب    
 . کم آروم شمھیبذار .  نگویچیھ. شیھ -    
 .چقدر بھ وجودش عادت کرده بودم. دمیعطر تنش را بھ مشام کش    
 با دلم؟ چھ یتو چھ کار کرد.  گذره برامی عمر مھی انگار نمتی بی روز کھ نمھی -    

  ازت دورم آروم و قرار ندارم؟ی کھ وقتیکار کرد
 . کردمکیدستش را بھ لبم نزد    
 . کھ تو ذھنتھیزی از چشتری بیلیخ.  دوستت دارمیلیخ -    
 . اش کنار زدمیشانی پی را از روسشی خیموھا. ھمچنان ساکت بود    
 ؟ی بگیزی چی خواینم -    
 .لبخند زدم. جوابم را با سکوتش داد.  را بھ من دوختسشینگاه خ. بلند شد    
 . تو ھم موھاتو خشک کنرمی گی دوش مھیتا من  -    
 . تکان داددییسرش را بھ نشانھ تا    

*     
.  نھار عاشقانھ مان بردنی شده بود مرا بھ خاطره اولدهی چییبای کھ بھ زیزی مدنید    

 ی غذاھی و تھزی مدنی چی کھ برای از وقتیگرچھ در جواب سوالم سکوت کرده بود ول
 . بردمی عالقھ اش پزانی بھ میمورد عالقھ ام گذاشتھ بود، بھ خوب

 !یدیچقدر زحمت کش. خانوم خونھ! بھ بھ -    
 . گذاشتمیبشقاب پر شده را رو بھ رو    
 .زی زبون نرانقدرم. بخور -    
 .دمیخند    
 .ادی بدت مای زبون بازنینھ کھ تو ھم از ا -    
 . را باال انداختشیابرو    
 . ھاوفتھی از دھن مشھیسرد م. شھرام بخور -    
 . بود اشاره کردمدهی کھ پوشیبھ لباس    
 .وفتھی کھ من نشستم سھ روزم کھ بگذره از دھن نمنجایاز ا. نترس -    
 . منظورم نشدمتوجھ    
 . نھ، امتحان کنیگیم. شھی مزه می سرد شھ بیماھ. دنیاز ما گفتن و از شما نشن -    
 .لبخند زدم    
 . کنمیبذار بعد از غذا امتحان م. االن نھ -    
 .با تعجب نگاه کرد    
  تو؟یگی میچ -    
 .بھ لباسش اشاره کردم    
 .شما نما رو صاف کن -    
 .با چشمان گرد شده بھ من نگاه کرد.  خم کردقھیسرش را بھ سمت     
 ؟ی اوانھیتو د -    



 139 

 .دمیبلند خند    
 .ی ترم نکردوانھی تا دنیپس درست بش. اوه چھ جورم -    
 .سرش را تکان داد    
 . متاسفمضتی ذھن مریواقعا برا -    
 .لقمھ را فرو دادم    
 ؟یدی لباسو پوشنی منظور ای بی بگی خوای میعنی ضھ؟یذھن من مر! بچھ پررو -    
 . شدنھیقاشق و چنگال را داخل بشقاب گذاشت و دست بھ س    
 .غذاتو بخور. بس کن! شھرام -    
 .ابرو باال انداختم    
 .شمی کھ من بدتر میگی می جورنیا. جـــون شھرام -    
 .ک کرد اش را چیسرش را تکان داد و در ھمان حال گوش    
 .ِبھتره ساکت باشم. ی دارنتی جواب تو آستھی بگم کھ تو یمن ھر چ -    
 . اشاره کردمیبھ گوش    
 ی نھار ممی از اون ساعت کھ داریعنی. اون ماسماسکو بذار کنار جون شھرام -    

  وقت روز؟نی اھیک. ی کنی بار چکش مھی ی اقھی ھر دو دقمیخور
 . را خاموش کردی گوشعی سریلیاخم کرد و خ    
 خوبھ؟. بفرما -    
 .دمیخند    
 فرار از ی با تمام قوا برایمعلومھ دار. یچھ دختر خوب و حرف گوش کن! بھ بھ -    
 نشد با ھیدر ضمن االن بگم تنب. ی کھ آخرش بازنده ادهی چھ فای ول،ی کنی تالش مھیتنب

 .میس ری و بھ توافق ممی کنی خودمون حل منی موضوع رو بقیتشو
 . کھ گفت خنده ام چند برابر و پر صدا تر شدیبلند و کشدار" شھرام"با     
. یباخت! مگھ نھ؟. ی اسممو بلند صدا بزندیفکر کنم قبال بھت گفتھ بودم کھ نبا -    
تو . بخور. فتھی ترسم سرد شھ و از دھن بیم. ی بعد از خوردن ماھی بمونھ براھتیتنب

 .ھم بخور سرد نشھ
 
 

 )شانیپر    (
 

 بود ی کھ آزار دھنده نبود، بھانھ خوبنیُ خر و پف نھ چندان بلند شھرام با ایصدا    
بعد .  خواست از چشمم فرار کندی دلش مبی روزھا عجنی کھ ای دور زدن خوابیبرا

 دخترانھ ام، نرم و پروانھ یای آشنا کھ مرا از دنیعطر.  شدم کتری کوتاه، نزدیاز آھ
تمرکز نداشتم .  کوتاه مھمان درونم شدیباز آھ.  دیچی پمم بوددر مشادهیش کرونیوار ب

 . کھ سرنوشتم را پلھ پلھ رقم زده بودی نظم دادن بھ افکاریبرا
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 نی تونھ ای نمزی چچی کھ ھشھی مادی ما آدم ھا آن قدر زیی وقتھا حجم تنھایبعض    " 
 قلب عاشق کھ ھیر مھر و  وجود پھی.  دل صافھی آغوش گرم و ھیحجمو پر کنھ جز 

 . تپھی داره فقط و فقط بھ خاطر تو می دونیم
 ی کھ صدای کھ ھر لحظھ منتظرشھی دلت آن قدر کم می خالی وقت ھا فضایگاھ    
 تونھ از ازدحام تو دلت کم ی نمیچی و زمانو کر کنھ و ھنی گوش فلک و زمدنش،یترک

 ی دھن بستھ کھ بتونھ با سکوت بھ حرفات گوش کنھ و بھی گوش شنوا و ھیکنھ جز 
 . بھ درد دالتبسپره  فقط دل،ی قضاوتچی ھی ب،ی اظھار فضلچیھ

 ی بلند و کلیوارای خواد با دی مکی گوشھ دنج و تارھی وقت ھام، دلت یبعض    
 و با ھر واری بھ دشونی بکوبون،ی دغدغھ اچی ھی راحت و بالی کھ با خیظرف شکستن

 .ی بزنادی بغضتو فر،یشدنخرد 
 مثل کوه پشت یکی. یدرک بش. یلمس بش. ی بشدهی خواد دی وقت ھا دلت میگاھ    

 اون کھ یب.  ذره خم شھھی ی اون کھ حتی بسھی ھات وای ھا و بد اخالقیتمام ناآروم
 .زهی ذره فرو برھی یحت
 ،ی دونم خستھ ای م،ی دونم داغونی بھت بگھ میکی خواد ی وقت ھا دلت میبعض    
 .بھ خاطر من نباش.  نباشیول

 ی دغدغھ بذاری سرتو بی شونھ کھ بتونھی.  خوادی شونھ مھی وقت ھا دلت یگاھ    
 .ی فکر نکنیچیروش و بھ ھ

.  کھ دوستانھ باشھ نھ عاشقونھیبوسھ ا.  خوادی بوسھ مھی وقت ھا دلت یبعض    
 ! کھ رنگ محبت باشھ نھ ھوسیبوسھ ا

 ی خواد کھ فقط و فقط خودت می رو میی وقت ھای بعضھیقت ھا دلت  ویگاھ    
 ."ی خوای می بدونن چھی خواد بقی و دلت نمی خوای می چیدون
عادت داشتم ھر زمان دلم .  من بود کھ لو رفتھ بودی حرف ھا ، دل نوشتھ ھانیا    

 کی کاغذ، کی ی داشتم و روی خودکار بر مکی آرام کردن خودم، ی گرفت برایم
 جرات بھ زبان ی کرد ولی کھ تو ذھنم غوغا میی کتاب، حرف ھاکی ی حتایدفتر 

 زشت مادرش ی از رفتارھایکی خاطر  کھ بھیروز.  نوشتمیآوردنشان را نداشتم، م
 کھ یی زناشوی عادی دعواکی مثل ھمھ زن و شوھرھا، م،یبا ھم بحث کرده بود

 شد، ی نمکی کممی زندگیآن روز وقت". ھ باشدی و باھیِنمک زندگ"  کرد یمامانم ادعا م
 آوردن ی کھ برایچند روز بعد وقت.  را نوشتممی دستم درددل ھاری زیمی کتاب شیرو
نگاه .  خان رفتم، دل نوشتھ ھام لو رفتھ بودندای بردی جناب آقادم،ی استاد جدیبرا یچا

 و پر سوال قیآن قدر دق.  من زوم شده بودی روی پلک زدنچی ھی برگذارشینافذ و تاث
.  بلوزم بردمپی کامال کقھی دست بھ اری اختیکھ بھ خودم و ظاھرم شک کردم و ب

 کھ زد رنگ نگاھش را مھربان ی بخشنانیاطم لبخند. استرس نگاھم را شکار کرد
 بود گذاشت و فقط ی نھارخورزی می دست مشت شده ام کھ رویدستش را رو. کرد
 میچشم دزد.  داغمی تند شد و گونھ ھالی دلیبم بآن قدر نرم کھ ضربان قل.  فشردیاندک

 . دندان فشردمری را زنمییاز او و لب پا
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 اش ی داد کھ ھنوز تماس کاری نشان منی آمد و ای آرام حرف زدن شھرام میصدا    
ھر . دمی کشرونی دستش بریدستم را بھ بھانھ برداشتن استکان از ز. تمام نشده است

 . عادت شده بودمی براداریچند دست دادن با او در اول و آخر ھر د
 .شھیسرد م. ی چادیبفرماب -    
 شیدست ھا.  توانست عقب بردی کھ مییسرش را تا جا.  دادھی تکی صندلیبھ پشت    

تاب .  ام شدرهی توجھ بھ حضور نھ چندان دور شھرام، خی قفل کرد و بنھی سیرا رو
.  ام را برداشتم و ساعت را چک کردمیگوش.  بودن را نداشتمنی ذره بری گونھ زنیا

 . شدمیعصب. د کالس مانده بوانی تا پایادیزمان ز
 !د؟ی شدن برداررهی خنی دست از اشھیم -    
 : در نشستنش گفتیریی تغچی ھیب    
 .رمی بگراداتوی کھ نوشتم حل کن تا من اینیتمر -    
 ینگاھم رو.  گذاشتممی مداد را برداشتم و دفتر را جلودی لرزی کھ ھنوز میبا دستان    

 میدل نوشتھ ھا. خوانده بود.  او باز بود، ثابت ماندی از کتاب کھ رو بھ رویصفحھ ا
مداد را در .  استرسم را گرفتیخشم جا.  سوزاند بھ حالمیرا خوانده بود و دل م

 تمی کردن عصبانی خالیاسب برا منیبھ دنبال جملھ ا. تممشت فشردم و چشمانم را بس
 .بودم
 د؟ی شھ رو نخونی کھ بھتون مربوط نمییزای اجازه چی ندادن کھ بادیبھ شما  -    
 عطرش در ی کھ بوکیآن قدر نزد. دی توانست جلو کشی کھ مییخودش را تا جا    

 .دیچیمشامم پ
 .سنی نوی نمیمی محرمانھ رو اول کتاب شیزایچ -    
 . گرفتمدهی را نادتمسخر کالمش    
 . پوشونھی کار شمارو نمی زشتنیا -    
 .عقب رفت    
 .می زنیبعد از کالس با ھم حرف م. ِاالن وقت درس و کالسھ -    
 .از طرز حرف زدنش خنده ام گرفت    
 و من دی االن واقعا شما استادکنھی ندونھ فکر میکی کھ دی زنی حرف میجور -    

 .دی گرفتی جدیلیخ. وقت با ارزش شما و دانشجوھاتونو تو کالس درس گرفتم
 . شددهیرنج    
 .ی و بھ مسخره گرفتی کھ تو برعکسنی مثل ای گرفتم، ولیمن کامال جد! بلھ -    
خواستم جملھ ام را اصالح کنم کھ .  کھ منظورم را اشتباه متوجھ شده استدمیفھم    

 .د شھرام مانع شیصدا
 . کھ امروز تمام مدت صدا و تلفن ھام مزاحم تمرکزتون شددیببخش. دیخستھ نباش -    
 شانھ ام قرار گرفتھ بود بھ صورتم و بعد بھ شھرام ی از دست او کھ رواینگاه برد    
 . شددهیکش
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 االن کالسو یاگھ ھم دوست دار.  بروی تو اگھ کار دارھ؟ی چھ حرفنیا. نھ بابا -    
 . کھ تو کارات کمتر باشھگھی روز دھی ی برامیذاری و ممی کنی ملیتعط
 .شھرام شانھ ام را فشرد    
 چی نداشتم ھنانیاگھ بھت اطم. ی خوام تو راحت باشی مونم خونھ، میمن اگھ م -    

 . کردمی خونھ ام نممی و تو رو اصال وارد حریای دادم بی نمشنھادیوقت پ
 . تکان دادنی سرش را بھ طرفایبرد    
 . گفتمیکل.  نبودنیمنظورم ا -    
 .دی نفس سر کشکی سرد شده را یشھرام استکان چا    
  استاد؟ی برای سرد آوردی خانوم، چایپر!  بابایا -    
 : جواب دادای من بردیبھ جا    
 . نگرفتھیخب البد منو جد -    
 :گفت رفت ی بھ سمت آشپزخانھ مینی کھ با سیشھرام در حال    
 تر کی کنکور نزدھی یھر چ. امیمن خودم االن از خجالتت در م.  آقادی داراریاخت -    

 . مونده صبح برات آورده باشھی االنم از چاستی ندیبع.  باالرهی استرسشم مشھیم
 را کھ ینی تمرر،ی و وقت گخودی بی تمام شدن صحبت ھایجوابش را ندادم و برا    

 یاصال نم.  گذاشتمنی حل تمریتمام تمرکزم را رو.  گذاشتممینوشتھ بود رو بھ رو
 قرار شیبعد از تمام شدن کارم دفتر را رو بھ رو. رمیخواستم مورد تمسخرش قرار بگ

 . شدمرهیدادم و با غرور بھ او خ
حس .  توجھ، مقابلم قرار دادی ذره ای نوشت و بدون حتیگری دنیدر سکوت تمر    
 آداب ی مبادشھی گرفتن ھا از جانب او کھ ھمدهی واضح نادنی ادنید.  کردمدای پیبد

 خواست بھ او بفھمانم کھ منظورم را بد متوجھ شده است، یدلم م.  سخت بودمیبود، برا
 یمی را حل کردم و در تصمنیتمر.  شدی منعاما حضور شھرام و سکوت خانھ ما

 توجھ یب. دفتر را بھ سمتش گرفتم."  نداشتمیمنظور بد! متاسفم" نوشتم رشی ز،یآن
 آن کھ نگاھم کند ی را برطرف کرد و بمیرادھای آرام ایلیبھ من آن را گرفت و خ

 :دیپرس
 . کن و جلسھ بعد بپرسادداشتی ی رو بلد نبودیی باز اگھ جا؟یمتوجھ شد -    
 در شھیعکس ھم کالس بر ھیبق. دی دزدیاظھار تاسفم را خوانده بود و باز نگاه م    

 از فرصت دیبا.  آمدی مکالمھ شھرام میصدا.  شدی دوستانھ سپرری سرد و غییفضا
 : کھ بلند شود لب زدمنیقبل از ا.  کردمی استفاده می عذرخواھی آمده براشیپ

 لحظھ ھیخب .  نداشتمیمن واقعا منظور. دی گفتم کھ ببخشد؟ی کنی میچرا لجباز -    
 شد ی دونم چیبھ خدا اصال نم.  شدمی عصبدیرو خونده بود کھ اون نوشتھ ھا نیاز ا

 ...  خبی نداشتم، ولنیقصد توھ.  گفتمیاون جور
 .از سکوتم استفاده کرد    
 سر و تھ ی عذرخواھھی کنن و بعد با نی توھھی منظور بھ بقی آدما بستیقرار ن -    
 .ارنی رو ھم بھیقض
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 .پر بغض نگاھش کردم. اشک مھمان چشمانم شد    
 .دی کھ اونا رو خونددی کردیشما ھم قبول کن کھ کار بد. خب قبول -    
 . لب نشاندی رویلبخند مھربان! ی و طوالنقیعم. نگاھم کرد    
دفتر خاطرات .  کنم کارم اشتباه بودهیقبول نم. ی کنھی خواد گریباشھ حاال نم -    

 . شرط قبولھھی تو بھ ی عذرخواھیول. یول کتاب نوشتنبود کھ، ا
 .گردنم را کج کردم    
 . باشھیشرط؟ تا چ -    
 : گفتردی آن کھ نگاھش را بگی کرد و بسیلبش را با زبان خ    
 .ی شام خوشمزه و خونگھی. یکال با شرط مشکل دار -    
 .دمی کشینفس راحت    
 د؟ی دوست داریچ.  قبولھن؟یھم -    
 .لبخند زد. از جا برخاست    
 .آبگوشت -    
 .نی را داشتم جز اییتوقع ھر غذا. وا رفتم    
 . بھ سمت شھرام دراز کردی خداحافظیدستش را برا    
 .از خانومت قول آبگوشت گرفتم -    
 .دیشھرام با تعجب و بلند خند    
 .پس قبلش حتما با اورژانس ھماھنگ کن!  و آبگوشت؟شانیپر -    
 تکان ی بھ نشانھ خداحافظیسر.  دور نمانددشی شھرام کردم از دی کھ برایاخم    

 .داد و از در خارج شد
.  رفتمزی می جمع کردن دفتر و کتابم از رویبرا.  شھرام زنگ خوردیباز گوش    

 : صفحھ با مداد نوشتھ بودیانتھا. م را برداشتم و صفجھ اولش را خواندیمیکتاب ش
 زمان چی کھ ھدمی و شندمی دییزھایچ.  منو ھم بارھا و بارھا در ھم کوبوندهیزندگ    "

 نی زمی وقت روچیھ.  مطمئنمزی چکی از ی و بشنوم ولنمی خوام ببی دوباره نمگھید
 ." شمی نممی و ھرگز ھرگز تسلشمی بلند مشھیھم.  مونمینم
 
 

 )شھرام    (
 

 ی شده توسط من اشاره مدهی چزی کھ بھ می گذاشت و در حالمی را جلویاستکان چا    
 :کرد گفت

 صبحونھ کامل ھی وقت بود یلیخ. ممنون. ی آماده کردیعجب صبحانھ مفصل -    
 .نخورده بودم

 . زدمی اانھیلبخند موذ    
 . نگذرونده بودمی وقت بود شب بھ اون خوبیلیمنم خ -    
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 . را کم کردشی دو ابرونیفاصلھ ب    
 .باز شروع نکن لطفا! ِا شھرام -    
 . اش زدمینی بھ بیضربھ کوتاھ    
 یادی دور سرت زیدیچی کھ پی حولھ انیاالنم با ا!  خانوم؟ی آشگمیمگھ دروغ م -    

 .مواظب خودت باش. ی شدیخواستن
 .دی را با حرص گزنشییلب پا    
  تو؟ی نداریریس.  بابایا -    
 . را باال انداختممی ابروی تاکی    
 . بھ خودم گرفتمی ادهی ترسافھیق.  حرف نگاھم کردیب    
 . کنلیبفرما صبحانھ م.  منوینخور -    
 : شد گفتی بلند می صندلی کھ از رویدر حال    
 ریاالنم برم موھامو خشک کنم کھ کالسم د.  شدمریس. دهی رسادیاز شما بھ ما ز -    
 .نشھ
 :غر زدم    
 .رونی بمی با ھم برایب. کارمی امروز بھی.  شوالی خیجون من کالس امروزو ب -    
 . توجھ بھ حرفم از آشپزخونھ خارج شدیب    
 . کنھی کم میاز نمره اصل. رهی بد اخالق و گیلیاستادش خ.  شھینم -    
 . گذاشتمخچالیمربا را داخل  و ریپن    
 . رسونمتیپس آماده شو م. یچی طوره کھ ھنیاگھ ا -    

*     
 .می را زدم و ھر دو سوار شدنی ماشموتیر    
 ،یصندل. ی بھ ھم زدنوی ماشماتی تنظی کھ حسابنمی بیم. خانوم راننده! بھ بھ -    

 .نھیآ
 : کرد گفتی اش را چک می کھ گوشیدر حال    
 . کجا و تویمن فسقل. ستای بد نی بندازکلمی نگاه بھ قد و ھھی -    
 :حرفش را من ادامھ دادم.  مکث کرددی کھ رسنجایبھ ا    
 !آره؟. توئھ غول تشن کجا. خجالت نکش. نھ بگو -    
 . را در دستش جا بھ جا کردیگوش    
 .شما قد بلند و رعنا.  کنمنی جا بکنم بھ شما توھیمن ب -    
 . گذشتی میادیزمان ز" غول تشن " کھ گفتھ بود ی بارنیاز آخر. خنده ام گرفت    
 اون روزو تکرار کنم؟ ھی تنبیدیاالنم ترس.  بودی دونم حرف دلت چیمن کھ م -    

 .نترس کوچولو
 .دی را در ھم کششیاخم ھا    
 .بھ من نگو کوچولو -    
 . اش را چک کردی شده بود؟ باز گوشیعصب    
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  اون تو؟ی داریچ.  ھاھی سرت تو گوشروزیاز د!  بابایا -    
 .نگاه دلخورش را بھ من دوخت    
 ست؟ی نی از بچھ ھا خبریراست. ساعتو چک کردم -    
 .تعجب کردم    
 کدوم بچھ ھا؟ -    
 . ھا و عابران دوختھ بودنینگاھش را بھ ماش    
 .نای و نگار امیمر -    
 .سابقھ نداشت حال آن ھا را بپرسد    
 امیبھروز و برد.  سرگرم بچھ انی کھ حسابمی و مرریام.  کھ ندارمیخبر خاص -    

 ؟ی اونا افتادادی شده یچ. سرگرم کار و بارشون
 : گفتردی بگرونی آن کھ نگاھش را از بیب    
 ود؟ بیاسمش چ. ییھوی کوچولوشون تنگ شد یدلم برا. ی جورنیھم -    
 .دمیخند    
 ن؟ی آرمای بود؟ ایآراد بود؟ آر. ستی نادمی منم یراستشو بخوا -    
 . اش را چک کردیگوش    
 .ادتھیاول اسمشو " آ"باز خوبھ  -    
 .نگاھش کردم    
 ی می اس ام اس بازی سره دارکی کنار؟ ی اون ماسماسکو بذارقھی دو دقشھیم -    
 .یکن

 . داشبورد گذاشتی را رویگوش    
 د؟ی شدیراض. بفرما -    
 . لبم نشستی روتیلبخند رضا    
 آھا درباره م؟ی گفتی می چمیخب حاال بگو داشت. نیآفر.  زن نمونھھی گنیبھ تو م -    

 .شھی دلمونم وا مم؟ی برنامھ بذارھی آخر ھفتھ ی برای خوایم. نای اریبچھ ام
 .چشمان وحشت زده اش را بھ من دوخت    
  حوصلھ داره؟یک! اصال. نھ -    
 .از ترسش خنده ام گرفت    
 ؟یرستوران.  از خونھ بودرونیتنبل خانوم منظورم قرار ب! یچھ عصبان! اوه -    

 ؟یفست فود
 .شانھ اش را باال انداخت    
 .یھر جور دوست دار.  دونمینم -    
ردارد و خودم زودتر از  را بیاجازه ندادم گوش.  بلند شدشی گوشامکی پیصدا    
 . داشبورد برداشتمیرو
  خواد؟ی از جون زن من می چھ؟ی کنمیبذار بب -    
 .صورتش سرخ شد    
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 .ادی کارت خوشم نمنیاصال از ا. نکن شھرام -    
 .ابرو باال انداختم    
 .ادی خوشم نمیخب منم از اس ام اس باز -    
 . را بھ سمتش گرفتمیگوش.  آن کھ اخمش را باز کند نگاھم کردیب    
  کنھ چھ خبره؟ی ندونھ فکر میکی.  منوینخور.  باباایب -    
 . نبودیحرکتش عقالن.  سراندفشی و داخل کدی را از دستم قاپیگوش    
  چک کنم؟تویچند بار شده گوش.  کردم باھاتیشوخ!  بابای شدوانھیچرا د -    
 . شدھول    
 . گفتمیکل. ی کنی دونستم نگاه نمیم. ستی نیزیچ. نھ -    
 .پوزخند زدم    
 . مشخصھنانتی کامال درجھ اطمتی کردن گوشمیاز قا -    
 .تند شد    
 .منم گوش کردم.  نکنمی اس ام اس بازیخودت گفت -    
 . فرو بردممیدستم را داخل موھا    
  برات اس داده؟ی کینی ببی چک نکردیحت کھ یاون قدر حرف گوش کن شد -    
 .دمیمشت شدن دستش را د    
 . دونم بھ کدوم سازت برقصمینم.  بابایا -    
 سوءتفاھم کوچک، کل کی می بھتر بگوای موضوع کی خواستم بھ خاطر ینم    

 . را بھ سمتم گرفتیگوش.  واقعا ناراحت شده بودمیروزمان خراب شود ول
 .یدیبھ آرزوت رس.  شھی نملینوشتھ کالس امروز تشک.  مھرآناستنیبب -    
 یدستش را رو.  دور زدمیدگی برنیجوابش را ندادم و اول.  بودانھیلحنش صلح جو    

 . گذاشتمیپا
 بھت شھیمگھ م. ناخواستھ بود. قبول دارم رفتارم اشتباه بود. گھیقھر نکن د -    

.  فرستاده باشھیتی تربیُ جک بدمی لحظھ ترسھیت؟  نشناختھ باشمایاعتماد نداشتھ باشم 
 . شھعی خواستم ضایخب نم

 .خنده ام گرفت    
 د؟ی خونی مثبت ھجده می جکانی از ادی کشیخجالت نم.  ادبایب -    
 .پررو شد    
 .واال! دی فرستی می و ادبی متن علمگھی ھمدی براونینھ کھ شما آقا -    
 . دستش گذاشتمیدستم را رو    
 البتھ از االن م؟ی کجا بریحاال بگو دوست دار. خب خدا رو شکر کالست لغو شد -    

 . ھمچنان پا برجاستھتی تنب،ی کھ بھ من کردی حرمتیگفتھ باشم کھ بھ خاطر ب
 : زدغیج    
 .گفتھ باشم. امکان نداره! اصال! شھرام -    
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 نشده دهی کشیان بھ بحث و جدل و دلخورخوشحال شدم کھ کارم. سرم را تکان دادم    
 .  خوشحالیلیخ. بود

 
 )شانیپر    (

 
 . خراب کنھتوی تونھ زندگی کس نمچی ھی باشھ تا خودت نخواادتی    
 .ی کندای تو وجود خودت پدی باشھ کھ آرامش رو تو باادتی    
 . مواظبتھشھی باشھ کھ خدا ھمادتی    
 . دوستم داشتھ باشدی خواھم کسی دوست داشتن دارم، نھ مینھ حوصلھ     
 ! روزھا سردمنیا    
  مثل بھمن، مثل اسفند،یمثل د    
 مثل زمستان    
  زدهخیاحساسم     
  بستھلی قندمیآرزوھا    
ِ بھمن سرد احساساتم دفن شدهری زدمیام     ِ. 
 نی غمگی دل خوشم و نھ از رفتنینھ بھ آمدن    
 ! روزھا پر از سکوتمنیا    
.  تر خالص شومی لعنتی را خاموش کردم تا از شر اس ام اس ھای لعنتیگوش    
 کیخوردن . چانمی برطرف کردن شک شھرام، مجبور شدم کالس امروز را بپیبرا
 امیاگر آن پ.  حرکت شھرام بودمنیھنوز در بھت آخر.  بھتر از رسوا شدن بودبتیغ
  شد؟ی چھ مدی دی را می لعنتیھا

 ھست کھ ادتی کرد؟ اصال ی من چھ خواھیتو ب.  تو شعر خواھم نوشتیمن ب    "
 "ستم؟ین

 . بعدش راامیو پ    
 !" قاتلشی و روزی عاشقش باشی کھ روزستی نگرانی گرفتن دی بازیزندگ    "
 ی ھم حقش را از من و بی شھرام؟ اگر کسای او ؟یقاتل چھ کس! من قاتل بودم؟    

 می برای در زندگزی چچی کھ ھیمرد. شھرام بود.  نبودای خواست، بردی ممی ھاییپروا
اگر .  قدر پر ادعا شده بودمنی ھم گذاشتھ بود کھ من امروز اادی زدیشا. کم نگذاشتھ بود

آن زمان .  شومدهی کشای محال بود کھ بھ سمت بردداشتم،  روزھا را آن زماننیحس ا
 مقدمھ شھرام در ی را بھ حضور بمی بودم کھ تمام نداشتھ ھایدخترک زود زن شده ا

 ی مقدمگی بھ بم،ی مغرور و خوش زبان در زندگیایحضور برد.  دادمی ربط ممیزندگ
 ی دخترر ھی توانست آرزوی و جنتلمن کھ مپی خوش تیمرد. حضور شھرام بود
 یس ھا بودم کھ در زمان حضورش، حدهی رسییکم کم بھ جا. یباشد و نھ ھر زن

 و تست یمی و بم شری زمی کھ برایزمان.  شدی زنانھ ام غالب میدخترانھ بھ حس ھا
 ی کھ برایروز.  جلسھ کالسمان بودنی کھ آخریروز.  آوردی کاغذ می را روشیھا
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 کھ بعد از ینیبرق تحس.  ما شدخانھ  سحر مھمانیباز ھم ب" آبگوشت"خوردن 
 شی ھای و بھ نام من زده شده، در خاکسترنازیخوردن آبگوشت پختھ شده بھ دست پر

ھمھ و ھمھ دست بھ دست .  زنگ زدکی تبری ام برای کھ بھ بھانھ قبولیروز. نشست
 یطانیش.  پھن کرده بودمی براطانی شدی شوم کھ شای دامریھم دادند تا من ذره ذره اس

 . بھ نام غروریطانیش.  نام ھوسبھ
 جمع انیم. دانشگاه قبول شده بودم. نده بود رسامی از آرزوھایکیشھرام مرا بھ     

 مھم می برای خواند ولی می پزشکنای دانستم میم.  داشتمیدختران و پسران حس خوب
 دانستم اگر مجرد بودم، پدرم یم.  خواندمیمن در رشتھ مورد عالقھ ام درس م. نبود

 ونی را مدنیمن ا.  درس بخوانمی بھ ھنروابستھ  رشتھچی داد کھ در ھیاجازه نم
 دروغ چرا، از تک تک توجھ یول.  نداشتمای بھ بردی حسچیآن روزھا ھ. شھرام بودم

نھ آن قدر کھ .  شدمی غرق لذت مشی ھای و شوخشی احترام گذاشتن ھاش،یکردن ھا
 ی اه سالگرد ازدواجمان جشن دو نفریبرا.  رنگ باشدی بمیعشق و محبت شھرام برا
 جامھ عمل دم،ی دیروسانھ ام کھ بھ تاراج رفتھ م نو عیگرفتم و بھ تمام آرزوھا

 شد و ی بستھ نمپشی زی کھ حتی رز، لباس عروسی پر از گلبرگ ھایتخت. پوشاندم
 کھ با عشق پختھ بودم، ذره ییای سوختن الزانیحت.  پر شور شھرامی ھاقی و تشوھیتنب

ھم غرق  باز در آغوش میدیخند.  نکرده بودم از حس و حال خوب آن روزمان کیا
 آن کھ ی آن کھ من بخواھم، بیب. نطفھ عشقمان ھمان شب در وجودم کاشتھ شد. میشد

 زود مادر نیمن ا.  روزگار شدمگری دی بازکی ریشھرام بداند و من باز، ناغافل، اس
کردن بھ   فکریحت.  شدندهی دبایز.  خواستی کردن میدلم جوان.  خواستمیشدن را نم

 کردم یزودتر از آن چھ کھ فکرش را م.  زدیخودم با شکم جلو آمده، حالم را بھ ھم م
 را میتمام سع.  دانستم شھرام عاشق بچھ استیم. ستی نیعی طبمی کھ حالت ھادمیفھم

 فرصت خودم را از شر آن کودک ناخواستھ نی در اولدیبا. کردم تا موضوع را نفھمد
 شد، یآن کودک اگر متولد م.  بچھ گانھ نبودمی تصمیول بچھ بودم.  کردمیرھا م

 کھ یتنھا کس! یلیخ.  فکر کردمیلیخ.  گرفتی را ممیاھای ھا و روشرفتی تمام پیجلو
.  در سکوت نگاھم کردقھی چند دقیبرا.  گفتم از حس و حالمشیبرا.  بودنازیداشتم پر

 حرفش ؟ی ببندخودت  کمر بھ قتل فرزندی توانی گفت چطور میم.  شدیباورش نم
 نطفھ با کلک کی خواستم ی من فقط م؟یچھ قتل.  دانستیکار مرا قتل م. خنده دار بود

سرم .  خواستمی را نمی نطفھ زورنیمن ا. وارد شده را بھ زور از رحمم خارج کنم
 نیممکنھ ا. ی تا آخر عمر بچھ دار نشگھیممکنھ د.  انسانھھی قتل ن،یسقط جن" زد ادیفر

 یبا ھم برا. اصال خودت بھش بگو. ممکنھ شھرام بفھمھ.  باشھسالمت تنھا بچھ
اگر رازم را . دمیاز خود او ترس. شینھ از حرف ھا. دمیترس." نیری بگمی تصمشیزندگ

 قرآن را آوردم و وادارش کردم بھ قسم مھیسرآس.  بھ مادرمی حتای گفت یبھ شھرام م
 بھ ختی ری کھ مییاشک ھا. رد قسم خوی ولختیاشک ر. بھ رازدار ماندن. خوردن

.  گشتمی میگری دنبال شخص معتمد ددیبا.  او حساب کنمی توانم رویمن فھماند کھ نم
 از خدا و قھرش نازیآن قدر پر!  کسچیھ.  کس را نداشتمچیھ. فکر کردم و فکر کردم
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 گذشت من داغان یھر روز کھ م.  از خدا کمک بخواھمدمی ترسی میگفتھ بود کھ حت
 چند نترنتیداخل ا.  شدی گذاشتھ نممی روی جلوی راھچیھ.  شدمی تر مفسردهتر و ا

 بود نی آمپول پروستاگلندقی تزرنشانی بھتری کرده بودم ولدای پی و سنتیراھکار طب
 ی کردنش بود کھ کال قاچاقھی ھم عوارض داشت و مھم تر از عوارضش، تھیکھ کل

 و تنھا نی الت و مردانھ اش بھترھیروح  با آننازیپر.  کردمی مدای پدیداخل بازار با
 گرید.  بوددهی من و بچھ کنار کشھی خود را از قضی شد کھ کال پایکمک محسوب م

 ی کردم بیسع. فکر کردم و فکر کردم.  فکر کردمیلیخ.  بکنمدی دانستم چھ باینم
 ا ام ریگوش. نازی از پرری غگری دی ھانھیبھ گز.  کنم با افکارمی قاطزی را نیشرم

اشک .  کس را نداشتمچیھ. نداشتم.  کردمنیی را باال و پانمی مخاطبستیبرداشتم و ل
 "!ایبرد. " و باز چک کردمختمیر

 تنھا او بود طی شرانی زمان و در انی در ای است ولی دانستم کھ انتخاب اشتباھیم    
 . گاھش کردھی شد تکیکھ م
 .دی کشرونینھ ب شھرام مرا از گرداب افکارم سخاوتنمندایصدا    
.  و گرونکی رستوران شھیبعدم . ی پاساژ گردمیبر.  نھار زودهیاالن برا -    

 ؟یموافق
 . زدمی جانیلبخند ب    
 . میبر. خوبھ -    

 
 )شھرام    (

 
 شده کی ماھانھ اش نزدکلیاحتماال بھ س.  دادی غرق در فکرش آزارم مافھی قدنید    
 نیالبتھ ا.  دادمی پاساژگردشنھادی را عوض کنم پشی حال و ھوای کھ کمنی ایبرا. بود

 ھستند کھ پشت نی گفت خانوم ھا عاشق ای مشھیھم.  شھروز بودماتی تجربونیرا مد
 ی می آرامش نسبکی نکنند بھ دی اگر خریحت.  کننداه و نگستندی مغازه ھا بانیتریو

شانھ .  کندی است کھ ھمھ خانوم ھا را خوشحال میی از کارھایکی نی گفت ایم. رسند
تمام مدت . می رفتی کھ در ھم گره خورده بود، مغازه بھ مغازه میبھ شانھ ھم با دستان

 . کنمی را سوالنم کردم حرف زدیسع.  کردم و او تنھا شنونده بودی میمن وراج
  ھستن؟دنی دنیتریراستھ کھ خانوما عاشق و -    
 . نثارم کردیدیاخم شد    
 . زدندی دنیتری کردنن نھ ودیعاشق خر. اشتباه بھ عرضتون رسوندن.  آقارینھ خ -    
 .لبخند زدم    
عاشق نگاه کردنن نھ .  نشو و اوضاعو بھ نفع خودت بر نگردونری جو گیالک -    
 .دنیخر
 .ستادی ھمان جا ادی کشرونیدستش را از دستم ب    
  اطالعات غلط درباره خانوما رو بھ شما داده؟نی ایبعد ک.  خوامی عذر میلیخ -    
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 . را باال دادممی ابروی تاکی. ستادمی مقابلش انھیدست بھ س    
  ھست؟یمشکل. شھروز -    
 . زدیپوزخند صدا دار    
 کال شما ای چن؟ی پی بانو ھم ممای نسخھ ھا واسھ سنی آقا شھروز از انیبعد ا! آھا -    

  آوردن؟ریرو گ
 .دستش را بھ زور گرفتم    
 ھم یھر پاساژ. رهی مارک می خانوم فقط مغازه ھامایس. می استثنا ھم دارگھ،ینھ د -    
 .رهینم

 . را برگرداندشیرو    
 . نشوری جو گی الکی موضوع اطالعات درست ندارھی در مورد یوقت. برو بابا -    
 . صورتش بردمکیسرم را نزد    
 ؟ی بداخالقیلی خیل دارقبو -    
 را کھ آماده کرده ی لبخندم حرفدنیحس کردم با د. نگاه پر خشمش را بھ من دوخت    

 .بود نثارم کند فرو برد
 ؟ی چیعنی ی پاساژگردی دونیتو اصال م -    
 .پوزخند زدم    
ِ و معلومات گرانبھاتونو در دی لطف کنشھیحاال م. دی دونیفقط شما م. رینھ خ -    
 د؟ی منم بذاراریاخت
 . بھ خودش گرفتی مآبانھ السوفی فافھیق    
 نفس کی دنی کشیعنی.  مطبوع داخل پاساژی قدم زدن تو ھوایعنی یپاساژ گرد -    
 پر زرق و ی ھانیتریتماشا کردن و. یشی شاپ رد می از کنار کافی داری وقتق،یعم

 ستی آدم فکرش متمرکز نیوقت.  چشم نوازیدن بھ رنگ ھاقدم زدن و نگاه کر. برق
 کھ از قدم زدن و فکر ی نظم بده و وقترش تونھ بھ افکای بھ آرامش داره، مازیو ن

 ی بره تو کتاب فروشای قھوه سفارش بده ھی شاپ، ی تو کافنھیکردن خستھ شد، بش
 نایا. رونی بادی ب کتاب ورق بزنھ و آخرشم آروم و سر حال از پاساژھیداخل پاساژ، 

 .گنیروانشناسا م. ستای من نیحرفا
 .مچش را گرفتم    
 برن ی لذت منایتری ودنیاز ھمون اول گفتم خانوما از د.  حق با من بودیدید. آھا -    

 .یتو جبھھ گرفت
 .اخم کرد    
 گھی موضوع دھی کال دیخر. یپاساژگرد. گھیخب از اسمش معلومھ د.  بابایا -    

 ؟ی دادشنھادوی پنیاصال تو خودت چرا االن ا. است
 . را باال انداختممیابرو    
 و می زنیگفتم ھم قدم م.  حال سرگرم کننده استنی و در عنھی ھزی کار بھیچون  -    

  کردم بھ فکرتم؟یبد کار. میشی و سرگرمم مگذرهیوقتمون م. می کنیھم نگاه م
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 .پر حرص نگاھم کرد    
 کھ کارت پولت رو نی تو بدون ایعنی گذروندن وقت؟ ی و برانھی ھزیکار ب -    

 . شھی باورم نمنجا؟ی ای منو آوردیبردار
 .عابر بانکم را نشانش دادم. حس کردم دلخور شده است    
 .نھ بھ جون خودم، با دست پر آوردمت -    
 .دمی نگاھش ترسطنتیاز ش. دی کارت را از دستم کشی ضربتیدر حرکت    
 .دمینشونت م -    
.  مغازه شدنی زده من، وارد اولرتی توجھ بھ چشمان حی حرف بنیبعد از زدن ا    

 دو تیدر نھا.  کردی داشت و با دقت نگاه می رگال را برمی رویِتک تک مانتو ھا
 نظر مرا ییدر کمال پررو.  روشن برداشت و داخل پرو شدیگری و درهی تیکیمانتو 
 بودم کھ وارد امدهی نرونی از مغازه اول بوزھن.  را انتخاب کردھر دو. دی پرسیھم م

کارت .  کھ الحق برازنده اش بودکی شی دست لباس مجلسکی.  اش شدی کنارکیبوت
. دو طرف را نگاه کردم.  بود، خارج شدمستادهی و بھ دنبال او کھ منتظرم نادمیکش

با .  و کفش استفی در حال انتخاب کدمی بروم کھ دیخواستم بھ سمت پلھ برق. نبود
 .انتخابش را کرد. اشاره دستش وارد مغازه شدم

.  نکتھ مھم بود کھ فراموش کردم بگمھی پاساژ دی جون، درباره فوای شری دونیم -    
 و کفش گرفتھ تا لباس و فیاز ک. ی کندای پی تونی می بخوای کھ ھر جنسنھیاونم ا

 . بھ ھم ھستندهی کھ مغازه ھاش چسبنھی اشمیخوب. گھیھزار تا خرت و پرت د
 . شودی فروشیمچ دستش را محکم گرفتم و نگذاشتم کھ وارد روسر    
از نھارم . ی کھ از بانک گرفتھ بودم بھ باد دادیتیکل حق مامور!  خانومیآش -    

 .ستی نیخبر
 بار نی اولیبرا.  نشده بودمی اصال عصبانقتایحق.  توجھ بھ حرفم وارد مغازه شدیب    

 در اوردی خواست حرص مرا در بیمثال م.  کندی می روادهی زدی در خردمی دیم
 کھ بھ خودش گرفتھ ی جدافھیعاشق آن ق.  بودمشی ھاطنتی شنی کھ من عاشق ایحال

 شد یِداخل تک تک مغازه ھا م.  باشمداشتھبود تا بھ قول خودش من جرات اعتراض ن
درآمدم آن قدر نبود کھ .  خارج نشودی کرد کھ دست خالی خودش را میو تمام سع

 ھی ھستند کھ حسابشان از بقیی روزھاکی شھی اما ھمم،ی کنی ولخرجمی بتوانشھیھم
 الزم ی زندگی استثناھا برانی وقت ھا ایبعض.  استثنا ھستشھیھم. روزھا جداست

 ی می را خالبمی ج گونھنی بار است کھ انی بار و آخرنی اولنی دانستم ای میوقت. ستا
 ھی تنبنی ادی چسبی بود کھ مییزمان ھا.  کندھمی خودش تنبالیکند، اجازه دادم تا بھ خ

چنان .  فوران خشمش بودنی آتش بس اژه،ی وری پر پنیکی ذرت مکزوانیدو ل. شدن ھا
اخم . استی فاتح دننی بزرگ تریی خورد کھ گوی متپر غرور نشستھ بود و با لذ

 . کردمیکمرنگ
 ؟ی کردی شوھرتو خالِبی جی خوشحالیلیاالن خ -    
 . را باال انداختشیابروھا    
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 پاساژ، حقشھ کھ ارهی و گذرون وقت بی کھ ھمسرشو بھ قصد سرگرمیشوھر -    
 . شھی خالباشیج

 . صورتش تکان دادمیدو تا عابر بانک را جلو    
 .می بکشی گرسنگدیه باتا آخر ما. ای کردیخانوم خانوما دو تا کارت خال -    
 . کردیدھن کج    
 نیبرو بب. انگار کوه کنده برام. دمایحاال چھار قلم آت و آشغال خر! ــشیا -    

 .خرنی مالی و ونی زناشون ماشی مردم برایشوھرا
 .دمیخند    
 .ی رو از دست دادژهی نھار وھیدر ھر صورت  -    
 .شانھ اش را باال انداخت    
 ما خانوما ھم د،ی کنیشما مردا با شکماتون حال م.  شدمری ذرت سنیمن کھ با ھم -    

 .دمیتازه من ھنوز عطر نخر. دیبا خر
 : رفتم گفتمی می خروجی کھ بھ سمت پلھ ھایدر حال    
 یاالنم پاکت ھا. ی بعدی پاساژگردی باشھ براییبای و زی و بھداشتیشیلوازم آرا -    
 .میر بردار بدتویخر
 .اسمم را بلند صدا زد    
 !ارمی رو بلھی ھمھ وسنی ایمن چھ جور. سایوا! شھرام -    
 : گفتمستادمی ای پلھ میھمان طور کھ رو    
 .زمی عزی کردی مدی کھ خریھمون جور -    
ھوس کرده .  تکان دادمیو بعد انگشت اشاره ام را کنار سرم بھ نشانھ خداحافظ    

 پلھ ھا قرار نیی کھ درست پای بھ ستوننھ،یدست بھ س.  سر بھ سر بگذارمیبودم کم
 شده یدنی کرد واقعا دی حمل می اش با آن ھمھ پاکت کھ بھ سختافھیق.  زدمھیداشت تک

 . و کمکش کردمدمیخند. بود  سرخ شدهتیصورتش از عصبان. بود
 .ی نکنی زبون درازادی بود کھ دفعھ بعد زنی ای برانمیا -    
 .می گذاشتنی را داخل ماشدھایخر. جوابم را نداد    
 ی نھار حسابھیخودم برم .  خونھذارمتیم. ی نداریدی خرای کار گھیخب تو کھ د -    

 .بخورم
 . دوختھ بودابانینگاھش را بھ خ    
 !نوش جون -    
 .دمیخند    
 .یباز کھ قھر کرد -    
 . را غنچھ کردشیلب ھا    
 یدار.  کردمدیحرصت گرفت خر. ی گفتھ قھر کردم؟ تو مثل بچھ ھا قھر کردیک -    
 .ی کنی میتالف
 . بھ نوک دماغش زدمیضربھ ا    
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 خوب ی خواد، ولی می سنتیدلت رستوران و غذا. ی دونم قھر کردیمن م -    
 . تو رو ھم ببرمی ذاره از من بخوایغرورت نم

 :پر حرص گفت    
 . چھ برسھ بھ منشھی می جورھی موش بخوره ،ی کھ تو بخرییذاغ.  ھایتوھم زد -    
 .سرم را تکان دادم    
 شھ؟ی میموش بخوره چھ جور -    
 و مغازه بھ مغازه یمن ھم بعد از آن ھمھ پاساژگرد.  اکتفا کردی دھن کجکیبھ     

 یشدن ھا حوصلھ رستوران و آداب غذا خوردن را نداشتم و از آن جا کھ ھنوز دلم م
 . اش کردمادهی خانھ پِیخواست سر بھ سرش بگذارم، رو بھ رو

 .امینھارمو کھ خوردم زود م. َ ھم دم کنی چاھی زمیعز -    
 کھ بھ ییبا اخم ھا.  نگاه کردمنھیاز داخل آ. و با زدن تک بوق از خانھ دور شدم    

 و در ھمان حال دمیخند.  رفتی می پر بھ سمت ورودیشدت در ھم بود و دستان
 پرس کی و کیشلی پرس شکی.  را گرفتممی بودانشی کھ از مشتریشماره رستوران

 . ود بھتر بییتنوع غذا.  مخلفاتھی با کلیسلطان
 

 )شانیپر    (
 

 ی مراهی لب بھ شھرام بد و بری درب خانھ را باز کردم و ھمان طور کھ زیبھ سخت    
 . را داخل گذاشتمدی خریگفتم، ساک ھا

تازه .  ول کرد و رفت غذا کوفت کنھدی ھمھ خرنیمنو با ا.  شعوری بیپسره     "
ِ خواست چھ کار کنھ؟ ا ا ا رفت؟یاگھ عاشق نبود م.  آقاشھی مشمی عاشقیادعا ِ پسره ! ِ

 یعنی.  دلخوش کردمایمنو بگو بھ ک.  کنمیکوفتم دم نم. زمی دم کن عزییچا.  پرروی
کاش .  خواد موھاشو بکشمیدلم م! یخودراض از.  خواد بگھ حرف حرف منھیم

 یِمن ساده فکر کردم شوخ.  شدی گفتھ بودم بھش دلم خنک مراهی دو تا بد و بھیحداقل 
چطور دلش .  آوردمیکاش حداقل درو محکم تر کوبونده بودم حرصشو در م.  کنھیم
 شانس ھمن اگ!  بابایا.  منھ کھ کالس نرفتم امروزریتقص!  تنھا غذا کوفت کنھادیم

 شویتالف. صبر کن. صبر کن آقا شھرام.  بابا اصال منو آدم حساب نکردایا. داشتم
 ."ارمیسرت در م

ھنوز .  لباسم را عوض کردمتیبا عصبان.  نداشتیانی پای ذھنی ھایری درگنیا    
 ایب" دیمنتظر بودم ھر لحظھ در خانھ را باز کند و بگو.  شد کھ رفتھ استیباورم نم

 نی ایبرا. امدین.  نبودشی بیالی ھا خنی ایول! "  لوسیدختره .  کردمیشوخ . بابامیبر
 ری کال سرازسی و مامکی پلیس.  را روشن کردمیوش بھ او فکر نکنم، گشتریکھ ب
 مربوط بھ چکدامیھ.  چک کردمگری بار دکی.  ھم مھرآناھی و بقیغاتیچند تا تبل. شد
 بود کی داد کھ نزدامیآن قدر پ.  دانست با خودش چند چند استیاو ھم نم.  نبودایبرد
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ھمھ درباره .  کردمباز  مھرآنا رای ھاامیپ. چی شھرام رو شود و االن ھیدست دلم برا
 .شماره اش را گرفتم. علت نرفتنم سر کالس بود

 !؟یاصال معلوم ھست کجا ھست -    
 :گفتم    
 .امینشد ب. سالم -    
 . شدیعصبان    
 چقدر نگرانت شدم؟ در ضمن باھات ی دونیم. ی دادی خبر مھی خوب ن؟یھم -    

 .کارم داشتم
 .دمی کشیآه کوتاھ    
  دادم؟ی مگھ قبال بھ تو خبر م؟ینگران چ -    
 . شدنی غمگشیصدا    
 کھ روزمیاز د.  استادنیاونم ا. یای بود کھ کالسم نومدهی نشی پی ولی دادیخبر نم -    

 .ی شدی نگران می من بودیتو ھم جا.  ازت خبر نداشتممیاز ھم جدا شد
 . از شھرام داغون بودیاعصاب خودم بھ اندازه کاف    
 . اومدهشی برات پی کارھی حتما دمی فھمیم.  شدمینم -    
 .ناراحت شد    
 ؟یکار ندار.  شمیمزاحمت نم. باشھ -    
 . نداشتمیدم حوصلھ منت کش بووانھیحداقل االن کھ خودم د    
 .ی کھ نگران شددی ببخشیعنی. ی کھ نگرانم شدیمرس. نھ -    
 . گرفتمدهیپوزخند صدادارش را ناشن    
 .فعال -    
 آمد ادمی.  دوست دلسوز و نگرانکی.  را کم داشتمنیفقط ھم.  را گذاشتیگوش    

پرده اتاق را کنار . دمیکش یپوف کالفھ ا!  چھ کاردمی نپرسیحت. گفتھ بود کارم دارد
 . چشم دوختمرونی بھ بیزدم و با دلخور

 نشی شدن ماشکینزد. ردی بگدهی بود انقدر واضح مرا ناددیاز شھرام بع.  بوددیبع    
 و لنتی را سایگوش.  انداختمعیپرده را سر. چھ زود برگشتھ بود. دمیرا از ھمان جا د

 کردم و با حدس و زی را تمیگوش ھا. دمی پتو خزریز. چراغ اتاق را خاموش کردم
 یعصب. امدی نی گذشت ولیادیزمان ز.  زدمیم نی حرکتش را تخمیرھایگمان مس

 ورود ی پتو را باال زدم تا راه برایبا حرص کم.  کم آورده بودمژنی پتو اکسریز. شدم
 کھ بر لب داشت، ی با آن لبخند مضحکنھی دست بھ سافھی قدنیاز د.  باز شودژنیاکس

 . خنده ام گرفتاری اختیب
 ؟ی دم نکردیچا -    
 .فتمی خواست با چنگ و دندان بھ جانش بیدلم م    
 .می کنی با ھم دم ممی برایب. ی خواد حرص بخوریخب حاال نم -    
 .از ھمان جا متکا را بھ سمتش پرت کردم. دی خندیبھ من م. دی خندیم    



 155 

 ؟ی خندی و میدیمنو حرص م -    
 . بغل زدری گربھ مرا زکیدستانم را گرفت و مثل . شروع بھ حملھ کردم. جلو آمد    
 ؟ی بریمنو کجا م.  خورهی بھت برمی مثل غولگمیبعد م. ولم کن -    
.  بودزی می غذا رویظرف ھا.  گذاشتنی زمیبھ سمت آشپزخانھ رفت و مرا رو    

 گاز ی را آب کردم و رویکتر. ود ری دانستم بدون من نمیم. دیچی پیتھ دلم حس خوب
 .گذاشتم

 . چانھ اش قرار دادریدستش را ز    
 .دی کھ خوابت پرنمی بیم -    
 . تفاوت نشان دھمی داشتم خودم را بیسع.  گذاشتمزی میقاشق و چنگال را رو    
 ؟ی گرفتیحاال چ -    
 . کردزیچشمانش را ر    
 . توی دارییعجب رو -    
 .شانھ ام را باال انداختم    
 .کیشلیش! بھ بھ -    
 .دیخند    
 . سفر مشھدمون گرفتمادیبھ  -    
 کھ با نفرت شروع شد و با حس خوب یسفر. خاطره آن سفر لبخند بھ لبم آورد    

. دلم گرفت.  احترام، دوست داشتن،یوابستگ!  نھ؟یحس عاشق. دی رسانی بھ پایعاشق
 عشق ی خالیجا.  خوب بودنش اصال خوب نبودی ھمھ حس خوب کھ با ھمھ نیاز ا
 خورد ی بر لب غذا میآرام و با لبخند. مبھ شھرام نگاه کرد.  لرز بھ تنم انداختیواقع

برق چشمانش نشان .  گذاشتی نمبی نصیو مرا از مھر و محبت خالصانھ نگاھش ب
 کھ ییُز زل زدن در چشم ھا لحظھ شرم کردم اکی یبرا.  دادیاز عمق صداقتش م

 یلیخ. پلک بر ھم نھادم. دی و نخواھد ددهی برقشان را ندیمطمئن بودم جز من، کس
 ی در دست فشردم و روشتریچنگال را ب. آن قدر کوتاه کھ شرمم را پوشش دھم. کوتاه

 .دستم را گرفت.  از جا برخاستمیَبھ بھانھ دم کردن چا.  انداختمزیم
 .ی نخوردیچیحواسم بود ھ.  کنمی من درست منیبش -    
 کھ یزیبھ ھر چ.  بودزیحواسش بھ ھمھ چ.  گونھ بودنی ھمشھیھم. حواسش بود    

 لحظھ نیحداقل االن و در ا.  خواستمینم.  شدی بھ من مربوط ممی مستقری غای میمستق
ِکھ سرشار از حس گند خ وجھ بھ من  تی او بی خواستم، ولی توجھ را نمنی بودم اانتیِ

 نگاھش شتریب.  بودپیخوش ت. رونیبا ھمان لباس ب.  بودستادهیپشت بھ من ا. بلند شد
 انداختم و خودم را با نییسرم را پا. پر از ترس بود وجودم. پر از غم بود دلم. کردم

 . سبز سرگرم کردمتونیچنگال و دانھ ز
 ؟یھنوز دلخور -    



 156 

 کردم یسع. من از خودم دلخور بودم! ؟ نھاز او! ؟یاز ک.  کرد دلخورمیفکر م    
 لبخند نی خواست نھ ای مستننی گرری دل سکیدلم !  سختیلیخ. سخت بود. لبخند بزنم

 . دادی می دو دلیمتظاھرانھ کھ بو
 . دماغم نشستی اش رویضربھ عادت    
از . ی خوبم کھ خوردی غذا،ی کرددتویبابا خر.  ھم دارهی چھ بغضنیبب!  بابایا -    

 .گھیخوشحال باش د. ی داری خوبنیھمھ مھم تر، شوھر بھ ا
 کھ ی تونستم خوشبخت باشم وقتیچطور م! من خوشبخت بودم؟!  گفت؟یراست م    

 .لب زدم.  داشتمیری حس پیتو اوج جوان
 .خوشحالم -    
 .چشمانش رنگ غم گرفت    
 فھمم چرا یفقط نم. نھ کی متتی داره اذی چھی کنم ی دونم چرا ھمش حس مینم -    
ُ کم سر درد دلتو شل مھیکاش . ی بھ من بگی خواینم  یلیبھ جون خودت خ. ی کردیِ

اگھ زن و .  بکنمی تونم برات کاری و من نمی غصھ دارنمی بی خورم میحرص م
 مشترک؟ ی از زندگدهی چھ فاگھید شوھرا تو غم و غصھ بھ درد ھم نخورن، خب پس

 یم. می دل ھم باشنی ھم بالدی باست،ی بستر شدن نکی نی مشترک فقط ھم بالیزندگ
 گم؟ی می چیفھم
 ی گفتم؟ رازھای چھ میول. بھتر از خودش. دمی فھمی ھم خوب میلیخ. دمی فھمیم    

 کردم پر است، ی خودم فکر میوقت. چوب خط اشتباھاتم پر بود.  داشتمیادیپنھان ز
 نی تریمیمادرم، صم.  انتخابم بودنی او آخری ھمدردیبرا.  بودزیپس از نظر او لبر

.  بودری تقصیاو ھم ب.  اطالع بودی بمی ھانی تری از خصوص،ی ھر دختریفرد زندگ
تمام .  داشتھ باشم و بخواھم درد دل کنمی نبودم کھ خصوصیمن دختر.  دانستمیم

 ری و مدمی داریکل حرف من و مادرم بھ نھار چ.  گذشتیزمانم بھ درس خواندن م
 یزمان.  مشترکیبعد ھم کھ صاف پرت شدم وسط زندگ.  شدی را گفت ختم منیا

. دمی کشیقینفس عم. می نداشتی حرف مشترکچیھ.  مادرانھ و دخترانھ ھای برادنمان
 . را کردم کھ خوب بھ نظر برسممیتمام سع.  اش شدمرهیخ

 .گمی داشتھ باشم می قابل گفتنِیمطمئن باش گفتن -    
 روزھا نیا. می تلخ زندگقتیفرار از حق. جواب دادن تنھا راه فرار بود دو پھلو نیا    

.  کردن را خوب آموختھ بودمیی سال ھا دو رونی ماه ھا و انی امیکھ نھ بھتر است بگو
 . بود کھ آموختھ بودمنیمھم ا.  مھم نبودنھایا.  ھدفی بدی منظور، شای بدیشا
لبخند گرمش را بھ . ینبات و خرما، قندان کوچک مس. ختمی ریدو استکان چا    

 . دیصورتم پاش
 
 
 

 )شھرام    (
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 ھم یکی و شانیدو تماس از پر. سھ تماس از دست رفتھ.  ام را چک کردمیگوش    

 ی کمدیشا. خوب بود.  آخر ھفتھ دعوتمان کردیبرا. شماره بھروز را گرفتم. بھروز
شماره .  شدمی ھم مطمئن مشانی از برنامھ پردیبا.  شدی عوض مشانی پریحال و ھوا

 .اش را گرفتم
 ؟یدی چرا جواب تلفنتو نم؟ییاصال معلوم ھست کجا -    
 . بودی شاکیادی روزھا زنیا    
  رفت؟ادتیباز سالم  -    
 .دیچی پی پوف کوتاھش در گوشیصدا    
 ؟ی شدیراض. سالم -    
 . کرده بودملنتی رو سای گوشمیجلسھ داشت. سالم.  درستھنی انیآفر -    
 . مکث کردیکم    
 ؟ی نداری تو برنامھ خاصنمی خواستم ببیم.  خونشونمی شام گفت بریمامان برا -    

 . زود خبر بدمدیبا
 . فکر کردمیکم    
 .برنامھ، نھ، ندارم -    
 :دیپرس    
 م؟یپس بر -    
 .دمیخند    
 م؟ی و پرسش؟ چرا نریکین -    
 . حوصلھ بودیب    
 .مامان منتظره.  من زودتر خبر بدم؟یفعال کار ندار. باشھ -    
.  آخر ھفتھ دعوتمون کردی بھروز زنگ زد برایآھا، راست.  کار ندارمزمینھ عز -    

 .می برنامھ نذارییحواست باشھ جا
 ! ھستن؟ایک -    
 .از سؤالش تعجب کردم    
 .شھیخب مثل ھم -    
 :دمیپرس.  شدیسکوتش طوالن    
 ؟یستی شده؟ خوب نیچ -    
 .دمی را شندنشی آه کشیصدا    
اشکال .  زودتر برمدیمن شا.  زنگ بھ مامان بزنمھیمن برم . خوبم. ستی نیزیچ -    

 کھ نداره؟
 ی ولم،ی دادم با ھم باشی محیترج. با خودم فکر کردم، اشکال؟ چرا اشکال داشت    
 . با مادرش تنھا باشدی خواست کمی مدیشا
 .امیمنم کارم تموم شد م. برو. نھ -    
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 ی آرام می کمدیشا. در دل آرزو کردم کھ با مادرش حرف بزند.  کردیخداحافظ    
بھ .  توانست ھم درد و ھمراز دخترش باشدی می مادر بھتر از ھر کسکی شھیھم. شد
 . دلخوش کردمنیھم
.  نشستھ بودی در ھم گوشھ ای اافھیکھ با اخم ھا و قرفت اما نھ تنھا آرام تر نشد بل    

 . مادرش استفاده کردمبتیاز غ
 ؟ی شده؟ ناراحتیزیچ -    
 .شانھ اش را باال انداخت    
 .ستمیناراحت ن. نھ بابا -    
 .سرم را تکان دادم    
 .می کنن با ھم بحث کردی فکر مھیاالن بق. باز کن اخماتو. یستی نشھیمثل ھم -    
 خانھ یھوا.  کردی مینی دلم سنگی روی بدیلیحس خ.  بر لب نشاندیلبخند زورک    

.  آمدیاکبر پدرش م...  ایصدا.  بلوزم را باز کردمیدکمھ باال.  بودنی سنگیلیشان خ
 مادرش یصدا.  بود و پرند داخل اتاقش در حال درس خواندنامدهیپرھام ھنوز ن

 .سکوت را شکست
 خانواده خوب ھستن؟.  خونھینماز م. ادی مادر؟ االن حاج آقا ھم میخوب -    
 .تشکر کردم    
 . احوال شما ھستندیای جوشھیھم -    
 .سرش را تکان داد    
 .دی سالم ما رو برسونشھیشمام ھم -    
 حی تسبیھمان طور کھ دانھ ھا. در حال ذکر گفتن بود.  شدمزی خمیبا آمدن پدرش ن    

 : کرد گفتی منییرا باال و پا
 .ادی پرند خواستگار بیقراره آخر ھفتھ برا -    
 .تعجب کردم    
  خبر؟یچھ ب. مبارکھ -    
 .دی کشششی بھ ریدست    
 دیھم خودش و ھم خانواده اش شناس و مق.  کردندشییھمھ تا.  کردمقیتحق -    

 .دییای آخر ھفتھ بیشما ھم برا. ھستن
 .دی کردی دعوتمان می عروسی دفعھ براکیفکر کردم خب . اشتم  دیحس بد    
 اش گنگ و رهینگاه خ.  پوست لبش بوددنیدر حال جو.  نگاه کردمشانیبھ پر    

 خانواده دیخواھرش طبق اصول و عقا.  اش بودی ناراحتلی دلنی ھمدیشا. نامفھوم بود
 ی خودم ھم میدلم برا.  کردی تک تکشان بود ازدواج مدیی کھ مورد تایبا شخص

 سھی در ذھنش در حال مقابودم مطمئن.  شدیدوباره مشکالتم شروع م. سوخت
.  آن ھا باشندییآرزو کردم خانواده ھا مسبب آشنا. سرنوشت خودش و خواھرش است

 لحظھ نی کھ بھ ما در آخرنیاز ا.  دانستمی نمزی چچیھنوز ھ.  ھم عاشق شده بوددیشا
 ی زندگیمن کجا.  بر صورتم نشستیاخم ناخواستھ ا.  شده بودمریدلگخبر داده بودند 
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 را عوض زی توان ھمھ چی نمشھی بودم؟ من فراموش کرده بودم کھ ھمخانواده نیا
من .  کرد کھ ھمھ دوستت داشتھ باشندی توان کاری نمشھیفراموش کرده بودم ھم. کرد

من خوشحال .  توان درست کردی ھا را نمی خراب کاریفراموش کرده بودم بعض
 قی دره عمھی یکھ کنار ھر قلھ ا  فراموش کرده بودمی رسم ولیبودم کھ دارم بھ قلھ م

 ام حسادت امدهیبھ باجناق ھنوز ن.  را فراموش کرده بودمزھای چیلیمن خ. قرار دارد
 . کردمیم

د نگاھش را پرن.  دادی محی را ترجنی زمیپدرش نشستن رو. سفره شام را انداختند    
 در حال تعارف کردن شھیمادرش مثل ھم. دی کشیحتما خجالت م. دی دزدیاز من م

.  در حال خوردن بودی کالمچی ھی توجھ بھ اطرافش، بی و بنییپرھام با سر پا. بود
و من از کل ...  کرد و من ی می بازشی غذاا بشانیپر.  کردم الل استی فکر میگاھ
بالفاصلھ بعد از شام بھ بھانھ . نھ نوع غذا و نھ طعمش .دمی نفھمچی کھ خوردم ھیشام

 چیھ. می بازگشت تا خانھ را ھر دو ساکت بودریتمام مس. می کردی خداحافظیخستگ
 لباس مان کردم و با ھزانی را آوچییسو. می سکوت نکردنی شکستن ای برایکدام تالش

 یادی زدیشا.  دانستمی ھمھ حس بد را نمنی ھجوم الیدل.  تخت انداختمیخودم را رو
 .تنھا بودم

. نوبت او بود.  توانستمی نمی خواست آرامش کنم ولیدلم م. لباسش را عوض کرد    
.  منِی رفع دلتنگی قدم شود براشی آرزو کردم او پیی زناشوی بار در زندگکی یبرا

 چرا لباست را عوض دی نپرسیحت.  زمان بردمی شدن پلک ھانی بھ اندازه سنگمیآرزو
پوزخند زدم و بھ خواب اجازه دادم کھ سلول  ، بھ حال خودم و دل کم توقعم؟یکردن

 . را آرام کندمیھا
بلند شدم و بعد از . حتما کالس داشت. کنارم نبود.  شدمداری بیِصبح با سردرد بد    

 .شستن دست و صورتم بھ آشپزخانھ رفتم
 ؟یلباستو عوض نکرد. سالم -    
 .پوزخند زدم    
 !چھ عجب -    
 کھ حوصلھ بحث و جدل نیبا ا.  سرگرم کردی چاختنیجواب نداد و خودش را با ر    

 . توجھ بودنش را فراموش کنمی توانستم بی اصال نمی نداشتم ولخودیب
 م؟ی دعوت نبودنایمگھ آخر ھفتھ خونھ بھروز ا -    
 . فرو بردممی موھاانی دستم را میبا کالفگ.  برده بودمادیکامال از     
 .دی ذاری آدم نمیحواس کھ برا -    
 .با تعجب نگاھم کرد    
  بود؟ی بھ کقای منظورت دقی بگشھی مم؟ی ذاریما حواس نم -    
 . پرت کردمزی میکارد را رو    
 ؟ی داریمشکل. نی تو و خانواده ت بودقایمنظورم دق -    
 . شدیعصب    
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ِ تو کدوم قسمت حواس جنابعالاقی من و خانواده م دقدا،یببخش -      م؟ی گذار بودری تاثیِ
 . تکان دادمدی بلند شدم و انگشتم را بھ نشانھ تھدزیاز پشت م    
 . کھ اصال حوصلھ ندارمچیَبھ پرو پام نپ. بس کن -    
 حد بھ اعصابم نی تا ازی دانستم چھ چیخودم ھم نم.  ام شدرهی گرد شده خیبا چشمان    

 پدرش ی حرفاای نبودم؟ ی خواستگارانی کھ از اول در جرنیا. فشار آورده است
 توجھ بودن آخر ی و بشانی درھم پرافھی ھم قدی شاقاتش؟ی اصل و نسب و تحقیدرباره 

 کس را چی و ھزی چچیآن قدر کھ حوصلھ ھ.  دادی آزارم میلیشبش؟ ھر چھ کھ بود خ
 بروم ی خواستم بدون خداحافظیم. دمی پوشیلباس مناسب.  گرفتمیعیدوش سر. نداشتم

 مبل نشستھ بود و زانوانش را بغل یرو.  کردمانمی مغموم و مظلومش پشافھی قدنیکھ د
 اش انھدستم را دور ش. دی صورتش چکی رویاشک درشت. کنارش نشستم. کرده بود

 . شانھ ام گذاشتیسرش را رو. انداختم
 . خستھ امیلیخ. خستھ ام شھرام -    
 .سرم را بھ سرش چسباندم    
 . بدتریلیخ. من بدتر از تو ھستم -    
 .دیآب دماغش را باال کش    
 . کردمی شھ بھ خواھر خودم حسودیباورم نم -    
 با من یاز زندگ. قلبم آتش گرفت. استخوان فکم منقبض شد. دیسرم سوت کش    

 باجناق ھنوز نیمگر ا! چرا؟.  کردیماگر بود کھ بھ خواھرش حسادت ن.  نبودیراض
 :دمی نسبت بھ من داشت؟ پرسی چھ برتردهیاز راه نرس

  کرده؟شی معرفیک -    
 .دستم را نوازش کرد    
 . عاشق ھم شدنیی جوراھی. ِپسره سال آخره.  ھستنیھم دانشگاھ -    
 :لب زدم! عشق.  کردی حسادت منیپس بھ ھم. مغزم در حال انفجار بود    
 شده حاال نظرشون یچ.  نداشتی با عشق و عاشقی خوبی ونھیحاج آقا کھ م -    

 عوض شده؟
 . دادھی شانھ ام برداشت و بھ مبل تکیسرش را از رو    
 .فقط قبلش از احساس پرند مطمئن شده.  خانواده اقدام کردهقیاز طر -    
لو آمده بودند؟ ادامھ  خانواده جقی کھ از طرنی اایدردش عشق بود . پوزخند زدم    
 :داد
 .تھی و محرمی نامزدی براشتریب.  استتھیمراسم آخر ھفتھ فرمال -    
 . گرفتھ بودنددهیکال ما دو نفر را ناد.  شدمی عصبشتریب    
 . کردنی دعوت مشونی عروسی ما رو براذاشتنی مھویخوب  -    
 گفت کھ عشق در نگاه اول یکاش م.  زدیکاش حرف م. حالم بد بود. سکوت کرد    

 گفت زمان باعث شده کھ یکاش م!  کرد کھ دوستم داردیکاش اعتراف م. ستیمھم ن
 او سکوت یول!  داندی گفت قدر من و عشقم را میکاش م! بھ من و عشقم اعتماد کند
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 من جرات نداشتم اعتراف ی ولند، کیاعتراف کرد کھ بھ خواھرش حسادت م. کرد
 او ی دلش بشکند ولدمیترس.  کنمی اش حسادت مامدهیھر ھنوز نکنم کھ بھ شوھر خوا

 ی ام مدهی آن کھ بداند نادیب.  گرفتی ام مدهی آن کھ بترسد نادیب. دل مرا شکست
 کاش یا!  اش بودمی کدام قسمت زندگقای کرد؟ من دقیاصال بھ من فکر م. گرفت

 !  کاشیا!  دادی ذھنم را می سوال ھانی اب جوایکس
 

 )شانیپر    (
 

 می بھتر بگوای ی خواستگاریخودم را برا. می رفتدی خریبعد از کالس با مھرآنا برا    
 با کابوس ھمراه می چند روز گذشتھ برانیتمام ا.  کردمی پرند آماده میھمان نامزد

 سر و تھ ی مرور خاطرات بری کردم تا شب فکرم درگیھر صبح کھ چشم باز م. بود
 ناگفتھ ای داده بود و ھر ورقش لی مرا تشکیندگ کھ لحظھ لحظھ زیخاطرات.  شدیم

 نیا.  دانستندی کھ ھمھ میی گفتھ ھاای دانستم و ی را در بر داشت کھ فقط خودم مییھا
 ی مانھی مخفی پنھان و ابراز عشق ھای ھاامکیدلم پ.  پروا شده بودیروزھا باز دلم ب

باز . دی طلبی ھا را ملھره دنی باز دلم ای ولد،ی لغزی و قلبم مدی لرزیدستم م. خواست
 وقفھ و کوبش ی بی ھادنیدلم تپ.  قطره آب را داشتمی تشنھ در آرزوریحکم ھمان کو

دلم عشق . باز آن حس عذاب وجدان در حال کمرنگ شدن بود.  خواستی ناتمام میھا
.  خواستیدلم فرار م.  بزرگی با ترس ھاختھی آمجانی عشق پر ھکی.  خواستیم

َپر زدنو پر زدن. آزاد و رھا شدن. است خویدلم پرواز م  وهی مدنیدلم چ. دور شدن. َ
 کھ یرانده شدن از بھشت.  خواستی دلم رانده شدن مدیشا.  خواستی ممنوعھ می

!  کردی ممیکاش رھا.  کردمی ساختھ است و من فکر نممی کرد برایشھرام فکر م
 . فرو دھمام ده را با آب دھن نداشتھ را چنگ زدم تا بغض قلنبھ شمیگلو
 کردم ی کھ فکر نمیزی و من بھ تنھا چمی شاپ داخل پاساژ نشستھ بودیداخل کاف    

 بر دی شھرام ھم مزیرفتارھا. باز سرد شده بودم. گردش چند روز قبلم با شھرام بود
 ی عاشقانھ ھای گاھش، حتی گاه و بی ھای پرخاشگرش،ی ھایکم حرف. علت شده بود

ِ دھانم گذاشتم و بھ زور نسکافھ فرو داخل  راکی از کیتکھ کوچک. از سر اجبارش
 . کردینگاھمان تالق. حال او بھتر از من نبود.  بار ساکتم نگاه کردمنیِبھ ھمراه ا. دادم
 .ی خوشحال باشدی کنھ بایِتو چت شده دوباره؟ بابا خواھرت داره ازدواج م -    
 . گذاشتمشیلبخند تلخم را بھ نما. ستاو بود کھ سکوت را شک    
 .ی اصال امروز حرف نزدشھیبر عکس ھم. ی مشکوکیلیتو خ. خوشحالم -    
 . را بھ من دوختسشینگاه خ    
َ کشمی نمگھید.  خواد خودمو بکشمو راحت شمیدلم م. شانی پرشمی موانھیدارم د -     ِ .
 .دمیُبر

 :ادامھ داد. بھ حس مشترکمان زھرخند زدم    
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 از ی دونی میچ. ی کنی می دردسر زندگی آروم و بیدار. ی بخندیحق دار -    
 . دونھی کس نمچیدرد من؟ ھ

 زبانم را یجلو.  دارمی تنشی آرام و بی کرد من زندگیفکر م. سرم را تکان دادم    
 :گفتم.  زود اعتماد کردنم را تکرار کنمِیشگی خواستم اشتباه ھمینم. گرفتم

تو ھنوز اول .  مشکل وجود ندارهیآدم ب. یفکر نکن فقط خودت مشکل دار -    
 .یری کنترل اوضاعو دستت بگی تونیم. یراھ
 .دستش را مشت کرد    
 باھاش معلوم فتوی زود تکلگھی مماین. می خواد زودتر عقد کنیبھنام م.  تونمینم -    
 .مایم طرف بھنامھ، مامان طرف نبابا. کن
 :دمیپرس    
 . دلت با کدومشونھ؟ برو دنبال دلت؟یخودت چ -    
 .تلخ نگاھم کرد    
 . برمشی پی عقالندیبا.  تونم برم دنبال دلمینم -    
 . شده بودمچیگ    
 چون ؟ی با بھنام باشی خوای بھ خاطر بابات میعنی.  شمیمتوجھ منظورت نم -    

 گھ؟ی منوی عقل ای کنیفکر م
 .نگاه متعجبش را بھ من دوخت    
 ماست؟ی گفتھ من دلم با نیک -    
 . اش شدمرهی خچی و گرانیح    
 نھ؟ی از اریمگھ غ.  طور برداشت کردمنیخب من از حرفات ا -    
 . دو دستش فشردنیسرش را ب    
 ...  حاالی عشق بچگانھ بود، ولھیاون . مامی کردم عاشق نیمن فکر م -    
 کھ از حرف ییتا جا! اصال و ابدا.  کردمیدرکش نم. حرفش را ناتمام گذاشت    
 ی گفتھ بود و اجبار پدرش برامای از عشق و عالقھ اش بھ نشھی بودم ھمدهی فھمشیھا

 . کردمینھ اصال درکش نم.  شدهنیی تعشی از پداری دیحت. ازدواج با بھنام
 بھنام؟ اگھ ای ی خوای رو ممایاالن تو ن. واضح تر بگو! یگی میفھمم چ ینم -    

اگھ .  غصھ خوردن ندارهگھی آماده است و دی کھ خب حلھ و ھمھ چی خوایبھنامو م
 .ی با پدرت صحبت کندی کھ بای خوای رو ممایھم ن
 .سرش را تکان داد    
 .ی دونی نمیچیتو ھ -    
 :دمیپرس    
  بدونم؟دی رو بایچ -    
 .نگاه دلشکستھ اش را بھ من دوخت    
 بھت اعتماد کنم؟ مگھ تو چقدر بھ من نی از اشتری بدی بھ تو بگم؟ چرا بادیچرا با -    

 ؟ی دلتو بھ من زدی چقدر از حرفا؟یاعتماد دار
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 . دادمی من حق را بھ او نمی حق داشت ولدیشا    
 . شد بھت گفتمیکھ م رو ییزایمن چ. ی کنی می انصافی بیدار -    
 : لحن ممکن گفتنی انداخت و با آرام ترنییسرش را پا    
 خواد تو یبھ خدا دلم نم. ھی منظورم چی دونیبھتر از من م. شانیدست بردار پر -    

 پس من ی تو نگفتگمی کھ منمیا.  ندارهی کنم، چون اصال بھ من ربطی کنجکاوتیزندگ
. ارمی ترسم بھ زبون بی دارم کھ میی ناگفتھ ھاھیمنم مثل تو .  دارهلی دلھی فقط گمینم
من خودم .  حرف ھا بھانھ استھیبق. َ فلکو کر کنھش گومیی ترسم طبل رسوایم

 . نشو از حرفامریتو دلگ. ِخواستم برات از درد دلم بگم
 . دستش گذاشتمیدستم را رو.  کالمش سوختتی مظلومیدلم برا    
 . شھیادآوری سخت برام ی خوام اون روزای گم، نمی نممنم اگھ -    
سکوتش آزارم . می کردی ھا را نگاه منیتری ھدف ویب. می شاپ خارج شدیاز کاف    

ھمان طور کھ .  بلد نبودم آرامش کنمی عادت کرده بودم ولشی ھایبھ وراج.  دادیم
 دانستم از یم.  بوداموختھی بھ من آرام کردن را نیکس. نتوانستم شھرام را آرام کنم

 ی تالشچی ھی گرفتھ شده است، ولدهیدانستم ناد یم. رفتار خانواده ام آزرده است
 را کھ تنھا خودش و دختر خالھ ییروزھا.  گذراندی را می سختیاو ھم روزھا. نکردم

 در خود فرو رفتھ نگاه ی بھ مھرآنای چشمریز. احمقش مسبب بھ وجود آمدنش بودند
ھر چھ با  ی کرد ولی آرام می او را کممی از دردھای قسمت کوچکدنی شندیشا. کردم

 .خودم کلنجار رفتم نتوانستم
*     
 پدرم و یخم و راست شدن ھا.  شروع شدی خواستگارییخالصھ جلسھ کذا    

 و زی ریای ھدایسبد گل بزرگ و کل.  گذاشت قابل انکار نبودی کھ بھ آن ھا میاحترام
عروس گلم، .  زدیچشمان پرند برق م.  شده بودیھ بند بستبای زیلیدرشت کھ خ

 خودم ی مراسم خواستگارادی بھ.  افتادی از زبان مادرشوھرش نمم،ی روبایعروس ز
 بود کھ نزده یِ جمع کردن گندی کھ برایمراسم.  ساده و از سر اجباریمراسم. افتادم
 ثروتش از دنی رخ کش بھی کھ برایی شھرام با آن ھمھ طالی و افاده اسیمادر ف. بودم

 الم کیاخم ھا و تلخ.  آورده بودندمی کھ برایدستھ گل.  کرده بودزانیسر و گردنش آو
در مراسم .  حال را تجربھ کرده بودمنی اگری بار دکی.  داشتم ادیھا، ھمھ را بھ 

 کھ از من ییتمام کارھا.  قدر حرص خوردمنیآن روز ھم ھم.  شھروزیخواستگار
ساکت تر از . دمی کشیآه کوتاھ.  نحو انجام شده بودنی بھ بھترمای سی شده بود براغیدر
دل او ھم .  چند روز گذشتھنیاو ھم ساکت بود، مثل ا.  کنار شھرام نشستھ بودمشھیھم

 توانستم یِ غم خودم صد برابر درد او بود، چھ می وقتیول.  دانستمیم. غم داشت
 یاحترام و محبت از نگاه تک تک اعضا. ه کردم بھ مھمان ھا نگاگریبکنم؟ بار د

 حضور شھرام  من کھ فقط پدر و مادریبر عکس خواستگار. دی باریخانواده داماد م
خواھر و .  بازنشستھ بودندریپدر و مادرش ھر دو دب. االن ھمھ آمده بودند. داشتند
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ک تر  کوچگرشی خواھر دست،ی زریھمسر برادرش دب. برادر بزرگش استاد دانشگاه
 .از پرند بود

پس چرا من و شھرام را بھ .  رفتندگریپرند و فرھاد بھ بھانھ حرف زدن بھ اتاق د    
 اندک، شکمم قی کنم و در ھمان دقایی آبروی بدندی ترسیاتاق نفرستاده بودند؟ حتما م

 دستم ی روشھی گر شھرام مثل ھمتیدست حما.  فرو دادمیبغضم را با چا. دیایباال ب
شکالت را باز کردم و بھ دستش . دمیترس!  کرده بود؟خی  قدرنیچرا دستانش ا. نشست

 .دادم
 ؟ی کردخیچرا . بخور -    
 . گوشم آوردکیسرش را نزد.  کردقی و عشقش را با نگاه بھ وجودم تزریمھربان    
 . دوستت دارمیلیفراموش نکن کھ من خ -    
 جمع نی در انیبھتر از ھمھ حاضر.  دانستمی؟ م کردی میادآوریچرا عشقش را     

 بود ییِدرد من حرمت ھا. ِ درد من عشق او نبودیاز عمق عالقھ اش با خبر بودم ول
 بود کھ برآورده نشده بر سرم ییِدرد من آرزو ھا. کھ بھ گناه نکرده شکستھ شده بود

 زی برانگنی تحس آن نگاه مشتاق ویبزرگ نبود ول ِدرد من آن سبد گل. آوار شده بود
ِدرد من درد ھ. ِمادر شوھر پرند بود ِدرد من محروم شدن از .  انگاشتھ شدن بودچیِ

 . بودی اعتمادیدرد من درد ب.  دانستمی بود کھ حق خودم میِمحبت پدرانھ ا
 .درد من آن لبخند بود.  آمدندرونیپرند و فرھاد با لبخند از اتاق ب    
پدر . ِ کل و دست بودی آن صدادنیدرد من شن.  زدند و دستدندیِ کل کششانیبرا    

ِدرد من آن بوسھ و آن فشردن دست . دی پرند را بوسِیشانیدست فرھاد را فشرد و پ ِ
 .بود
ِ اشک شوق بود نھ آن اشک حسرت و نی ادنیِدرد من د. ختیمادرم اشک ر     ِ

 او یخواھرم را در آغوش فشردم و بھ بھانھ خوشحال.  شدختھی من ری کھ برایافسوس
حلقھ را .  را خودشان خواندندتی محرمغھیص. ختمی خودم اشک ری حسرت ھایبرا

 شده باز و با ذوق دور نیی تزیھا ینیریش.  از گل قرار داده بودندی سبد کوچکانیم
 خی شھرام ھنوز چرا دست! چرا تلخ بود؟.  داخل دھانم گذاشتمیدانھ ا. گردانده شد

 !بود؟
برعکس .  کس اعتراض نکردچیھ.  کردندنییعروس و داماد تع.  شدنیی تعھیمھر    

 . من چانھ زده بودندمتیسر ق! مراسم من
. می خستھ بودمی نھ، بھتر است بگوایخستھ بودم، . دمی نفھمیادی ززی مراسم چھیاز بق    

 کھ از اول ییماسک ھا.  کندند؟ بس بودیچرا از عروسشان دل نم!  رفتندیچرا نم
 کاش زشت نبود و یا.  کردی مینی سنگیادی زمی صورتمان زده بودیمراسم رو

پس چرا در مراسم . زی شد، پشت مسرو شام ھم. می رفتیزودتر از مھمان ھا م
.  ھم بودوهیم. می داشتم؟ی داشتینیریش.  نبودادمی نبود؟ ی ما از شام خبریخواستگار

 خودم دسر درست نکرده بودم؟ ی روز خواستگاریچرا من برا. ر آوردپرند دس
 ! شدم؟ی کردن خستھ نماسی ھمھ قنیچرا از ا. پوزخند زدم بھ افکارم
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 ی محیترج. دمیمن ھم لباسم را پوش.  رفتن و دل کندن آماده شدندیکم کم ھمھ برا    
.  را نداشتمشانیدھای و تمجفی تعردنیحوصلھ شن. دادم با خانواده خودم تنھا نباشم

حرکت گھواره .  انداختم و چشم بستمنی ماشی صندلیخودم را رو. تحملم تمام شده بود
 .حوصلھ خانھ رفتن نداشتم.  کردی آرامم می کمنیوار ماش

  خونھ؟می االن نرشھیم -    
 . را صاف کردشیصدا    
 م؟یکجا بر -    
 .شانھ ام را باال انداختم    
 .می کم دور بزنھی.  دونمینم -    
 . را کم کردنیسرعت ماش    
 ؟ی خوری میبستن -    
 .ی و تکراریباز ھمان لبخند اجبار    
  وقت شب؟نیا -    
 .پشت دستم را نوازش کرد    
 .ی شام نخوردادیتو ھم ز -    
 .پس او ھم متوجھ شده بود    
 . گرسنھ نبودمادیز. بھ اندازه خوردم -    
 .دیآه کش    
 نی اگھی بار دھیما . ی کھ تو فکرشو بکنیزیزودتر از اون چ. گذرنی روزا منیا -    

 سخت تو ی کھ نرفتھ؟ روزاادتی. مایمراسم شھروز و س. میروزا رو پشت سر گذاشت
 میری بگی سختو تو زندگی اومدن روزاشی پی جلومی تونیما نم.  ھمھ ھستیزندگ

 ی روزانی کھ انھیمھم ا. میری سخت نگادی زو ری کھ زندگمیری بگمی تصممی تونی میول
 .شھیبدم مثل اون روزا تموم م

 مادرش را تاب ی اخم و تخم و غرغرھادیتموم شده بود؟ تموم نشده بود کھ ھنوز با    
 . آوردمیم

 :ادامھ داد    
 نھ؟ی از اریغ. می دوست دارگروی کھ ما دو نفر ھمدنھیمھم ا -    
کنار . دمی من بود؟ سرم را تکان دادم و نگاه دزددییمنتظر تا.  کردی نگاھم میسئوال    

 .سوپر مارکت توقف کرد
 وانھی خورم؟ بھ خدا منم دارم دی شم و حرص نمی من ناراحت نمی کنیفکر م -    

 جھی نتھی آخرش بھ ی کشم، ولی شنوم، زجر میزخم زبون ھا و متلک ھا رو م. شمیم
 نایمن ھمھ ا. بذار ھر کار دوست دارن بکنن. بذار بگن.  شمالی خی کھ بنیا.  رسمیم

 تونھ منو ی کھ میزیتنھا چ. دوستت دارم  کنم چون عاشق تو ھستم ویرو تحمل م
من و تو با . ستی طور ننی دونم ایکھ م. ی کھ تو ھم مثل اونا فکر کننھینابود کنھ ا

 اشتباه شروع کرده دیشا.  کنندیم کھ درباره ما اشتباه می کنیعشقمون بھ ھمھ ثابت م
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 و وارد ی کرداده کھ ارنیھم. ی بشدی ناامدیتو ھم نبا. میدی درست ادامھ می ولمیباش
. ی کنشرفتی پدیتو با. ی خودتو بھ ھمھ ثابت کنی تونی کھ مدهی نشون م،یدانشگاه شد
 با آتش اشتباه من ذارمینم. من پشتت ھستم. نترس.  کھ دھن ھمھ بستھ شھادیاون قدر ز

از کنارشون . ارهی نمی است و خوشبختتھی جشن ھا فرمالنی مراسم ھا و انیا. یبسوز
 . بذارنری تاثمونی آرامش و زندگی کھ رومی دیاجازه نم. میشیم  ردالی خیب

او با . ِنم اشک چشمانش دل خطا کارم را لرزاند.  کردکیدستم را بھ لبش نزد    
 ،ی زندگریرا عوض کرده بود و من با اشتباھم نھ تنھا مس می زندگریاشتباھش مس

 ی بود ولستادهی اشتباھش ایاو پا. دمی کشیبلکھ تمام باورھا و اعتقاداتش را بھ گند م
من بھ احساسات . دی طلبی نمستادنی ای برایی پایتاشتباه من آن قدر بزرگ بود کھ ح

 و عذاب وجدان دهی از سرم پرییباز حس پرواز و رھا.  کرده بودمانتیپاک او خ
ضربھ .  کردم با زدن لبخند دلگرمش کنمیدستش را فشردم و سع.  شده بودرمیبانگیگر

 :تگف.  شدی مادهی پی بستندی خری بھ دماغم زد و ھمان طور کھ برایکوتاھ
 .ی کنی خودت ضرر مشمی می جورھی.  مظلوم نگام نکنی جورنیا -    
 نیھمان طور کھ بھ دور شدنش از ماش.  تکان دادمشی بھ نشانھ تاسف برایسر    

 کی بھروز کھ بھ خاطر ما یمھمان.  شددهی فردا شب کشی کردم ذھنم بھ مھمانینگاه م
 .روز عقب افتاده بود

 
 ) شھرام    ( 

 
 

 کیآنقدر خستھ بودم کھ دلم .  را پشت سر گذاشتھ بودم یھفتھ سخت و پر استرس    
 ی ھم زبانچی کھ ھییجا.  گری کشور دکی.  دور ی جاکی.  خواست ی میسفر طوالن

 پا گذاشتم و یلپ تاپ را رو.  خستھ شده بودم ی تکراری صداھادنیاز شن. نباشد 
 ی خواستم و نمینم. سرسام آور بود   ھامتیق.  را چک کردم ی لحظھ آخریتورھا

 ھمسفرانم ، ھم زبان شتری دانستم بی کھ می سفری کنم برانھی ھمھ ھزنیتوانستم ا
 کامال متفاوت ، یشی با گوی دور داخلی از شھرھایکی دو نفره بھ ی سفردیشا. ھستند 

 .  آرامش بخش تر بوداریبس
 یبا ھر تلنگر.  نداشتم یحس خوب.  دادم ھیلپ تاپ را بستم و سرم را بھ مبل تک    

 غرورش است و  گرفتنی بھ باززی چنی مرد سخت ترکی یبرا. امکان شکستنم بود 
 بود شانیتنھا بھ خاطر پر.  کردم غرورم را بھ سخره گرفتھ اند یمن بھ شدت حس م

 و ادب و احترام متقابل را بھ یاستگار مضحک خوشیکھ لب فرو بستھ بودم و نما
.  مسخره را راه انداختھ بودند ی بازنیدفعھ قبل ، خانواده خودم ا. تماشا نشستھ بودم 

ِ توانست خار دل پری کھ میی ، تا جامای سیخواستگارمادرم ، در مراسم   شده شانیِ
 ، چنان ضشسکوت پر بغ.  دلم را زی و لب فرو بستن عزدنی بودم زجر کشدهید. بود 
 بفھمد با مادرم شانی آنکھ پریب.  در دلم بھ پا کرده بود کھ نتوانستم ساکت بمانم یآشوب
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 کردم کھ اگر دی زنم را بھ او نشان دادم و تھدگاهیجا. صحبت کھ نھ ، بحث کردم 
 ، با تک تکشان ، قطع رابطھ نمی نسبت بھ او ببی احترامی بای ی توجھی بنیکوچکتر

 بود کھ در مراسم نی ھمیبرا.  خواستم حرمت ھا شکستھ شود ینم. خواھم کرد 
 آن دیشا.   ھم بھ عروس اول داده شدییای آنھا ، بھ بھانھ رسم و رسومات ، ھداینامزد

 از خشم پنھانش را ی اندکی را آرام کند ولشانی پرۀ توانست روح آزردی ھا ، نمھیھد
 .  کردیکم م
ِ ، مخل شانی بار خانواده او بودند کھ با رفتار نابھ جانیا.  کرد ی بار فرق منی ایول     ُ
.  داشتھ باشم ی خواستم برخورد نادرستی توانستم و نمیمن نم.  شده بودند شیآسا
 یچاره ا.  ھم زخم خورده تر و دلشکستھ تر از آن بود کھ با آنھا صحبت کند شانیپر

 یدلم کم.  نداشت یانی پایی کھ گوی تلخی روزھایبرا.  دمیکش آه. جز تحمل نداشتم 
 ینشستن لب ساحل و گوش سپردن بھ صدا.  بودن الی خیب.  خواست یفکر نکردن م

 . چشم بستن. امواج 
  ؟ی نشستنجایچرا ا -    

 ی بھ نظر مشھی کوتاھش ، بچھ تر از ھمیادیبا تاپ قرمز و شلوارک اسپرت ز    
 : دیرس
 .  سفر کوتاه و دو نفرهھی ی گشتم برای خوب می جاھیداشتم دنبال  -    
 :  را باال بردشی ابروی تاکی    
  ؟ی خارجای یداخل -    
 : دمیخند    
 .  دوری ولیداخل. ررو نھ بابا بچھ پ -    
 : شانھ اش را باال انداخت    
 شیک -    
 :  گذاشتمزی میلپ تاپ را رو    
 ، دیشما قبال در آزمون خر.  ممنوع دیخر.  ی و گردشیاحتیسفر س.  زمینھ عز -    

 .  خانومیمردود شد
 :  کردیدھن کج    
پس خودت تنھا برو .  ؟ واقعا کھ ی سوزی میھنوز دار.  سیخس...  یمردود شد -    

 . شھیخرجتم کمتر م. حال کن 
 :  بھ خودم گرفتمی جدافھیق    
تنھا باشم .  برم ی سفر خارجھی تونم ی ، میای بیخوای ؟ اگھ واقعا نمیگیراست م -    
 . ایسواحل پاتا.  شھی ام نصف منھیھز
 ادامھ دادم. ط نگاھم کرد  فقی در کمال ناباوری بودم ولدشیمنتظر عکس العمل شد    

: 
 . دنی مژهی وسی سروونی ھتالش بھ آقاگنیم.  خوادی ماساژ خوبم مھیاتفاقا دلم  -    
 :  ؟ کوسن را بھ سمتش پرت کردمدی شنیاصال م. ھمچنان ساکت بود     
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  ؟ستی برات مھم نی بگیخوای میعنی -    
 :  زدیلبخند اجبار    
 . یکنی نمانتی دونم خیم -    
 : ابرو باال انداختم    
  ؟ستی نانتی و ماساژ بھ دست فرشتھ ھا ، از نظر تو خییای دریشنا با پر -    
 :سرش را تکان داد    
 . ی کھ رابطھ برقرار کنی خواینم -    
 :  کردمیدرکش نم    
 از ھمھ نظر بھ ھم متعھد باشن دی زن و شوھر باکنمی داره ؟ من فکر میچھ ربط -    

تو ھم چون منو .  انتھی خانتیخ.  نگاه یحت.  کنھی نمی ، فرقی و جسمیروح .
 بزرگھ گوشم کھی وگرنھ تی کردم ، ساکت موندی می داشتم شوخیدونی و میشناسیم

 . بود
سرد و خاموش خودش را با کندن پوست لبش سرگرم .  لبخند ھم نزد یحت.  دینخند    

 .  بودبیرفتارش عج. کرد 
 . باشیخوبھ ؟ شما راض.  بھتری جارمیم.  ای پاتارمینم. باشھ بابا -    
 : سرش را تکان داد و از جا برخواست    
  ؟ھی امشب چھی مناسبت مھمونیدی نفھمیراست. من برم آماده شم  -    
ِ پیچھ تر.  ؟ خوب ھمون اول بگو ی کنیحرف عوض م.  وانھی دۀدختر -    

 دو کالم میدار.  بابا نیبش" .  برو شنا و ماساژ ستیمھم ن"  هداری ھم بر میروشنفکر
 . میزنیدرباره مسافرت حرف م

 : چانھ اش زدری را زشینشست و دست ھا    
 .  کم کم آماده شمدیبا.  شھی مرید -    
 : بلند شدم و کنارش نشستم    
مناسبت .  دوستانھ است ی دور ھمھی. ی بریخوای کھ نمیعروس.  شھی نمرید -    

  ؟میحاال تو بگو کجا بر.  ھم نداره یخاص
 : شانھ باال انداخت    
 . گمیبزار فکر کنم بھت م.  دونمینم -    
 : دستم را دور شانھ اش انداختم    
 دی کھ خریفراموشم نکن.  فکر کن یحی تفری بھ جاھایکنی فکر می داریفقط وقت -    

 .  باشدی شخص شما ، ممنوع میبھ خصوص برا
 دو نیاخم واضح ب.  اش را بھ من دوخت رهینگاه خ. صورتش را بھ سمتم خم کرد     

دستم را از شانھ .  دی گزی را با دندان منشییلب پا.  کرد ی میی خودنمایادی زشیابرو
حرکت انگشتانش .  بھ گردنش دادم و فاصلھ را تمام کردم یاش باال بردم و فشار اندک

 خواستم از ی چھ مگریمن د.  کرد ی از من دور مرا  بدی ھا پوست سرم ، حسیرو
 وجود داشت ای حس خوب و دو طرفھ ، در دننی ؟ مگر بھتر و باارزش تر از ایزندگ
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بگذار حسودان ، بھ رخ .  خواھد ی ھر آنچھ کھ دلشان مندی بگوانی گواوهی؟ بگذار 
غرق شدن ھا و  نیھم.  بود ی حس ناب کافنی من ھمیبرا.  را شانیبکشند ، نداشتھ ھا

. لمس لطافت ھا .  قلب جانی تند و پر ھیکوبش ھا.  شدن ھا یکی. در ھم حل شدن ھا 
 چی نبود ، ھانی اطرافی ھایی گوھودهیاگر دخالت ھا و ب.  متقابل ی درک شدن ھانیھم
م  ھی ، کمبودمی نداشتادیاگر ز.  آل دهی ای زندگکی خانھ آرام و کی.  می کم نداشتزیچ

نھ .  کردند ی متمانی حمای زخم زبان ، فقط کمیکاش بزرگ ترھا ، بھ جا یا. نبود 
 . ی بلکھ عاطفیمال
 : دیسرش را عقب کش    
 .  شھرامی اوانھیبھ خدا د -    
 :  دادمھیچشم بستم و سرم رابھ مبل تک    
 . نھ کھ تو ھم بدت اومد -    
 :  ام گذاشتمنھی سیسرش را رو    
.  یفقط تو مھم.  کنند ی چکار مھی بقستیبرام مھم ن. وشحالم کھ تو رو دارم خ -    

از .  می برنجای مدت از اھی حاضرم ی ، حتیاگھ تو بخوا.  ؟ فقط تو گمی می چیفھمیم
 . می رو تحمل کنھی اشتباه بقی رفتارھامیستیمجبور ن.  میشیھمھ دور م

 :  شدزی خمین    
 ؟ی از زندگخوامی می کھ چدونمی وقتھ کھ خودمم نمیلیباور کن خ.  شھرام دونمینم -    
 : چانھ اش را باال آوردم    
  ؟یخوای ؟ فقط بگو منو میخوای می چستیمھم ن -    
 یشتری بنانی ، باز دلت اطمی حس ھا مطمئن ھستی از بعضنکھی وقت ھا با ایگاھ    

 مانی کھ بھ آن ای بشنوی کھ از زبان شخص مقابلت ، اعترافیدوست دار.  خواھد یم
. نھ .  کردم زیچشمانم را ر.  دمیناخواستھ ترس.  دی لرزشیمردمک چشم ھا.  یدار

 :  کردمرار تکیگریسئوالم را جور د. محال بود 
  ؟شانی پریچقدر منو دوست دار -    
 : لب زد    
 . یلیخ-    
ُ از کنار چشمش رو گونھ اش سر خورد انگشتم را  قطره اشککی. آرام شدم     
 :دمی صورتش کشیسی خیرو
 .  دونستمیم -    

 
 )شانیپر    (

 
در حقش بد . تک بھ تک، کلمھ بھ کلمھ.  شدی شھرام مدام در ذھنم اکو میحرف ھا    

من شھرام را دوست . دروغ نگفتھ بودم.  آوردمادیسوال آخرش را بھ . کرده بودم
 و دوست داشتن دو مقولھ یاز نظر من عاشق. فقط عاشقش نبودم! ادی زیلیخ. داشتم
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 کنارش بودم یوقت.  شدمی نبود دل تنگش میقتو. دوستش داشتم. کامال جدا از ھم بود
 ی ضربان قلبم باال نمدنشیبا د.  عاشقش نبودمیبا او خوش بودم ول. آرامش داشتم

از .  کردمی را گم نممیدست و پا.  گرفتی شدن تھ دلم را در بر نمیحس تھ. رفت
 حس می چقدر مھمھ؟ چقدر کمبودش تو زندگی حس و حال عاشقنیا" دمیخودم پرس

 "شھ؟یم
 . شدیکمبودش حس نم. مھم نبود    
 حد ساده و نی بار بود کھ تا انی اولیبرا.  نگاه کردمنھیبھ چھره ساده خودم داخل آ    
بلوز اسپرت و شلوار .  ھا آماده شده بودمی بھ اصطالح دور ھمنی ای برای رسمریغ
 کی رژگونھ کمرنگ و کی.  سرم بستھ شده بودی باالی کھ با سادگیی با موھان،یج

 خواستم شھرام ینم.  شدمی عوض مدیبا. یملیر  خط چشم وچی ھیب! رژ کمرنگ تر
. بود من ِی اشتباه زندگایبرد.  عشق دوست داشتمی طور بنی را ھممیزندگ. را نابود کنم

 یحت.  بودانتی خانتیخ.  گفتیشھرام راست م.  اشتباه دامن بزنمنی خواستم بھ اینم
 . فکر نا بھ جاکی ی نگاه اشتباه، حتکی

.  و از تھ دلیواقع. میدی خندیم.  بودمی سالگرد ازدواجمان رو بھ رونیعکس اول    
 . گشتمی بھ آن روزھا باز مدیبا

*     
 دلھره و لذت، فشرده شدن انی میحس. با ورودش ناخواستھ ضربان قلبم باال رفت    

 یسع. حالت تھوع داشتم.  بودکی ششھیمثل ھم. کوتاه نگاھش کردم. دل و استرس
.  دراز شدمیدستش رو بھ رو.  در پناه شھرام از نگاھش دور بمانمستادنیکردم با ا

انگشت شصتش را . کنم دست دراز کردم  آن کھ نگاھشیب. خودم عادتش داده بودم
 االن است کھ نیحس کردم ھم. ھی کمتر از چند صدم ثاندینوازش گونھ پشت دستم کش

 مبل بھ ما را نی ترکینزد.  و نشستمدمیدستم را عقب کش. قلبم از دھانم خارج شود
 ی عطر بِیرد پا.  صورت ملتھبم گذاشتمی کرده ام را روخیدست . انتخاب کرد

 چنگ میبغض بھ گلو. دمیناخواستھ بھ مشام کش.  دستم جا مانده بودیرو رشینظ
دست شھرام دور .  سرم را باال نگرفتمی نگاھش را حس کردم ولینیسنگ. انداخت

دست مشت شده .  بھ او چسباندمشتری خودم را بشھیبر خالف ھم. شانھ ام قرار گرفت
 گاری سدنی کشیحدس زدم برا. بلند شد و بھ سمت بالکن رفت. دمی دی چشمریاش را ز

 ی مامی پدنی خبر از رسیلرزش گوش.  بودریشھرام در حال صحبت با ام.  رودیم
 .داد

 "؟ی نگاه بدزدی خوای میتا ک    "
 سر یسرخ.  شکارم کردشی ھایخاکستر. ناخواستھ و پر استرس سر بلند کردم    
 را یرا پاک کردم و گوش امشی پد؟ی لرزیچرا دلم م.  و لبخندشدمی دی را مگارشیس

 کاش یا.  کنندی از شھرام خواست تختھ بازریام.  انداختمفی چشمانش داخل کیجلو
 یدستم را جلو.  افزودی بھ دلھره ام مام شھری خالیجا! لعنت بھ تختھ نرد!  رفتینم
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قلبم تا مرز .  کنارم نشستیکس. چشم بستم.  کردیعطرش سرمستم م. دھانم گرفتم
 . رفتشی پستادنیا

  خانوم؟یچرا تنھا نشست -    
 .چشم باز کردم. دمی کشی نفس راحتمی مری صدادنیبا شن    
 نش؟یاوردیآقا پسرت خوبھ؟ ن. شھرام تازه رفت -    
 .دی خوش رنگ و خوش حالتش کشی موھاانی میدست    
 ھی شب ھیبذار .  پرستارشیگذاشتم پ.  زنھی نق میلیفقط خ. خوبھ. زمی عزیمرس -    

 .نفس راحت بکشم
 .لبخند زدم    
  بود؟یاسمش چ -    
 .تعجب کرد    
 .آراد! ی فراموش کردمینی بی ھمو مری بھ دریاز بس د -    
 .دمیخجالت کش    
 .سالمت باشھ -    
 .نگار ھم بھ جمع ما اضافھ شد. تشکر کرد    
 .میمزاحم شد. یخستھ نباش -    
 . نکردمیکار. ن جوشانی کنم پریخواھش م -    
 . ابرو باال انداختمیمر    
 ھ؟ی چی دفعھ اکی دعوت نی الی دلمیدیفقط ما ھنوز نفھم -    
 .دینگار خند    
 .شھی مثل ھمی دور ھمھی -    
 :دیو در ھمان حال رو بھ بھروز پرس    
 مگھ نھ بھروز جان؟ -    
 . رو بھ ما زدی واضحیادیِبھروز چشمک ز    
 . ھمون درستھگھی خانومم میھر چ -    
 . از پشت سرم آمدشیصدا    
 ؟ی قھوه دارای ینگار جان، چا -    
 .نگار بعد از دادن پاسخ مثبت بھ سمت آشپزخانھ رفت    
 :ُ غر زدمیمر    
 . وسط حرفاموندی پا برھنھ پرنیباز ا -    
روز ھم تعجب  بھیحت!  و جواب ندادن؟ایبرد.  تعجب داشتیجا. جوابش را نداد    
 .کرد
 ا؟ی بردیخوب -    
 . خش داشتشیصدا    
 . کنھی کم سرم درد مھیفقط . خوبم -    



 172 

 . اشتباھمی ھامیمن و تصم. باعث سردرد او من بودم. دلم گرفت    
 : گفتمیمر    
 .یچون رو بھ موت. ی منو نخورددمید -    
 . ھنوز خش داشتشیصدا    
 . تر از تو ھم ھستیخوردن. ی جان تو نوش جون شوھرت باشمیمر -    
 .اوردی کم نمی مریُصورتم گر گرفت، ول    
 !بچھ پررو.  دلتم بخوادیلیخ -    
 .نگار فنجان قھوه را دستش داد    
 .ارمی قرص بدهیاگھ سردردت شد -    
وز ھم بھر.  رفتی می حسیتنم بھ سرعت رو بھ ب.  نشستکمیتشکر کرد و نزد    

لعنت بھ .  آوردمیعطرش را تاب نم.  بھ ھمکیجمع کوچک و نزد. کنارش جا گرفت
 . گذاشتممی گلویدستم را رو! ی عاشقیھر چ

 .ی ساکتیلی خانوم خشانیپر -    
 . دانم از کجا آمده بودی کھ نمیلبخند. در جواب صحبت بھروز لبخند زدم    
 .ستن ساکت ھشھی جز در مواقع خاص ھمشونیا -    
 . جوابش را دادمیمر. طعنھ کالمش را فقط من گرفتم    
 . با من طرف شویگی راست م؟ی آوردری آقاھھ، مظلوم گیآھا -    
 ی صدانیلحن پر تمسخرش با آرام تر. بھ بھانھ گذاشتن فنجان قھوه اش خم شد    

 !"مظلوم ؟" دیچیممکن در گوشم پ
 صبر کردم تا بر اعصابم مسلط یکم. بغضم را فرو دادم. چشم بستم.  زدیطعنھ م    

 بھ جمع گفتم و بھ سمت شھرام ی کوتاھدی آن کھ نگاھش کنم ببخشی بعد بیشوم و کم
 کھ بھ یشھرام با لبخند گرم و دست.  من کنار ھمسرم بودی مکان برانیامن تر. رفتم

 تاس ینوبت. را گرفتم و کنارش نشستمدستش . کرد سمتم دراز شده بود از من استقبال
 ی شھرام، صداِشی دادند جفت شی را حرکت مدی و سفاهی سی انداختند و مھره ھایم

 . را در آوردریاعتراض ام
 .یدو بار پشت سر ھم جفت آورد.  توی ھستیعجب خر شانس.  بابایا -    
 .رخانی شانسش کنارشھ امیخوب مھره  -    
 می آمده بود؟ چرا تنھایک.  داشتیچشمانش برق خاص. خاندمسرم را بھ سرعت چر    
 یِ حرکت نوازش گونھ دست شھرام پشت دستم، از استرسم کم نمی گذاشت؟ حتینم

 انگار امشب قصد جانم را کرده بود در ی توجھ باشم ولی را کردم تا بمیتمام سع. کرد
 ی کرده بود و چشمان قفلنھی سی کھ رویستان با دستادیکمال وقاحت پشت سر شھرام ا

 :دیسرش را کج کرد و پرس.  کردن داشترانیکھ قصد و
 ؟ی کمکم کنی تونیم.  تو دفتر کارم بدمراتیی تغی سرھی خواستم یم -    
 . فرو دادمیآب دھانم را بھ سخت    
 . ھستنی کھ برداشتم تخصصیی واحداشتری ترم بنیا. فکر نکنم -    
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 :ُغر زد    
 ؟ی زنم نگاه کنی باھات حرف می وقتشھیم -    
 . را گم کردممیدست و پا.  و شھرام را جلب کردری حرفش توجھ امنیا. دمیترس    
 . شھرام بودیحواسم بھ باز. دیببخش -    
 .شھرام دستش را دور شانھ ام انداخت    
 !نیآفر.  زن نمونھھی گنیبھ تو م -    
در .  استدهیِمطمئن بودم بھ زن نمونھ بودنم خند.  دور نمانددمی از دایپوزخند برد    

 ماند و بحث ناتمام رھا دهی کھ وقاحت کالمش پوشنیھم. آن لحظھ آن پوزخند مھم نبود
 . کردی متیشد، کفا

 . تاس انداختریام    
 .دو تا تک دادم.  شانسی بخشکیا -    
شھرام تاس ھا را برداشت و چند .  را ھم بھ سمت ما کشاندھی بقری امیسرو صدا    

 . دھن من گرفتی جلویشی نمایدور چرخاند و بعد با حرکت
 . خوامیجفت سھ م. زمیفوت کن عز -    
 تاب یدل ب.  داشتییِ اش قصد رسوای گرهی و خی کھ داغی از نگاھدمیخجالت کش    

 بلند خنده یصدا.  آوردیرا تاب نم یی پروای ھمھ بنی ام، ادهی حال ترسنیو در ع
 . مظلومانھ نگاھم کردریام.  اعصابم بودی روم،ی گونھ ھای و نگار بھ سرخمیمر
 د؟ی بندازری حقی بنده نی ھم بھ ای نظر لطفھی شھیفرشتھ خانوم م -    
 .دی را بھ ھم کوبشینگار کف دست ھا    
 .  تو از فرشتھ خودت کمک بخواهی ولر،ی امیفرشتھ رو خوب اومد -    
 . دستش را بلند کردطنتی با شمیمر    
 .گھیمنو م. گھیمنو م -    
 سر ی باالنھیھمان طور دست بھ س.  بوددهی کشایناخواستھ نگاھم بھ سمت برد    

 نفکی رحمانھ، جزء الی امروز، بیی بر لب کھ گوی بود با پوزخندستادهیشھرام ا
 : گفتمی بھ مریروز با لحن شوخبھ. چھره اش شده بود

 فرشتھ خانوم چوبت کو؟ -    
 : چسباند و مظلومانھ گفتری سرش را بھ شانھ اممیمر    
 .چوبم خونھ جا مونده.  کنمیفوت م -    
 . دستش را دور شانھ اش انداختریام    
ھ  کیالک. زمی عزی کنی و جادو می چوب با چوب، فرشتھ ای فوت، با فوت، بیب -    

 . تو دامی منو بندازی تونستستین
 ی تمامشانی ھا و خنده ھایشوخ. نثارش کرد" ی بدجنسیا" می و مردندیھمھ خند    

 ی مزه و خنده ھای بی حرف ھادنیحوصلھ شن.  خواستی گوشھ دنج مھیدلم . نداشت
 شدم و ی حتما از جمع جدا مدم،ی ترسی نمایاگر از تنھا شدن با برد. بلندشان را نداشتم

 . دادمی نجات م،یخودم را از زجر زدن لبخند اجبار
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 تنھا ماندن با چھار طی شرانیدر ا.  و سرو شام رفتندزی مدنی چی برامینگار و مر    
.  خواستھ ام بودنی نداشت، آخری نفرشان تمامکیِ نگاه ینی سنگییجنس مخالف کھ گو

 دست مشت شده ی عصبیتبا حال.  کردی می روادهی اعصابم پی زمختشان رویصدا
 ی محو شدن از روالی رقمھ خچی ادکلنش کھ ھرکلعنت بھ ما.  دھانم گرفتمیام را جلو

چرا . محکم تر و باالتر.  را باز کردم و دوباره بستممیِکش مو. انگشتانم را نداشت
قسم !  نشست؟ی جا نمکی داشت و ی بر نمنھی سی قالب شده اش را از رویدست ھا

  استرس فراوان از جا بریناخواستھ و از رو.  داشتیی خورم کھ قصد رسوایم
 ی مشت آب خنک از التھاب درونم کم مکی دیشا.  رفتمییخاستم و بھ سمت دستشو

 اندک ھم از چھره ام محو شده شیھمان آرا.  نگاه کردمنھی را در آسمیصورت خ. کرد
رنگم بھ شدت .  گذاشتی مشیھ نما اش را بی تابی زد و اوج بیچشمانم دو دو م. بود
کمد کوچک .  خواستمیچشمان طلبکار او نم ی حال نزار را جلونی بود و من ادهیپر

 رژ لب کی و رو کردم و ری زیشی آرالھی وسکی افتنی دی را بھ امییگوشھ دستشو
 را رنگ می گونھ ھایکم.  شدبمی بود کھ نصیزی مصرف گذشتھ تنھا چخیقرمز تار

 زیتا قبل از آماده شدن م.  نگار بھ در چسباندمی صدادنی شندیرا بھ امدادم و گوشم 
 خواھد رمیمطمئن بودم بھ محض باز کردن در غافلگ.  برومرونی خواستم بیشام نم

 . دادمی محی شدن ترجری بستھ را بھ غافلگی فضانیبودن در ا. کرد
 ی کھ شھرام بھ در می کوتاھی ضربھ ھای صدای دانم، ولی را نمدیچقدر طول کش    

 . آرامش را بھ قلبم بازگرداندیزد اندک
 شان؟ی پریخوب -    
 از ستون مھره ی نگران پشت در، عرق سردی نگاه ھادنیدر را باز کردم و از د    
با خجالت آن ھا را از خوب بودن حالم مطمئن کردم و بھ . ُ سر خوردنیی رو بھ پامیھا

 با ای بھ انتظار نشستھ بودند و بردزیھروز پشت م و بریام. می رفتیسمت نھار خور
 کیبعد از .  شده بودرهی بود بھ ما خرده شلوارش فرو ببی کھ در جیدستان

 رو ی صندلی کردم حضور پر حرف او را درست روی آرام نشستم و سعیعذرخواھ
 من و ی و بھروز و دلھره ھاری امی ھای شوخانیغذا م. رمی بگدهی نادمیبھ رو

 . نگار و بھروززی و سورپرامی خورده شد و ما ماندای بردیپوزخندھا
 خانواده کوچکشان یبھروز دستش را دور شانھ نگار انداخت و خبر داد کھ بھ زود    

تنھا .  استشانی کردن ما در شادمی سھی برای مھماننیسھ نفره خواھد شد و در واقع ا
 حسرت در نگاه شھرام و پوزخند پر خشم ندی شب نحس کم داشتم، دنی کھ در ایزیچ

 شد لی بچھ دار شدن ما بود، کھ آن ھم تکمی برامع زنان جی آرزودنی بعد از شنایبرد
 . من رقم خوردی زندگی شب ھانی از مزخرف تریکیو 

 بودند را دستم داد و حواس دهی مناسبت خرنی کھ بھ ھمیکی از کینگار تکھ کوچک    
 ی زمان برانی شلوار شھرام واژگون و بھتری روی دستشیپرت من باعث شد کھ پ

ِ شھرام و سرگرم بحث بچھ بودن جمع استفاده کردبتیاز غ.  فراھم شودایبرد ِ. 
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 برات ی و وانمود کنی نگاه بدزد؟ی مسخره ادامھ بدِی بازنی بھ ای خوای میتا ک -    
 بھ ھم میدی نشون م کھینی از اشتری بفھمھ کھ من و تو بی خوام کسی نمتم؟ی اھمیب

. یراھشو کھ خوب بلد.  دفترمیای و فردا می کنی بھانھ جور مھی پس خودت میکینزد
 . خونتونامی من میایاگھ ن. فردا منتظرتم!  و چند بارنیچند. یقبال اومد

  رفتم؟یکجا م. دمی شنی ضربان قلبم را میصدا. گفت و بلند شد و رفت    
 .شھرام کنارم نشست    
 خامھ ِیفکر نکنم لکھ چرب.  داغون شدهیشلوارم حساب!  حواس پرتیدختره  -    

 .پاک شھ
 لکھ نیمھم ا"نگاه ماتم را بھ شھرام دوختم و با خودم فکر کردم .  بودمجیھنوز گ    

 ." دلش زدم پاک شھی کھ روی کاش لکھ است،ین
 . کرده ام را در دست فشردخیدست     
 .شھیپاک م. اتفاقھ. ستیمھم ن. ادی منییھ تند فشارت پا بابا تو ھم کیا -    
 :دمیپرس    
 شھ؟ی پاک میچ -    
 .دیخند    
 .شینی بینگو کھ نم. ی بزرگنیلکھ بھ ا -    
 یحت.  شدی کھ از او داشتم مطمئن بودم پاک نمیبا توجھ بھ شناخت.  شدیپاک نم    

 .  شدیکمرنگم نم
 

 )شھرام    (
 

 ھر دو ی روی بدیلی خری تاثری اخیاتفاق ھا.  شده بودی سفر قطعی براممیتصم    
آن .  از تھ دل بخنددشانی پردمی بار ندکی یتمام شب گذشتھ حت. نفرمان گذاشتھ بود

 توانست ی سفر کوتاه مکیصد در صد .  ترساندی حال و نگران بود کھ مرا میقدر ب
 ھماھنگ کرده بودم و قرار ییمایآژانس ھواپ با.  ھر دو نفرمان را عوض کندھیروح

 تماس گرفتم تا از شانیبا پر. بود مدارکمان را تا قبل از ظھر بھ دستشان برسانم
 خواستم آنجا ھم نگران ینم.  مطمئن شومشی کالس ھا و امتحان ھایساعات و روزھا
 اتالف ونبد.  رفتمی بھ خانھ ممانی برداشتن پاسپورت ھای برادیبا. دانشگاھش باشد

.  فرصت بھ دست آمده بھ سمت خانھ رفتمنیھ کارھا سر و سامان دادم و در اولوقت ب
 بھروز با شوق از بچھ دار یوقت.  کردمی فکر مشبی دی مھمانلی بھ دلریتمام مس

 ی مینی دلم سنگی پدر شدن بدجور رویآرزو. ختی تھ دلم فرو ریزیشدنشان گفت، چ
نھ . چھ دار شدن مجددمان نشده بود از بیشان، حرفیبعد از سقط خودسرانھ پر. کرد

 دانستم کھ بھانھ اش درس و دانشگاه و یم.  داشتیلی گفتھ بودم و نھ او تمایزیمن چ
 ھر بار ی کنم، ولری خواستم با ابراز خواستھ ام ذھنش را درگی است و من نمشرفتیپ

.  خوردمی مغبطھ  از دوستانم پدر شده است، ناخواستھ بھ حالشیکی دمی شنیکھ م
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ھم از لحاظ . اوردی ما بھ وجود بی در زندگی بزرگریی توانست تغی بچھ مکیوجود 
 بھ بچھ بھ شانی دانستم پریھر چند کھ م. شانیمحبت خانواده ھا و ھم آرام تر شدن پر

 آوردن ادیبا بھ .  استری کند و از نظرش بچھ دست و پا گیعنوان منبع آرامش نگاه نم
 او زود ی ھنوز براتی مسئولرفتنی پذدی کھ شادمی رسجھی نتنیش بھ ای ھایخرابکار

 ی بچھ اشک می کھ وسط اتاق نشستھ است و ھم پای اش در حالافھیتجسم ق. باشد
 . لبم کردھمانی را می لبخند ناخواستھ ازد،یر

پاسپورت ھا و .  گذاشتھ استی پاتختی گفتھ بود مدارک مھم را داخل کشوشانیپر    
بھ .  شناسنامھ واقعا خنده دار بودندی رویمی قدیعکس ھا. شناسنامھ را برداشتم

 بلند شیگرچھ من ھم با آن خط ر.  پر و حجاب کاملشی با آن ابروھاشانیخصوص پر
 ی کامال خالی کردن کارت ملدای پیرا برا کشو.  بھتر از او نبودمیلی خیو چکمھ ا
. جواب نداد.  را گرفتمشانیشماره پر. حتما دست خودش بود. دمشید نیکردم ول

 .احتماال ھنوز کالسش تمام نشده بود
 توجھم را یدفترچھ کوچک.  گذاشتمی قبلی را سر جای اضافیمدارک و کاغذھا    

 کلمھ چی و بدون ھخی صفحات با تارشتریب. جلب کرد با تعجب برداشتم و نگاه کردم
 کند ی مادداشتی عادت ماھانھ اش را خی تارشانیحدس زدم پر. ود پر شده بیاضافھ ا

 ورق و نیخنده ام گرفت و آخر.  دھدی مام کار را انجنی بودم کھ ادهیچون قبال د
 ی کھ من مییتا جا. تعجب کردم.  بودروزیمربوط بھ د.  را نگاه کردمخی تارنیآخر

 نصفھ دی شا؟ی چیعنی.  امکانش نبودمی کھ شب گذشتھ با ھم بودنیدانستم و با توجھ بھ ا
 کی یا حتی جملھ کی دنی ددی دفترچھ را ورق زدم بھ امگری بار دکی. شب شده بود

 ماھھ بود و البتھ کم و کی ھا فاصلھ خی اکثر تارنیب.  نداشتیزی چخی جز تاریکلمھ ول
ر حس  بانی اولی برای حرف و کلمھ اچی و نبودن ھخی آن ھمھ تاردنید.  ھم داشتادیز

 ناگفتھ در خود جا ی نوشتن ھا کلی رمزنی اشھیھم.  و شک را در دلم کاشتینیبدب
 !خ؟یچرا فقط تار!  داشت؟ی پنھاناز چھ رشانیپر.  دادیم

 پس ھر چھ بود میتمام مدت با ھم بود.  را در ذھنم مرور کردمروزیاتفاقات د    
 آشفتھ کشو را ی برگرداندم و با ذھنشیدفترچھ را سر جا.  با من داشتیمیارتباط مستق

 دهی کھ از او نپرسیحداقل تا زمان.  کنمی کردم ذھنم را از افکار پوچ خالیسع. بستم
 رفتن بھ ی کھ برایتمام حس و حال. دمی کشقی عمفسچند ن.  کردمیبودم قضاوت نم

 وانی لکیبھ آشپزخانھ رفتم و خودم را با خوردن .  بوددهی داشتم پرطی بلدیآژانس و خر
 .آب سرگرم کردم

*     
.  بلند بھ آن سمت رفتمیبا قدم ھا.  آمدی از اتاق خواب می زنگ گوشیصدا    
 .تماس را برقرار کردم.  بودشانیپر

 ؟ییکجا. سالم -    
 ؟یزنگ زده بود. کالسم تازه تموم شد. سالم -    
 . فکر کردمیکم    
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 . نکردمداشیپ.  خواستمی متویآره، کارت مل -    
 : مکث جواب دادیبا کم    
 ھ؟ی ضروریلیحاال خ.  برمی ھمرام مشھیھم.  پولمھفیتو ک -    
 . فرو بردممیدستم را داخل موھا    
 . کنمی وقت نمگھیامروز د.  فردای گذاشتم برای کھ بود ولیضرور -    
 :دیپرس    
 ؟ییاالن کجا -    
 ؟یای میتو ک. خونھ -    
 :با من و من جواب داد    
بھت .  نشھلی تشکدی دونم شایحاال نم. قرار بود برامون کالس رفع اشکال بذارن -    

 .دمیخبر م
 . توانستم تا آن موقع صبر کنمینم    
 ؟ی شدضی مرشبید.  سوالھیفقط . باشھ -    
 :دیبا تعجب پرس    
 چرا؟.  نھض؟یمر -    
 .متوجھ منظورم نشده بود    
 . ماھانھ استھیضیمنظورم ھمون مر -    
 :جواب داد    
 ؟ی پرسیچرا م. ھنوز زوده -    
 شی چھ بود؟ صداانیپس جر.  نبودی ارتباطچی او ھِیضی ھا و مرخی تارنیپس ب    

 .رشتھ افکارم را از ھم گسست
 ؟یارتی سفر زمی بری خواینکنھ م -    
 . توانستم از او بپرسمیچطور م    
 .برو بھ کارات برس.  سوال کردمی جورنینھ ھم -    
 بھ زمان و روز یشتری سراغ دفترچھ رفتم و با دقت بگریبار د. می کردیخداحافظ    
 .  ھا نگاه کردمخیتار
 

 ) شانیپر    ( 
 

 کی ، زدمی کھ میتنھا حدس.  پرس و جو کند میسابقھ نداشت شھرام درباره دوره ھا    
 در یول.  بود بیسوالش عج.  ھم دلش ھوس بچھ کرده بود دی شاای  بود ویارتیسفر ز

 .  بودای او ، بردی لحظھ مھمتر از کنجکاونیا
 امکانش گری االن دی بروم ولدنشیقصد داشتم بھ بھانھ کالس رفع اشکال ، بھ د    

 دانستم شھرام یاالن کھ م.  کھ دستم رو شود دمی ترسیشھرام خانھ بود و من م. نبود 
 دیاز او بع.  زدی در گوشم زنگ مای برددیھنوز تھد. خانھ است ، سردرگم شده بودم 
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 رفتم ھر چند ی مدنشی بھ ددیبا.  دیای و بھ خانھ ما بزداندای بنیینبود کھ سرش را پا
 بار کی را نھ تنھا با او بلکھ با دلم ، فمی تکلدی بای سخت بود ولمی با او براییرودررو

 خواستم بخاطر عشق و ینم.  را گرفتھ بودم ممیتصم.  کردم ی مشخص مشھی ھمیبرا
 ی خودم مشکل داشتم واانواده با خیبھ اندازه کاف.  ، مضحکھ خاص و عام شومیعاشق

عشق بھ .  و ھمسرم پشت کرده ام ی ، بھ زندگی بخاطر عاشقدندی فھمی کھ میبھ روز
ذره ذره .  خورد ی بود و مرا از درون م در وجودم النھ کردهانھی مورکیاو ، مثل 

خودم شروع کرده بودم و خودم تنھا .  گذشتم ی از خواستھ دلم مدیبا.  کرد ینابودم م
 بود کھ روز نی کار انیبھتر. اما نھ امروز .  توانستم تمامش کنم ی بودم کھ میکس

 فرستادم کھ فردا امی پای بردیبرا.  انتخاب کنم ای حرف زدن با بردی را برایگرید
 .  کردم جواب دادی از آنچھ کھ فکر معتریسر. منتظرم باشد 

 ". امی من میاین. االن منتظرتم . اصال . نھ     " 
.  صورتم گذاشتم یکف دو دستم را رو.  شده بود وانھیبھ خدا د.  شده بود وانھید    

 ی نمیحت.  و پاک کردم  نوشتمامی از ده پشتریب.  شدیامروز نم.  کردم ی قانعش مدیبا
تماس . شماره اش را گرفتم .  شدیبا کلمات نم.  اش کنم ی توانم راضیدانستم چطور م

منتظر بود من شروع کننده باشم و من بھ انتظارش . ماند   ساکتیرا برقرار کرد ول
 :  دادمانیپا

 . سالم -    
 : دیچیم پ بمش در گوشیصدا.  بود کھ انتظار داشتم یزیآرامتر از چ    
 . یبھ بھ خانوم فرار -    
 فاصلھ دور و از پشت تلفن نی را از اشیمن کھ تاب صدا. ضربان قلبم باال رفت     

.  گذاشتم می گلوی و دستم را رودمیلبم را محکم گز.  کردم ی مدینداشتم ، رودرو چھ با
 : دیپرس.  نداشت یآشوب دلم تمام.  کردم ی انگشتانم حس مری ھا را زانھیحرکت مور

  ؟ی ساکت بمونیزنگ زد -    
 . لعنت.  ھا انھیلعنت بھ مور.  سوزاند ی ھم می ، از پشت گوششی صدایگرما    
 . نھ -    
 : دیآه مانند نفس کش    
  ؟یخوب -    
 شعلھ ور شده بود یدرونم آتش.  توانستم حرف بزنم ی گذشت و من نمی ھا مھیثان    

 .  بودندیکلمات از من فرار.  آمد یکھ کنترل حرارتش از من بر نم
 : آرام گفت    
  ؟یای می ؟ کییکجا -    
 : لب زدم    
 . امی تونم بینم -    
 : تلخ شد    
 . یای بیمجبور.  من منتظرم یول -    
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 : التماس کردم    
 .  اصرار نکنکنمیخواھش م -    
 :  کردمیفھ بودنش را حس مکال    
  ؟ی ترسی ؟ از من میایچرا ؟ چرا نم -    
 : ادامھ داد.  دمی ترسی از او بترسم ، از خودم منکھی از اشتریب.  دمی ترسیآره م    
 و ھر وقت یای بشیپی ھر وقت خواستستیقرار ن.  ی بھ من بدھکارحی توضھیتو  -    

 .  عقبی بکشینخواست
 را کھ کنترل یی خواست قطع کنم تا نشنوم صدایدلم م.  گلھ مند بود شیلحن صدا    

 :  افسوسی داد ولی میشروی گرفت و بھ احساس اجازه پیعقل از دستم م
 . دمیقول م.  امیفردا م -    
 :  آه بسنده کرددنیاصرار نکرد و بھ کش    
 . یچونی نکن منو بپیمواظب خودت باش و سع. فردا منتظرم  -    

سرم را خم کردم و بھ خاطرات .  را بھ لبم چسباندم یگوش. منتظر جوابم نماند     
 ھا مجوز انھی را بھ ھم گره زد و بھ مورای کھ من و بردیخاطرات. اجازه شورش دادم 

 . ورود داد
 

 کھ یمرد.  شد ای بردزمی شدم و تنھا دست آودی و کمکش ، نا امنازی کھ از پریروز    
 کھ نگاه یمرد.  دانست ی زن را مکیِ با ادب بود و راه رفتار درست با شھیھم

 یلی بار بھ او زنگ زدم اما خنی اولیبرا.  لمس کرده بودم شھی گرش را ھمتیحما
 آشفتھ یبا حال. رودررو سخت تر بود . اما نھ . دم ی دی او را مدیبا.  شدم مانیزود پش

 :  شماره اش را گرفتمگریبار د
 . المس -    
 : دیچی متعجبش در گوشم پیصدا    
  افتاده ؟ شھرام خوبھ ؟یاتفاق -    
 ترس ھم ی حتیول.  دمیترس.  جواب سالمم را نداد یآنقدر تعجب کرده بود کھ حت    

 : جلودارم نبود
 . نمتونی ببدیمن با... چطور بگم ؟... من ...  من یول. شھرام خوبھ  -    
 : دیپرس.  زده شده است رتی من حیی پروایمھ ب ھنی دانستم از ایم    
  ؟شھی میمربوط بھ چ -    
 :دمی پرسیجیبا گ    
 شھ؟ی مربوط می بھ چیچ -    
 : دیچیپوف کالفھ اش در گوشم پ    
  خبر داره ؟داری دنی ؟ شھرامم از اشھی مربوط می بھ چداری دنیا -    
 بھ ای کردم بردی درصد ھم فکر نمکی یحت.  بار من بودم کھ تعجب کردم نیا    

 :  و دلھره ام چند برابر شددمیترس.  بدھد تی ندانستن شھرام اھمایدانستن 
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 .  بدونھدمینبا.  دونھینھ نم -    
 :  شدیعصب    
 ی االن بگم کھ زندگنی ، ھمتھی شخصیاگھ درباره زندگ.  شمیمتوجھ نم -    

 .  ندارهی تو و شھرام بھ من ربطیخصوص
 و دور دی طرز صحبت بعنی مودب اشھی ھمیای ؟ از بردزدی بد حرف منقدریچرا ا    

 کردم یفکر م.  بود نی ، ھمنمی کردم از او ببی کھ فکر نمیتنھا رفتار. از انتظار بود 
 االن ی توانم از او کمک بخواھم ولی و من مکندی باز مرا بھ دفترش دعوت مِیبا رو

.  شدمی مچارهی کرد ، بیاگر او ھم کمک نم.  شدمی موبرو کامال متفاوت ریبا برخورد
 :  کردمی می او را راضدیبا.  کردم بھ افکارم نظم دھم یسع
 رو ی از شما کسریغ.  دارم ازیمن واقعا بھ کمک شما ن.  ای آقا بردکنمیخواھش م -    

 .  دارمنانی کھ بھش اطمی ھستیشما تنھا کس. ندارم 
 : دمی فھمی را از لحن حرف زدنش منیا. کالفھ تر شده بود     
 . ھی حاشی ؟ اصل موضوع ؟ بھیموضوع چ -    
 :  فرو دادمیآب دھانم را بھ سخت.  کمک کن ایخدا    
 ... خوامیم...  خوامیم. من حاملھ ام  -    
 . چقدر سخت بود.  ؟می چطور بگوایخدا    
 : کیستری بلند و ھیخنده ا.  دیخند    
 مربوط باشھ ، تونھی کھ می کسنی موضوع بھ آخرنی ایکنیفکر نم.  خانوم نیبب -    

 ؟ی فکر کردیمن ھستم ؟ تو با خودت چ
 راه نجاتم را از دست بدھم نی خواستم آخری نمی ولشھی از ھمشتریب.  بودم یعصب    

 : التماس کردم. 
 ھیشما فقط برام .  موضوع بھ شما ربط نداره نی دونم کھ ایبھ خدا م.  دونم یم -    

 . دیآمپول بخر
 ی ھمھ سرسختنی مھربان ، اشھی شوخ و ھمیایاز برد.  کرد یقبول نم. سخت بود     
.  کھ بلد بودم یبھ ھر زبان.  کردم ی من او را راضیول.  بود و دور از انتظار دیبع

 از آنچھ شتری بیلیخ. بھ من کمک کرد .  دیآمپول ھا را خر.  جواب داد یزمان برد ول
 کھ رفت با او یوقت.  برود تی بودم کھ شھرام بھ مامورظرمنت. کھ از او توقع داشتم 

 یدو آمپول با فاصلھ زمان.  از دوستانش برد یکی مرا نزد قی تزریبرا. تماس گرفتم 
بعد از .  خانھ ام کردم میاو را وارد حر.  نگذاشت میتنھا. حالم خوب نبود .  ساعت کی

 او ی را کردم کھ جلومیتمام سع.  وحشتناک بود.  دیچی در دلم پیدیشددو ساعت درد 
 زدم ی مادیفر. درد داشتم .  از عرق شده بود سیبدنم خ.  نشد ی نزنم ولادیدردم را فر

 دست من شده بود بھ خودش لعنت چھی بازنکھی و از اکردی آرامم میو او با دستپاچگ
 بودم در حال خفھ شدن.  دی آیفسم باال نم لحظھ حس کردم کھ نکی یبرا.  فرستاد یم

شماره .  بود دهیترس.  شدیخوب نم.  ام را ماساژ داد نھیکنارم نشست و قفسھ س. 
آب سرد را .  ، آدرس خانھ را داد می دادن حالت ھاحیدوستش را گرفت و بعد از توض
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 رقت افھی دانستم ، قیم.  بھ عقب راند یشانی پی را از رومیبھ صورتم زد و موھا
 قی تزرگری دیدوستش آمد و آمپول.  آمد ی باال می سختھنفسم ب.  کرده ام دای پیزیانگ

 . نگران نباش. است " زونیدروکورتیھ" ، گفتی کھ بھ او مدمیشن. کرد 
 

 سرش ی شده بود و موھااهیصورتش س. با ھمان حال خرابم نگاھش کردم     
 یدردھا.  دمی دیرا با ھم در نگاھش م یخشم و دلسوز.  مرتب نبود شھیبرخالف ھم

 را در دست فشرد و مرا بھ خودش میشانھ ھا.  زدم ادیفر.  بود دهی دل امانم را برریز
 داد کھ ھمھ ی نشان ممی پاھانی بیسی خحس.  دمی کشادیچسباند من ھمچنان از درد فر

 :  تخت خواباندیمرا رو. حالم خراب بود . کمکم کرد .  تمام شده است زیچ
  ؟ادی میشھرام ک -    
 : نگران بود    
 .دینگران نباش.  ادیامروز نم -    
 :  تخت گذاشتیدست مشت شده اش را رو    
 نکھی و از ھمھ بدتر ای اشتباه کردیلی خی کنم ولتتی اذتی وضعنی خوام تو اینم -    

چطور خام شدم و حماقت  شھیھنوز باورم نم.  شدم کیمنم تو اشتباه بچگانھ ات شر
 یوقت.  تو تمام عمرم تجربھ نکرده بودم دمی چند ساعت کشنی کھ تو ایعذاب. کردم 

 . ستی کھ گناھم قابل بخشش ننمیبی شھرام ، می جازارمیخودمو م
 : حرفش را قطع کردم    
 . فھمھی وقت نمچیشھرام ھ.  فھمھینم -    
 صورتم ی و دستش را رودی باال پرشیابرو.  زدی صورتم دو دو میچشمانش رو    

 یحاال کھ دردم تمام شده بود خجالت م.  دمی خجالت کشیاحمقانھ بود ول. گذاشت 
 چند ساعت قبل در آغوش او ، نیانگار نھ انگار کھ تا ھم.  لمسم کند نکھی از ادمیکش

 :  اش گذاشتیشانی پیدستش را رو.  بودم دهیدرد کش
 .  شدهدیلبات سف.  دهی پریلیرنگت خ -    
.  می نبود کھ بتوانم بھ او بگویزی چنی ای شده بود ولدی ام شدیزیخونر.  دانستم یم    

 :دمیچشم دزد
 . ھیعی من طبی حالت ھانیا.  دی نگران نباشگھید.  دیشما بر -    
 :  دستم گذاشتیدستش را رو    
 . یخی یلیخ -    
 : شماره دوستش را گرفت    
 خی و دهی رنگ پریلی خدمیاالنم د.  مزاحمت شدم یلیامروز خ.  جان سالم یعل -    

 . کرده است
 : دیرو بھ من پرس    
 . ؟دهی شدتیزیخونر -    
 .  آبرو شومی بنی از اشتری خواستم بینم. با تکان سر نھ گفتم . آتش گرفتم     
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با .  انداختم نییسرم را پا.  چھ گفت کھ باز سوالش را تکرار کرد ی دانم علینم    
 چانھ گرشی گذاشت و با دست دی گوشی کنارم نشست و دستش را روی عصبیحالت

 : ام را فشرد و سرم را باال آورد
 ، االنم شرم یدی ، نکشیدی کشی خجالت مدی کھ بای خانوم کوچولو ، اون وقتنیبب -    

ِ گردن من احمق وفتھی خونت بخوامینم. ر و جواب منو بده  بزار کناارویو ح ِ .
  ؟دهی شدتیزیخونر

 رحمانھ بھ صورتم ی کھ بیقتی حقِمیھم از ترس و ھم از حجم عظ. بغض کردم     
 :  چنگ انداختشیچانھ ام را رھا کرد و بھ موھا.  کردم دییبا تکان سر تا.  دیکوب
 من چکار کنم ؟.  دهی شدگھی میعل -    
 کھ ی گذاشت و در حالزی می اش را رویگوش.  جواب داد ی دوستش چدمینفھم    

 کم میپلک ھا.  نشست شمی آرازی می روبروی صندلی چانھ زده بود روریدستانش را ز
 را در ی کھ چشم باز کردم سوزشیوقت.  افتاد ی چھ اتفاقدمی نفھمگری شد و دنیکم سنگ

 . دستم احساس کردم
 .  اومد برات سرم وصل کردیعل.  بد بود یلیحالت خ -    
 یھمانطور کھ سر تکان م. تشکر کردم .  بود ستادهی کنار در اتاق انھیدست بھ س    

 :  بعد با ظرف کمپوت و قاشق برگشتقھی رفت و چند دقرونیداد ب
ُاالن سرمم تموم م.  کنارت زارمی منارویا -      کنارت بمونھ ؟ ادی ھست بیکس.  شھیِ

.  شھی ھر دو نفرمون بد می درصد اگھ شھرام برسھ ، براکی یحت. بھتره من برم 
 .  بدیلیخ

 : لب زدم    
 . من خوبم.  دیشما بر.  بھ شما زحمت دادم یلی جا ھم خنیتا ھم -    
 :  کالفھ کنارم نشستیبا حالت    
 .  کنارتادی نفر بھیزنگ بزن . خطرناکھ .  ی تنھا بموندیامشب نبا -    
 :  جابجا شدممی در جایکم    
 .  بھ خانواده ام بگمتونمینم -    
 :  بودیعصب    
 . ادی ؟ زنگ بزن بگو بی نداریمی دوست صمھی.  شھینم -    
 : گفتمیالک    
 . زنمی زنگ مدیباشھ شما کھ رفت -    
 : با تمسخر گفت    
 تو ، یبھ نظرت من ھنوز برا.  خورهیحالم داره بھ ھم م.  شما ی نگنقدری اشھیم -    

ُدر ضمن ، من تا تموم شدن سرم .  مسخره رو شی نمانیپس تموم کن ا. شما ھستم  ِ
 . مونمی مشتیپ
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 توانست شما ی حد محرمم شده بود ، ھرگز نمنی کھ تا اینامحرم.  گفتیراست م    
ُ گونھ ام سر ی اجازه رویاشک ب.  فشرد ی را ممیبغض گلو. جوابش را ندادم . باشد 

 .  چشمانش خرد شومشی پنی از اشتری خواستم بینم.  دمی سرم کشیپتو را رو. خورد 
ُتا تمام شدن سرم ماند و وقت      آمد و فقط نازیپر.  رفت دی آی منازی مطمئن شد کھ پریِ

.  باز حالم بد شد آن شب ،.  کرد کار خودم را کرده باشم یباور نم.  ختیاشک ر
 آنکھ بھ من ی بنازیپر.  دی کشمارستانی کارم بھ بتی و در نھاشدی ام قطع نمیزیخونر

 دهی ندنگونھی زمان او را اچیھ.  شد وانھید.  دیشھرام فھم.  فت با شھرام تماس گردیبگو
 ی در چشمانم نگاه نمگرید.  گفتی مراهی و زمان بد و بنی و بھ زمزدی مادیفر. بودم 
من .  کرد ی میبھ شدت احساس سرخوردگ.  کردم ی اش را احساس میسرد. کرد 

 امکی با پای مدت بردنی اتمام.  بھ شدت افسرده شده بودم.  از او نداشتم یھم دست کم
 و کتری نزدای ، من بھ بردشدی مشتریھر چھ فاصلھ من و شھرام ب.  دی پرسیحالم را م

 ھم خراب ایرابطھ سحر و برد.  کردم ریرا ھم درگ کھ او ییتا جا.  شدمیوابستھ تر م
 ردن بھ ھم خولی از دالیکی من ھم دی خواستم بھ خود ، بقبوالنم کھ شاینم. شده بود 

از .  رفت و حاضر نبود مرا ببخشد ی آمد و زود می مریشھرام د. رابطھ آنھا باشم 
 کار ، خواستھ ام انتقام نی کرد با ایفکر م.  عشقمان را کشتھ بودم ۀنظر او من نطف

 .  کردمی و من در جوابش ، فقط سکوت مرمیبگ
 

 ) شھرام    ( 
 

 ..خداوندا    
 

 ی اگر گاھریبھ دل نگ    
 !!... ستدی ایزبانم از شکرت باز م    
 ... نداردیریتقص    
 قاصر است    
 ... اتی آورد در برابر بزرگیکم م    
  برابرت درمی واژه ھارندی گیلکنت م    
 شھیدر دلم اما ھم    
 !!.. ستی جاررتیذکر خ    

 
تا .  بود ی در دلم برپا شده بود ، انکار نشدنیی آن دفترچھ کذادنی کھ بعد از دیآشوب    

 ھا را نگاه کرده بودم ، اما ھر خی ، بارھا و بارھا ، تک تک تارشانیقبل از آمدن پر
 ھا خیبخصوص کھ شروع تار.  دمی رسی مجھی کردم ، کمتر بھ نتی فکر مشتریچھ ب

 ما بوجود آمده نی بیقی عمی کھ فاصلھ عاطفیزمان.  بود نشای پری افسردگلیاز اوا
 ۀ در آن برھشانی ، پرنکھیفکر کردن بھ ا.  کرد ی برابر منی ترسم را چندنیبود و ھم



 184 

 رابطھ ھنوز ادامھ دارد نی انکھی کرد و ای ام موانھی شده باشد دکی نزدی بھ کسیزمان
 و دور از دی ساده ، بعشانیپر از. باورش سخت بود .  رساند یمرا بھ مرز جنون م

.  حد گناھکار و دورو بدانم نی در ذھنم او را تا ای توانستم حتینم... نھ . انتظار بود 
  ، آرامدمی شنی تا از زبان خودش نمدمی پرسی از خودش مدیبا.  بود یگری دزیحتما چ

طاقت .   ساعت از زمان حرف زدنمان گذشتھ بودکی. بھ ساعتم نگاه کردم .  شدمینم
دفترچھ را داخل کشو برگرداندم و بھ قصد قدم زدن از خانھ خارج . خانھ ماندن نداشتم 

 چی ھیول.  نگاه کنم ھی بھ قضی منفدی خواستم با دینم.  کردیراه رفتن آرامترم م. شدم 
.  ھم از استرسم نکاست ی روادهی پیحت.  نبود یشیثبت اند می برایراه و تبصره ا

 بھ مغزم ی خواستم از ھجوم بار منفیھر چھ م.  بود ختھیر نظم افکارم بھ ھم
 مکتی ننی اولیرو.  گرفتم گاری نخ سکی کنار پارک ۀاز دک.  شدی کنم ، نمیریجلوگ

 گاری کھ سی بارنیاز آخر.  کردم می ھاھی دود را وارد رظی غلینشستم و با پک ھا
 .  گذشتی میادی بودم زمان زدهیکش
"  خودمان گروه ی ھفت نفره کھ براپی اککی.  بار را خوب بھ خاطر داشتم نیاول    

 ی ھاطنتی و شیی و متلک گوی و بعد از دختر بازمی داده بودلیرا تشک"  ثیھفت خب
 ، آخر شب ھا از خانھ یالبتھ گاھ.  بود گاری سدنی خالفمان ، کشنیپسرانھ ، بزرگتر

 ی ھندوانھ ، عقده ھادنی و با دزدمیزدیپاتک م  فروش ھاوهی و بھ ممی شدی ممیج
 عضو نی آمد کھ محمد ، مثال شرورتری مادمی.  می کردی می را خالمانینوجوان

 ی می دوست دخترش تخم مرغ شانسی بزرگ برایگروھمان ، از سوپرمارکت ھا
 وقتھا بعد از یبعض.  شکالت ھاست نی داخل ای ھاینسِ ، او عاشق شاگفتی و مدیدزد

 و بلند می خوردی می اشھی شی و با نوشابھ ھامیدی خری شدن کالس ، نان داغ مامتم
 ھی ، بقایجز پور.  ی اشرافی غذانی دارد خوردن ای کھ عجب لذتمیدی خندیبلند م

 دانستند کھ پدر من طالفروش ی جامعھ بودند و نمنییدوستانم از طبقھ متوسط رو بھ پا
از ھمان زمان بود کھ من . درد جامعھ است  ی بنی از مرفھیکیو بھ قول خودشان 

 خاطرات مربوط بھ آن زمان ، ذھنم را از افکار یادآوری. راھم را از پدرم جدا کردم 
 کردم خاطره یسع.  خواستم ی بود کھ من میزی ھمان چنی کرد و ای دور میمنف
 ی صندلی ھاچیباز کردن پ. تقلب ھا .  را در ذھنم مرور کنم یکالس ی ھاطنتیش
 جدا ی کھ نادر و عباس ،پسرعمو ھاییکاغذھا.  و افتادنشان ی ازخود راضیرھایدب

 کردند ی مکی شرور کالس ، شلی خودکار بھ سر بچھ ھای گلولھ و با لولھ خال،ینشدن
 و ی علیعنی عضو گروه نی شدن زرنگترھی و تنبشدی کھ بعد از کالس مییو دعواھا

 معلم از کنار تختھ بھ طرف سر حامد پرحرف و ھ کییگچ ھا. من بھ خاطر اشتباه آنھا 
 کھ بعد از تمام شدن مدرسھ ییروزھا.  مو یآن ھم سر کچل و ب.  کرد یوراج پرت م

ھ  و کل لذتمان خالصمی گفتیمتلک م.  می کردی دخترانھ پاتوق مرستانی دبی، جلو
و .  شانی ھای حاضر جوابای از دخترھا و ی بعضزی آمطنتی شی در لبخندھاشدیم

 راھمان از ھم می کردی زودتر از آنچھ کھ فکرش را میلیخ. عشق نافرجام مھران 
 داربست افتاد و اداره خانواده پنج یپدر نادر کھ کارگر ساختمان بود از باال. جدا شد 
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 کرد یجبور شد شبانھ درس بخواند و روزھا کار مم.  دوش نادر افتاد ینفره شان رو
 خواند و ی ، درسش را مادی زی کھ شبھا با وجود خستگھست ادمی.  اراده داشت یول. 

عباس .  رتبھ قبول شد نیبا تالش وارد دانشگاه شد و بعد ھم در آزمون بانک با بھتر
َدر چھ سمت . ، در بانک مشغول شده بود پلمی ، با دشیھم کھ بھ لطف پسر عمو  را یِ

 ادامھ ی بود و برادهی را خرش ای ، سربازپلمی کھ بعد از گرفتن دایپور.  دانستم ینم
 یعل. محمد بعد از رفتن بھ ھنرستان وارد رشتھ برق شد .  رفتھ بود رانی از الیتحص

 شد و االن دوره ی رتبھ ، وارد دانشگاه پزشکنی با بھتریھم با تالش شبانھ روز
 از ھمھ بد اقبال.  می بود کھ ھنوز با ھم ارتباط داشتیتنھا کس.  گذراند یتخصص را م

 . تر ، مھران بود
 از ھمان یکیمھران عاشق .  غم را مھمان دلم کرد گری سرنوشت او بار دیادآوری    

مرجان .  می دادی مکی مدرسھ شان کشی شده بود کھ بعد از کالس جلوییدخترھا
تمام .  مھران شد کلی زود جذب قد و ھیلی بود کھ خ از کاسبان پولداریکیدختر 

 ، خانواده اش را ی تمام شدن سرباززبعد ا.  ، با او دوست بود رستانیدوران دب
 ی مرجان بروند ولی خواستگاری ، برای و مالی تفاوت فرھنگرغمی کرد کھ علیراض

 کھ مغازه را باز کرده بودم لیخوب بھ خاطر داشتم ، ھمان اوا.  فتادی اتفاق ھرگز ننیا
را  لشی دلیوقت.  بود ختھیبھ شدت بھ ھم ر.  بھ سراغم آمد ی روز با آشفتگکی، 

 حرف زدن و درد و ی کرد کھ بھ مرجان زنگ زده است و بعد از کلفی تعردمیپرس
 ، مرجان فراموش کرده تماس را نکھی مثل ای کرده است ولیدل کردن با او خداحافظ

 یاو صدا.  دی شنی مدی بود کھ نبادهی را شنییران ناخواستھ ، حرف ھاقطع کند و مھ
 : زدیمھران ھق م.  آور مرجان ر زجی بود و حرف ھادهی مرد را شنکی

 ی منو در میادا.  کرد ی داشت منو مسخره مدمی خودم شنیشھرام من با گوشا -    
 ھی خواستگارادی بخوادیا م القبھی ۀ ، پسرگفتیم.  دی خندیآورد و با اون پسره بھ من م

خدا . من عاشقش بودم .  دنیخندی کردن و می منو مسخره مشھیشھرام باورم نم. من 
 . ِ حقارتنیمرگ بھتر از ا.  ارمی طاقت بتونمینم.  ُ حقارتنیچطور تحمل کنم ا

 ارزش حرص ی دخترنی کردم کھ ھمچحتشینص. بلند و پرصدا .  کرد ی مھیگر    
و او تکرار کرد کھ .  خدا را شکر کند کھ او را شناختھ است دیخوردن ندارد و با

با ھمھ .  کرد یھمان شب خودکش.  اوردیو واقعا طاقت ن" .  ارمی طاقت بتونمینم:"
 و بھ بھونھ دهی گرفتھ و ھمھ رو بوسووض:" گفتیمامانش م.  کرد جز من یخداحافظ

بعد از فوت مھران ، تا مدتھا ... ". و شب . ھ بخوابھ  رفتشھی زودتر از ھمیخستگ
 اگر بھ دی شاای.  رمی او را بگی توانستم جلوی مدیشا.  کرد ی نممیعذاب وجدان رھا

 .  افتادی اتفاق نمنی گفتم ، ایخانواده اش م
 یخودم را جا.  انتیخ.  ردی گی در ذھنم شکل مخیباز دفترچھ پر تار.  کشم یآه م    

.  فشارم ی را در دست ممیبازو.  ندی نشی در شانھ چپم میدرد بد.  گذارم یمھران م
 . " . امکان نداره. امکان نداره خدا : "  دوزمی و بھ آسمان چشم مرمی گیسرم را باال م
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 شک و نیبا ا.  کشمی توانم می کھ میی برم و تا جای فرو ممیدستانم را داخل موھا    
 معنا ی برزخ ، اثبات بنی از اییتنھا راه رھا.  است  ، برگشت آرامش ، محالیدودل

 فرو بی شوم ، دستانم را داخل جیبلند م.  رمی گی را مممیتصم.  ھاست خیبودن تار
 . کنمی مند برم و بھ سمت خانھ قدم تیم
 

 :  متورمیچشمانش قرمز است و پلکش کم.  می رسیبا ھم م    
 ؟ی کردھیگر -    
 :  شودیھول م    
 .  خستھ شدمیلیخ. نھ  -    
 را بھ می ھاچھی سوزن ماھیانگار کھ بستھ ا.  سوزد یدست چپم م.  دی گویدروغ م    
 : رندی گی میباز
 چرا ؟.  ی کردھیگر. دروغ نگو  -    
 : رودیطفره م    
 .  خستھ امگمی ؟ می دادریباز گ -    
 : دی دزدی را نمشی گفت ، چشم ھایاگر دروغ نم    

.  نمی بی کھ تو رو خستھ مستی بارم ننیاول.  چشمام مثل تو نشده یمنم خستھ ام ول -    
 .  از دروغ متنفرمی دونیم

 :  گزدی را منشییلب پا.  بندد ی را مشیچشم ھا    
 شتری بای ھیکاف. دلم سوخت .  کم درد و دل کرد ھی. بعد از کالس . با مھرآنا بودم  -    

  بدم ؟حیتوض
 نی از اشتری دادم بحی ترجی ولدی گوی درونم اصرار داشت کھ دروغ می موذیحس    

 : سر تکان دادم. اصرار نکنم 
 . ی گفتیاز اول م -    
 صورتش ی خواست دفترچھ را جلویدلم م.  رفت ییجواب نداد و بھ سمت دستشو    
 دیشا. فردا حداقل تا .  کردم ی صبر مدیبا.  شدم مانی پشی بخواھم ولحی و توضرمیبگ
 .  کردی مادداشتی امروز را ھم داخل دفترچھ اش خیتار
چند . او ھم ساکت بود .  سرگرم کردم ونیزی مزخرف تلویخودم را با برنامھ ھا    

 کلمھ ھم از برنامھ کی یحت.  می شام خوردیھمان را بھ جا.  کرد مرویتخم مرغ ن
 یجنگ سرد و خاموش. بھ ھم پشت .  میدیزودتر از معمول خواب.  دیمسافرت نپرس

 .  راه افتاده بودنمانیب
مطمئن .  دمی کشینفس راحت.  فرصت مناسب ، دفترچھ را چک کردم کیصبح در     

 دارد ی کھ گفت ، امروز کالس جبرانمی خوردیصبحانھ م.  شک کرده ام ھودهیبودم ب
 . دیای برتری ددیو شا
 ی مانی شک پانی بھ ادیبا. سرم را تکان دادم و زودتر از او از خانھ خارج شدم     

 ، او ی بھ وروددهینرس.  را پارک کردم نی دانشگاه ماشکینزد.  کردم بشیتعق. دادم 
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 رفت کھ از کرده خودم یآنقدر مظلوم و با وقار راه م.  بود نییسرش پا.  دمیرا د
رد نگاھش را . بھ پشت سرش نگاه کرد .  ستادی ادمیکھ د خواستم برگردم.  شدم مانیپش

پشت .  گستاخ او را مخاطب قرار داده بود ی قد بلند ، با چشمانیپسر. دنبال کردم 
 نبود یزی اما وقاحت نگاه پسر ، چدمی دی بھ من بود و حالت چھره اش را نمشانیپر

جز چشمان .  آنھا رساندم بھ  بلند خودم رایبا قدم ھا.  من ، پنھان بماند دیکھ از د
 .  کنترل خشمم کردمی را برامیتمام سع.  دمی دی نمیزی آن پسر چدهیدر
 

 ) شانیپر    ( 
 
 

 :  کردستادنمی مجبور بھ ای کسی رفتم کھ صدای دانشگاه مِیبھ سمت ورود    
 . فی خوام خانوم شریعذر م -    
 خواست با ی کھ دلم مای حیبا آن چشمان ب.  بود نایس. بھ پشت سرم نگاه کردم     

 نیوسط ا.  خورد یحالم از او بھ ھم م.  پررو ۀپسر.  اورمشانیناخن از حدقھ در ب
 :  موقع او را کم داشتمی ، حضور بیآشفتھ بازار روح

 قبل از خوامیم.  ؟رمی از شما بگروزوی کالس دی جزوه ھاتونمی مفیخانوم شر -    
 .ی کپیاکالس ببرم بر

 :  احمقۀ دادم پسریحتما بھ تو جزوه م    
 . ستی ھمرام نروزی دیجزوه ھا. متاسفم  -    
 مقنعھ را ی انتھااری اختی کرد کھ احساس برھنھ بودن کردم و بی نگاه میجور    

 : دمی تر کشنییپا
.  تا شروع کالس مونده ی ساعتمیھنوز ن.  گردونم یزود برم.  گھی ددی نکنتیاذ -    

 .  دارهری تاخشھی استادم کھ ھمنیا
 کھ انگار دوست دی نکنتی اذگفتی میجور.  حرصم گرفت شتریاز پررو بودنش ب    
 قبل از من جواب ی بودم کھ کسیدنبال جواب دندان شکن.  و چند سالھ ام است نیچند
 : داد
  اومده ؟شی پیمشکل -    
خشم و .  متفاوت بود شھیرنگ نگاھش با ھم. نگاه متعجبم را بھ شھرام دوختم     

 :  در کمال وقاحت گفتنای کرد ؟ سی چکار منجایاو ا.  دی باری از چشمانش میدلخور
 . می کنیما خودمون حلش م.  محترم ی آقادیُشما خودتون ناراحت نکن -    
 :  را در مشت فشردراھنشی پقھی ، شھرام رانھی غافلگیدر حرکت    
 . دی کنی جا می بیلی خوام ، شما خیعذر م -    
توجھ چند نفر بھ ما جلب .  آن دو ، در گردش بود نی زده و نگرانم برتینگاه ح    

 : شده بود
 . نی تمومش کنکنمیخواھش م.  مھیھمکالس. شھرام ولش کن  -    
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 متظاھرانھ دستش نایس.  شد ری بھ خ کردم ، قائلھ ختمی کھ فکر میزیزودتر از چ    
 : را بھ سمت شھرام دراز کرد

 . رمی بگُروزی خواستم جزوه کالس دیفقط م. من قصد جسارت نداشتم  -    
دستش را . نگاه ملتمسم را بھ او دوختم .  دانستم شھرام با او دست نخواھد داد یم    

 : کوتاه و مختصر. دراز کرد 
 .  خوامیمنم عذر م -    
.  رفت و من ماندم و شھرام نایس.  تمام شد زی چشم بھ ھم زدن ، ھمھ چکیدر     

 : گفتممی رفتی منیھمانطور کھ بھ سمت ماش
 شده ، چقدر یری درگدی دی اگھ حراست دانشگاه میدونی م؟یکنی چکار منجایتو ا -    

  ؟شدیبرام بد م
 :  بودیعصب    
 تونی کھ با ھمکالسدهی نمری حراست دانشگاه ، بھ شما گنی خوام ، بعد ایعذر م -    
 د؟یزاری در دانشگاه جلسھ میجلو
 :نارحت شدم    
 .  خواستیجزوه م.  ی ھمکالسیگیخوبھ خودت م -    
 :پوزخند زد    
  خواست ؟ی آقا از شما جزوه منی کھ ادی پسر نداریتو کالستون دانشجو -    
 : کالفھ شدم    
من .  کارم ، رد و بدل کردن جزوه است نینرمال تر.  دانشگاست نجای ادیببخش -    
اصال تو .  ی بشی مفھومھ کھ باعث شده تو عصبرقابلی غنقدری انکاری ای کجادونمینم
  ؟ی سر کار باشدی مگھ نبا؟یکنی چکار منجای وقت روز انیا

 :  ام شدرهیخ    
  مزاحمت شدم ؟؟ی ؟ ناراحتھیچ -    
 :  شدمیعصب.  شده بود وانھید    
 ی شدقھی دست بھ می در دانشگاه و با ھمکالسی جلویاومد.  یبلھ کھ مزاحمم شد -    
 کھ ی و باز ادعا داریمنو از کالسم انداخت.  ی راه بندازیزیکم مونده بود آبرو ر. 

 .  ؟ واقعا کھیمزاحمم نشد
 :  نشستنیداخل ماش    
 . شما برو بھ کالست برس -    
شک نداشتم .  فکر تنھا گذاشت ییای رفت و مرا با دنی خداحافظیاستارت زد و ب    

 نبود دیبع.  بروم ای برددنی توانستم امروز ھم بھ دیپس نم.  کرده است بیکھ مرا تعق
 یوارد دانشگاه شدم و در ھمان حال برا.  پنھان شده باشد ی االن ھم گوشھ انیھم
 :  فرستادمامی پایبرد

 ". امی بتونمینم.  کنھی مبمیم داره تعقشھرا    " 
 :  دادمی جواب مدیبا. زنگ زد     
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 . الو سالم -    
 : خشمش را سرم آوار کرد    
 . ی منو احمق فرض کنادی ، اصال خوشم نمگمیقبال گفتم بازم م -    
 : بغض کردم    
 بود نجایاالن ا.  کنھی مبی ؟ شھرام داره منو تعثی قسم بخورم کھ باورم کنیبھ چ -    
 یم.  ادی ترسم تا دفتر تو ھم دنبالم بیم.  شد ری درگمیبا ھمکالس.  دانشگاه یجلو. 

 فکر ی کھ درباره تو چستی ؟ برات مھم نیخوای منوی ؟ تو اشھی می چادی اگھ بیدون
  دوستش ، نمک خورده و نمکدون شکستھ ؟ھ بفھمی ترسی ؟ نمکنھیم

 : دیبلند خند    
من .  ی عذاب وجدان ؟ تو نگران خودتی براستی نری کم دھی افتاده ؟ ادتین اال -    

از منم خستھ .  یستی من و احساساتم ارزش قائل نیتو اصال برا.  شناسم یتو رو م
  اونجا؟ادی بدیاصال چرا شھرام با.  یشد
بھ .  درست بود شیتمام حرف ھا.  گفت یراست م.  دی صورتم چکیاشک رو    

 ی پرتگاھۀلب.  ام در حال نابود شدن بود ی خودم ، زندگیخاطر او و حماقت ھا
فاصلھ ام تا از دست دادن اعتماد .  بودم کھ عشق او مرا بھ آن سمت کشانده بود ستادهیا

 دانستم با ی کردم ، چون می فرار مایبرد از.  گام کوتاه بود کیشھرام ، کمتر از 
. بھ ساعتم نگاه کردم .  پشت سرم را خواھم شکست یاو ، تمام پل ھا شدن بھ کینزد

 : زمزمھ کردم.  شده بود رید
 میکنی اشتباه ممی دونم کھ داریفقط م.  دونمی نمیچی ھگھید.  دونم ینم -    
 :  آوردنیی را پاشیصدا    
 یحت .رو در رو .  بزن نجای ای بزار اومدی داریھر حرف.  نگو یچیھ.  شیھ -    

 . کنمیمن صبر م.  ی تو چشمام و بعد بگی نگاه کندی ، بایخوایاگھ منو نم
. حوصلھ کالس را ھم نداشتم . دلم گرفتھ بود .  ی خداحافظیب. تماس را قطع کرد     
 :  شانھ ام نشستی رویدست
  کالس؟یومدیچرا ن -    
 :  باشددهی را نشنمی بود ؟ دعا کردم حرفھاستادهی انجای ایاز ک. مھرآنا بود     
  ؟یستیتو چرا کالس ن -    
 : شانھ اش راباال انداخت    
 نای ، سدممی کھ ندییزایچ.  شد ی صبح چدمیراستش د. منم مثل تو حوصلھ نداشتم  -    

 .  دادی محیخان با شاخ و برگ داشت توض
 : سرم را تکان دادم    
 ؟یندارکار .  خونھ رمیمن م. ولش کن .  بابا یا -    
 : دستم را گرفت    
 .  ھاشھی کم متی از نمره اصلی بخوربتی غ؟ی چیپس کالس بعد -    
 :کالفھ بودم    
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 .  اصال حوصلھ ندارمیول.  دونم یم -    
 :  گفتدی کشی کھ مرا دنبال خود میدر حال    
 ی کھ برنھیبھتر از ا.  میشی و سر حال ممیخوری میی و چاکی کھی سلف میریم -    

 . ی کنالیخونھ و فکر و خ
چند .  جا را انتخاب کردم و نشستم نیدنج تر.  میبھ سمت سلف رفت. حق با او بود     
 :  کنارم نشستکی و کی کاغذوانی بعد با دو لقھیدق

  شمای فرد اعالء برای چانمیا.  دییبفرما -    
 : لبخند زدم    
 . ممنون -    
 :  گفتی را باز کرد و با لحن مسخره اکیک    
 .  داغھی مزه نداشتھ باشھ ولدیشا. نوش جان  -    
 :  کھ نداشتند طعم بودیزی سلف ، تنھا چی و نسکافھ ھایچا.  گفت یراست م    
  ؟گفتی میحاال اون پسره چ -    
 :  داخل دھانش گذاشتیکیتکھ ک    
 . نکن رشیفکرتو درگ.شر و ور !.  ؟نایس -    
 : دمیآه کش    
 .  داغونمیلیخ. خستھ ام مھرآنا  -    
 نوازش کرد یپشت دستم را بھ نرم.  مکث کرد یکم.  دستم گذاشت یدستش را رو    
 :  بودیحالت چھره اش جور خاص. 

اونوقت ما .  گذرهی روزا با ھمھ سخت و تلخ بودنش منیخالصھ ا. حرص نخور  -    
 کھ خودمون باعث بھ وجود ییخاطره ھا.  خاطره خوب و بد ای دنھی و می مونیم

 برامون شدی کھ مییحسرت روزھا.  می خوریاونوقتھ کھ حسرت م.  میآمدنش شد
 و زشت نیز و درشتمون ، بھ بدتری ما با اشتباھات ری باشھ ولنیباتری و زنیبھتر

 باشھ نی بدترشدی کھ میی بالعکس ، روزھانطوری و ھممی کردلشونی روزھا ، تبدنیتر
.  روزا نی کھ البتھ کم ھستن امی کردباشونی ، قشنگ و زاستی و ستی کم دراھیو ما با 

 و جز خودمون و رهیگی ممی غرورمون برامون تصمشھیھم.  میتی درای بشھیچون ھم
 یچون تا وقت.  میکنی فکر نمی اگھی دی ، بھ کسمونی شخصتی و رضایوشحالخ
 و درست مینی بیُ ھاشون نمییبای ، کنارمون ھستن زمونی باارزش و مھم زندگیزایچ

 ، شونیشگی کھ فاصلھ مون تا از دست دادن ھممی بری می پشونی بھ ارزش واقعیوقت
 توننی تو چاه کھ صد نفر عاقل نمازنندی سنگ مھی ھام مثل من ، ی بعضای.  کمھ یلیخ

 یتمام خاطرات عاشقانھ نوجوان.  شناختم مایمن عشق و احساسم رو با ن.  ارنیدرش ب
 ی دلم ممای ندنی روز با دھی.  بھنام شدم ری االن درگی رقم خورده ولمای با نمیو جوان

 .  بھنامدنی و االن با دشدمی و غرق لذت مدیلرز
 : حرفش را قطع کردم    
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 اون بار ای  ؟شنی عاشق مشونیمگھ آدما چند بار تو زندگ.  مھرآنا شھی نمنی ایول -    
 . یکنی اشتباه حس می بار دارنی اای بوده و ی الکمایعشقت بھ ن

 :  کردی می خورده اش بازمی نی چاوانی بود و با لنییسرش پا    
مگھ .  من شده ی کھ برانھیحداقل ا.  آدم چند بار عاشق شھ شھیم.  شانی پرشھیم -    

ھجوم .  یرعقالنی و غادی زجانی شور و ھھی.  دل و عقل ی تابی بی سرھی ؟ ھیعشق چ
بھشون پر و .  یری گی نمُشونیشروی پی جلوی ولستی درست نی دونی کھ میاحساسات

 باال و یریم.  یرسی و بھ اوج میکنی پرواز ماسات و تو خلوتت با اون احسیدیبال م
ز  کھ برات دور اھیتا وقت.  یدی کھ بھ عشقت نرسھی تا وقتنای تمام ایول. آخ . باالتر 

 ، کم نی شدیکی کھ با ھم ی شکستھ شد ، وقتنتونی بی کھ سد ھایوقت. دسترس و محالھ 
 طرف مقابلت یرادای و ابیتازه اون موقع است کھ ع.  خوابھ ی تب و تاب ھا منیکم ا

 تا ی رو از دست دادی کھ چینی ببیخوایم.  یکنی مسھیاونوقتھ کھ مقا.  ینی بیرو م
 یی ارزش از دست دادن اونای کھ بھ دست آوردییزای چینی ببیخوایم.  ی برسیبھ چ

 . ذره ذره.  یشی نابود میرسی کھ منجایبھ ا.  نھ ای رو داره یکھ از دست داد
 من نشستھ ی کھ چرا امروز مھرآنا روبھ روکنمی کشد و من با خود فکر میآه م    

سوال ذھنم را ! د ؟ کشی مری ام را بھ تصوندهی آنکھ بداند ، گذشتھ و حال و آیاست و ب
 :  آورمیبھ زبان م

 ! ؟یگی بھ من منارویچرا ا -    
 :  کندینگاھم نم    
 بلند ی خودم با صدای بار براھیخواستم .  گمیبھ خودم م.  گمی بھ تو نمنارویا -    

 دهی فادونمی می ولرمی بگمی تکرار عاقالنھ تر فکر کنم و تصمنی با ادیشا. تکرار کنم 
 . نداره

بلد .  گذارد ی دستش میسرش را رو.  است زی می گره خورده اش رویدستھا    
 خوبتر کردن ی جملھ براکی ی ھمھ حرف زده بود و من حتنیا. نبودم آرامش کنم 

 :  فشارمیشانھ اش را م.  کردم ی نمدایحالش پ
 ی با ھر کیتونیتو م.  نشده یزیخوب ھنوز کھ چ.  نباش ینجوریتو رو خدا ا -    

 . ی ازدواج کنیدوست دار
 : سرش را بلند کرد    
 . تونمینم.  شانی پرتونمینم -    
 : دمیپرس    
  ازش؟ی ترسی ؟ مکنھی مدتی تھدمای ؟ نیتونیچرا نم -    
 : دیخند    
 .  آرهیی جوراھی ؟ دیتھد -    
 : محکم گفتم    
 .  ندارهنکارویاون حق ا.  ی کنتی ازش شکایتونیم. با پدرت صحبت کن  -    
 : صورتش گذاشتیکف دستانش را رو    
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 یاول از ھمھ آبرو.  ستمی پاک و معصوم نیکنیمن اونقدرا کھ تو فکر م.  شھینم -    
 . رهیخودم م

 :  در ذھنم زده شدی رفت؟ جرقھ ای مشیچرا آبرو    
 ! ؟ی رابطھ داشتمایتو با ن -    
 :  شدسیصورتش خ    
 کھ دخترا تو یدر ھمون حد.  دونستم ی رابطھ ھا نمنجوری از ایادی ززیچ -    

 روز کھ مامان و ھی.  خنگ بودم یادی من زدمیشا.  زدنیمدرسھ دربارش حرف م
 خودش اصرار کرد و من یعنی.  و رفتم خونشون چوندمیباباش نبودن مدرسھ رو پ

بعد .  بودی بوسھ معمولھی خالفمون ھااون موقع تن.  میدی و خندمی کم حرف زدھی. رفتم 
ُدستش .  ھی معموللمی فھی کردم یفکر م.  مبلینشستم کنارش رو.  مینی ببلمیگفت با ھم ف

 دمی فھمیراستش اولش اصال نم. ھنگ کردم .  کرد یِ پلُلمیدور شونھ ام گذاشت و ف
 ...  کم کمی ولھی بھ چیچ

 یلی منم کھ خنی و اننیبی ما مین و ساال و تمام ھمسھیعی طبلمای فنی گفت ای مماین    
 یول.  خواستی و ھم دلم منمیھم دوست نداشتم بب.  بد بود یلی خلمشیف.  ام زهیپاستور

 ...  ومیدیبا ھم د.  دمید
. گفت نترسم .  کردم و اون آرومم کرد ھیگر.  ، افتاد افتادی مدی کھ نبایاون اتفاق    

بعدھا بازم . منم خودمو گول زدم .  ھیعی طبنای و امیگفت کھ ما دو تا آخرش مال ھم
 ام ندهی بھ چشم ھمسر آمایخوب منم بھ ن.  شده بود یکم کم برامون عاد.  میتکرار کرد

 و بھ اصرار پدرم باھاش ی زورکلیاوا.  بھنام اومد وسط ی پانکھیا تا.  کردم ینگاه م
از ھم نظر .  بود مایھ مقابل نبھنام نقط.  کم کم جذب رفتارش شدم ی ولرونی رفتم بیم

 ی حتزاشتی کھ بھ من میاحترام.  کرد ی رفتار می ھم منطقیلیخ.  بود مایسرتر از ن
 می نداری اندهی دونستم با ھم آیھمون اول م  ازیول.  بودم دهی ندمای بارم از جانب نکی

 .  بھ خودم دروغ بگمتونمی نمگھی االن دیول. 
 :  کردم خودم را کنترل کنمیسع.  باز بھ او نگاه کردم مھی نیبا دھان    
  بھش بگھ ؟روی ھمھ چمای نی ترسینم -    
 :  دودست فشردنیسرش را ب    
 نیاگھ بفھمھ با دروغ بھ ا.  داره نانی بھ من اطمیلیبھنام خ.  ترسم ی منیاز ھم -    

 چیھ.  رهی مششی پ آبروممنکھیضمن ا.  بخشھ ی شدم اصال منو نمکی بھش نزدیبزرگ
 کیبا.  یلیخ.  شانی بدبختم پریلیمن خ.  تا ازش دست بکشم کنمی نمدای ھم پیبھانھ ا

 شیاالنم نھ راه پس دارم و نھ راه پ. ُ خودم تباه کردم ندهیآ ،  بزرگیاشتباه بچھ گانھ ول
 . کشھیُ انتظارم نمی خوبندهی ھم آمای دونم با نیم. 

 : دمیپرس    
  عاشقتھ ؟مای نیگیچرا ؟ مگھ نم -    
 : پوزخند زد    
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 گھی جز من چند تا دوست دختر ددمیتازه فھم.  ی حسود و عقده اۀغلط کرده پسر -    
 با بھنام دهیفقط ترس.  ستی االن مطمئنم کھ نی اوال عاشقم بود ولدیشا. ھم داشتھ 

 . زهیری داره کرم منی ھمیازدواج کنم برا
 

بھ .  ھم بدتر بود یلیخ.  خودم بھتر از او نبود تیوضع.  مینستم چھ بگو داینم    
 : ساعتش نگاه کرد

 بزرگتر از درد تو یی دردایفقط خواستم بفھم.  دیببخش. سر تو رو ھم درد آوردم     
 میاالنم بر.  نکن تی اذادیخودت رو ز.  ی کھ مشکل دارییفکر نکن فقط تو. ھم ھست 

 .می کالسم از دست بدنی ترسم ایکھ م
 

 و من با خودم فکر کردم کھ درد منم بھ می و از سلف خارج شدمیاز جا برخواست    
 ... بزرگتردمیشا.  درد مھرآناست یبزرگ

 
 ) شھرام    ( 

 
 ماه گذشتھ بود و کی.  موقع ترم خراب کرده بودم ی بیری موقع و درگی ببیبا تعق    

.  نکرده بود یریی تغچی ھی چک کرده بودم ولمن ھر صبح و ھرشب دفترچھ اش را
 حاضر نبودم از او بپرسم و خودم را یحت.  کردم ی ھا فکر مخیمن ھمچنان بھ آن تار

 گذشت و من حاضر ی می با ظاھرسازمانیھا روزھا و شب.  عذاب رھا کنم نیاز ا
 یگری ھا ، زمان دخی اگر شروع تاردیشا.  دھم انی ھا پای شک و دودلنینبودم بھ ا

 االن ی ولدمی پرسی اول از او مشھی آمدم و مثل ھمی کنار مھیبود ، راحت تر با قض
 نیبا ا.   در دفترچھ بودمیگری رحمانھ منتظر ثبت دی صبرانھ و بیب.  توانستم ینم

 ترس درست بعد از نیا.  دمی ترسی از خودم می گاھیحت.  بودم بھی غردیشھرام جد
 حق بھ جانب از افھی با قشانی کھ پریزمان. شگاه در من شدت گرفت  دانیجنجال جلو

 دانشگاه برده ام طی سالھ اش را در محنی چندیآن پسر دفاع کرد و ادعا داشت کھ آبرو
 ھی ظاھر قضنی ای ھم کردم ولی عذرخواھیحت.  داشتم ول حرفش را قبیتا حدود. 

ترس من . دادن اعتمادم بود  از دست یترس من برا. ترس من از خودم بود . بود 
 ییترس ھا.  خواستم ی ناخواستھ را نمی ترس ھانیمن ا.  تفاوت شدنم بود ی بیبرا

 ی ھا و بیرد شان ، نھ تنھا در آن دفترچھ کوچک بلکھ در سکبارهیکھ علت ھجوم 
ِ پازل ی تکھ ھادنی کھ با چییترس ھا.  شدی خالصھ مشانیِ گاه پری گاه و بی ھایتفاوت

 دھم انی ترس ھا پانیخواستم بھ ا.  او ، شکل گرفتھ و در حال کامل شدن بود یرفتار
 داشتنش ، شھی ھمی دار بود کھ بخواھم براشھی و رقیعشق و احساسم بھ او آنقدر عم. 

 شانیبھ پر.  را محکم کنم مانی زندگی ھاھیخواستم پا.  اندازمی چنگ بینسمایبھ ھر ر
 بار نسبت بھ نی اولیبرا. د و او بھ شدت مخالفت کرد گفتم کھ بھ بچھ دار شدن فکر کن

 خود چھی کردم مرا بازیحس م.  حس حقارت بھ من دست داد شیاو و اعتراض ھا
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 ، گفتم ردی گی را مشرفتشی پیجلو  است وری گفت ، بچھ دست و پاگیم. کرده است 
 بار ریز.  آورم ی کمک می را برای اش کسی و تمام دوران بارداررمی گیپرستار م

 او و یگفتم کھ من برا.  و با بحث و دعوا تمام میبا صحبت شروع کرد.  رفت ینم
 انعطاف نشان دھد ی ارزش قائل بوده ام و االن نوبت اوست کھ کمشیتمام خواستھ ھا

 اش را بھ ندهی و آی ادعا کرد کھ من زندگی انصافی بار نرفت و در کمال بری زاو یول
 بر ی کھ ھر بار با ھر بھانھ ای تکراری حرف ھانیاز ا. تھ شده بودم خس.  دمیگند کش

 بودم و تقاص اشتباھم را دهی کم زجر نکشی زندگنیمن ھم در ا.  شدیسرم آوار م
 ام را در خواستھ یزندگ.  بودم ستادهی حماقتم ای پانم.  و چند بار پس داده بودم نیچند

 بھ حساب می کھ تمام محبت ھادمی دی م او خالصھ کرده بودم و االنیھا و آرزوھا
 بچھ دار شدن بھ زور متوسل ی خواستم برای آنیمیدر تصم.  نوشتھ شده است فھیوظ

 بھ ھمان یول.   ببرمشی آنکھ بخواھد و بفھمد نقشھ ام را پی توانستم بیم. شوم 
بچھ .  نقشھ بھ ذھنم خطور کرد بھ ھمان سرعت از فکرم دور شد نی کھ ایسرعت

 . ناخواستھ ، سقط خواستھ را بھ دنبال داشت
آه .  بود ریام.  نگاه کردم ی بھ گوشی تفاوتیبا ب.  بلند شد ی آالرم گوشیصدا    

 :  و تماس را برقرار کردمدمی کشیکوتاھ
 .  مھندسیچاکر آقا -    
 :  بودیشاک    
 . می معرفت نخواستیچاکر و نوکر ب -    
 : حق داشت    
 .  روزا بد جور گرفتارمنیا.  بابا یا -    
 : نگران شد    
  ؟ی خانوادگای ی شده ؟ مشکل کاریزیچ -    
 : دمی کشیقینفس عم    
 .  جانریدر کل گفتم ام -    
 : ھنوز نگران بود    
 .  ھای ؟ نکنھ تعارف کنی داریداداش مشکل مال -    
 :  بودی کاش مشکلم مالیا    
پسرت .  گفتم یتو ھم فراموش کن چ.  ستی نی مھمزیچ.  دهیاز تو کم بھ ما نرس -    

 چطوره ؟
 :  کردی نملھیپ.  آمد یاز اخالقش خوشم م    
  ؟ھی برنامھ امشبتون چنمیزنگ زدم بب. ِدست بوس پدر سوختھ  -    
 :  برنامھ بودمی کھ نداشتیزیتنھا چ    
 چطور ؟.  ستی نیبرنامھ خاص -    
 : دیپوف کش    
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 شی آتی برامیختیبا بچھ ھا برنامھ ر.  ی کال از ھفت دولت آزادنکھیمثل ا. نھ بابا  -    
 اندازه یھر ک.  دور ھم می بھانھ جمع شنی ما بزرگھ ، بھ ااطیگفتم ح.  آخر سال یباز

 . میکنی جا کباب منیھم.  هاریخودش جوجھ برداره ب
 تا بھ منظورش دی طول کشیکم. حساب روزھا و مناسبت ھا از دستم در رفتھ بود     

 :  ببرمیپ
  گربھ کجاست ؟یای بازه حیزی در دم؟یباز مزاحم شما ش.  بابا یا -    
 :  را باال بردشیتن صدا    
.  ؟ پس با خانومت ھماھنگ کن می حرفا داشتنیما با ھم از ا. خجالت بکش مرد  -    

 ؟یفعال کار ندار
 دی بھ آغاز سال جدشتریچند روز ب.  ام را فشردم یشانی پیکم.  کردم یخداحافظ    

 دفترچھ کی خودم را در کار و چک کردن جانی شور و ھینمانده بود و من ھمچنان ب
 گریو بار د صبر کردم یکم. اشغال بود . شماره اش را گرفتم . ، غرق کرده بودم 

 :  در گوشم نشستنش جایسالم ب. دکمھ سبز را لمس کردم 
 . می با ھم باشی چھارشنبھ سوری آتش بازی زنگ زده بود کھ براریام. سالم  -    
 :  مخالفت کردی فکرچی ھیب    
 .  من اصال حوصلھ ندارمیول -    
 : می داشتازی نھیروح ریی تغکیھر دو نفرمان بھ .  اش توجھ نکردم یبھ جواب منف    
 می بھ ھم آرامش بدمیستیخودمون کھ بلد ن.  می بھتره بریاتفاقا منم حوصلھ ندارم ول -    

 .  بتوننھی بقدی، شا
 : دلخور شد    
 خودتم ھی بھ ساھای کھ تازگی تو ھستنیا.  ندارم ی ؟ من با تو مشکلھیمنظورت چ -    

 . یشک دار
 : پوزخند زدم    
.  تنگ شده نامی اری بچھ امیدلم برا.  می شب اونجا ھستیدر ھر صورت برا -    

 . کنمھی تخلموی درونی عقده ھای جورھی دیخالصھ با
 : دیچی پی در گوششینفس پر صدا    
 نامزدشم ھست.  میزی شب با ھم برنامھ بریگفت برا. قبل از تو ، پرند زنگ زد  -    

. 
 :  ، حضور باجناق را کم داشتمی اوضاع و احوال روحنیفقط تو ا    
 . یدادیخوب زودتر خبر م.  بابا یا -    
 : حرفم را قطع کرد    
 . قبل از تو زنگ زد -    
 کردم و بالفاصلھ یخداحافظ.  دادم ی خبر مری زودتر بھ امدیبا.  نبود یچاره ا    

 :  را گرفتمریشماره ام
 جونم مھندس ؟ -    
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 : پوزش خواھانھ گفتم    
 می تونیمتاسفانھ ما نم.  با خواھرش قرار گذاشتھ شانیپر.  جان شرمنده ریام -    

 . بھ شما خوش بگذره.  مییایب
.  داد حی توضمی مری دستش بود برای کرد و ھمانطور کھ گوشی کوتاھیعذرخواھ    

 :  گفتریام.  دمی شنی را نممی مریصدا
 گھی گروه خودمون ، چند نفر دری بھ غگھی ممیمر.  انی شھرام ، بگو اونام بنیبب -    

 ستی ھم کھ نیقرار شام.  گذرهی خوش مشترمی باشھ ، بشتری تعداد بیھر چ. ام ھستن 
 . مایمنتظر.  دییایحتما ب. ِزحمت ھر کس گردن خودشھ .  تو زحمت میوفتیب

بھ . نھا ماندن با باجناق را نداشتم اصال حوصلھ ت.  خوب شد یلیخ. تشکر کردم     
گرچھ از طرز صحبت .  خبر دادم و قرار شد او ھم با خواھرش ھماھنگ کند شانیپر

 کردم بھ حس او یسع.  را ندارد ی دور ھمنیکردنش واضح بود کھ اصال حوصلھ ا
 زمان دیشا.  کم کم برطرفش کردم ی ولم عذاب وجدان داشتیاولش کم.  ندھم تیاھم

 دوست ندیمن خودم را در فرا.  ھم خودم را دوست داشتھ باشم ی بود کھ کمدهیآن رس
 من در عالئق ی زندگیتمام لحظھ ھا.  دردناک بود یلی خنیداشتن او گم کرده بودم و ا

 کھ گفتمیم من ھر روز بھ او.  او گذشتھ بود و من کم کم محو شده بودم یو خواستھ ھا
 بھ من گفتھ بود ، مرا بھ خاطر خودم و بھ خاطر  کھی بارنی از آخریدوستش دارم ول

او مرا دوست داشت چون .  گذشت ی میادیآنچھ کھ ھستم ، دوست دارد ، مدت ز
 دوست شی ھای من او را با تمام کاستیول.  کرد ی نمدای دوست نداشتنم پی برایلیدل

 ی مزی چکیفقط .  شدی زمان تمام نمچی بود و ھی نشدنرعشق من بھ او انکا. داشتم 
 کھ کھ ھر حرفش در ی کلمھ پنج حرفکی.  دھد انیتوانست بھ عشق و احساسم پا

 " . انتیخ. "  جدا داشت ی معناکیقاموس من 
 

 ) شانیپر    ( 
 

 نی بھ ایحس خوب.  ست کردم ی کوتاه سدری را با مانتوبمی چند جیشلوار ارتش    
 مختلف ی مدت بھ بھانھ ھانیتمام ا.  بود دهیترس و دلھره امانم را بر.  نداشتم یمھمان

 نی از ھمیول.  یلیخ.  سخت بود یلیخ.  دور کرده بودم می را از خودم و زندگایبرد
 باز دنشی دانستم با دیم.  چھ رشتھ ام ، پنبھ خواھد شد ھر ،  دانستم کھ امشبیاالن م

 یم. ی تابی خواھد کرد و روحم بی دانستم نگاھم سرکشیم.  شود ی میی، دلم ھوا
.  انداختھ بود ھی بر ذھن شھرام سابی روزھا عجنی کھ ایاز امشب و از شک.  دمیترس

 . شوم  رو شود و بھ گناه نکرده محکومشی دست دلم برادمی ترسیم
 ری روحم درگدیشا.  من خائن نبودم ی ولی زد تو خائنی مادی در سرم فرییصدا    
تو .  فکر کن شتریب.  زد ، فکر کن ادیھمان صدا فر.  جسمم نھ ی شده بود ولانتیخ

جسم .  نکرده بود انتیجسم من خ.  گوشم گذاشتم و چشم بستم یدستم را رو.  یخائن
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فقط !.  گذاشت ؟ی راحتم نمی موذی صدانیا پس چرا. من پاک بودم . من پاک بود 
 .  بارکی

 مدت کی.  من و شھرام فاصلھ افتاد نی ببعد از سقط ،.  بود ایذھنم داخل دفتر برد    
 ھم از خود نازی پریحت.  تنھا یلیمن تنھا بودم خ.  می کردیاز ھم فرار م.  یطوالن

 امیبھ ھم پ.  بود می روزھانی تنھا ھمدم اایبرد. ِ فضول فرصت طلب ۀدختر. رانده بودم 
 چکدامی داشت و ھیحرف زدنمان چارچوب خاص.  می زدی مف حری و گاھمی دادیم

اولش .  ، نظر بدھم دشی دفترجدونی دکوراسی داد براشنھادیپ.  می شکستیحرمت نم
 ی او اصرار داشت حتی حوصلھ خودم را نداشتم ولیمن حت. بھ نظرم مسخره آمد 

 . خودش با شھرام ھماھنگ کرد
 از یکی دکورش بھ آنجا رفتھ بودم ، ی طراحی کھ برایی از ھمان روزھایکی    

 از ھمان یکی نداشت ، تی شھرام اھمی برامی از کارھاچکدامی کھ ھییھاھمان روز
 جز اشک ی ، کاری تمام نشدنی و جنجال ھای فرار از آشفتگی کھ براییروزھا

 مبل گوشھ اتاق کارش یرو. من پناه داد  او بھ... نھ .  نداشتم ، بھ او پناه بردم ختنیر
فقط ساکت ماند با . سوال نکرد .  زمی حرف اشک بری، کنارم نشست و اجازه داد کھ ب

 اش آرام گرفت و با نھی سی کھ رویبا سر.  کھ دور شانھ ام حلقھ کرده بود یدست
از ھمان روز بود کھ عطر تنش مھمان .  نشست راھنشی پی کھ روییاشک ھا

 .  وجودم شدۀستناخوا
 

 : شھرام بود. با وحشت چشم باز کردم .  دور شانھ ام حلقھ شد یدست    
  ؟دهی رنگت پرنقدری ؟ چرا ایخوب -    
 کھ یو باز اشک. من خائن نبودم " . خائن "  دیچی در سرم پی موذیِ بلند صداۀقھقھ    

 . دی خندیصدا م.  اش چسباند نھیسرم را بھ س.  صورتم رد انداخت ی اجازه رویب
 
 

     
 

. چند تا از دوستانشان ھم آمده بودند .  کردم تعدادشان کم نبود یآنطور کھ فکر م    
 زی مۀ گذاشتھ بودند و گوشیزیکنارش م.  قرار داشت اطی از حی گوشھ ایمنقل بزرگ

 ظرف را کیداخل .  بار مصرف کی وانی استکان و لیادی بزرگ و تعداد زیسماور
 یجز آتش بزرگ.  پر کرده بودند ینسکافھ فور ی و بستھ ھای اسھی کی چایبا تعداد

 آتش بزرگ درست کی تا نزدزی خط آتش ھم از کنار مکی برپا بود ،اطیکھ وسط ح
.  شدی قطع نمشانی خنده و شادیصدا.  دندی پری آتش می از روبیکرده بودند و بھ ترت
 . چھ سرخوش بودند

 ی برای کھ حتی از تھ دلش ، دستیخنده ھا. بھ صورت گل انداختھ پرند نگاه کردم     
بھ .  دمیآه کش.  زدیبرق چشمانش دلم را م.  شدی لحظھ ھم از دست فرھاد جدا نمکی
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 نگاھم ، زھر بھ جان ھی و تلخی خواستم شورینم. سر چرخاندم . حال زار خودم 
 کھ آتش بھ جانم یی ھای گره خورد در خاکسترمسر چرخاندم و نگاھ.  زدیخواھرم بر

 کی تا نزدشیشراره ھا.  دی و آتش شعلھ کشختی آتش نفت ری رویکس. دند زده بو
.  زدی پوستم پر پر مری زیپرنده ا. بھ نشانھ سالم سر تکان داد .  دیصورتش رس

پرنده .   ھا ھجوم آوردندانھیمور. داغ شده بودم .  ، مشت کردم بیدستانم را داخل ج
 .  نگاه سرخ شھرام شکارش کرددمیچشم دزد.  پوستم ری داد زیجان م

  ؟ی اومدیک -    
رقص شعلھ ھا را .  شلوارش بود بی کھ در جیبا دستان.  دیلبانش را داخل دھان کش    

 . دمیترس. جوابم را نداد . بھ تماشا نشست
  ؟یخوریتو ھم م.  ارمی بی خودم چای براخوامیم -    
 کاش لب باز یا.  تکان داد نیبھ طرف" نھ "  آنکھ نگاھم کند سرش را بھ نشانھ یب    

 داخل دی لرزی کھ میبا دست.  خواست یدلم دور شدن م.  رفتم زیبھ سمت م.  کرد یم
 : دیچی آشنا در مشامم پیعطر.  ختمی ، آب جوش روانیل

 ؟یسالم خانوم فرار -    
 نیاز ا ی نگاه شھرام را حتینیسنگ.  داد ی ترس سالم می کھ بییاز صدا.  دمیترس    

 : التماس کردم.  کردمیفاصلھ دور ھم حس م
 .  طرفھنیتمام حواس شھرام ا. تو رو خدا برو . برو  -    
 ی را از دستم می اسھی کیاستکانش را از آب جوش پر کرد و ھمانطور کھ چا    

 : گرفت لب زد
 . ادهی زیلی استکان خھی ی بگ برای تھی -    
 :  مکث کرد و بعد ادامھ دادیکم    
  بھ بھانھ شک شھرام منتظر بمونم ؟دی بایتا ک.  نگاه کی ینھ حت. نھ جواب سالم  -    
 : ستادمیکنار شھرام ا.  بلند دور شدم یجوابش را ندادم و با قدم ھا    
 ؟یخوریم -    
 : نگاھم کرد    
  گفت ؟ی میچ -    
 : د؟ی تپی منطوری داشت کھ انھیتن سقلبم قصد شکاف. نفسم بند آمد     
  ؟یک -    
. سرش را برگرداند .  کردم کی را بھ لبم نزدوانیل.  خشک بود میگلو. جواب نداد     

 :دیپرس.  رخش رو بھ من بود مین
  ؟ی بپرشی آتی از روی خواینم -    
 .  دلم را لرزاندشی صدانییتن پا    
 .  نگاه کنمدمی محیترج.  ترسم یم. نھ  -    
 : دیآرام پرس    
  ؟ی ترسی مشیاز آت -    
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 : آرامتر از خودش جواب دادم    
 آره -    
 : دیپرس    
  ؟ی ترسی ؟ از اونم می چی بازشیاز آت -    
 :  فرو دادمیآب دھانم را بھ سخت. دھنم خشک بود     
 . شمیمتوجھ منظورت نم -    
 : گردنش را بھ سمتم خم کرد    
 .  کننی بازشی جرات ندارن با آتچوقتی ترسن ، ھی مشی کھ از آتییآخھ اونا -    
 : ادامھ داد.  بود دهیفھم.  دمیچشم دزد. جوابش را ندادم     
 .  راه بندازنی بازشی آتھی خوانی مگھی دقھیچند دق. نترس  -    
لب فرو .  بود  در وجودم بھ پا کردهی ولولھ اشیغم صدا.  زد یدو پھلو حرف م    

سرم را بھ .  ترساند ی سکوت پر از حرفش مرا منیا.  رخ شدمی نگریبست و بار د
ُ زل می شاد روبروتیبھ جمع.  چسباندم و دست لرزانم را دورش سفت کردم شیبازو
صدا در .  دندی پری آتش می و از رودندید خنی دغدغھ می کھ بی جوانیزوج ھا. زدم 

 دی خندیپرند م. قلبم فشرده شد " .  شب آرامش توست نیامشب آخر"  زدی مادیسرم فر
 . و قالب دستانشان ھنوز جدا نشده بود

 بار از نی اولی و من برامی آتش بپری و بھروز مجبورمان کردند از روریام    
نقاب .  کاست یھر چند لبخند لب شھرام از اندوه نگاھش نم.  بودم یاجبارشان راض

 ھمراه شانیبا جمع و خنده ھا. می آنکھ با ھم ھماھنگ کنیب.  نفرمان ھر دو.  میزد
 و با ھر پرش میدیپر.  خبر نداشت ان جز خودمان از آشوب دلمچکسی و ھمیشد

 " .  تو از منیزرد...  من از تو یسرخ"  می زدادیھماھنگ فر
ِ آبشارھا ، پرتاب موشک ھا و وز وز زنبوری ترقھ ھا ، نورافشانیصدا      ھا را یِ

 . دمیدی ھورا کشادی و ھم صدا با جمع فرمیشانھ بھ شانھ ھم بھ نظاره نشست
 " .  شب آرامشت لذت ببرنیاز آخر"  زد ی مادیو باز آن صدا در سرم فر    
 عاشق کنار ھم از طعم یزوج ھا.  دندی کشخیمردھا رفتند و جوجھ ھا را بھ س    

 . ییطعم جدا.  داد ی میتماد اعی ما طعم بۀجوج. کبابشان لذت بردند 
 یسرم را رو.  زدند و خواندند تاریدو نفر گ.  می و نشستمیدور آتش بزرگ حلقھ زد    

 .  شب آرامشم لذت ببرمنی کردم از آخریشانھ شھرام گذاشتم و سع
 ) شھرام    ( 

 
 ھمانطور کھ بھ شعلھ کوتاه آتش.  کرد ی درونم القا می ، حس خوبری گرم امیصدا    
 نیدر ا.  کردم حداقل امشب ، فکر دفترچھ را از خودم دور کنم ی شده بودم ، سعرهیخ

 خواند ، مرا بھ ی مری کھ امیآواز.  کرد ی نمدی را تھدمی زندگیجمع دوستانھ ، خطر
 .  بردی میی اول آشنایروزھا
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 کی کھ با حسادت یشروع.  ی شروع اجبارکی.  میزمستان بود کھ شروع کرد    
من .  شکل گرفت انی اشتباه اطرافی پوچ و برخوردھادیدختر بچھ شروع شد و با عقا

 ی ، قسم خورده بودم کھ پای شور وصف نشدنکی قلب گرم و کیدر اوج سرما با 
 یول.  دمی ترسینگران بودم و م ،  رنگی سرد و بیتمام آن روزھا.  ستمیاشتباھم با
 بود و از زی کھ از عشق من لبردمیشن" بلھ  " یچند ماه بعد ، سر سفره ا. جا نزدم 

 .  ماالمالنمی ھم بالنھیک
 لی کھ تنش را با می بار نگاھش رنگ عشق گرفت و اعتماد ، وقتنی اولی برایوقت    

 با داری دنی سفر مشترکمان ، بعد از اولنی کھ بعد از اولی گذاشت ، وقتارمیدر اخت
 تمام شده زیفکر کردم ھمھ چ. ، دلم گرم شد خانواده ھا ، اعتراف بھ خوب بودنم کرد 

فصل ھا آمدند و رفتند .  ی حد و مرزچیبدون ھ.  دارم ش کھ چقدر دوستدمیاست و فھم
 ی کھ میفکر کردم ارزش و احترام.  رتریو من روز بھ روز عاشق تر شدم و درگ

صبر کردم و منتظر روز برداشت .  کارد یگذارم ، کم کم بذر عشق را در دلش م
.  شکست رم و دور انداخت ، کمدی عشقمان را چوهی خبر ، می کھ بیاما زمان. بودم 

 یافسردگ.  من بودم کھ گذشت کردم نی باز ای ولنمانیفاصلھ افتاد ب.  خم شد میشانھ ھا
 کی و دی گذشت را خواھد فھمنی ایفکر کردم معن.  اوردمی اش را تاب نیو دلمردگ

 و با او اشک دمیبا او خند. شانھ بھ شانھ اش قدم زدم .  کند یروز او ھم گذشت م
 .  نتوانستمی کنم ولشی ھای نگراننیگزی را جاقی عممشخواستم آرا.  ختمیر

 شانھ ام یسرش رو.  بود ی واقعشانی شاددی کھ شایی آدم ھانیچشم چرخاندم ب    
 کھ امشب ی جابجا شدم گردنش را بھ سمتم چرخاند و با چشمانیکم.  کرد ی مینیسنگ

پر از رمز و . تھ رنگ نگاھش مات بود و کدر . دی داشت نگاھم را کاویبیبرق عج
 :  زدیلبخند کج. راز 
  ؟یچقدر امشب ساکت -    
 .  جواب پوزخند زدمی و بھ جادمی کشیقینفس عم    
 آرام کردنم در یتمام اصرار او برا. رفت  فاصلھ گی انداخت و کمنییسرش را پا    
افسار .  کشاند ی مراھھی ، ذھنم را بھ بیریعمق دلگ.  جملھ خالصھ شد کی نیھم

.  کردند ی می کھ ترانھ را ھم خوانیافکارم را بھ دست گرفتم و ھم صدا شدم با جمع
. رفتم  کرده اش را گخیدست .  نگاھم کرد جی گو پر سوال.  شدم ی رھا می اندکدیشا

 .  بر لب نشاندیلبخند معصومانھ ا.  آوردم ی اش را تاب نمیری ھمھ دلگنیا
 عمق شدیم.  شدند کی نزدی خداحافظی ھا کھ تمام شد ، پرند و فرھاد برایھم خوان    

 را در چشمان دنشی دی کھ من آرزویزیچ.  دی و عشق را در نگاه پرند دیخوشحال
. باز حس عذاب وجدان بھ سراغم آمد .  تشکر کردند می و مرریاز ام. محبوبم داشتم 

اصرار کرد کھ . بھ او نگاه کردم .  کرده ام یف انصای بشانیحس کردم کھ در حق پر
 :  مخالفت کردری امیول.  میما ھم برو

 . می امشب داری برنامھ برایما کل. ھنوز زوده  -    
 : دستش را فشردم    
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 . واقعا خوش گذشت ممنون -    
 :  گره خوردشیابروھا    
  حرف من پشم نخود ؟یعنی نیا -    
 : خنده ام گرفت    
 .  خستھ امیلیباور کن خ -    
 و بھ سمت می کردی کلیبا جمع خداحافظ. دستم را فشرد .  اصرار نکرد شتریب    

حس کردم .  شد ادآوریدور شدن از آتش ، خنک بودن ھوا را .  می رفتاطیدرب ح
.  کردم و دستم را دور شانھ اش انداختم کتریاو را بھ خودم نزد.  دی لرزیکم شانیپر

 :  بھ دماغش زدمیوتاھضربھ ک. چشمان متعجبش را بھ من دوخت 
 یچون خودمم سردمھ دلم نم.  انگار بار اولمھ کھ بغلت کردم یکنی مگاهی نیجور -    

 .  مجبورم بغلت کنمنی ھمیبرا. خواد کتم رو بدم بھت
 : دی کشرونی دستم بریسرش را تکان داد و شانھ اش را از ز    
 . ی رو انجام بدی بھ اجبار کارستیالزم ن -    
 :  گفتمانھی شلوارم فرو بردم و موذبیدستم را دخل ج    
 . یھر جور راحت -    
ھنوز .  را زدم نی ماشموتیر. خنده ام گرفت .  شتاب داد شیپر حرص بھ قدم ھا    

 :  کردمی صداای کھ بردمی نشده بودسوار
 . شھرام -    
 ایبھ طرف برد. مثال با من قھر کرده بود .  نشست عی در را باز کرد و سرشانیپر    

 : برگشتم
 . یفکر کردم رفت.  دمتیند -    
 : دی کششی موھاانی میدست    
 .  خواھش بکنمھی خواستم یم.  خوردم یداشتم نسکافھ م -    
 : ظر نگاھش کردممنت    
 . شما امر بفرما -    
 : آب دھانش را فرو داد    
 .  بدمراتیی تغی سرھی خواستم داخل دفتر ، یم.  شانھیکارم مربوط بھ پر -    
 :  را گفتھ بودنی قبل ھم ھمی آمد کھ سرادمی    
 . خوب با خودش صحبت کن.  یگفتھ بود.  ادمھیآھا  -    
 شھیچند ضربھ بھ ش.  رفت نی تکان داد و بھ آن سمت ماشی آنکھ نگاھم کند سریب    
 یلی بردم و خنییسرم را پا.  کرد ی درھم بھ روبرو نگاه میی با اخمھاشانیپر. زد 

 :آرام گفتم
 ی خالھی چرا سر بقیبا من مشکل دار. باھات کار داره بنده خدا . زشتھ .  بابا یا -    

 . ؟یکنیم
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لبش را با دندان گاز .  لحظھ کوتاه بست کی ی ، چشمانش را برای عصبیالتبا ح    
 : گرفت

 . نیی پایاری رو بشھی ششھیم.  دست توئھ چییسو -    
 ی کمایبرد.  آوردم نیی را پاشھینشستم و ش. بھ خودم و حواس پرتم لعنت فرستادم     

 : آوردکیسرش را نزد
 . ی من و دفترم وقت بزاری روز براھی قبل ، یمثال قرار بود شما سر -    
 :  آمد جواب دادی کھ بھ زور باال میی با صداشانیپر    
 . یشدیکاش شما معطل من نم.  تونمیگفتم کھ االن نم -    
 :  اصرار کردایبرد    
 . شمیممنون م.  ی کم ھم فکرھی و ی نظر بدھی.  بره ی وقت نمادیز -    
 .  کندی با من قبول نمی لجبازیدم براحس کر.  بود یھنوز عصب    

 
 

 ) شانیپر    ( 
 
 

 ی عطرش ، حتی آمده بود کھ بوکیآنقدر نزد. از استرس حالت تھوع داشتم     
 یفقط کم. دلم آشوب شد . ضربان قلبم باال رفت .  کردم ی را حس مشی نفس ھایگرم

 :  دستم گذاشتیشھرام دستش را رو. فاصلھ گرفتم 
اگھ .  کنکور ؟ی چقدر کمکت کرد براای رفتھ بردادتی.  یزاریچقدر کالس م -    

 . دی عدی خرمیریخوبھ ؟ از اون طرفم م.  میری با ھم میفردا کالس ندار
بھ شھرام نگاه کردم .  دمی دیدست مشت شده اش را فقط من م.  ستادی صاف اایبرد    

 :  کردیداشت امتحانم م.  بود دهیفھم. 
 . ی تو بگیھر چ.  دونم ینم -    
 :  را بھ نام خواندای و برددیخند    
 . می کنیفردا با ھم ھماھنگ م.  کردم شیراض.  ایبرد -    
 : زدی تو ذوق می حسابای بردیلبخند کج و زورک    
 بار ھی ی برامیزاریم.  می شالی خی کال بی خوایم.  خوام مزاحم تو بشم ینم -    

 . گھید
 :  شھرام در ھم گره خوردیابروھا    
فردا با ھم قرار .  بکنھ ی کارھی دوستش ی بابا ؟ خدا کنھ آدم بتونھ براھیچھ حرف -    

  ؟ی کھ آوردنیماش.  میزاریم
. "  بود نی برداشت من ادیشا.  محکم و پر طعنھ بھ زبان آورد یلیکلمھ دوست را خ    

 من بھ دفعات ، قداستش بھ گند ی بود کھ در زندگیی قشنگ و پر مسمایواژه " دوست 
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 از خودم شرم کردم.  گرفت ی اش ، دامن شھرام را می بار نحسنی شده بود و ادهیکش
. 

 :  بھ سمت شھرام رفت و دستش را دراز کردایبرد    
 . نمتی بیفردا م. ممنون  -    
. چشمانش دلخور بود .   نکرد و تنھا بھ تکان دادن سر اکتفا کردیبا من خداحافظ    

 .دور شدنش را نگاه کردم
 :  را شکستنی شھرام سکوت ماشیصدا    
 . یَفکر کنم بھش بر خورد تو بھانھ آورد -    
 چھ دیبا.  ندی خواست عکس العمل مرا ببیچرا اصرار داشت از او حرف بزند ؟ م    

 : انداختمشانھ ام را باال .  راه حل بود نی بھتری تفاوتی گفتم ؟ بیم
َ سمن دارم کھ نقدریخودم ا. بھ من چھ . َخوب بر بخوره  -      .  توش گمھ واالاسمنیَ
 : دی دستم کشی رویدستش را بھ نرم.  نگاھش کردم ی چشمریز    
 . یبھ بھ چھ ھمسر ضرب المثل دان -    
 :  کردیمسخره ام م    
  ؟ی مسخره ام نکننقدری اشھیم -    
 : متعجب نگاھش کردم.  خانھ توقف کرد کی سکوت کرد و کنار پارک نزدیکم    
  ؟یستادیچرا وا -    
 :  احساسش را بھ من دوختینگاه ب    
  ؟یکنی میتو درباره من چھ فکر -    
 کوبش قلبم را یصدا.  خواست از زبان خودم بشنود یم.  دانستم یم.  بود دهیفھم    

 . چند بار.  بار کینھ . ُ را باز کردم و عق زدم نیدر ماش. حالم بد بود .  دمی شنیم
 : دیچی پر استرسش در گوشم پی شانھ ام نشست و صدایدستش رو    
 .  بابای ؟ ای ؟ خوبی شدیچ -    
 : دستم را بھ نشانھ سکوت باال بردم    
 . نگران نباش. خوبم  -    
 ی عرق را روی دانھ ھایسیخ. ندم و چشم بستم  چسبای صندلیسرم را بھ پشت    

 :  ام نشستیشانی پیدستش رو.  کردم ی و پشت لبم حس میشانیپ
 ؟یبھتر -    
 در اوج یحت.  بود نی ھمشھیھم. نگرانم بود . سرم را بھ نشانھ مثبت تکان دادم     

 .  بردی نمادیِ نگران من بودن را از شی ھای ھا و دلخوریناراحت
 . دهی کھ رنگتم پردمیاز اول شب د.  یعرق کرد -    
 :  از چشمانش خواندیزی چشدی نمیکی تارنیدر ا. چشم باز کردم     
 . شمیبخوابم بھتر م.  کم خستھ ام ھی.  خونھ میبر -    
 کردم بھ فردا و یسع.  حرف بھ طرف خانھ راند یاستارت زد و ب. جواب نداد     

 ی میزی شھرام چدینبا.  کردم ی حساب شده رفتار مدیبا. ر کنم  فکایبرخوردم با برد
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 ی از فکرم نمدیشا.  کردم ی ام بھ طور کامل حذف می را از زندگای برددیبا.  دیفھم
 و عشق ادی.  سوال برود ری ام ، آبرو و اعتبارم ، زیدگ دادم زنی اجازه نمیتوانستم ول

 . شدی از وجودم دفن می در گوشھ اشھی ھمی ، براایبھ برد
 

.  شدی چشمانم دور نمی اش از جلوافھیق.  دمی پتو خزریلباسم را عوض کردم و ز    
 است کھ بھ جانم افتاده ی چھ آتشنی ، اایخدا.  شد ی صورتم جاری اجازه رویاشک ب
 ؟ شدی غم و عذاب تمام نمنی بود ؟ چرا ادنی زجر کشیچرا سھم من از زندگ. است 

 در آتش دی حصار چشمانش شوم ؟ چرا باری اسیداد چرا اجازه. و گلھ دارم  از تایخدا
 عشقش بسوزم ؟

حرارت .  شدکترینزد. پتو را در مشت فشردم .  دمیلب گز.  شد دهیچی دورم پیدست    
 ھم ی را رومیپلک ھا.  در نظرم آمد ی خاکستریچشمان.  کردم یوجودش را حس م

در آغوش .  کمکم کن ایخدا.  ھا دور شود یکستر خاالیآنقدر محکم کھ خ. فشردم 
دستش را . بدنم منقبض شد .  رحم کن ایداخ.  کردم ی فکر میگریھمسرم بودم و بھ د

 : دی شانھ ام کشینوازش گونھ رو
 . راحت بخواب.  ندارم یکار.  شیھ -    
 تی بود ؟ چرا خدا ؟ چرا ؟ چرا دل آدم ھایچرا ھمھ جا خاکستر. چشم باز کردم     

 فکر کردن بھ ممنوعھ ھا تی آدم ھاریتو در تقد.  ی طلبد ؟ تو خواستیممنوعھ ھا را م
از تو و . پس خودت کمکم کن .  ی ھر گناه لذت در نظر گرفتیتو برا.  یرا گنجاند

 .  محتاجمتتی حمابھ تو و.  نگذار میتنھا. پناھم باش .   بھ خودت پناه آورده امرتیتقد
 توجھ ی کردم بھ حال خاصش بیچشم بستم و سع. دستش دور شکمم سفت شد     

 ینم.  ، شب را بھ صبح برسانم یگری دادی خواست در آغوش او با یدلم نم. بمانم 
 گوش سپردم کھ ی مردی نفس ھایچشم بستم و بغضم را فرو دادم و بھ صدا. خواستم 

 می کھ بھ اشتباه وارد زندگیمرد. است   را با من ساختھشی دانستم تمام عاشقانھ ھایم
 یگری چشم باز کردم کھ روز دیچشم بستم و زمان.  اشتباھش بود ریشد و االن اس
 . آغاز شده بود

 
 ھر دنیبا د.  تخت نشستم یدفترچھ کوچکم را برداشتم و رو. شھرام رفتھ بود     

 ی رفتند و روی چشمم رژه مشیخاطرات پ.  شدی پنھان ، مھمان وجودم میخطش غم
 آنکھ بخواھم و بفھمم ، مرا ی صدا ، بی کھ نرم و بیخاطرات.  انداختند یقلبم رد م

 رقمھ دست از من و احساساتم چی کھ ھیاطراتخ.  سرانجام کرده بودند ی بی عشقریاس
. د  من سرشار از حس و حال بوی حرف و کلمھ ، برای دفتر بنیا.  دندی کشینم

 . ی پنھانیسرشار از تپش ھا
 اجازه ی کھ بیحس.  طرفھ کی یمن بودم و حس.  رفت ی مشی خوب پزیھمھ چ    

 ی بھانھ بھ او پناه می کھ با بھانھ و بییتمام روزھا.  و بھ زور استتار شدیشروع م
.  او و حرکاتش بود ی نگاھم رومانی ھای کھ در تمام دورھمییتمام روزھا. بردم 
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 یب.  شدی مشتری ، حرارت وجودم بدنشیبار د با ھر.  و رفتار پر از احترامش  اویرو
.  دیچی پی او و سحر کنار ھم ، حسادت در وجودم مدنی ناخواستھ از دیشرمانھ بود ول

.  زدی پنھان موج می خشمشھی با او ھممی دانستم و در برخوردھای او نمقیسحر را ال
 ورش درباره عدم حضی زمان کسچی ھا حضور نداشت و ھیگرچھ در اکثر مھمان

 ی حسری مثل قبل بود و ھمان روزھا مطمئن شدم درگایرفتار برد.  کرد یسوال نم
 دانستم ی مھم نبود چون از اول ممی احساس برانی طرفھ بودن اکی.  طرفھ شده ام کی

 ما نیاتفاقھا ب کھ بعد از آن ی ناخواستھ اتیمیصم.  ممنوعھ را کرده ام وهیھوس م
 قرارداد نانوشتھ و کی ھر دو نفرمان ، طبق یل بود ویشکل گرفت ، انکار نشدن

.  بود ی کافشی صدادنی و شندنی من دیبرا.  می در پنھان کردنش داشتیناگفتھ ، سع
 چی کرد و ھی متی را تجربھ کنم کفایدی جدی حس ھاشدی کھ حضورش باعث منیھم

 یا بھ قول خودشان گودبایتا روز جشن .  دادم ی نمیشرویزمان بھ خودم اجازه پ
 در کای برنده شده و اقامت آمری بودم کھ التاردهی شنختھیجستھ و گر.  سحر ِیپارت

 شوند و من ھنوز ی عازم مای با بردی گفت کھ بھ زودیشھرام م. انتظارش است 
 ... یل وانتی گناه است و خی دلتنگنی دانستم ایم. نرفتھ دلتنگش شده بودم 

 کھ قرار بود در خانھ پدر یجشن بزرگ.  جشن کوچک و دوستانھ نبود کی بار نیا    
 ھم حضور داشتند و با توجھ بھ راحت کشانی برگزار شود و جز ما اقوام درجھ ایبرد

 چھ نکھی ساده خودمان ، حدس زدن ای ھای سحر در مھمانی ھادنی پوشکیو ش
بھ شدت استرس .  نبود ی چندان شاقر در انتظارمان است کای پر زرق و برقیمھمان

 دای پی ھفتھ قبل ، تمام پاساژھا را براکیاز .  دمی بھ خودم رسشھی از ھمشتریب. داشتم 
 استیبا س.  و رو کرده بودم ری و صد البتھ شھرام پسند ، زکی لباس شکیکردن 

 گرفت و در ی مرادیا کرد و ی ، رد مدمی پسندی کھ من میخاص خودش ، ھر مدل
 خواستم بھ او ی و من ھرچھ مشدی مادآوری را می نگار و مردنی ، طرز لباس پوشفافھل

 رفت ی بار نمری متفاوت است و محال است آنھا ساده بپوشند زی مھماننیبفھمانم کھ ا
 دھد کال ی محی ، ترجنندی تن و بدن زنش را ببھی گفت کھ اگر قرار است ، بقیو م

 ی بود و کمی کھ دو طرفش نقره ای دکلتھ مشکیس ماکراھنی بھ پتینرود و در نھا
بعد .  ی مشکری با شال حرمیالبتھ بھ شرط پوشاندن شانھ ھا.  داد تیدنبالھ داشت رضا

 ی خواستم بحث تازه ای ، تازه روابطمان رو بھ بھبود بود و من نمریاز اتفاقات اخ
 در ی را از سادگال شنکھی ایبرا.  بھ خواستھ اش تن دادم لی دلنیدرست کنم و بھ ھم

 ھی را فر کردم و با سامیموھا.  دوختم ی اش نوار نقره ای در قسمت عرضاورمیب
 کھ در ینی را از برق تحسنیا.  شده بودم بایز.  بھ چشمانم جلوه دادم ی نقره ایدود

 عطر شھی شبایتقر.  نداشتم  نسبت بھ لباسمیگرچھ حس خوب.  دمینگاه شھرام بود فھم
ھمانجا .  کوچکم را برداشتم و داخلش را چک کردم فیک.  کردم یخال  خودمیرا رو

شانھ بھ شانھ ھم .  بودم دهی او خری کھ بھ دور از چشم شھرام ، برای کوچکھیھد. بود 
 شتری دلھره ام بمی شدی تر مکی نزدنی نشانیھر چھ بھ محلھ اع.  میاز خانھ خارج شد
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.  مو و صورتم شی آرای حتای باشد و اده لباسم از مد افتنکھیفکرکردن بھ ا.  شدیم
 :  دستم نشستیدست شھرام رو

 ؟ینگران -    
 :پر استرس سر تکان دادم    
 . رمی می مھموننیِ بار ھمچنیاول.  یلیخ -    
 : دیخند    
 ی کھ نمیعداد افرادفقط ت.  ھاست ی مثل قبلی مھمونھی نمی ؟ ایچھ جور مھمون -    

 .  باشلکسیر.  نیھم.  شترهی بمیشناس
 : حرصم گرفت    
اصال من .  ی جور جشن ھا شرکت کردنی انگار خودت ھمش تو ایگی میجور -    

ھمش .  رمی میباور کن دارم م.  ؟ ھمھ پولدارن ی دوستنای با ایموندم تو چھ جور
 ترسم نتونم درست غذا بخورم و یاصال م.  لباسھا نی خدا کنھ آبروم نره با اگمیم

 .  شھیزیآبرور
 :  کرد آرامم کندیسع    
 ھست ی ھر چیھر ک.  شھیمثل ھم.  ؟ تو خودت باش یزنی کھ مھی حرفھا چنیا -    
 اونا از ما پولدارتر باشن دیشا.  می کمتر ندارھی از بقیزیمن و تو ھم چ.  خودشھ یبرا
در ضمن .  تھیمھم انسان.  ینیُ کھ تو خودت کمتر از اونا ببشھی نملی دلنی ایول

 . یری نظی بشھیفراموش نکن کھ تو ھم
 گرفتم و خودم را ی قرار نمی کھ در جو مھمانیتا زمان.  کرد ی آرامم نمشیحرفھا    
 . شدی کردم اضطرابم کم نمی نمسھی مقاھیبا بق

 
 بھ در سالن او دنی و بھ محض رسمیاز پلھ ھا باال رفت.  می بزرگشان شداطیوارد ح    

 شھرام یناخواستھ بازو.  ختی تھ دلم فرو ریزیضربان قلبم باال رفت و چ.  دمیرا د
 ھا سرعت انھی با کراوات ، بھ ھجوم موری در کت و شلوار رسمدنشید. را فشردم 

 را با پدر و مادرش خوشامد گفت و ما.  می شدارد و پر استرس ودمیچشم دزد. داد 
 گرمش در یصدا.  انداخت ی می فرح پھلوی عکس ھاادیمادرش مرا بھ . آشنا کرد 

 : گوشم نشست
 .  باالی بریتونی لباس مضی تعویدخترم برا -    
 :  فرو دادمیآب دھانم را بھ سخت    
 . راحتم. نھ ممنون  -    
 :  گفتایبرد. اصرار نکرد     
 .  برمیده من مپس مانتو رو ب -    
 دادم و ایمانتو را بھ برد.  داشت با لبخندش آرامم کند یسع. بھ شھرام نگاه کردم     

 :  لبش نقش بستی روییبایلبخند ز.  لب تشکر کردم ریز
 .  گردمیمن االن بر م. بچھ ھا اون سمت ھستن . شھرام جان  -    
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.  می کھ او اشاره کرده بود رفتی گفت و بھ ھمان سمتیشھرام تشکر کرد با اجازه ا    
 یعینگاه سر.  دی رسی بھ گوش میمی مالکیموز.  کردم شلوغ نبود یآنقدر کھ فکر م

 ی بودند و مجسمھ ھادهی کھ دورتادورش مبلمان چیسالن بزرگ. بھ اطراف انداختم 
 کھ در یی ھازی آمدند و می بھ چشم میادیز ،  بزرگیلی خیلوسترھا.  کی شاریبس

 میمر.  قرار داشت ینیری و شوهی آنھا انواع میھ سالن گذاشتھ شده بود و روچند گوش
 لباس شھی و متفاوت از ھمکی شاری زدم بسیھمانطور کھ حدس م.  دمیو نگار را د

.  باال تنھ بود دل کوتاه و تنھا تفاوتشان در رنگ لباس و مراھنیھر دو پ.  بودند دهیپوش
  گوشم آوردکیسرش را نزد. حرف نگاھم را خواند . پر حرص بھ شھرام نگاه کردم 

: 
 .  قشنگ ترهیلیباور کن لباس تو خ -    
از .  گره کرده بھ مھمان ھا نگاه کردم یبا اخم ھا.  دادم جوابش را ندھم حیترج    

 گفت کھ دمی پرسمیاز مر.  دمی سحر را ندی آرامم کرد ولی کمنی بود و ھمیپیھمھ ت
 : دمیاز شھرام آرام پرس.  ذھنم را مشغول کرد یسوال.  امدهیھنوز ن

  گرفتھ ؟ای بردی خونھ باباُشی خداحافظھیچرا سحر مھمون -    
 : دیخند    
باباش سالھا قبل فوت کرده و .  استی بردیسحر دختر عمو. فضول کوچولو  -    

  ؟ی جواب سوالت گرفتایبازم بگم . ج کرده  ازدواگھی نفر دھیمامانش با 
 : گفتی ھمھ مدت تازه بھ من منیبعد از ا. واقعا متعجب شدم     
  ؟ی بھ من نگفتھ بودیزیخوب چرا چ -    
 :  را باال دادشی ابروی تاکی    
 جوابت یدیاالنم چون پرس.  بگم یزی اونا چی شخصی نداشت درباره زندگیلیدل -    

 . رو دادم
 ما با ی خصوصی و سحر ؟ خبر نداشت زندگای بردیعنی اونا ؟ ی شخصیزندگ    
 . دمیلبم را گز.  گره خورده است ایبرد
 شده بایسحر فوق العاده ز.  شدیباورم نم.  دست سرم را باال آوردم ی صدادنیبا شن    

 داشت ، یادی زی ھانی لباس چنیی ران تنگ و پای دکلتھ کھ از باال تا روراھنیپ. بود 
 سرش جمع کرده و گردن ی را باالشیکل موھا.  را قاب گرفتھ بود شیبایاندام ز

 یبازو.  فی ظراری جواھر بسسیسرو. گذاشتھ بود  شی را بھ نماشیبای و زدهیکش
حسرت بھ دلم چنگ .  بودند یری نظیزوج ب.  آمد ی منیی را گرفتھ و از پلھ ھا پاایبرد

.  دمی دیلذت و غرور را با ھم در چشم سحر م.  بر تنم نشست یفیلرز خف. انداخت 
 . بغضم را فرو دادم

 دو نفره کھ ما تنھا نظاره گرشان یجز رقص ھا.  دمی نفھمیادی ززی چیاز مھمان    
. سحر قبل از رفتن رسما بلھ را داده بود . شھرام گفت کھ امروز عقد کرده اند .  میبود

 ای و تاب بدن سحر در دستان بردچی و بھ پدمیآه کش. دانم  ی را نمشیچرا.  دمیآه کش
 او محروم یشگی و توجھ ھمی از مھمان نوازیامشب حت.  شام سرو شد.  شدم رهیخ
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ساکت بودم .  گرفت کھ خودم انگشت بھ دھان مانده بودم ی مییدلم بھانھ ھا. شده بودم 
از تمام کرده .  بودم مانیپش.   بزنمادی نا بھ جا را فری دلتنگنی خواست ای، اما دلم م

 باره کیبھ .  اورمی بادی را بھ م چند ساعت قبلخواستی دلم نمی حتمیھا و نکرده ھا
 ی دنج میدلم گوشھ ا.  کرد ی نممی رھایحس پوچ.  شده بودم ی ازهی از ھر انگیخال

 آرام الی خکیدلم .  شوم رهی لرزانم را و فقط خی زانوھارمیخواست تا در آغوش بگ
 ... کی خواست و یم

 دانستم داخل کدام ی نمیحت.  برداشتن مانتو باال رفتم ی را بھانھ کردم و برایخستگ    
 ی برایی بود و جاھانھیدور تا دور اتاق آ.  در را باز کردم نیاول.  بروم دیاتاق با

آه .  دمی دی و نمدمی دی ھا منھیخودم را در آ.  کدام بود یلباس من رو.  لباس ختنیآو
 اتاق را نی آمدن بھ االی خی زودنی بھ اچکسی دانستم ھیم.  زدم زانو ھمانجا.  دمیکش

بھ .  دانست ی نمی کھ جز خودم کسی حرامری بودند و من درگیھمھ غرق شاد. ندارد 
 یدلم م.  قیعم.  دمیفقط نفس کش. اشک حلقھ زده در چشمم اجازه روان شدن ندادم 

. چند ضربھ بھ در خورد .  نم کمی ھاھی باره وارد رکیخواست تمام ھوا را بھ 
 میعامل تمام زجرھا و دردھا. خودش بود .  گفتم ی آرامدیی برخواستم و بفرمامھیسراس

 : ھول شدم. 
 .  کنمداینتونستم لباسمو پ -    
 : جلو آمد. حرف نزد     
 ؟یخوب -    
 :  اجازهی بیباز کوبش ھا.  دمیعطر تنش را بھ مشام کش. نھ خوب نبودم     
 . من خوبم -    
 کھ یی ھای شلوار فرو برده بود و خاکستربی کھ در جیبا دستان.  ستادی امیروبرو    
 :  سوزاندی مبیعج
 ؟یکنی منکارویچرا با خودت ا.  دهیرنگت پر -    
 لب اری اختیب. من با خودم چکار کرده بودم ؟ او بود کھ بھ من و دلم نقب زده بود     
 : زدم
  ؟یری میک -    
 :دی پرسشھیآرامتر از ھم. سرش را باال برد و بھ سقف نگاه کرد     
 ؟یتو بھ رفتن من چکار دار -    
بستھ کادو شده .   بردم و بازش کردمفمی اراده دست بھ سمت کیب.  دمیخجالت کش    

 : را بھ سمتش گرفتم
 . کھی کوچیادگاری ھی.  بدم نویفقط خواستم ا. معلومھ کھ بھ من ربط نداره  -    
 : پر سوال نگاھم کرد    
 چرا ؟ -    
 :  باز اتاق نگاه کردممھیبھ در ن    
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.  ستی نی خاصزیچ.  ی کھ بھ من کردیی کمک ھایبرا. فقط خواستم تشکر کنم  -    
 . خودکاره

 : از دستم گرفت    
 .  شدمکیفقط تو اشتباه تو شر. من بھ تو کمک نکردم  -    
 :  دادیلحن سردش عذابم م    
  ؟ی منو بدی مانتوشھیم -    
 :  آمدکترینزد    
 .  نکننکاروی با خودت اکنمیخواھش م -    
 را برداشت و بھ سمتم مانتو. چند قدم عقب رفت ! .  کردم ؟یمن با خودم چکار م    

 : گرفت
 . یادگاری یممنون برا -    
 را شیخواستم از اتاق خارج شوم کھ صدا.  زدم و مانتو را گرفتم یلبخند پر بغض    
 : دمیشن
 .  برمیی جاستیمن قرار ن -    
 از پلھ ھا دمی پوشیھمانطور کھ مانتو را م. برنگشتم .  ختی تھ دلم فرو ریزیچ    

 .  رفتمنییپا
 
 

خودکارم .  روزمی دِی بغض دار روزھاقی حقای خدشھ انداخت رویآالرم گوش    
تماس را برقرار کردم .  را روزی دخی آنکھ ثبت کنم تاریدفترچھ را برگرداندم ب. نبود 

 " .  ؟یای می ؟ کییکجا"  اش یشگیمھرآنا بود و سوال ھم. 
 نی بھ اری رفتن بھ دانشگاه آماده شدم و تمام مسیخستھ از تکرار مکررات ، برا    

 یاستاد حرف زد و من فکر کردم بھ ب.  است یفکر کردم کھ امروز چھ روز سخت
 نھی از ما آکی کدام یقرار بود زندگ. وضع مھرآنا بدتر از من بود .  می ھایفکر
  ؟یگری دی شود برایعبرت

 
 ) شھرام    ( 

 
 خواستم متوجھ ینم.  گذاشتم شیدفترچھ را سر جا . لبم عمق گرفت یلبخند رو    

 ی مثبت تردی ، با فکر باز و دی دفترچھ خالدنیبعد از د. شک و افکار نامربوطم شود 
 .  کردمی دکتر آرام فکر میبھ حرف ھا

 تمام ی گفت ، شک در زندگیم.  کشد یاعتقاد داشت شک بھ ھمسر ، عشق را م    
 تا ی شود و حتی دردسر ساز می حسابی ممکن است گاھیانسان ھا وجود دارد ول

 ، اعتماد یی زناشوی زندگیدو محور اصل.  رود ی مشی ھم پی زندگکی یرانیمرز و
 و بھ مرور ، پناھگاه امن خانھ از ند شکی ، خط قرمزھا منندی بببیو احترام ، اگر آس
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و . ذره ذره .  ردی میچون عشق م.  شود ی ملی بھ جھنم تبدی رود و زندگی منیب
 من ی روزھانیدرست مثل حال ا.  است ی دلھره و نگرانردی گی را مشی کھ جایزیچ
 م لبخند بزندی جدخی تاردنی را چک کنم و با ندی ھر روز با استرس ، دفترچھ انکھیا. 

 . و باز روز بعد در اضطراب باشم
 یلی کھ خیترس از دست دادن کس.  دانست ی حالت را نشانھ ترس درونم منیا    

 و می ھایی من بھ خودم و توانایعنی.  است ی شک دروننی گفت ایم. دوستش دارم 
 ی زندگی روزھاشتریمن ب.  گفت یدرست م.  بودنم شک دارم ی دوست داشتنیحت

 .  استرس ھانیبا ھم.  ترس ھا گذرانده بودم نیمشترکم را با ھم
 محترمانھ و در لفافھ یلیخ.  گفتھ بودم خیاسترس زا و پر تار از دفترچھ شیبرا    

 تجاوز کرده ام و اگر او بفھمد ، فاصلھ مان شانی پری خصوصمیگفت کھ بھ حر
.  توانستم یمن نم.  کی نزداری اما نھ بسدیستی گفت ، کنار ھم بایم.  شود ی مادتریز

ھر روز و ھر شب و با ھر .  کرده بودم عادت من بھ چک کردن آن عامل استرس زا
 دکتر شنھادی توانستم بھ پی نمیحت. دست خودم نبود .  کردم یِ چکش میبار تنھا شدن

 .  سوال کنمشانیعمل کنم و دوستانھ از پر
  ؟یکنی فکر میبھ چ -    
 :  گرما را بھ وجودم بازگرداندشیصدا    
 .  باشھتیعاف -    
.  کرد ی لبری گرفت تشکر زی را مشی موھای آب اضافھمانطور کھ با حولھ    
 : دمیعطرش را بھ مشام کش.  بدنش را باز کرد ونیلوس
 . یشی مضی مردیقبل از ع.  سرده ھا رونیخوب موھاتو خشک کن ب -    
 :  برداشتن لباسش کشو را باز کردیبرا    
  ؟میری میک. حواسم ھست  -    
 : دمی تخت دراز کشیبھ پھلو رو    
 روزام کھ نیا.  می معطل شای بردشی بھتره چون ممکنھ پمی زودتر بریھر چ -    

 . ابونای شلوغھ خیحساب
 شتری گذشت بیھر روز کھ م. سشوار را روشن کرد .  بود ستادهیپشت بھ من ا    

 : شدمیعاشقش م
 رن؟یگی جشن می چھ خبر ؟ پرند نگفت کنایاز مامان ا -    
 : شانھ اش را باال انداخت    
 . با مامانم کھ صحبت نکردم.  دمیمنم نپرس.  نگفت یزی کھ چشبید -    
  ھمراه بودی با آرامش خاصشیکارھا.  دیلباسش را پوش.  را خشک کرد شیموھا    

: 
 .  ھای رفتن نداررونی بالی امروز خنکھیمثل ا -    
 :  اش را بھ من دوخترهینگاه خ    
 . کنمیدارم کارامو م -    
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 : دمیخند    
شما راحت . منظره روبرومم کھ حرف نداره . جام خوبھ . من کھ عجلھ ندارم  -    

 . باش
 : برنداشت.  را گرفتم ای کردن کھ شد شماره بردشیمشغول آرا    
 چرا جواب نداد ؟ -    
 : متعجب نگاھم کرد    
 ؟یک -    
 : نشستم    
.  شھ ی خوام برنامھ ھامون قاطینم.  خواستم ھماھنگ کنم باھاش یم.  ایبرد -    

 . گھی طرفھ دھی ما ھم ، یدای اون سر شھره ، کارا و خرایشرکت برد
 :  آنکھ نگاھم کند گفتیب    
 . دی خرمی دفترش؟ فقط برمی امروز نریخوایخوب م -    
 :دمی کشقی نفس عمکی فرو بردم و شیسرم را داخل موھا.  ستادمیپشت سرش ا    
 . شھیناراحت م. قول دادم .  شھینم -    
 : صورتش را بھ دستم چسباند    
 .  واجب تره ھادیخر -    
 :  تر بردمنییسرم را پا    
 ، گمیاگھ بھ من باشھ کھ م.  دهیوجودت بھ من آرامش م.  دوستت دارم یلیخ -    

 .  واجب ترهیرختخواب از ھمھ چ
 :  آورد و آرام گفتکتریدصورتش را نز    
  باز ؟ی شدوانھید -    
 : فاصلھ را تمام کردم    
 . شمی نموانھی دیتو گولم نزن -    
 : نوک دماغم را بھ دماغش چسباندم.  را بست شیچشمھا    
 .  کوچولوطونیش -    
 :  صورتش نشاندمی رویعیبوسھ سر.  جلو دارم شد ی گوشی ملودیصدا    
 . یوردشانس آ -    
 بھ شیاخم ھا" .  استیبرد"  را برداشتم و در ھمان حال با اشاره گفتم یگوش    

از .  دارد لی حد منی رابطھ تا ای برادمی دی بار بود کھ منیاول. وضوح در ھم رفت 
 کردم ، یھمانطور کھ تماس را برقرار م.  دی پوستم دوری زیاخمش ، حس خوب

 :  حوالھ اش کردمیچشمک
 .  مھندسیمخلص آقا -    
 .  بودم نتونستم جواب بدمیی جادیببخش. سالم  -    
 :  را نوازش کردمشانیبا انگشت ، صورت پر    
  ؟ی راحت ترمییای بی چھ ساعتنمی خواستم ببیم.  آقا شمیمزاحمت نم -    
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 :تعارف کرد    
 . التی بعد از تعطی برازارمیم.  نکن تیشھرام جان خودت رو اذ -    
 : دمی کششی ابروھانی خط بیھمان انگشت را رو    
 . می کار داررونیما ھم ب.  رهیگیمگھ چقدر وقت م.  نکن یتعارف الک -    
 : تشکر کرد    
 ایاول برو کاراتو بکن ، اگھ وقت شد ب.  ادهیآخر سال کار ز. من تا ده دفتر ھستم  -    
 .  نکنتیاصال خودتو اذ. 

 : دمی لبش کشیانگشتم را رو    
 . فعال.  نمتی بیپس م -    
 :  دراور گذاشتمی را رویگوش    
  ؟ی نگاه کردنھیخودتو تو آ.  مشکل دار گھیبعد بھ من م.  ھم کرده یچھ اخم -    
 : خنده ام گرفت.  انداخت نھی بھ آیعینگاه سر    
 حاال چرا چشمات خمار شده ؟ -    
 : واستاز جا برخ    
 . میآماده شم بر -    
 : گفتمی را گرفتم و او را بھ سمت خودم چرخاندم و بھ شوخشیبازو    
  ؟یریگی مافھی من قی براشھی و ضد حال مزنھی زنگ مگھی دیکی -    
 : دی پرسیعصب    
  ؟ھیمنظورت چ -    
 : تعجب کردم    
 .  کردمی ؟ شوخی شدیچرا عصب -    
 : دیکم از دستم کش را محشیبازو    
 . ستمی نیمن عصب -    
 :  کردمیدرکش نم    
 .  ھایکنی می قاطھوی!. ؟یخوب -    
 :  را پشت گوشش سراندشی موھایبا کالفگ    
 .  اول بزننیحرف آخرو ھم.  ھا ی دادریگ -    
 خانھ ی چند لحظھ قبلش کھ براجانینھ از شور و ھ.  بود ری با ھم مغاشیرفتارھا    

 ی برایدوست نداشتم با دلخور.  اش ی رفتار عصبنی کرد و نھ بھ ای مقمیماندن تشو
 :  صحبت مان را عوض کنمری کردم مسیسع.  می برودیخر
 . ادی زیلیخ. دوستت دارم  -    
 : ادامھ دادم. موشکافانھ نگاھم کرد     
 . گھی حرف آخرمو ، ھمون اول بزنم ؟ خوب زدم دیمگھ نگفت -    
 : کنارش نشستم.  بود یدنی ، دشیِ زمان کالفگِتیمظلوم.  تخت نشست یرو    
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  ھمش در حال ناز و اداستی خونھ تکونیبھ جا.  ؟ زن مارو باش ی شدیباز چ -    
. 

 :  زدشخندین    
  ؟می کنزی خونھ رو تممی بمونیخوایم -    
 : خنده ام گرفت    
ھنوز چند روز .  ی زرنگ شھوی خوادیحاال نم.  یاووو چھ ھمسر حرف گوش کن -    

 خوام یم.  می نداری ، کار خاصزهی مرتب و تمشھیما ھم کھ خونمون ھم. وقت ھست 
 ی چھ حس و حالادتھی.  بعد از ازدواجمون دی عنی اولادیبھ .  دی خرمیامشب با ھم بر

 یی کجای جوانیا.  می سبزه ھم نکاشتیامسال حت.  یدی چینی ؟ چھ سفره ھفت سمیداشت
 . می پاشو زود آماده شو بریری غم بغل بگی زانونکھی ایاالنم بھ جا.  ری بخادتیکھ 
 : کوتاه نگاھم کرد    
 .  بد شدهیلی موھات خ؟یری دوش بگیخوایتو نم -    
 : گفتیراست م.  بھ خودم نگاه کردم نھی و داخل آدمیاز ھمانجا گردن کش    
  ؟ھیھومم؟ نظرت چ.  بزنم شممی تھ رنی ارمی بگعی دوش سرھیبرم .  ھا یگیبد نم -    
 : گردنش را کج کرد    
 خوبھ -    
 .  ھم دم کنیی چاھی امیپس تا من م -    
 را می خواندم کارھایھمانطور کھ آواز م. حولھ ام را برداشتم و وارد حمام شدم     

ھمانطور کھ حولھ .  شدیم قطع نی سوت کتریصدا.  داشتم یاحساس خوب. انجام دادم 
 :  گفتمدمی پوشیرا م
 .  نوای بھی کترنیُکشت خودشو ا.  خانوم یآش -    
 :  بردمکشیصورتم را نزد.  می ھم شدنھی بھ سنھیس. شتاب زده از اتاق خارج شد     
 ؟یدوست دار.  چھ نرم شدم نیبب -    
وارد اتاق .  زد بھ سمت آشپزخانھ رفت یبھ عقب ھولم داد و ھمانطور کھ غر م    

 ی کردم نگاھم روی را با حولھ خشک ممیھمانطور کھ موھا. شدم و لبھ تخت نشستم 
 بھ در اتاق یعینگاه سر. بھ سراغم آمد یحس وحشتناک.  ماند رهی باز خمھی نیکشو

قلبم .  دمی کشرونی را بیی لرزان دفترچھ کذانبا دستا. انداختم و کشو را باز کردم 
 ، داخل کشو پرتش کردم و درش ی عصبی لحظھ نابود شدم ، با حالتکی یبرا.  ستادیا

 !. ؟روزید.  بود روزی دخیتار. را بستم 
 :  دانمیچقدر در ھمان حالت ماندم نم.  دی خوبم پریکل حس ھا    
 . ختمی ری چاایشھرام ب -    
 می کارھای حوصلگیبا ب. حوصلھ اش را نداشتم .  داشت ی حس بدشی صدادنیشن    

 تر شدم و ھمانطور یعصب.  رخش بھ سمتم بود مین.  رفتم رونیرا کردم و از اتاق ب
 :  رفتم گفتمیکھ بھ سمت در م

 .  منتظرمنییمن پا -    
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 : دمی را شنشیصدا    
 ...  ؟یی چای شد ؟ مگھ نگفتیچ... ِا -    
 نشستم و سرم را نیداخل ماش.  را نداشتم زی چچی و ھچکسیحوصلھ ھ. در را بستم     

 ؟ کجا شبی ھم ددی ؟ شاروزید.  سدی بنوخیپس وقت نکرده بود تار.  چسباندم یبھ صندل
.  میھمش با ھم بود.  بابا یا.  می بود و ھمھ دور ھم جمع بودی ؟ چھارشنبھ سورمیبود
 ی از خودش مدی با تواند باشد ؟ی می ھا مربوط بھ چخین تاریا.  فکرم اشتباست دیشا

 . دمیپرس
 :  نشستی صندلی طلبکار روی اافھیدر باز شد و با ق    
 ؟یشی موانھی دھویاصال معلوم ھست چتھ ؟ چرا  -    
سوال ذھنم ، چند بار .  چروک خورده یشانی شده و پزی ریبا چشمان. نگاھش کردم     

 آنکھ جوابش را یب. ھنوز زود بود .  نتوانستم بپرسم ی بستھ ام آمد ولیتا پشت لب ھا
 بار از نی اولیبرا.  ساکت ماند شھیاو ھم مثل ھم.  راندم ایبدھم بھ سمت شرکت برد

 دفترش کینزد.  را نداشتم شی سوال و جواب ھاوصلھح.  بودم ی خصلتش راضنیا
 را تکان شی پاھای عصبیبا حالت. دکمھ آسانسور را زدم .  می شدادهیپ. پارک کردم 

 . می آنکھ با ھم صحبت کنی بمیبھ سمت دفترش رفت. در آسانسور باز شد .  داد یم
 بودم کھ درست یآنقدر عصب.  می کردی را در دست فشردم و احوالپرسایدست برد    

 و تک شبی دیبھ مھمان.  مبل نشستم و فکر کردم یرو.  شدم ی نمشیمتوجھ حرف ھا
 .  کھ آنجا بودندیتک کسان

  قھوه ؟ای یشھرام جان چا -    
 : متفکر نگاھش کردم    
 .  لطفایچا -    
 :  گذاشتمی را روبھ روی بعد فنجان چایکم    
  ؟یستیرو بھ راه ن. مزاحمت شدم  -    
 :  کردم بھ خودم مسلط شومی ام تابلو بود؟ سعافھی حد قنی تا ایعنی    
 کو تیمنش.  شھی می آخر چقدر اوضاع قر و قاطی روزایدونیخودت کھ بھتر م -    

 ؟
 : جواب داد.  صحبت عوض شود ریخواستم مس    
 . ادی و بھ جاش عصر نممونھی مشتری آخر صبح بیروزا -    
 ی بھ آرامشانیپر.  سرگرم کردم یسرم را تکان دادم و خودم را با خوردن چا    

 : دیچی در گوشم پای بردیصدا.  داد ی محیا توض ھلھی وسدمانی و چواریدرباره رنگ د
  ؟ھیشھرام نظر تو چ-    
 :  کردندی دانستم در چھ مورد صحبت میاصال نم    
 .  حواسم نبوددیببخش -    
 :  دادحیتوض    
 . می طرح بندازکری با استواری دنی ای ، روگنیخانوم طراح م -    
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 :  مھم نبود دکور آنجا بودیزی من تنھا چیبرا    
 . آره خوبھ -    
 :  گفتشانی رو بھ پرفمیخرسند از تعر    
 .  بخوره ، بخرنجای طرح کھ بھ اھیپس خودت زحمت بکش  -    
 :  ادامھ دادایبرد.  دمی را نشنشانی پریصدا    
  ؟یاری بیتونیفردا صبح م -    
 .  ؟دمی شنینم را شیچرا صدا.  جواب داد ی چدمیباز نشن    

 
     

 
 ، عصر نی و طاقت فرساترنیعذاب آورتر.  دمی نفھمیزی رفتنمان چرونیاز کل ب    

. او ھم ساکت بود .  ای بردی سفارشی جز برچسب ھامیدی نخرزی چچیھ. را گذراندم 
 ارزش ی بشی حد برانی تا ایعنی.  رفتارم را بپرسد ریی تغلی کرد ، دلی تالش نمیحت

 بودم ؟
 فکر دیبا.  رفتم گاری نخ سکی دنی کشی کردم و خودم براادهی خانھ پیاو را جلو    

 ی را روگاریپاکت س.  شدم ی مطمئن مدی بشکند بای حرمتنکھیقبل از ا.  کردم یم
ھر چھ .  دھم نی دردم را تسکقی عمی کردم با پک ھای کنارم گذاشتم و سعیصندل

 اشتباه بزرگ ، درست وسط کیصددرصد .  شدی مادتری کردم ، شکم زی فکر مشتریب
 بھ ی کشتکیحس .  کھ از من پنھان مانده بود یزیچ.  ما جا خوش کرده بود یزندگ

 اگر یوا.  دمی فرو بردم و با تمام توان کشمیدستم را داخل موھا. گل نشستھ را داشتم 
 شانیپر.  ستی نانتی اھل خشانیپر. امکان ندارد ! نھ .  یوا. کھ فکرم درست باشد 

 چی ، اھل ھشی توجھ بودن ھای با تمام بشانیپر.  ستی نی پنھانیاھل عاشقانھ ھا
 !. شدم ؟یپس چرا آرام نم.  را مچالھ کردم گاری سیپاکت خال.  ستی نییخطا
.  نشد کی تحرمی اشتھای ذره ای اما حتدیچیعطر غذا در مشامم پ. بھ خانھ برگشتم     

 . چشمانم گذاشتمیساعدم را رو.  دمیت دراز کش تخیلباسم را عوض کردم و رو
 ؟ی غذا بخوریاینم -    
 : لب زدم    
 . ستمیگرسنھ ن -    
 مھم شینشان دھد کھ حال خرابم برا.  ندی کنارم بنشیکم. آرزو کردم اصرار کند     

 . است
 :  مچم سفت شدیدستش رو.  رفت نیی پایتخت کم    
  شده ؟یزیچ -    
 ی اجازه ندادم جاریسوزش اشک را در چشمم احساس کردم ول.  آرام شدم یکم    

 . شود
  ؟می شام بخورمیبر -    
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چشمان او ھم . دستم را برداشتم و نگاھش کردم .  از حد آرام بود ادی زشیصدا    
 .  بودسیخ

 حرف زدن ی برای زدم و نھ او اصرارینھ من حرف.  میشام را در سکوت خورد    
 میدی و خوابمی خوردیچا.  می را جمع کردزیم.  می کردی بھ ھم نگاه ھم نمیحت .داشت 

 . بھیمثل دو غر. پشت بھ ھم . 
 

     
 

 دست و صورتم را شستم و بھ ی حوصلگیبا ب. کالس داشت . صبح زود رفتھ بود     
 چکار کنم ؟ صورتم را با ایخدا. امروز حوصلھ کار کردن نداشتم . آشپزخانھ رفتم 

 دی لحظھ تھ دلم روشن شد ، شاکی یبرا. کف دو دست پوشاندم و باز فکر کردم 
 دنمی دفتر را نگاه کردم پس احتمال اشتباه دخل با عجلھ داروزیمن د.  بودم دهیاشتباه د

کشو را باز کردم ، دفترچھ را .  ، بھ اتاق برگشتم ی پر اضطرابِیدواریبا ام. بود 
تپش پر .  باشم دهیاز تھ دل از خدا خواستم اشتباه د.  قلبم گذاشتم یبرداشتم و رو

با دو .  شدیباورم نم.  دمبسم هللا گفتم و دفتر را باز کر.  آزرد ی قلبم گوشم را میصدا
. نھ . دوباره نگاه کردم .  و چند بار نیچند.  دمی را محکم مالمیانگشت پلک چشم ھا

 پشت ھم خیدو تار.  بود روزی مال دخی تارنیآخر.  دی لنگی کار می جاکی. اشتباه بود 
 روزی کردم با تمرکز ، کل اتفاقات دیسع. آب دھانم را فرو دادم .  روزی و پرروزید. 

 حمام بود ، دفترچھ را چک کرده بودم ، شانی کھ پریروز قبل ، زمان. را مرور کنم 
بعد با .  قبل را نوشتھ بود  روزخی کھ برگشتم ، تاریرفتم حمام و زمان.  نبود یخیتار

.  تمرکز کردم شتری چھ ؟ بیعنی!  ایخدا.  میتمام مدت با ھم بود.  رونی بمیھم رفت
 نیتنھا نقطھ اشتراک ا.ام را جلو و عقب کردم و کنار ھم گذاشتم  ختھی بھ ھم راتیحدس

 ! ؟ایبرد.  ھم بود ایبرد. نھ . دو روز من بودم و خودش 
 شتری ، بدمی خندیھر چھ بلندتر م.  دمی بلند بھ خودم و افکار پوچم خندیبا صدا    

.  دمیدفترچھ را ھمانجا پرت کردم و بھ سمت ھال دو. محال بود .  دمی کشیزجر م
 داشت ؟ طول و یخوب چھ اشکال.  رفت آنجا؟یم.  نبودند یواری دیبرچسب ھا

 ونیدکوراس.  یمیش ی کالس ھا؟  داشتیچھ اشکال. عرض خانھ را وجب کردم 
سحر رفتھ .  چرا سحر رفت ؟ فکر کردم یراست.  ھا یتمام دورھم.  قبل دفترش یسر

اصال بھ من .  خواست ی نمای بردی بماند ولکای آمرشھی ھمی خواست برایبود چون م
 یخنده ا.  دمیخند.  کردم ؟ی آن دو نفر فکر میی جدالیچھ ؟ چرا داشتم بھ دل

 . بلند  وکیستریھ
 یکجا؟ ک.  رفتم ی مدیبا.  دمیلباس پوش. از ده گذشتھ بود . بھ ساعت نگاه کردم     
  ؟نی بھ ماشدمیرس
  ؟ی عصبنقدریچرا ا.  ایخدا.  کم آرامش ھی ایخدا    
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 دفتر یروبرو. بھ اطرافم دقت کردم .  دانستم کجا ھستم ی نمیحت. ترمز کردم     
  ؟ایبرد
 ی بنقدری توانستم ایچطور م. محال بود .  شدم ریرگ ددیبا خودم و وجدانم شد    

 !!! . ای فکر کنم ؟ و بردشانیشرمانھ درباره پر
حوصلھ آسانسور نداشتم .  حال خراب نیلعنت بھ ا.  شدم ادهیپ.  دمی کشیقینفس عم    

. بھ نفس نفس افتاده بودم .  انداخت ی عقلم را بھ کار می باال رفتن از پلھ ھا ، کمدیشا. 
دست چپ و شانھ چپم .  نفس نفس زدن ھا نی بود ادی ام بعیاز من با سابقھ ورزشکار

 خوش یمنش.  بر لب وارد دفترش شدم یبا لبخند.  دمی کشیقیمنفس ع. دی کشی مریت
 . پوشش پر سوال نگاھم کرد

 : سالم کردم    
  دارن ؟فی تشریجناب بھرام -    
 :  انداختمی بھ لباس ھاینگاھ    
 .  االن مھمون دارنیول. بلھ  -    
 بھ سمت در ی توجھ بھ حرف منشی کرد ؟ مھمان داشت ؟ بی نگاھم منطوریچرا ا    

 ... رفتم و
 !. ؟میراست بود تمام شک ھا    
 : دمیپرس    
  ؟کنھیِدست تو رو شونھ زن من چکار م -    
 : دیچی تو اتاق پی منشیصدا.  دیرنگشان بھ وضوح پر    
 . دیمن گفتم مھمون دار -    

 :  جواب دادقینا رف    
 . دییشما بفرما.  ستی نیمشکل -    
 قیخواستم عم.  کوتاه شده بود مینفس ھا. تمام شدم .  زانو زد نی زمی روشانیپر    

بھ . خم شدم .  داشتم و تھوع جھیسرگ.  فشردم نھی سیدستم را رو.  شدینم. نفس بکشم 
 : دمی را شنادشی فریصدا. پسش زدم .  دیسمتم دو

 ١١٥ زنگ بزن شانیپر    
 !.. داد ؟یِ بھ زن من دستور میبھ چھ حق    

 
 ) شانیپر    ( 

 
 
 

 آدمھا    
 ی زمانکی    
 یی جاکیدر     
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 ...روندی و مگذارندیناخواستھ خودشان را جا م    
 شی کھ سالھا بھ آرزوتی شود ھمان اتفاق ناخوانده زندگی مبھی غرکی یی جاکی    

 !!!...خواندی جا مکی را تیاما او فاتحھ کل زندگ... ینشستھ بود
 

چرا  -:  طاقت نداشتم گرید.  شود ی نشستم و اجازه دادم اشکم جارنازی پریروبرو    
 کشم ی نمگھی توان ندارم ، دگھید.  تلخ و سخت ی روزھانی ؟ اشنی روزھا تموم نمنیا
 ھمھ آدما پاکند ؟ یعنی!  خطاکارم ؟د؟یریگی مدهیچرا منو ناد. منم داغونم . منم شکستم .

 ممکنھ ی ، ھر کسرهی رو بھ غلط می راھھی و کنھی اشتباه مشی تو زندگیخوب ھر کس
 یم.  شھی بھتر نمی ولشھی بدتر مگذرهی میھر چ.  گھیدنبال دلش بره ، بھ خدا بسمھ د

 کھ رهیگی ازم فاصلھ میجور. کنھ؟ی ھنوز بھ من نگاه نمیاه گذشتھ ول چند میدون
 برام مھمھ قبول کردم برم میزندگ  بھش ثابت کنم حفظنکھیبھ خاطر ا. انگار جذام دارم 

تمام .  نھیبی نمناروی ایول.  حرفا اعتقاد ندارم نی اصال بھ دکتر و انکھیبا ا.  دکتر شیپ
 با منت باھام رفتار یجور.  زمی می ، کشوھامویگوش.  کنھی منو چک میرفت و آمدھا

 وقتھا دلم یعضب. کل اعتماد بھ نفسمو گرفتھ .  خورهی کھ حالم از خودم بھ ھم مکنھیم
 .  راحت شمی خودم و بکشم و از دست ھمھ چخوادیم
 

.  زند ی او ھم حرف نمقھیتا چند دق.  شمی ، ساکت مزمی ریھمانطور کھ اشک م    
 : ندی نشی و کنارم مگذاردی مزی می آب رونوای لکی

 اون بھ یدی فھمی فکر کن م؟ی کردی چکار میتو بود. قبول کن براش سختھ  -    
 ؟ اون االن ی کردی و راحت فراموش می موندیساکت م.  داره یی حس ھاھیدوستت 

 .  خودشم شک دارهھیبھ سا
.  دادم ی داشتم حق را بھ او نمنانی چون من بھ خودم اطمی ولگفتی درست مدیشا    

 : زنمیھق م
 سقط نی ھمی بوده و تو براای بچھ مال برددی شاگھی ؟ مگھی می بھ من چیدونیم -    
 باور ی دادم ولحیصد بار براش توض.  زنھی حرفو منی ؟ بھ من اشھیباورت م.  یکرد

 با مھرآنا زارهی نمیحت.  شده وانھید.  ستی شھرام ، اون شھرام سابق ننیا.  کنھینم
 چکار یخودت بود.  جز تو رو قبول نداره چکسیھ.  نازی فقط پرگھیم. حرف بزنم 

 ؟ی کردیم
 : سرش را تکان داد    
 . ی قبول کن کھ از اول اشتباه کردی خوام سرزنشت کنم ولینم -    
 :  بلند حرفش را قطع کردمیبا صدا    
 اصال اگھ تو اونروز ؟یکم التماست کردم کمکم کن.  نگو لطفا یچی ھگھیتو د -    

 .  شمای شدم ، برم دست بھ دامن بردی منم مجبور نمی کردیکمکم م
 : دستم را گرفت    
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دل بستنت .  ستی کھ االن مشکل تو ، سقط کردن بچھ نیدونیخودت بھتر از من م -    
 .  استگھی دیکیبھ 
 :  بھ ھم خوردمشی مستق اشارهنیحالم از او و ا    
.  ادی نمرتونی پناه تر از من گی ؟ پدبخت تر و بی ؟ خوب چرا نگیگیمتلک م -    

 . دهیگرچھ از تو کم بھ من نرس.  از دوستم نمیا. اون از شوھرم . اون از خانواده ام 
 :  گره خوردشیابروھا    
 ری غیکیھامت سمت  انگشت اتشھی ؟ ھمی و زمان طلبکارنی از زمشھیچرا ھم -    

. شھرام کم برات نزاشت .  ی و سعادتت رو ندونستیخودت قدر خوشبخت. از خودتھ 
 بود ، اول از ھمھ بھ خانواده ی اگھیھر مرد د.  االن نی ھمیحت.  کرد تتی حماشھیھم

 .  کردی حذف مشی از زندگو بھانھ تو رنی گفت و بعد بھ ھمیات م
 :  را آنقدر بفشارم تا خفھ شودشی خواست گلویدلم م    
 ؟ نکنھ چشمت یزنی ات منھی سنگ شوھر منو بھ سنقدری فھمم تو چرا ایمن نم -    

 . دنبال شھرامھ
 : با دھان باز بھ او نگاه کردم. صورتم سوخت     
.  یاری و بعد بھ زبون بی رو زدم تا اول حرف دھنت رو مزه مزه کنیلی سنیا -    

 ؟یندازی چنگ می تبرئھ کردن خودت بھ ھر نامربوطیا بریکشیخجالت نم
 : دی را از پشت کشمیبازو.  مبل چنگ زدم و بھ سمت در رفتم ی را از روفمیک    
بعد چطور توقع .  یزنی میفی تھمت کثنیمن فقط از شھرام دفاع کردم بھ من ھمچ    
 ی تو ؟ تا کیا رو فراموش کنھ و دلشو خوش کنھ بھ دکتر رفتنی کھ اون ھمھ چیدار

گند . بزرگ شو .  بارم کھ شده ، بچھ نباش ھی ی برا؟ی فرار کنتی از واقعیخوایم
.  و آرامش خودت ی بھ زندگیگند زد. ھاش   شھرام و تمام عاشقانھی بھ زندگیزد

 ؟ اصال ی برسی بھ چیخوای ؟ تا کجا ؟ آخرش می ؟ تا کی تمومش کنیخوایھنوزم نم
 ای ؟ ی اصال فکر کردنای ؟ بھ اتھی زندگی ؟ کجای برات مھمھ ؟ شھرام چتیحفظ زندگ

 ؟ ی باد بدبھ توی کھ زندگینی بچگانھ ، دنبال ای و با بھانھ ھایکنیفقط بھ خودت فکر م
 رو تی شو و تمام سعداری بی خواب خرگوشنیاز ا.  شانی شو پرداری بکنمیخواھش م

 .  از دستت بپرهی خوشبختیبکن کھ نزار
 ، در را باز کردم ، تمام خشم و نفرتم را در دمی کشرونی را از دستش بمیبازو    

 : ختمینگاھم ر
 ھی من دایبھتره تو ھم برا.  من ھی بھ زندگدی و تو ، گند زدنای مثل مییدوستا -    

 . یدلسوزتر از مادر نش
از . خستھ شده بودم .  دمی ھاج و واج مانده اش ، در را بھ ھم کوبافھی توجھ بھ قیب    

 من فکر کنند و مرا بھ قضاوت ی دادند بھ جای کھ بھ خودشان اجازه میتمام کسان
از خانواده .  ، طردم کردند تی حمایاز خانواده ام کھ بھ جا.  ، نفرت داشتم نندیبنش

 دیشا.  شدی گناه میِ من ببیو پشت چشم نازک کردنشان نص شوھرم کھ گناھکار بودند
 آمد یاز شھرامم بدم م.  االن نھ ی بودم ولمانی بود پشدهی کھ شھرام فھمیاول یروزھا
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. بس بود .  و از سرد شدنش شی ھادنیاز نگاه دزد.  خستھ شده بودم شیاز شک ھا. 
 بود و قضاوت خانواده ھراماگر تا امروز ھم تحمل کرده بودم ، بھ خاطر شرمم از ش

 مداوم ی عشق و سرد با شک ھای بی زندگنی ا توانستم بھی نمگرید.  انیھا و اطراف
 ضی دارد افکار پوچ و مریبھ من چھ ربط.  بود دهی فرا رسییوقت رھا. ادامھ بدھم 

 یحت.  ؟ ھمانطور کھ تا امروز ھر کس بھ دلخواه خودش قضاوتم کرده بود گرانید
 ری غقتی حرف شھرام ، حقنیآخر.  باورم نداشت ی عاشقی آن ھمھ ادعابا شھرام ھم
 :  بوددهی را بھ صورتم کوبیقابل انکار

 
 …شھی گرم مزنیری روش آب جوش مشھی کھ سرد مییچا    
 !!…شھی اماکمرنگ مشھیگرم م, درستھ     

 
 …نھیرابطھ ام ھم    
 !!… دوباره زنده اش کرد امانھ مثل اولشھیم    
 ، تنھا ایبطھ من و برد را کردم کھ بھ او بفھمانم رامیمن تمام سع. راست گفتھ بود     

.  دانستم کھ باورم ندارد یظاھرا قبول کرد اما م.  طرفھ بوده است کی احساس کی
 کرده بود یکی گذاشتھ و شب و روزم را می رفتار و روزمره ھایتمام تمرکزش را رو

 قابل ری بود و غادی بھ وجود آمده بود زنمانی کھ بی افاصلھ.  می شده بودبھیبا ھم غر. 
 .  کمرنگ را داشتیرابطھ ما حکم ھمان چا. انکار 

 
 ) شھرام    ( 

 
 

 ایخدا    
 یکاش اعتراف کن    
 ستی در کار نیجھنم    
  مایبرا    
 !ستی کافینی زمی برزخی روزھانیھم    
 یی جا کھ تونیھم...  کندی دلم درد می جانیمن ھنوز ا    
 ... زندی بـھ سـرش مــالـمیپـرنـده خ...  یـستی کـھ نیوقـت    
 ؟ی رسـیبـھ دادش نمـ!...  اتی کـند از دار دلتنگـزیکـھ خـود را حلـق آو    
 ! تاب را آرامیدل ب! یکنی تاب میدل آرام را ب    
  درمان؟ای یتو، درد: یآخرش نگفت    
  درد داردایدرد دارد دلم خدا    
 درمان درد دلم باش    
  ،ی را تو در وجودم گذاشتنی اشتباه ترنیدل ، ا    
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 .دی کھ نبایی از جاشودی کنــــده مد؛ی آنــــجا کھ نبــــــاشودیبستھ م    
 
 
 

 باال آمدن ندارد و الی روزھا ، خنی کھ ایبا سر.  ندی نشی ممی مبل روبرویرو    
ھ روز و  شش ماه و سقایدق.  زدی پرھی ، تا حد امکان می شدنرهی کھ از ھر خینگاھ

 کھ زانوانم یاز روز.  اعتمادم واریھشت ساعت گذشتھ است از روز آوار شدن د
 و ھم نی ھم بالنکھی ادنی شکست از فھمم ، خم شد و کمرمیِ دشمن دوست نمایجلو

 زنمیپوزخند م. درد داشت .  دنی فھمنیدرد داشت ا. ِبسترم ، ھم دل دوستم شده است 
 : گذاردی مشیما کھ بھ نی از حدشی بتیبھ مظلوم

  گفت ؟ی می دکتر چی دونیم -    
 : دھمی باشم ادامھ می آنکھ منتظر پاسخی و بعد بکنمی سکوت میکم    
 ی گذشتھ محدود ، بھی داشتھ باشھ ، داشتن لی چند تا دلتونھی مانتی گفت خیم -    
 یمی ، نداشتن رابطھ گرم و صمیتی بند و بار ، اختالل شخصی گذشتھ بھی ، یپول

 کمتر بھ کنمی فکر مشتری بی ھر چیول.  فکر کردم یلیمن خ.  ی تنوع طلبای ییزناشو
. خودت جوابمو بده .  دنی فکر کردن و نفھمھمھ نیخستھ شدم از ا.  رسم ی مجھینت
  ؟ی داشتی تو کدومش بود؟ من کجا برات کم گذاشتم ؟ چھ کمبودلیدل

 :  را باال بردممیصدا.  دور شود تشی نداشت از جلد مظلومالیخ    
 بودم ؟ تی زندگیفقط بگو کجا برات کم گذاشتم ؟ من کجا. ُجوابم بده .  یبگو لعنت -    

 کجا ؟
با . کنارم زانو زد .  قلبم گذاشتم ی اراده دستم را رویب.  دی کشری ام تنھی سریز    

 : دمیانزجار عقب کش
 .  نشوکیبھ من نزد -    
 :  افتادنییبھ سمتم دراز کرده بود مشت شد و سرش دوباره پا کھ یدست    
 . تو فقط آروم باش. باشھ  -    
 :داد زدم.  بود می کھ مسبب تمام دردھایاو ؟ کس!  سوزاند ؟ی من دل میبرا    
 . لعنت. لعنت بھ تو  -    
حک  مضشی نمانی خواست بھ ای میتا ک.  زد ی حالم را بھ ھم مشی اشک ھادنید    

 : ادامھ دھد ؟ سوالم را تکرار کردم
  ؟ چرا ؟ی کردانتیچرا بھ من خ -    
 : ھق زد    
 پرستم ، من بھ تو ی کھ می ، بھ ھر چغمبری بھ پنیبھ د.  نکردم انتیمن بھ تو خ -    
 .  بگمی ؟ بھ چھ زبونی کنیچرا باور نم.  نکردم انتیخ

 : داد زدم    
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 ؟ چرا ھر بار ی ؟ پس چرا بچھ رو کشتی کردیور م بایباور کنم ؟ تو بود -    
 ی می رو تو چانتی ؟ اصال تو خستی نانتی خنای ؟ ای اون آشغالو نوشتدنی دخیتار
  ؟ی لعنتیدون
 :  صورتش گرفتیدستش را جلو    
 .  نداشتای بھ بردی ربطچیبھ خدا سقط کردنم ھ -    
 : داد زدم.  شدم وانھی اسمش از دھان او ، ددمیاز شن    
 . یحیواقعا وق.  اری رو جلو من بھ زبونت نیاسم اون عوض. خفھ شو  -    
 :  بکاھم ادامھ دادممی از تن صدای ذره ایو با انزجار بدون آنکھ حت    
 .  کنایح. شرم کن .  ی کم وجدان دارھیالبتھ اگھ ھنوز . خجالت بکش  -    
 :  را باال بردشی گوشش گذاشت و صدایدست رو    
 یزی ما چنی کردم؟ صد بار گفتم بی شرم کنم ؟ مگھ چھ اشتباھیاز چ. بس کن  -    

 ... فقط... فقط . نبوده 
 : حرفش را من ادامھ دادم. ساکت شد     
 ی خواستی منویھم! آره ؟.  طرفھ کی احساس پاک ھیفقط . خجالت نکش . بگو  -    
 حس داشتھ باشھ ؟ ھوم ؟ تونھی مگھی مرد دھی بھ ی زن شوھر دار ، بھ چھ حقھی ؟ یبگ

 ؟ی کرددای پی عوضھی برات کم گذاشتم کھ حس خوبت رو با یمن چ. جواب بده 
 بود کھ نی و اون داشت ؟ جز اداشتم کھ من نی خواستی میچ.  یجواب بده لعنت

 مثل چشمم بھت اعتماد نکھی کردم و نزاشتم آب تو دلت تکون بخوره ؟ جز اتتیحما
ِ من احمق خاک بر سر ری ؟ تقصی خواد بکنی دلت میکردم و گذاشتم ھر غلط ِ ِ .

 اون نا ی کھ پایمن.  شرم کنھ منم دی کھ بایاون کس.  ی شرم کندیتو نبا.  یگیراست م
 ، چشم بستھ اعتماد می زندگکی کھ بھ زنم ، بھ شریمن.  بھ خونھ ام باز کردم ُقیفر

 ، زمی ری کھ بھ پاش می زنم با وجود تمام عشق خالصانھ ادمی کھ نفھمیمن .کردم 
ِخاک بر سر من ب. تنوع .  خواد یکمبود محبت داره ، دلش تنوع م  . رتی غیِ

.  شده بود وانھید.  کف ھال ، ساکت شدم کی سرامی خرد شدن گلدان رویاز صدا    
 از وانھیِمن د.  دمیترس.  دی کوبی مواری را بھ در و ددی رسیھر چھ بھ دستش م

 :  کردیتکرار م. دستانش را گرفتم .  دمی او ترسیوانگید
 . ستمیمن تنوع طلب ن -    
.  کردم ؟ صبر کردم تا آرام شود ی سوخت ؟ چرا باورش نمی او نمیچرا دلم برا    

 یگقرار نبود ھمھ از نن.  ھا ھی ھمساانی آبرو نشدن می بی خودش ، بلکھ براینھ برا
 آنکھ یب.  میھر دو ساکت شده بود.  را گرفتھ بود ، با خبر شوند میکھ دامان زندگ

 بھ او نداشتھ و ی حسچی کھ ھدی خواست بگویدلم م.  می برسجھی و بھ نتمیحرف بزن
 .  خواستیدلم دروغ م.  دی خواست از عشقش بھ من بگویدلم م. ندارد 

 
بعد از دکتر آرام ، .  دمی دی را منازی پردیبا.  را برداشتم و از خانھ خارج شدم دیکل    

 زدم و خودم ی حرف می با کسدیبا.  آگاه بود می روزھانی کھ از حال خراب ایتنھا کس
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 را شانی کھ بھ اندازه من ، پریکس.  از دکتر کتری نزدیکس.  کردم ی مھیرا تخل
 کھ یزمان.  آوردم ادیناخواستھ تذکر دکتر را بھ .   فشردمرا زنگ خانھ اش. بشناسد 

 کنترل کنم نازی ، رابطھ ام را با پرشانی کم کردن حس حسادت پریاز من خواست برا
بھ خودم و . پوزخند زدم .  بھ من بودانتی در ھمان زمان او در حال خنکھیغافل از ا

 کھ یبودم آن ھم زمان کرده انشی بازگرداندن آرامش پری کھ براییبھ تمام تالش ھا
 .  بودشی ھای ، عامل تمام دلمردگشیحضورم در زندگ

 ی مبل میرو.  دھم ی و تکان آرام سر می اجباری را با لبخندنازیجواب سالم پر    
 نکھی با ایحت. او ھم مضطرب است .  دوزم ی و بھ حرکات شتاب زده او چشم منمینش
.  ردی گی وجودم را در بر میحس بد.  است شانی داند تنھا نقطھ اشتراکمان ، پریم

 متوقفم شیصدا.  روم ی بھ سمت در مپزخانھ و قبل از خروجش از آشزمی خیبر م
 :  کندیم

 ! ؟یچرا بلند شد -    
 :  کنمینگاه نم    
 نکھی مثل ای ولمی کم حرف بزنھیدلم گرفتھ بود خواستم .  خوام معذبت کنم ینم -    

 . اشتباه کردم
 :  شنومی را مزی می روینی گذاشتن سیداص    
 .  در موردم فکر اشتباه بکنھشانی فقط دوست ندارم پرستمیمعذب ن -    
 : زنمی گردم و پوزخند میبھ سمتش بر م    
 تی حکانمیا" .  خود پندارد شیکافر ھمھ را بھ ک"  ، گنی کھ میدیشن!  ؟شانیپر -    
 و مشکالتمون ی زندگری درگنی از اشتری خوام تو رو بینم.  ستی مھم نیول.  شانھیپر
 . کنم
 :  دھدیکالفھ سرش را تکان م    
 .  نبودنیباور کن منظورم ا -    
 کند ی مرا باور میپس چھ کس.  خواھند کھ باورشان کنم ی روزھا ھمھ از من منیا    

 :  زنمی می؟ لبخند کج
 .  کنمیباور م -    
 : دی گویم کھ م خواھم خارج شویم    
 . ختمی رییچا -    
 ی کھ تشنھ سنگ صبورم ، بھانھ خوبی منی برای دانم تعارف کرده است ولیم    

 : است
 . شمی مزاحمت می استکان چاھیپس بھ اندازه خوردن  -    
 : کنمی مقدمھ شروع می و بنمی نشیم.  دھد یسرش را تکان م    
 یبھ کس.  ی افتاده خبر دارمونی کھ بھ زندگی کھ از آشوبی ھستیتو تنھا کس -    

 ، یراستشو بخوا.  مثل تف سر باالست یی جوراھی بگم ؟ ی چھ جوریعنی. نگفتم 
 گذرهیھر روز کھ م.  تونم ی نمی تونم فراموش کنم ولی کردم مینگفتم چون فکر م
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 ذره ذره وجودم ی قلبم ، رویرو ،  ذھنمی رویزی چھی کنمیحس م.  شمیبدتر م
 کنترل کنمیحس م.  واری خواد سرمو بکوبم تو دی وقتھا دلم میبعض.  کنھی مینیگسن

 ھمھ کنمیحس م. کل اعتمادم رو از دست دادم .  از دستم خارج شده یاوضاع زندگ
 یوارایدر و د.  کنمی می خونھ احساس خفگرمیھر وقت م.  رو از دست دادم زمیچ

 ارمی سرش بیی بالھی ترسم یم.  ترسم یاز خودم م.  ترسم یم.  ارنی فشار مھمخونھ ب
 باھام ادی مادمی ی وقتی سوزه براش ولی وقتھا دلم می بگم ، بعضی ، چھ جوریعنی. 

 یول.  خواد رسواش کنم یدلم م.  خواد خفھ اش کنم یدلم م.  شمیچکار کرده متنفر م
 . تونمیباز نم

 :  شکندیسکوتش را م    
  گفت ؟ی می بگم ؟ دکتر چی چدونمی نممن واقعا -    
 : زنمیپوزخند م    
 کن ی سعگھیم.  اجازه نده خشم و استرس بھت غلبھ کنھ گھیم! دکتر ! دکتر  -    

 . ی کندای مشکل رو پشھی و ریریکنترل اوضاع رو دستت بگ
 :  پرسدیم    
 خب ؟ -    
 : سخت است اعتراف.  شوم ی مرهی خیبھ استکان چا    

 .  کردمدایپ -    
 :  دھمیبا زجر ادامھ م.  کندیموشکافانھ نگاھم م    
 عاشق شده -    
 :  دھمی و بغضم را فرو مزنمی از حد گرد شده اش کج خند مشیبھ چشمان ب    
.  داغون یلیخ. داغونم .  کنمیباور نم.  ترکم یدارم م.  شمی موانھی دارم دنازیپر -    

 .  بگو کھ آرومم کنھی چھی. ساکت نمون 
.  خواھم ی آرامش میکم.  ستیھر چند دروغ مھم ن.  دی بگویدوست دارم جملھ ا    

 :  کندیبا انگشت ، اشکش را پاک م
  بگم ؟یچ -    
چرا خدا ؟ گناه .  ؟ کمک کن ییکجا. خدا .  است دهیپس او ھم با من ھم عق.  نیھم    

 ! ؟یمن چھ بود ؟ عاشق
 
 

     
 

 .…نـدی آی ھـا مآدم    
 …  رونـدی و مـرنـدی می کننـدمی میزنـدگ    
  ِ تــوی زنـدگیامـا فـاجعـھ     
 !ـردی می رود امــا نـمی می شـودکـھ آدمیآن ھـنگـام آغـاز م    
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 یـری می شـودکـھ تـــو می مـنی مـــانــدو نبـودنـش در بـودن ِ تـوچنـان تـھ نـشیمـ    
 … ی کـھ زنــده ای،در حالـ

 
 نگران شھی پدر و نگاه ھمی تمام نشدنی ھاحتی مادر ، نصیخستھ از متلک ھا    

كلید را در قفل مي چرخانم . خانھ تاریك و ساكت خودم .  برم یشھره ، بھ خانھ پناه م
ھیچ .  شوم كھ تا چند ھفتھ پیش پر بود از صداي فریادمان یو وارد خانھ خالي م

.  پر است از مرور خاطرات این چند سالھم خانھ نیست اما ذھننشاني از زن در
. خاطرات تلخ و شیریني كھ تنھایي شب را پر و چشمانم را تا صبح بي خواب مي كند

مانده ام . انگار قرار نیست خستگي این چند سال زندگي مشترك از تنم بیرون رود
 است  گذشتھ تنگ شدهبیرتنھایي این روزھا را دوست دارم یا دلم براي روزھاي پر ف

من ماندم و .  شده بود ، خالصھ تمام شد ی طرفھ من سپرکی کھ با عشق یروزھا. 
من .  بود کھ برداشتھ بودم ی اشتباه کھ ماحصل گام اشتباھی انتخابی بزرگ برایحسرت

 راه نیساده اعتماد کرده بودم و با ساده تر.  بھ شدت خدشھ دار شده یماندم و اعتماد
 .  شده بودانتیمادم خبھ اعت

 
  ،ی اعتمادم کردیب    
  اعتماد بھ باران بھ اشک بھ دلھرهیب    
  ،ی اعتمادم کردیب    
 بھ روز بھ شب    
 ی اعتمادم کردیب    
  بھ انتظارھیبھ ثان    
 ی اعتمادم کردیب    
 بھ نگاه بھ لبخند    

 
ھمھ .  فشارد ی را ممیبغض گلو.  کنمی نگاه مواری دی قاب عکس روی خالیبھ جا    
نخواستم .  اختالفمان را فی زشت و کثقتی بفھمد حقی آنکھ کسیب.  تمام شده بود زیچ

 انداخت و نیی کھ سرش را پایُ من مرد ، زمانیبرا.  ، خوارتر شوم قتی حقانیبا ب
 : زمزمھ کرد

 " .  طرفھکی احساس نی استیدست خودم ن    " 
ُمردم و .  گفت ی مگری دی خانھ ام ، از احساسش بھ مردمیِزن من ، در حر    

 من ِری غری درگالشی را کھ فکر و خیزن.  در وجودم کشتم زیھمزمان عشق او را ن
 .  سست بودانی رابطھ ما از بنی ھاھیپا.  خواستم یبود ، نم

مام  دادگاه تی کھ مھلت قانونیروز.  می اقدام کردی طالق توافقی سر و صدا برایب    
 :  نگاه را بھ چشمانش انداختم و گفتمنیشد،آخر
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 لطفمم در نی خوام آخری چون ممونی بھ زندگی زدی ، چھ گندگمی نمیبھ کس " -    
چون بھ .  عوض کردم توی زندگریچون ناخواستھ مس.  ونمی بھ تو مدنویا. حقت بکنم 

 کھ بھ ی تو بھ من و عشق پاکیول.  حسابم ی باھات بگھیاالن د. اشتباه عاشقت شدم 
 ! ".؟ی رو ادا کننتی دیواخیتو چطور م.  ی بدھکارختمیپات ر

 بود و چشمان نیی کھ ھمچنان پایبا سر. تلخ و کشدار .  سکوت کرد شھیمثل ھم    
 . شدی نمیی جارهی کف سالن دادگاه خانواده خی ھاکیی کھ جز موزایسیخ

انگار نھ انگار کھ چند سال از .  می دادگاه نشستی ھای صندلی ، کنار ھم روبانھیغر    
.  می ، جدا شدقھیدر کمتر از پانزده دق.  می سقف گذرانده اکی ری مشترکمان را زیزندگ

 .  نبودمی در زندگی نامشانی پرگرید.  دانمیبھ خانواده اش چھ گفت را نم
 

 کند ی می کف اتاق بھ حال خرابم دھن کجیتک قال.  روم یبھ سمت اتاق خواب م    
 از او در خانھ ام زی چچی خواستم ھینم.  اش را تمام و کمال پس فرستادم ھیزیجھ. 

ھمانجا .  کند ی و خاطره او را در ذھنم زنده مادی ھنوز گوشھ گوشھ خانھ ، یباشد ول
 ی آرامش میدلم کم.  گذارم ی زانو میسرم را رو.  خستھ ام.  دھم ی لم منی زمیرو

 پس چطور نیاز ا.  دوباره بود ی شروعیی من گوی برایظاھرا تمام شد ول. خواھد 
 با حرف ھا و میروزھا و شب ھا.  ی عشق و اعتمادچی ھی کردم ؟ بی می زندگدیبا

 دیبا.  م خواستی حال خراب را نمنیا.  گذشت ی دکتر میزی آرام بخش تجویقرص ھا
من بھ .  شودی مسیصورتم خ.  دادند یاگر خاطره ھا اجازه م.  کردم ی مدایخودم را پ

آن ھم .  نابودم کند ی عشق پوشالکی دادم غم یاجازه نم.  دادم ی مانیحال خرابم پا
 ، تنھا ادشی و من در دی رسانی ، شبش را بھ صبح میگری کھ او در آغوش دیزمان

 . داشتم  گذرا رایحکم خاطره ا
 
 
 

 فصل سوم    
 
 

 ) شانیپر    ( 
 

 :  دھدی مادر آزارم میسئوال تکرار    
 می سر خود تصمنطوری کھ ھمی ؟ مگھ تو بزرگتر نداردی رسنجایچرا کارتون بھ ا -    

 شد ، تی سر و صدا وارد زندگی خدا لعنتش کنھ کھ ھمونجور کھ بی ؟ ایگرفت
.  دی نداشتی مشکلشما کھ. حرف بزن دختر .  خدا یا.  دیھمونجورم خودشو کنار کش

 دو تا ھی دی شادی گفتی بود می؟ اگھ مشکل ِ دفعھ ؟ خوب دھنت رو گل گرفتنھی شد یچ
 ؟ تی بھ زندگی زدشی آتی مشورت رفتی بنجوریھم.  تونستن حلش کنن یبزرگتر م
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 داره ؟ آخھ چرا با ی بابات چھ حالی دونی تو ؟ می بتھ بھ عمل اومدریمگھ از ز
  داشت ؟ی ، خواھر تازه عروست چھ گناھی ؟ بھ فکر ما نبودیکنی می ما بازیآبرو
 ھم ی جواب خانواده شوھرشو بده ؟ اصال تو جز خودت بھ کسدی بای پس فردا چفردا

  ؟یکنیفکر م
 کشم و دست ی سرم می پرند ، پتو را رونھی مادر و نگاه پر کیخستھ از حرف ھا    
 است و من ناجوانمردانھ آماج ھنوز مھر طالق خشک نشده.  گذارم ی گوشم میرو

 را کھ با چمدان بھ خانھ آمدم ، یروز اول.  بوده ام می ھانیزتری اشتباه عزیبرخوردھا
 شدن ی خواستھ و اصرار خودم ، تا زمان جارقطب.  بردم ی نمادیتا آخر عمر از 

 دانستم شک شھرام تمام ی کھ میوقت. حکم طالق در خانھ مشترکم با شھرام ماندم 
 ینم.  نکنم ری حکم ، درگی دادم کھ خانواده را تا زمان اجراحی است ، ترجینشدن

 ، قتیحق در.  ، شھرام را آزار دھند شانی ھای حرمتی بی حتایخواستم کھ با حرف ھا 
 خانواده ام ، زبان شھرام را باز کند و ی حرمتی بود کھ بنیترسم از ا.  دمی ترسیم

 زنده ی براینی تضمچی ، ھشدی منگونھیکھ اگر ا.  برداشتھ شود میز راز احساسپرده ا
 زیھمھ چ.  بھ خواستھ ام احترام گذاشت و سکوت کرد شھیمثل ھم. ماندنم نبود 

 ی کھ حتعیآنقدر سر.  دی کردم ، بھ انتھا رسی را مصورش کھ تیزی از آن چعتریسر
 لحظھ نی دانم چرا تا آخرینم.  ام ، فرصت نداشتم ی شخصلی جمع کردن وسایبرا

 و ری بھ خزی ھمھ چتی و در نھامی شروع کرده ای کودکانھ ای کردم ، بازیتصور م
با اشتباه آغاز شده   کھمیزندگ. اما تمام تصوراتم اشتباه بود .  تمام خواھد شد یخوش

 تمام شده و کابوس زیچ ھمھ شودیھنوز باورم نم.  دی شکل از ھم پاشنیبود ، بھ بدتر
 گذارم و ی شھرام میخودم را جا.  بھ خاطر احساسم ، بر سرم آوار شده است ییجدا
 می زمان او را از زندگچی ھشد،ی ما عوض می از روز روشن تر است کھ اگر جامیبرا

 انیحاال م.  پوشاند ی فشارد و اشک صورتم را می را ممیبغض گلو.  م کردیحذف نم
  کردم ؟ی مدی و تنھا ، چھ بااری یار ، ب آشفتھ بازنیا

 یحس م.  باره تنھا شده بودم کیبھ .  احساس شدن ری درگنی داشت ایتاوان بد    
نگاه خصمانھ خانواده ام .  ستی در کنارم نچکسی کرده ام و ھری گابانی بانیکردم م

 رحمانھ بر صورتم نشست ھنوز ی کھ در ھمان بدو ورود بیلی سیجا.  نداشت یتمام
 بھ دنبال یادی زماتی دوباره ام تحریمجرد.   شده بودممی تحرگریبار د.  سوخت یم

 کردم ی مینی بشی روزھا را پنیا.  دانستم یم.  فشارم یپتو را در مشت م. داشت 
 .  حد در عمق حادثھ غرق نشده بودمنی زمان تا اچی ھیول

 می وضع برانیتحمل ا.  بھ افکارم نظم دھم کنمی میخستھ از تکرار مکررات ، سع    
 کی داند کھ من ی ، نملی ھا و فامھی از ھمسایھنوز کس. سخت است و پر از حقارت 

 اتاق حبس نی توانم خودم را در ای میتا ک.  یوا.  کھ بفھمند ی بھ روزیوا. مطلقھ ام 
 افتد ی اول راه ھستم و کاسھ چھ کنم چھ کنم از دستم نمنوزھ.  ، کمکم کن ایخدا. کنم ؟

 کاش آن دفترچھ نبود یا.  شدم ی احساس نمری زمان درگچی کاش ھیا.  بر من یوا. 
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 می شھرام تصمتی حمای توانم بیچطور م.  فکر کنم و بھ دنبال راه حل باشم دیبا. 
  را ندارم ؟چکسی ؟ چرا ھرمیبگ

 را باال و نی مخاطبستی دارم و لی ام را بر میھستم ، گوش پتو ریھمانطور کھ ز    
 کھ از یروز.  شود ینا خواستھ خاطره آن روز در ذھنم پررنگ م.  کنمی منییپا
دستم را مشت .  شدی تکرار مخیتار.  شدم ای ، دست بھ دامن بردصالی و استیچارگیب

 اگر آن روز دیشا.  دادم ی نمیبھانھ دست کس.  ودچوب خط اشتباھاتم پر ب. نھ . کردم 
بھ خودم و افکارم پوزخند .  دی پاشی از ھم نممی کشتم ، امروز زندگیبچھ ام را نم

 .  دانستم با خودم چند چند ھستمی کھ ھنوز نمیمن.  زنمیم
 ادیناخواستھ بھ .  آماده بود گریمدرکم تا چند وقت د.  گشتم ی دنبال کار مدیبا    

 توانست کمکم کند ی او مدیشا. خوب بود .  دی در دلم تابیدیام یکورسو. مھرآنا افتادم 
 کاره مھی نامھ اش نانی از درسھاست و پروژه و پایکی ری دانستم کھ ھنوز درگیم. 

 .  گرفتمیک فرصت مناسب با او تماس می در دیبا. مانده است 
     
حاج خانوم  دعا بھ خانھ یمادر برا.  آمد شی فرصت پنی ھفتھ بعد اکیدرست     

شماره مھرآنا را . در خانھ تنھا بودم .  داشتند ی سفره نذرایگو.  رفتھ بود ییرضا
 : دی ، بغضم ترکدیچی کھ در گوشم پشیصدا. گرفتم 

  ؟یی شده ؟ اصال معلوم ھست کجای ؟ چیخوب!  ؟شانیپر... الو  -    
 :  دھمی جوابش را منی فنیبا ف    
 .  دارماجی بھ کمکت احتیلیخ.  نمتی ببدیبا -    
 :  شودیدستپاچھ م    
  اونجا ؟امی بی خوای ؟ میخونھ ا -    
 : کدام خانھ ؟ خبر ندارد.  گزم یلب م    
  ؟ییتو کجا.  ستمینھ ن -    
 : دھدیجواب م    
  ؟ی اون روز منو رسوندادتھی. خونھ ام  -    
.  کنمیو با عجلھ تماس را قطع م دی گویآدرس را م.  آورم ی نمادیآدرسش را بھ     

 ھی خواھم ھمساینم.  کشم ی مرونی بیاز کمدش چادر.  قبل از آمدن مادر بروم دیبا
.  شوم ی بلند از خانھ خارج می پوشانم و با قدم ھایصورتم را خوب م.  نندیھا مرا بب

 زن کی را دارم نھ ی دختر فرارکیحس .  دوم ی مبایتقر فاصلھ خانھ تا سر کوچھ را
حوصلھ چانھ زدن .  دھم ی کنم و آدرس را می دست بلند می تاکسنی اولیبرا. تنھا 

 .  شومی مادهی خانھ مھرآنا پی گذارم و روبروی جلو می صندلی را روھیکرا. ندارم 
 یپلھ ھا.  شود ی باز می کوتاھکی تیدر با صدا.  گذارم ی زنگ میدستم را رو    
تعجب را در چھره اش .  ستادهی پلھ ھا ، منتظرم ایباال.  روم ی را باال مکی باربایتقر

حرکت نوازش .  برم ی خجالت بھ آغوشش پناه میب.  کندیاشکم فوران م.  نمی بیم
 .  کندیدر وجودم القا م گونھ دستانش ، حس خوب آرامش را
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 :  دھدی آب را بھ دستم موانیل.  دھد تا آرام شوم ی و اجازه مندی نشی ممیروبرو    
 . یشیآروم م. بخور  -    
 : اشک او را ھم در آورده ام    
 . تورو ھم ناراحت کردم.  دیببخش -    
 :  فشاردیدستم را م    
 با چادر و با ینجوریراستش شوک شدم تو رو ا.  ھی چانی دونم جریمن اصال نم -    

 ی مھی گری ھر کیاز ھمون بچگ.  ستی اشکام دست خودم ننیا.  دمی دونی گریچشما
 . ومدیکرد منم اشکم در م

 : کشمی میآه کوتاھ    
 . دیدر ھر صورت ببخش -    
 :  دھدیسرش را تکان م    
 کنارت و تو امیبعد م.  زمی بری استکان چاھی ؟ بزار برم برات ھی چھ حرفنیا -    

 خوبھ؟.  شده یبگو چ
 : اندازمی منییسرم را پا    
 .  وقت ندارمادیز.  زود برم دیبا.  خوام ینم -    
 : کندیپرسش گر نگاھم م    
  شده؟ شوھرت خوبھ؟ی چی از نگرانرمی میدارم م -    
 : می گوی مقدمھ می ترکاندبی بغضم را مگریاسم شوھر بار د    
 . میما جدا شد -    
 :  شودی کھ جا دارد باز مییچشمانش تا جا    
  ؟ چرا ؟یچ -    
 ی منییسرم را پا.  ازمندمی درد دل ننیبھ ا.  می بگودیبا.  توانم پنھان کنم ی نمگرید    

 . می گوی را مزیاندازم و خالصھ وار ھمھ چ
 دانم کھ یم.  زارمی بی ھر نگاه سرزنش گردنیاز د.  کنمیبھ چشمانش نگاه نم    

 : زندیلب م.  کنمینگاھش م.  چکد ی دستم میاشکش رو. شودی عوض مدشید
  ؟شھی میحاال چ -    
 : پوشانمیصورتم را با دست م    
 از یاگھ بدون. ھنگ کردم .  کنھیفکرم اصال کار نم.  دونم ی نمیچیھ.  دونمینم -    

 یاگھ بدون.  اطی گوشھ حمی رو آوردھیزی جھی و فالکتی ھا با چھ بدبختھیترس ھمسا
 پرند ، خواھرم ینی ببیستیتو کھ ن.  از بابام خوردم ی محکمیلیھمون روز اول چھ س

 اونجا جرات ندارم از در ادیشوھرش م.  بده قورت  با چشاش منوخوادی، چطور م
 ھاشم نیاز مادرم و آه و نفر.  کنم یی ممکنھ شوھرشو ھواکنھیفکر م.  رونی بامیاتاق ب
 .  نگم بھترهیچیکھ ھ
 :دیبا تعجب پرس    
 .  چند وقتھ اتفاق افتادهنیو ھم ، تی کھ گفتیی رفتارا و برخوردانیتمام ا -    
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 یمیحتم دارم کھ ن.  دھم ی سر تکان مدیی فشارم و بھ نشانھ تای دندان مریلبم را ز    
  رحم باشد ؟ی حد بنی تواند تا ای میکدام ھم خون.  را باور نکرده است میاز حرف ھا

.  تک اتاقھ و کوچک تی سوئکی.  چرخانم ینگاه سرگردانم را دور تا دور خانھ م    
 یمن چھ کرده بودم با زندگ.  کنمی بغض مگریبار د.  شود ی خانھ ام تنگ میدلم برا
 آرامم ؟

 :ندی نشی در گوشم مشیصدا    
  شد ؟یاون پسره چ -    
 :  پرسمیم    
 !کدوم پسره ؟ -    
 : کندیبا شک سئوال م    
 . ھمون دوست ھمسرت -    
 :  کشمیآه م    
 کھ یروز.  ھچکدوم از دوستاش خبر ندارن یعنی.  میخبر نداره جدا شد!. ا؟یبرد -    

 چھ یدونینم.  وحشتناک بود یلیخ.  مارستانی بمشی بردایحال شھرام بد شد ، با برد
 دکتر گفت ، خطر یوقت.  مرگ کردم یاون روز صدبار آرزو.  شده بود شھرام یحال

ھمون روز با خودم .  روش بوده ی چھ فشاردم کھی گوشش رد شده ، تازه فھمخیاز ب
 بگما، اصال اون روز نمیالبتھ ا.  قطع کنم می از زندگاروی بردیقسم خوردم کھ کال پا

 شھرام ھوی خوب ، ی تموم شھ ولیقرار بود ھمھ چ.  ای رفتھ بودم دفتر بردنی ھمیبرا
 خوامی نمگھیگفتم کھ د.   دعوام شدایاونجا با برد.  مارستانی بمیبعدم کھ رفت.  دیرس

 چی تو ذھنش بوده و ھست ، تصورات غلط خودشھ و من اصال ھیگفتم ھر چ.  نمشیبب
سخت بود .  بده انی کھ راه انداختھ پای احمقانھ ایخواستم بھ باز.  بھش ندارم یحس

اولش .  نشھ می تو چشماش نگاه کردم و ازش خواستم مزاحم منو و زندگیول. برام 
 ... تی در نھایلباورش نشد و

 :  دھمی مکث ادامھ میبعد از کم    
 کردم ی سعیلی من خانیبعد از اون جر.  ندارم یاز اون روز بھ بعد ازش خبر -    

 تالش شتری من بی ھر چیول.  روانشناس رفتم شی پیحت.  رو درست کنم زیکھ ھمھ چ
 داده ریفقط گ.  نداشت ی موردش تمومی بیشک ھا. کردم ، شھرام ازم دورتر شد 

 ی کھ اشتباه نکردم ولگمیمن نم.  خھای تاراون  نوشتنلی و دلیبود بھ اون دفترچھ لعنت
.  وابستھ شدم و دل بستم کھ خودمم توش موندم ییھویآنقدر . خوب دست خودم نبود 

 ی بدچیمن ، من از شھرام ھ.  خواستم یبھ خدا نم.  خواستم شھرام نابود شھ ی نمیول
 .  شدی چدونمی نمیول...  ی ولدمی ندیشتباھو ا
 : زمی خی مھرآنا از جا بر می توجھ بھ تعارف ھای اندازم و بیبھ ساعت نگاه م    
 .  بھانھ بدم دستشونخوامینم.  قبل از اومدن مامان برم خونھ دیبا -    
 :  شودیکالفھ م    
  کردن ؟تی کھ زندانی بگی خواینم -    
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 : ی ، محبوسی در اوج آزادیند کھ گاھ دایاو چھ م    
 دادنشون شروع ری گخوامینم.  کھ تو ذھن تو ھستشی نھ بھ اون مفھوم؟یزندان -    
 می ترسم مجبور شم تصمیم.  ی کندای من پی برای کارھی یتونی منیتو رو خدا بب. شھ 

 ی بگم ، جز تو کسی چھ جوریعنی.  دارم ازیبھ تو و کمک ھات ن.  رمی بگیدی جدیھا
 . نزار  تنھامکنمیخواھش م. رو ندارم 

 ھمھ نیاز ا.  ام را حس کرده است یاو ھم اوج درماندگ.  کشد یمرا در آغوش م    
 نیچقدر ا.  کرد ی تمام مشکالتم را شھرام حل مشھیھم.  کشمیناتوان بودنم عذاب م

 . شدی اش حس می خالیروزھا جا
 توجھ بھ نگاه ی و بکنمی صورتم مپی ، چادر را کگردمیبا آژانس بھ خانھ برم    

 دھد کھ یسکوت خانھ نشان م.  اندازم ی مدی ، کلوارمانی بھ دواری دھیکنجکاو ھمسا
 دنیبا د.  کنمی چپانم و لباسم را عوض میچادر را داخل کمد م.  اند امدهیھنوز ن

 کھ با یروز.  وفتمی روز آخر مادیبھ .  شود یم  گوشھ اتاق غم دلم تازهیچمدان ھا
اشکم را .  چند چمدان حبس کردم نیدست لرزان ، لباس ھا و تمام متعلقاتم را داخل ا

 ادآوری میھر لباس برا.  کنمی کنکاش خاطرات ، قفل چمدان را باز می و براکنمیپاک م
س آلبوم عک.  میگر ی و پر صدا مرمیگی دھانم میلباس خوابم را جلو.  ستیخاطره ا

کاش شھرام بد .  زندی بر دلم میھر ورقش داغ.  کندی می بھ حال خرابم دھن کجمیھا
تولد شھرام .  کندی عکس ، ھق ھقم را دو چندان منیآخر.  شدی دردم کمتر مدیشا. بود 

از سکوت .  اش رانھیبوسھ غافلگ.  می کھ درست قبل از آمدن مھمان ھا گرفتیعکس. 
.  را کر کند واری دردآلودم ، گوش دادی فری دھم صدای و اجازه مکنمی مهخانھ استفاد

  احساس کنم؟کی ی را فدامیواقعا ارزشش را داشت کھ زندگ
 
 
 

 ی اندهی آمی مادر برانکھیاز ا.  خستھ شده ام کنندی نگاھم میگری ھمھ جور دنکھیاز ا    
 یحت.  کندی نممی رھایاحساس سردرگم.  کشمی عذاب مکندی مینی بشی پکی و تاراهیس

 و پرھام ردی گی مدهیپدر ھمچنان حضورم را ناد.  افسرده شده امکنمی حس میگاھ
 کی من روزیانگار نھ انگار کھ تا د.  خارج شوم انھممنوع کرده است کھ تنھا از خ

 تمام یبرا.  دھند یھمھ بھ خود اجازه دخالت م.  کامل بوده ام اراتیزن آزاد با اخت
.  ھستم شانی ھای انصافی و من در سکوت ، نظاره گر بنندی چی برنامھ ممیکارھا

 . کنمیاعتراض ھم نم.  دھم یجوابشان را نم
 : کنمی مزی پچ پچ مامان و پرند گوش تدنی شنی شورم و برای نھار را میظرف ھا    
مثل  نمی اگنینم.  برام مونھیآبرو نم.  فھمنیچکار کنم مامان ؟ آخرش کھ ھمھ م -    

 ی ولدونھیاالن فرھاد م.  از ھم بپاشھ می ترسم زندگی ؟ بھ خدا مستیخواھرش بساز ن
حرف ھمو . َاونا مردن .  بگم بره با شھرام حرف بزنھ یخوایم.  دوننیخانواده اش نم

 .  دادشی آشتدوباره  بشھدیشا.  فھمنیبھتر م



 232 

 :  شنومی می آرام مادر را بھ سختیصدا    
 گھیفقط م.  بوده ی بگھ مشکلشون چکنھی دختر کھ دھن باز نمنی بگم ؟ آخھ ایچ -    
 باباتم نتونست از دھنش ی حتیدی شد حرف؟ ندنمیا.  مییای با ھم کنار بمی تونستینم

 ی نگھ چی ھمھ رو تحمل کنھ ولی ھای محلی ھا و بیحاضره بد اخم. حرف بکشھ 
 . شده
 : شدم از آشپزخانھ خارج ی عصبیبا حالت    
 . ی طالق منو بزرگ نکنھی قضنقدری اشھیپرند خانوم م -    
 : دی غری زخمریپرند مثل ش    
 ی بغلت و بری زیچمدونت رو زد.  ستای ھم نیتی اھمی و بکی کوچھی قضنیھمچ -    

 طالقت رو ھم لی دلیحت.  جدا شدم ی خونھ بابات و گفتی اومدی قبلنھی زمشی پچیھ
 حلوا حلوات ینکنھ توقع دار.  ھممون ی و آبروی بھ زندگیگند زد.  میدونیدرست نم

  ؟میکن
 :  شودی مشتری بتمیعصبان    
 جرز ی شھ ، بھ درد الدهی خانواده بھ گند کشی از اعضایکی کھ با طالق یزندگ -    

 . خورهی نموارمید
 :  شودیبھ سمتم حملھ ور م    
 . خوردی جرز نمی گند تو بود کھ بھ درد الیزندگ -    
 ھمان خواھر کوچک من نیا.  کنمی را باور نمزندی ام منھی کھ بھ سیضربھ محکم    

 :  کشدیاست ؟ مادر دستش را عقب م
 .  پرند ؟ خجالت بکشیکنیچکار م -    
 و بھ اتاقم رمی گی دھانم میدستم را جلو.  ترکاند ی کوچک مادر بغضم را متیحما    

 می حجم عظکنمیھنوز باور نم.  شنوم ی خواھرم را می غرغرھایصدا.  برم یپناه م
 و ھر نمی بی می کابوس طوالنکی کنمیحس م.  را کھ بر سرم آوار شده است یبدبخت

 نی اای گویول.  رھا شوم انی پاین کابوس بیلحظھ منتظرم از خواب بپرم و از ا
 بار بعد از طالق ، نی اولی روم و برایبھ سمت چمدانم م.  ندارد یکابوس سرانجام

 ی را راحت و بی بتوانم با فروششان چند ماھدیشا.  کشم ی مرونی را بمیجعبھ طالھا
 ی ملب.   ماندی گوشھ چمدان ثابت می جعبھ مخملینگاھم رو.  کنم یدردسر زندگ

 راثیھمان م.  پدرشوھرم است ییگردنبند اھدا.  کوبم ی ام میشانی بھ پیگزم و دست
چطور فراموش کرده بودم او را بھ .  کھ قرار بود نسل بھ نسل بچرخد یخانوادگ

 شھرام بازگردانم ؟
 

  دارمی دلواپسی زندگبی غری ھایمن از دلواپس    
  شھرمنی تنھاترنی ای تنھانی دارد کھ من تنھاتریو کس ،باور نم    
  غروب جمعھ را داردی علفھایتنم بو    
 سمی قصھ بنوکی شھر خدا نی خواھد از تنھاتریدلم م    
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 ..... سادهی تابلوکی ایو     
  کنم ،حرف دلم را سبزیکھ قسمت را در آن آب    
 یی تنھایای دنی نقاشنیو ا    
 می ھایادگارخستگیبماند     
 دی نخواھد دی دانم کھ ھر چشمیو م    
  من رایشھر رنگ    

 
 

.  دھم ی چشمم تکان می ام ، گردنبند را جلودهی تخت دراز کشیھمانطور کھ رو    
قطره اشک مزاحم را از گوشھ .  زندی شب چشمم را میکی تارنی در اشی ھانیبرق نگ
 تخت آن سمت اتاق راحت و یبھ پرند کھ رو.  ردی گیدلم بھانھ م.  می زدایچشم م

 دغدغھ ی دھد کھ بی آرامش نشان می ھانفس یصدا.  کنمی است نگاه مدهیآسوده خواب
 کیو من طبق .  می ، ھم کالم نشده امی کھ با ھم داشتی بحثنیبعد از آخر. خواب است 

 ی من روی کھ فرھاد مھمان خانھ امان است ، جای دانم کھ زمانیقرارداد نانوشتھ م
.  رم اتاق است و سردرد و دل درد بھانھ فرار و عدم حضونی تخت و کنج انیھم

 ھم ی و بییتنھا.  کشمی سرم میفشارم و پتو را رو ی را در مشت میمیسنجاقک قد
ھر .  شده بودم وانھی ، مھرآنا نبود دگاهی گاه و بی ھاامیاگر پ.  دھد ی آزارم میزبان

.  برم ی می را دگرگون کرده پمی کھ زندگی بھ عمق طوفانشتری بگذردیروز کھ م
 جرات فکر ی روزھا حتنیا.  شود ی می سپررات با مرور خاطمیروزھا و شب ھا

 یتا زمان.  یی جدانی باشد ادهی کھ بھ گوشش نرسکنمی را ندارم و آرزو مایکردن بھ برد
 دانم کھ ی میبھتر از ھر کس. خبر خواھد ماند ی بزی نفھمند ، او نریکھ بھروز و ام

 .  ، راز طالقم را فاش خواھد کردنجای بھ اای بردیباز شدن پا
 

.  رمی گی چشمانم می شده را جلوی کارنیک نگ سنجاقگری و بار دزنمیغلت م    
 دادگاه بود و دارمانی دنیآخر.  آن را بھ دست شھرام برسانم دی دانم چطور بایھنوز نم

 کھ بر گردنم بود بر شانھ ینیِ بود کھ با تکرار دی حرف مشترک مان ، بار عذابنیآخر
.  رد و بدل شده بود امکی پقی بعد از طالق ، از طریتمام حرف ھا. ام نشانده بود 

 حد نی تا ایعنی.  بودم دهی را شنشی و نھ صدادهی ام نھ او را دھیزی زمان بردن جھیحت
 کردم تنھا ی چھ شده بود ؟ ھنوز باور نمی عاشقی بود ؟ آن ھمھ ادعازاریاز من ب

 نی دوست داشتم از حال ایلیخ.  حد دلزده کرده باشد نی او را تا اایاحساس من بھ برد
.  دنشی دوباره دی براشدی می گردنبند بھانھ انی ادیشا.  داشتھ باشم ی خبرشیھاروز

 ی کھ تمام مدت از او و احساس پاکش چشم پوشی منشد؟ی مبمی چھ نصداری دنیاما از ا
 ی کھ با بی کسی گشتم ؟ برای او دنبال بھانھ مدنی دیکرده بودم ، چرا االن برا

 ای من و بردنیمن کھ گفتھ بودم ب.  نقطھ رسانده بود نی را بھ امانی اش زندگیماداعت
او . او نخواست .  را از نو شروع کنم زی خواستم ھمھ چیمن کھ م.  نبوده است یزیچ
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 یِھر کار کردم تا بھ او بفھمانم دل من تنھا بود ول.  رحمانھ تھمت زد یشک کرد و ب
سھم .  امروز من کم نبود یی تنھانی در ازیسھم او ن.  دھرزه نبود ، نخواست کھ بفھم

تنھا .  نازی ماند پریم.  دمی دی او را دوباره مدینبا. نھ .  بود ی از ھر کسشتریاو ب
 االن با ھم ی حتدیشا.  را بھ او بازگرداند ی امانتنی توانست ای مناسب کھ منھیگز

 گری خواستم بار دینم. نھ .  بزند  من چنبرهی زندگی آمد روی بدش نمنازیپر. بودند 
 را یگوش.  دادم خودم شخصا با شھرام قرار بگذارم ی محیترج. با او روبرو شوم 

 یاگر جوابم را نم.  شدم مانی کردم اما قبل از ارسال پشپی را تاامیبرداشتم و متن پ
اوج   خواستمینم.  شدمیُ فرستد ، خرد می گرفتنش می را برای کسگفتی اگر مایداد ، 

 بھتر بود کھ خودم گردنبند را داخل خانھ مان کھ دیشا.  ندی را ببمیدرماندگ و صالیاست
فردا صبح . فردا .  بود یفکر خوب.  خانھ را داشتم دیھنوز کل.  گذاشتم ینھ خانھ اش م

 ی کھ بر لبم میلبخند ناخواستھ ا.  گرداندمی اش بر می را بھ صاحب اصلی امانتنیا
 .  کندی وجودم منھمای را می اانھ ، حس دوگندینش
 

     
 مأمنم بود ، خواب را از ی کھ روزگاری از قدم گذاشتن بھ خانھ ایاسترس ناش    

 شوم و قبل از ی مداری بشھی سر و صداتر از ھمیآرامتر و ب. چشمانم دور کرده بود 
 جواب پس دی دانم کھ بعد بایم.  شوم ی کند ، از خانھ خارج مممی جنی سی کسنکھیا

 . بدھم
 ی مکتری آشنا نزدیابانھایھر چھ بھ خ.  روم ی میبا تاکس. حوصلھ قدم زدن ندارم     

 را حساب ھیکرا.  شود ی مشتری رود و لرزش دستانم بیشوم ضربان قلبم باالتر م
 ی مجتمع می و نگاھم را بھ خروجنمی نشی مستیکی کھ ھمان نزدی و داخل پارککنمیم

 یلی خواھم بھ ھر دلینم.  از خانھ منتظر بمانم رام تا زمان خارج شدن شھدیبا. دوزم 
 گذرد من ی کھ می اھی در گذر است و ھر ثانشھی از ھمرتریزمان د. با او روبرو شوم 

 را از نشی کھ خروج ماشگذردی میادیزمان ز.  تر مانی شوم و پشیمضطربتر م
کھ محال است   دانمیگرچھ م.  دزدم ی کوبد سر میقلبم پر صدا م.  نمی بی منگیپارک

 .ندیمرا بب
 لرزان یی و با گام ھازمی خی کھ مطمئن شدم برمیوقت.  تا دور شود کنمیصبر م    

 یلی کھ قفل خانھ را عوض نکرده باشد ھر چند دلکنمیدر دل آرزو م.  روم ی مشیپ
 دیکل.  اندازد ی چنگ ممی گلوخی بیزی لرزد و چیدستم م.  کار وجود ندارد نی ایبرا

 یدر را م.  روند ی چشمانم رژه می جلوطراتخا.  شوم یرخانم و وارد م چیرا م
 چرخانم یچشم م.  دھم ی مھی تکواری کم کردن لرزش زانوانم بھ دیبندم و برا

 سی اجازه صورتم را خیاشک ب.  بودم شی من کدبانوی کھ روزیدورتادور خانھ ا
 دھن واری دی تابلوھا روی خالیجا.  است و سوت کور ی خالبایخانھ تقر.  کند یم

...  پرز بلند چھی ، قالزمخصوصشی و مونیزی ، تلوی ست کرم قھوه امین.  کندیم یکج
.  دوانم داخل آشپزخانھ یاز ھمانجا چشم م.  است ی ھال خالی فضاشتریب....  نیھم
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 نیا.  دزدم یچشم م.  من شده است خچالی نیگزی جای رنگدی و سفی معمولخچالی
.  ردی گی از قبل مشتریدلم ب.  فشارم ی مست دو دنیسرم را ب.  دھد یم م آزارراتییتغ

 ی کنم و گردنم را ماساژ می را باز میگره روسر.  شده است رمیبانگی گریحس بد
دکمھ سبز را . مادر است .  کند ی ، رشتھ افکارم را پاره می آرام گوشیملود. دھم 

 : کنمیلمس م
 سالم -    
 :  خش داردشیصدا    
  ؟ییکجا. سالم  -    
 :  دھمی فرو میآب دھانم را بھ سخت    
 .  مدرکمی کارایبرا.  دانشگاه رمیم -    
 : دی گویزمزمھ وار م    
 یگفتی شده ؟ می از صبح چقدر بابات عصبیدونی ؟ می قبل از رفتن خبر بدشدینم -    

 . ادیپرھام باھات ب
 :  نالمیم    
 . ستیبار اولم کھ ن. بچھ ام ؟ خودم حواسم ھست مگھ من  -    
 : دھدیپوزخندش عذابم م    
 . تی بھ زندگی بوددهی و چسبی کھ االن تو خونھ خودت بودیاگھ بچھ نبود -    
 خانھ من گری دنجایگرچھ ا.  داخل خانھ خودم ھستم قای االن دقمی توانم بگوینم    

 :  شکندی سکوت را مشیصدا.  ستین
 . ادیسر و صدا نم.  آرومھ یلی خ؟یکجا ھست -    
 : کنمیآرام زمزمھ م.  شر شود ی کنجکاونی ترسم ایم    
 . خالف مقرراتھ.  قطع کنم دیاالنم با. داخل کتابخونھ دانشگاه ھستم  -    
 :  سوزاندی ، جگرم را مکشدی کھ می آھیصدا    
 .  اول بھ ما بگوی بریی جای بھ بعدم خواستنیاز ا.  ایزود ب -    
 مزخرفم ، فقط آقا باال سر کم داشت یزندگ"  شمی اندی و با خود مکنمی میخداحافظ    

 تلنبار شده در ی از حرف ھای نتوانی ولی کنی زندگزانتی عزانیسخت است م" . 
. سردم است و بھ شدت حالت تھوع دارم . حالم خراب است .  یی بگوشانی ات برانھیس

 . احتماال افت فشار دارم
 بھ کنمی میسع.  عنوان با شھرام روبرو شوم چی بھ ھخواھمینم. وقت تنگ است     

 ی از نگاه ھاشودیاما نم.  زنده شود ی خاطره اچی خواھم ھینم. دور و برم نگاه نکنم 
 اپن دو استکان یرو.  است زیتصورم ، ھمھ جا تمبر خالف .  گذشت یرکی زریز

چرا از ھر .  کنمی نگاه مقتریدق.  قرار دارد ارد و دو کی دستشی خورده و دو پمی نیچا
 رفت تنھا بود ؟ ی می ، وقتاورمیپس شھرام تنھا نبوده ؟ بھ ذھنم فشار م!.  دو تا ؟زیچ

ا دوستش مھمانش بوده ؟ اما حتم.  بودم دهی شھرام را ھم ندیگرچھ از آن فاصلھ ، حت
 را ی خواھم امانتیم.   رومی مغشوش بھ سمت اتاق خواب میکدام دوست ؟ با ذھن



 236 

در .  نداردیزی و مستی خالزی کھ آنجا نستی بگزارم و فرار کنم ، حواسم نزی میرو
دور .  کند ی مرمی تخت تک نفره کنج اتاق غافلگیتوده جمع شده رو.  کنمیرا باز م
 ، دهی زن ، با آن نگاه ترسنیا.  رندی گی بھ سخره ام مواری چرخم ، در و دیخودم م

 ، اتاق ستی اتاق خواب من نگری دنجای کرد ؟ نھ ای خواب من چھ ماق تخت اتیرو
 ی زود برانقدری ایعنی.  رود ی مجیسرم گ.  اتاق خواب آنھاست دی شاایشھرام است ، 

 یزی سقوط خودم چی شود و جز صدایم نی سنگمیشھرام تمام شده بودم ؟ پلک ھا
 .  شنومینم
    

 ) شھرام    ( 
 

  کنندی می روضھ خوانتی آھنگ ھا ، برانیدلت کھ گرفتھ باشد ،شادتر    
َ ات را بھ رخت میی مکان ھا ، تنھانیشلوغ تر       کشندیُ
  روزھاستنی ترنی تو غمگی روزھا ، برانیو شادتر    
  ،دلت کھ گرفتھ باشد    
  قانون ھای شود ھمھ ینقض م    
 !قانون کجا؟! دل کجا ؟    
  رنگارنگی خاطره ھاردی کشد تا خاک بگیمدتھا طول م    
  خاطره ھانی تار شود ایگذاریم    
 ی منتظره ، گرد و خاک تمام خاطره ھا را مری غداری دکیِ خواب ناغافل ، کیاما     

 !ردیگ
  شود مثل روز اولیم    
  نابیود خاطره ھا شیم    
  شود بازیزخم ھا تازه م    

 
 
 

 :  شکندی را منی سکوت ماشی علنی حال شرمگنی محکم و در عیصدا    
 ھی می ، ما ھم شدی روزھا کم حوصلھ بودنیتو خودت ا.  میببخش کھ مزاحمت شد -    

 . دوشتیِبار اضافھ رو
 :  از سکوتم دچار سوءتفاھم شده استکنمیحس م    
 سخت ، لطف خدا ی روزانی تو ؟ باور کن حضور تو ، تو ایزنی مھی چھ حرفنیا -    

.  سختھ یلی خی ھم زبونیب.  اوردمی چطور دوام می دونم اگھ تو نبودیھنوز نم. بود 
 ی ، حس مردگشھی سرد ماتی نباشھ حرفاتو بفھمھ ، دنی کسی دلت گرفتھ باشھ ولنکھیا

 کھ ستی نچکسی و ھیدیُ زنده موندن از دست میرا ات بزهی ، انگیکنی میو دلزدگ
 نیا.  نبود دو کلمھ باھاش حرف بزنم و خودمو سبک کنم چکسیھ.  رهیدستت رو بگ
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 ھی خوبیلیدختر خ.  حساب کرد ادی زشدیوسط فقط دوستش بود کھ خوب رو اونم نم
 تو بھر ش.  سوال بره ری من ، آبرو و اعتبارش زھی بھ خاطر داغونشدی خوب نمیول

 زنگ زدم بھ تو ، یوقت.  تو افتادم ادی دفعھ ھی.  کردم یخلوت خودم ، خدارو صدا م
.  ی معجزه بودھی من ، مثل یتو برا.  بگم و از کجا شروع کنمی چدونستمی نمیحت

و بعدم حضورت تو .  امی کنار بھی ھات باعث شد راحت تر با قضیحرفات و دل گرم
 ی بھترطی بود کھ تو شرانیگرچھ آرزوم ا.  کردمک میی از بار تنھایخونھ من ، کل

 شتری بودنت ، من بنیباور کن بھ ا.  یباز خدارو شکر کھ بود...  خوب ی ولیومدیم
 .  ھم زبونھی من بھ ی ولی داراجی خونھ احتھیتو بھ .  دارم ازیاز تو ن

 : کندی را صاف مشیصدا    
 تو ، یکار خدا بود ، نھ فقط برا. آره قبول دارم .  یتو نسبت بھ من لطف دار -    
 زنگ زد بھ من و ازم کمک تی آرزو ، با اون وضعیوقت.  بود نی منم ھمیبرا

.  ستی اش با بابا کھ اصال خوب نونھی چکار کنم ؟ مدونستمیخواست ، واقعا نم
.  کجا ببرمش دی بادونستمیاصال نم.  ھ برادرزاده بابا ھم وسطیبخصوص االن کھ پا

 . می و مزاحم تو شدمی اومدی مجبورگھیکھ خوب د.  شدیخونھ آشناھام کھ نم
 :  پرسمیکنجکاوانھ م    
 بپرسم ، در یزی خالھ ات چی خواستم جلوی منم نمدیدی وقت رسری دشبیحاال د -    
 شی پی خالھ ات مشکلی برای گفتی ؟ وقتھی چانی ناراحت شن ، جردمی ترسقتیحق

 سن باال بودم بای خانوم جا افتاده و تقرھی خونھ ما ، ھمش منتظر یای بیخوایو ماومده 
 . باشھکتریھم کوچ  کردم ، خالھ ات از توی، فکر نم

 : دیخند    
 کھ فھمھی آخرش میمامانم کھ منو باردار بود ، ماه ھا.  کترهیھمش چند ماه کوچ -    

 شرم و خجالت ، خالھ ما ، چند یخالصھ با کل. مامان بزرگمم ناخواستھ باردار شده 
االنش رو نگاه نکن .  خوب ، از اول دردسر ساز بودا یول.  شھیماه بعد از من متولد م
البتھ .  وفتھیخدا نکنھ کھ رو دور ب.  ی مترستی داره بون زبھیکھ مثل موش شده ، 

 .  ھم گذاشتھ باشھی و بال براش پریفکر نکنم مھد
 :  دھدیادامھ م.  زدن ندارم ی برایحرف    
 . شمی از فردا مزاحم تو نمشھی حل منمیاحتماال تا عصر مشکل ماش -    
 :  دھمیسرم را تکان م    
.  کنمی نمیکار خاص.  شرکت خودمھ ری تو مسمارستانیب.  یکنیچقدر تعارف م -    
 من چند یستیاگھ ھم راحت ن.  تو و خالھ ات اریر اخت کھ سھلھ ، خونھ ھم دنیماش

 .  خونھ مامانمرمیروز م
 :  کندیاخم م    
 ارمی گرفتم بی نداشتم کھ دست آرزو رو نمنانیاوال اگھ راحت نبودم و بھ تو اطم -    

 ی االن باخانواده ات چھ مشکالتدونمی میدوما ، من کھ بھتر از ھر کس. خونھ تو 
 کم ھیفقط .  میشی مزاحمت نمادیما ھم ز.  حرفھات معذبم نکن نیپس با ا.  یدار
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 ی جای با دخالت بخوامینم.  ھی اصل ماجرا چنمیب بدیبا.  آرومتر شھ نایاوضاع ا
 .  خودم وسطھی پسر عمویمخصوصا کھ پا.  کنھ دای پخیخانواده ھا کار ب

 کندی میعذرخواھ.  دارد یز م ، او را از ادامھ حرف زدن باامکی پدنی رسیصدا    
 .  شودی اش مشغول میو با گوش

  بره خونھ تو ؟یشھرام قرار بود کس -    
 : تعجب مبکنم    
  ؟یچ -    
 :  پرسدیم    
  کردن خونھ قرار بود بره ؟زی تمی برایکس -    
 :  پرسمی می عصبیبا حالت    
  ؟ کدوم خونھ ؟یگی میچ -    
 : کندی میعذرخواھ    
 .  چکار کنھدونھینم.  نفر تو خونھ است ھی داده امیآرزو پ.  دمی بد پرسدیببخش -    
 :ھنوز حرفش را درک نکرده ام    
  منھ ؟ی ھم تو خونھ ی اگھی االن جز آرزو کس دیعنی -    
 :  کندی اش را چک میگوش    
 . کنھیآرزو نوشتھ خانومھ داره با تلفنش صحبت م.  خانوم ھی. آره  -    
 یبا حالت.  نداشت دیگرچھ او کل. حتما شھره بود !. داخل خانھ من ؟!.  خانوم ؟کی    

 : زنمی ، دور می ترس و دودلنیب
 ممکنھ اشتباه یعنی.  از خودم نداره ری غی خونھ رو کسدیکل.  شده ی چدونمیمن نم -    

  ؟مارستانی بی بردیا بای یایتو م.  خونھ می باشھ؟ بھتره برتونھی میکرده باشھ ؟ ک
 :  استدهیاو ھم ترس    
 . ی تندتر برشھیم -    
 .  متن استپیدر ھمان حال در حال تا    
 :  شومی میعصب    
 . خوب زنگ بزن -    
 :  شودی مرهیخ    
 . آروم باش.  زدی زنگ زدن مناسب بود آرزو خودش زنگ میاگھ اوضاع برا -    
 : کندی کنجکاوم مامکی پدنی رسیصدا    
  فرستاده ؟یچ -    
 : دی گوی خواند و با تعجب میمتن را م    
 .  شدهھوشی بدهی تا آرزو رو دنکھیمثل ا.  خانوم جوونھ ھی گھیم -    
 و کندی مانی در وجودم غلی متفاوتیحس ھا.  فشارم ی پدال گاز می را رومیپا    

 .  دھدیقلقلک م احساساتم را ی پنھان و محال، انتھاییآرزو
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 ینگاھم رو.  کنمی ھوا در را باز میب.  رسم ی و چطور بھ خانھ می فھمم کینم    
 ی و موھای از چشمان آبدزدمینگاه م.  کندی را گم مشیدست و پا.  ماند ی مرهیآرزو خ

 :  و براقشیمشک
 .  رفت در بزنمادمیاز بس عجلھ کردم .  دیببخش -    
 : چدی پی ھول زده اش در گوشم میصدا    
 . می کھ مزاحم خلوت و آرامشتون شددیشما ما رو ببخش -    
 : کنمینگاھش نم    
  االن کجا ھستن ؟دی کھ گفتیخانوم.  دی داراریاخت -    
 : فی گرم است و لطشیصدا    
.   کردمیداشتم براشون آب قند درست م.  بودم شبی کھ من دیداخل ھمون اتاق -    

 . ُ چشماشون باز کردنیحرف نزدن ول
 را ی مواخذه گر علیصدا.  کنمی بھ سمت اتاق قدم تند می کوتاھیبعد از عذرخواھ    

 :  شنومیاز پشت سرم م
  خونھ ؟مییای ممی کو ؟ مگھ نگفتم دارتیروسر -    
دھانم .  زندیقلبم پر تپش م.  شوم ی آنکھ منتظر جواب آرزو باشم وارد اتاق میب    

چقدر الغر و .  سی خی بستھ و صورتیبا چشمان. خودش است .  شود یخشک م
.  را ی حجم دلتنگنیباور ندارم ا.  دھم ی فرو میبغضم را بھ سخت. رنجور شده است 

از درد .  شود ی اراده مشت می ؟ دستم بم کردم بھ نبودنش عادت کرده ایچرا فکر م
 . و بغض

 ...  نقاش بوده امھودهیب    
 ...  روزھانیتمام ا    
  ، رسمی کھ متیبھ چشم ھا    
 ..  شوندی مسیقلم موھا خ    
  ، رسمی کھ متیبھ لب ھا    
 ....  لرزدیدستم م    
  ،زندی گریرنگ ھا م    
  ،ی خالیو قاب ھا    
 ... تنھا    
 ... نبودن تو را    
  ، امی زندگواریبھ د    
 .  کوبندیم    
آب دھانش را بھ .  دلھره ی و کمردی گینگاھش رنگ ترس م.  کندیچشم باز م    

 اهی فروغ شده است ؟ خط سیچرا چشمانش ب.  شود ی مرهی دھد و خی فرو میسخت
 ی جابجا می است ؟ کمدهی من زجر کشی ؟ او ھم از دورستی چشمانش ، نشانھ چریز

ِشود و سکوت تلخ و پرحرفمان را با من و من م  :شکند یِ
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 .  بزارم سرجاشنوی خواستم ایم..  یم.. م .  اجازه اومدم ی بدیببخش.. ب  -    
 :  دھدی و نشانم مکندی شده را از جعبھ اش خارج می کارنیسنجاقک نگ    
 ی کسدونستمیاگھ م.  یستیفکر کردم صبح ن.  خودم برده بودمش لی وسایقاط -    

 . ومدمی نمنجاستیا
 خواھم دست ی زدن ، نھ ، فقط نمی نداشتھ باشم برای حرفنکھی نھ اھنوز ساکتم ،    

چرا من فکر .  آمده بود ؟ چقدر من احمقم نی ایپس برا. ِدل زود باورم ، رو شود 
صبح آمده بود کھ مرا !  خانھ و خاطراتش تنگ شده است ؟نی ایکرده بودم ، دلش برا

 الزم است ی حرف را کھ گاھنی کردم ای باور مدیبا!  ؟د بوزاری از من بنقدریا.  ندینب
 ی باور مدیبا.  گرفتند ی را کھ با بودنشان ، بودنمان را بھ بازیی آنھاادی می ببرادیاز 

 کردم کھ ی باور مدی ھستم ، بامانی داستان پردرد زندگیکردم کھ من ، تنھا بازمانده 
 آمده بود کھ من ی او از پشت خاطراتزامرو.  نبوده ام چگاهی ھستم کھ ھیمن ھمان کس

آمده بود تا داغ دلم .  کردم ، در ذھن و قلبم ، محو کھ نھ اما کمرنگ شده اند یفکر م
َ را بھ رخم بکشد شی نداشتھ ام در زندگییتا جا. را تازه کند  تلخ و .  زنمیلبخند م. ُ

 . پردرد
 

  تلخ عادت کرده امی روزھانیآنقدر بھ ا    
  کشدی مری ، قلبم تزنمی لبخند میکھ وقت    
 ...  دلمچارهیب    
  خواستی کند بھ نبودن ھر آنچھ میچقدر زود عادت م    

 
 ) شانیپر    ( 

 
 ...  شونـدیم" عـوض " آدمــــھـا کـھ     
 گـفتـنشان"  ـریشـب بـخ" و " سـالم " از     
 !ـدی را فـھمـنی شود ایمـ    
 " نـگاه ھـا" و " حـرف ھـا " از     
  کـھیـقی عـمِیازگـودال ھـا    
  کنـندی تــو و خـودشان مـنیب    
 ...!ُ کنـندی مــلیُ را پــر از دلـشیو تـو    

 
 طرف و کی آن دختر در اتاق خواب دنید. ھنوز کامال از شوک خارج نشده ام     

 دھد ی ، اجازه خارج شدن از شوک را نمگری دی شھرام از سوی سرد و خالینگاه ھا
 رابطھ را در شھی کھ ھمدیشھرام مق.  کنمی اندازه عوض شدن شھرام را،باور نمنیتا ا. 

 دی اعتقاد داشت رابطھ ھا ارزشمندند و نباھ کی قبول داشت ، شھرامیچارچوب خاص
!.  خانھ بود ؟نی زن در انی عشق و احساس خرج کرد ، چطور با ای ھر کسیبھ پا
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 شونده غھی کننده و زنان صغھی از مردان صشھی کرده بودند ؟ اما شھرام ھمغھی صیعتی
 طالق یحال نبود کھ از خوشدیاز مادرش بع!!  او را عقد کرده بود دیشا.  بود زاریب

 !.اما شھرام ؟.  را قالب کرده باشد لشی از دختران فامیکیدادن من ، 
 کردم حضور یبا تمام توانم ، سع. سکوتش آزار دھنده بود و نگاھش سوزنده     

 پای چلی االن با دستھای داشت ولی عاشقی ادعای کھ زمانی مردیاحمقانھ ام را برا
 کھ زودتر از یمرد.  کنم ھیشده، کل چھارچوب در را بھ احاطھ در آورده بود ، توج

 نگاه سرد و ری کھ زیمرد.  آورده بود نیگزی جامی کردم ، برایآنچھ کھ فکرش را م
.  پوزخند کنج لبش دنیدرد داشت د. سکوت پر از حرفش ، در حال لھ شدن بودم 

 انداخت ی اجازه بھ قلبم چنگ می کھ بیبھ خصوص با حس حسادت. خراب کرده بودم 
!. ب؟یرق.  بی رقدنی سھمم ، تمام توجھ شھرام بود سخت بودن دشھی کھ ھمی منیبرا. 

 وقت بود کھ تمام شده یلی خانھ خنینقش من در ا!  کرده بودم ؟یمن با خودم چھ فکر
 . بود
 ی فروافتاده از جا برمی و شانھ ھانیی و با سر پاکنمی تخت رھا میگردنبند را رو    
 خوارتر خواھمینم.  بندم یچشم م.  رود ی مجی سرم گی شود و کمی تار مدمید.  زمیخ

 ی و با قدم ھارمی گیُ تلخ و عق زدنم را معی ھجوم مای جلویبھ سخت.  ندیشدنم را بب
 ینیسنگ.  حرف و ساکت ی است ، بستادهیھنوز ھمانجا ا.   رومیکوتاه بھ سمت در م

 : زنمیلب م.  خواھد یدلم فرار م.  کنمینگاھش را حس م
 .  کناری برشھیم -    
 یکاش کنار م. لرزاند یلم را م تنش ، دیعطر آشنا.  تکان کوچک کی از غیدر    

 خی لرزش زانوانم را ؟ دستانم سرد است و ندیبی داند حال خرابم را ؟ نمینم. رفت 
.  افسوس یول.  توانستم سکوتش را معنا کنم ی کاش میا.  فھمد یاو کھ نم. کرده 

 : زنمی مھی تکواریھمانجا بھ د
 ...  کردمی باور کن اصال فکرشم نمی ، ولنجای دونم اشتباه کردم اومدم ایم -    
 ِی شوم ، نگاھم در نگاه آبیاز کنارش رد م.  رود ی عقب می زند و کمیپوزخند م    

 یاز خانھ اش ، خارج م... نھ...  و از خانھ ام کنمیقدم تند م.  شود یمعشوقھ اش گم م
 نیدانم ا یخودم ھم نم.  روم ی و مزمی ریاشک م.  کالم کی یحت.  نگفت چیھ. شوم 

 شوم و آدرس خانھ مھرآنا را ی میسوار تاکس.  ستی چی ، برایاشک و حس دلتنگ
 .  دھمیم
 

     
 

  خودتویکشت.  یکنی مھی گریتو کھ ھنوز دار.  بابا یا -    
 :  گزمیلب م    
 ی براینجوریاشکام ھم.  ستیدست خودم ن. ِ چم شده دونمیباور کن خودمم نم -    

 . ادیخودش م
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 : کندی می بازشیبا موھا    
  ؟ی و نزاره بررهیُ جلوت بگی نکنھ توقع داشت؟یچون باھات حرف نزد ، دپرس -    
 :  کاش درد من سکوتش بودیا    
 . دیمھرآنا ، اصال منو ند -    
 :  نثارم کردی اوانھید    
 شماھا نی بیچیھ.  رهی بگلتی نداشت کھ تحویلیخوب بابا دل.  تو ی داریچھ توقع -    

 .  نکرده برو خدارو شکر کنتی شکایرقانونی کھ ازت بھ جرم ورود غنیھم.  ستین
.  شده بود رید. بھ ساعت نگاه کردم .  لحن شوخش ، از اوج غصھ ام نکاست یحت    

 : دمیپرس.  در راه است ی دانستم کھ امشب آشوبیم
  چکار کنم ؟یگیحاال م -    
 :نشاند ی بر لب میخنده زورک    
 . ی بھش نداشتی حسیگی نشده کھ ؟ خوبھ میزیحاال چ! ؟ی رو چکار کنیچ -    
 خانھ ام ی کھ زمانی ، در خانھ ابھی زن غرکی دنی واقعا دی نداشتم ولی حسدیشا    

 : کردی ام موانھیبود ،د
 . کاش نرفتھ بودم -    
 : دیزمزمھ وار پرس    
 . گمی بود ؟ دختره رو میچھ شکل -    
 :  بھ خاطر نداشتمیزی اش ، چی و آبدهیجز چشمان ترس    
 . فکر کنم خوشگل بود.  دونمینم -    
 :  خنددیم    
 ؟یفکر کن -    
 : زمی ریباز اشک م    
 منو فراموش کنھ و ی زودنی کردم بھ ایاصال فکرشم نم.  مھرآنا کنمیدارم دق م -    

 و دمی کشی کھ من داشتم زجر میست زمانفکر کن ، در.  جام ارهی رو بگھی دیکی
 ھا نفھمن من ھی دادم و خودمو تو خونھ حبس کرده بودم تا ھمسایجواب خانواده رو م

.  کردهی ، تو خونھ من ، عشق و حال مگھی دیکی ابرگشتم خونھ بابام ، اون داشتھ ب
 .  منم وجود داشتمی زمانھیانگار نھ انگار کھ 

 : دی گوی می و بھ آرامزندیکنارم زانو م    
 یتونیاونوقت م.  رهی منی حالتت از بنی کم کھ بگذره اھی.  یاالن شوکھ شد -    

 ناراحتت کنم خوامینم. از اولم رفتنت بھ اون خونھ اشتباه بود .  ی تر فکر کنیمنطق
 ی باقی نسبتچی تو و شھرامم ھنیب.  ستی خونھ تو نگھی خوب قبول کن کھ اونجا دیول

 با ی ، ممکن بود حتی شدشی شخصمی ، وارد حرزه اجای خبر و بیتو ب. ه نموند
االن راھتون .  ی کھ اعتراض کنی حقو ندارنی و تو ای روبرو شی بدتریصحنھ ھا

 ، اون حق ی کھ دوسش داری کسشی پیھمونطور اگھ تو االن بر. از ھم جداست 
  ؟گمی می چی فھمیم. اعتراض نداره 
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قسمت خودخواه وجودم ، .  خواستم قبول کنم ی نمیول. بھتر از او .  دمی فھمیم    
بھ .  شود نمیگزی جای خواستم کسیمن ھنوز نم. ُخرد شده بود . سرشکستھ شده بود 

 : ساعت نگاه کردم
 .  جواب پس بدمی کلدیحاال با.  شد ری دیلیخ.  ی وایا -    
 :  را بھ سمتم گرفتیمھرآنا گوش    
 سر و وضع نی با ایخوایتو کھ نم.  امی مرتری ددهیزنگ بزن بگو کارام طول کش -    

 ! خونھ؟ی سرخ و ورم کرده بری چشمانیآشفتھ و ا
شماره مادر .  را نداشتم شیجدا از ظاھرم ، حوصلھ خانھ و آدم ھا.  گفتیراست م    

 کنار ھیحت با قض رایلیبرخالف تصورم خ.  دادم حیرا گرفتم و کوتاه و مختصر توض
 . اکتفا کرد" مواظب خودت باش " آمد و بھ گفتن 

 :  شربت را دستم دادوانی لنیمھرآنا دوم    
 .  اعصابت خوبھیِبھار نارنج برا. رنگ بھ صورتت نمونده . بخور  -    
 : دیپرس.  دمی نفس سر کشکیشربت را     
  روزات با حبس تو خونھ بگذره ؟یخوای ؟ مھیتو برنامھ ات چ -    
 :سر تکان دادم.  کرد تا موضوع صحبت را عوض کند ی را مشیتمام سع    
اگھ ھم نخوام .  دهی بابام اجازه نمدونمی از االن می کار کنم ولخوادیدلم م.  دونمینم -    

 . شھی و کال ازشون جدا شم ، کھ اونم نمرمی خونھ جدا بگدیحرفشون رو گوش کنم با
 . جرأتشم ندارم.  ندارم یچون اصال پول کاف

 : فکر کردیکم    
 . می با ھم باشنجای ایای بیتونیم -    
 : جواب دادمعیسر.  داده است شنھادی پی دانستم احساسیم    
 . شنھادتی پیممنون برا. اصال حرفشم نزن  -    
 : لبخند زد    
 کھ ھی در صورتنیالبتھ ا.  میکنی رو نصف مھیکرا.  یای بینگفتم کھ صلوات -    

 شونی کن راضیسع.  قبول کنن دی ؟ شایدی دیخدارو چ. خانواده ات مخالف باشن 
 . یکن

 :  ام را فشردمیشانیپ    
 یدی بھ کجا رسیراست.  ی داریتو خودت ھزار تا گرفتار.  شھی نمدونمیم.  شھینم -    

 با آقا بھنام ؟
 :  کردیدھن کج    
 . گمی برات مگھی وقت دھی ؟ بزار یولش کن حوصلھ دار -    
 : دیپرس.  بود ریذھنم ھنوز درگ. اصال حوصلھ نداشتم .  گفتیراست م    
 . ی ترسم ناراحت شی می سوال بپرسم ولھی خوامیم -    
 : پوزخند زدم    
 ! ؟استیحتما درباره برد -    
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 : زانوانش را داخل شکم جمع کرد    
 خبر یبرام جالبھ کھ چطور تا حاال ازت ب! د؟ی خوام بدونم چقدر عاشق ھم بودیم -    

 . مونده
 دی بعزدی میَاز او کھ آن ھمھ دم از عاشق.  ی خبری بنی خودم ھم جالب بود ایبرا    

 آن زن جلو افھیباز ق.  زدی و آرامش مرا بھ ھم بریانگار فقط آمده بود تا زندگ. بود 
 : دمیآه کش. چشمم آمد 

 من دونھی برداره ، اونم کھ نممیخوب خودم بھش گفتم دست از سر من و زندگ -    
 آشفتھ بازار ، نیفکر کن تو ا.  دونھیھمون بھترم کھ نم.  ھستم یتیاالن تو چھ وضع

 . ُشی عاشقیفقط اونو کم دارم و ادعا
 :ت گذاششی زانویگردنش را کج کرد و رو    
 . شھی اتفاقھا افتاد کھ باورم نمنی ادعا ، اھینگو کھ بھ خاطر  -    
 : حق داشت باور نکند    
 ی برای اگھ کسدیشا. ھمونجور کھ شھرامم باور نکرد .  یکنی باور نمدونستمیم -    

من .  نبود یزی ما چنیواقعا ب.  قتھی حقنی ایول.  کردم ی کرد باور نمی مفیمنم تعر
 ھی بھ ھم خورد شی نامزدنکھیبعد از ا.  دونستی اون نمیکم کم جذبش شده بودم ، ول

 . بودده افسرده و سرخورده شییجورا
 :دیبا تعجب پرس    
 نامزد داشت ؟ -    
 : تکان دادمدییسرم را بھ نشانھ تا    
 اقامتشون یقرار بود کارا.  کای رفت آمریبعد از مراسم نامزد. دختر عموش  -    

 ی چند بارھیخوب قبلش من .  رو بھ اون رو شد نی اوضاعشون از اھوی یرو بکنھ ول
 نی ھمیبرا.  بھ من کمک کرده بود یلی خیی جاھاھیباھاش درددل کرده بودم و اونم 

 .  جداشدن بھش زنگ زدمدمی فھمیوقت
 :مردمک چشمانش گشاد شد    
 د؟یشھرام نفھم -    

 :بعد از مدتھا با شرم پاسخ دادم    
 .  بھ من اعتماد داشتیلیخوب اون خ -    
 :  گشتمی میدنبال جملھ مناسب.  مکث کردم یکم    
فقط قصدم .  نکردم نکارمیا.  خواستم از اعتمادش سوء استفاده کنم یالبتھ منم نم -    

 .  بودیھم درد
.  شدم مانی حرف زده بودم پششیا برنکھیاز ا. حالت چشمانش عوض شده بود     

 :دستپاچھ شدم.  شدی بھ من عوض مدشیحتما االن د
 دیشا.  زدمی باھاش حرف نمانتیمن بھ قصد خ. تورو خدا درموردم فکر بد نکن  -    

 نکردم کھ قرار باشھ ، بھ خاطرش شرمنده باشم ی کارچوقتی ھی ولومدیازش خوشم م
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اصال بھش .  دمی نسبت بھ من عوض شده ، عقب کشای ، حس برددمی فھمی وقتیحت. 
 ... اجازه ندادم

 :حرفم را قطع کرد    
 ؟ی نکردای ی نداره تو چھ کار کردیبھ من ربط.  نزدم یمن کھ حرف. آروم باش -    

 ی ھنر کنم ، زندگیلیمن خ.  کھ بخوام تو رو قضاوت کنم ستمی نیگاھیاصال در جا
 کھ با حرف زدن نھی پرسم ، قصدم ای میزیزت چاگھ ھم ا.  کنمیخودمو درست م
 یکارا.  شھی داره نسبت بھ تو عوض ممدیپس اصال فکر نکن کھ د.  یُخودت سبک کن

 باشھ؟. تو بھ خودت مربوطھ 
 :زمزمھ کردم    
 یمرس -    
 :دیخند    
  ؟ی اونم عاشقت شده چکار کردیدی فھمیوقت.  دمی ادامھ ممیخوب پس بھ فضول -    
 دیشا.  ھا شرکت کرده بودم یدر تمام دورھم. چکار کرده بودم ؟ ساکت مانده بودم     

 ، نھ تنھا بھ گاھمی گاه و بی با سکوتم، با نگاه ھای بودم ولاوردهی عشوه و ناز نشیبرا
 :  داده بودمی روشیاحساس او ، بلکھ بھ احساس خودم ، اجازه پ

 شھ دواری نکردم کھ امیاصال کار.  حرف دلشو زد ، باھاش برخورد کردم یوقت -    
 .  دوست داشتممویمن زندگ. 

 ، بغض ھجوم گریبار د.  انداخت ی آبی شھرام و چشمانادی ، مرا بھ یاسم زندگ    
 : آورد و اشک حلقھ زد

 از  امروز تنھا سھممی ھستم وقتی جور خاصھی.  دارم مھرآنا ی بدیلیحس خ -    
 . ِ سکوت پر از حرف ، شکستمھی نگاه سرد شد و ھیشھرام 

 : ختیاو ھم اشک ر    
 مربوط بھ یامروزو شھرام و ھر چ.  تیبچسب بھ زندگ.  نکن ھیتورو خدا گر -    

 با شھرام یسھم تو از زندگ. نزار حسادت تو دلت خونھ کنھ . ِاون رو فراموش کن 
بھ آرزوھات فکر .  ی باشدی جدی زندگھی بھ فکر دیااالن ب.  دهیتموم شده و بھ آخر رس

 . شدی حضور شھرام مانعش می ولی برسخواست ی کھ دلت مییزایبھ تمام چ. کن 
ھر چھ ! شھرام مانع کدام ھدفم بود ؟!  داشتم ؟ییچھ آرزوھا!  خواستم ؟یمن چھ م    

 من ی برای مرحلھ اچی جا و در ھجیاو ھ.  شدمی افسرده مشتری ، بدمیشی اندی مشتریب
 ای در خانھ من بود؟خدایگری بودم ؟ چرا زن دنجایپس چرا من االن ا. کم نگذاشتھ بود 

  بود ؟نی سنگنقدریا ،  اشتباهکی تقاص یعنی
 : با شک حرفش را ادامھ داد    
 !؟ینکنھ تو عاشقش.  یکنیُ نباشھ کھ ادعاش می حست بھ شھرام اوننکھیمگھ ا -    
.  نشدن ھا عادت نداشتم دهی دنیمن فقط بھ ا... من ... من . عشق نبود ! نھ ! عاشق؟    

 . کردی می ذھنم ، بھ من دھن کجۀ گوشِیحس موذ
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 ) شھرام    ( 
 

 دنشی اتاق دوباره نفس کشنی خانھ و انی بودنش را ، داخل انجای اکنمیھنوز باور نم    
 بوده و عطر بھ جا مانده از زبانشی کھ چند ساعت قبل مگذارمی می بالشیسر رو. را 

 آورم کھ او قوت قلبم بود و تبسم و ی مادی را بھ یزمان.  خرم ی را ، بھ جان مشیموھا
 .  کشمیآه م.  خانھ آمدنم زهیانگ.  میدگلبخندش ، گرمابخش زن

 دل او بود ی بازنیبرنده ا. دلم را بھ عشق او باختھ بودم . بدجور باختم . من باختم     
او کھ در .  قلبش کند یشگیاو کھ نتوانست ، عشق و محبت خالصانھ مرا ، ساکن ھم. 

 ! ای خدایوا. ِ ؟ دوست من یآن ھم ک.  بود یگری دادیآغوش من ، بھ 
 یوندھای بھ تمام پ،ی کرده بودم و او شک و بددلیمن قلب و احساسم را بھ او ارزان    

 . داده بود ھی رابھ من ھدییزناشو
کال او و خالھ اش را از .  است یحتما عل.  خورد یچند ضربھ کوتاه بھ در اتاق م    

 :کنمی را صاف ممیصدا.  برده بودم ادی
 .  جانیبفرما داخل عل -    
 : دھدی پاسخ می زنانھ ایصدا    
 . آرزو ھستم -    
 :کنمی و در را باز مکشمی ممی داخل موھای بندم ، دستی را مراھنمی پیدکمھ ھا    
 دییبفرما -    
 : کندی میبا گوشھ شالش باز    
 تونی زنگ زده بھ گوشنکھیمثل ا.  حالتون رو بپرسم امی زنگ زد ، گفت بیعل -    

 .دیجواب نداد
 : کنمی را چک میبا تعجب گوش    
 .  رفت ؟ اصال متوجھ نشدمی کیعل.  کرده بودم لنتشیسا -    
 :  اندازدی منییاسرش را پ    
 زنگ زدن ، مجبور شد مارستانیاز ب.  کم موند ھی ھم یخانمتون کھ رفتن ، عل -    
 . بره
 :  نبودچکسی من ھی براگریاو د!! خانومم     
 ھست ، خواھشا فکر خچالی داخل یھمھ چ.  دیشما راحت باش.  رمیمنم االن م -    
 .  خونھ خودتونھدیکن

 :  را باال آورددستپاچھ شد ، سرش    
 کھ مزاحم دیببخش.  حالتون بد شده باشھ دی ترسیعل.  نبود نینھ بھ خدا منظورم ا -    

 . میآرامشتون شد
 :  بھ رنگ آسمان بودشی ھایآب. جذب چشمانش شدم     
 . دیستیمزاحم ن -    
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 بود ؟ دهیاز من ترس.  قدم عقب رفت کی.  دیصورتش سرخ شد و نگاه دزد    
 ری زی سراندم ، خداحافظبمی را داخل جیگوش.  در ھم گره خورد میناخواستھ ابروھا

  با خودش کرده بود؟یچھ فکر.  زدم رونی آنکھ نگاھش کنم از خانھ بی کردم و بیلب
 
 

     
 شده بودم ، پک رهی شب خیکیھمانطور کھ از پنجره بزرگ شرکت ، بھ تار    
 یدلم کوچ کردن م.  کنند می نداشتند رھاالیافکار مزاحم ، خ.  زدم گاری بھ سیقیعم

 جنبھ تر از یدلم ب.  او و خاطراتش باشد ادآوری کھ یدور شدن از ھر مکان. خواست 
 افتاد و با ھر ی بھ لرزه میدنیبا ھر بار د.  را او یی وفای ببرد بادیآن بود کھ کال از 

 آنکھ یذره ذره در حال نابود شدن بودم ، ب . شدی ، زخم خورده تر میپس زده شدن
 . بخواھم

 ! ؟می دادتیاز خونھ فرار -    
 شی کھ بیبالبخند.  دمیبھ سمتش چرخ.  سکوت اتاق کارم را شکست ی علیصدا    

 :  بودیاز حد مصنوع
 . متوجھ اومدنت نشدم. سالم  -    
 :  مبل نشستی تعارف رویب    
 .  کنشی کم عذاب وجدانم قاطھیالبتھ .  خونھ ، نگرانت شدم یآرزو گفت نرفت -    
 :  آورد ، اخم کردمادمیاسم آرزو ، ترسش را بھ     
 !عذاب وجدان ؟ -    
 :  اشاره کردگارمیبھ س    
  ؟ با بچھ ھا ؟ی افتادمای قدادیبھ  -    
 : پوزخند زدم    
 . ی بودھی پایلینھ کھ تو ھم خ -    
 : دیخند    

 .  ھای از من نداشتیتو ھم دست کم -    
 :  راست چسباندمی بود ، آرنجم را بھ پانی زمی چپم روی نشستم ، پازی لبھ میرو    
از ھر .  و کلھ ھامون داغ بود میجوان بود. چھ زود گذشتن اون روزا .  بابا یا -    
 ؟ ی االن چیول.  میدی خندی و تا چند روز ممی ساختی خودمون سوژه می برایزیچ
 . می شدریپ

 : دستش را باال آورد    
 .  من تازه اول راھمی ولی بکنیری احساس پدیتو شا.  نکن یمنو با خودت قاط -    
 :  لب زمزمھ کردمری ؟ زی من چیاو ھنوز ازدواج نکرده بود ، ول.  گفتیراست م    
 . خوش بھ حالت -    
 : حدسم درست بود.  دودل است ی زدن حرفی مکث کرد ، حس کردم برایکم    
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 .  جواب بدهی پرسم دوست داشتی سوال مھی -    
 : ادامھ داد. فقط نگاھش کردم .  دانستم ی ، سوالش را مدهینپرس    
  ؟دیچرا از ھم جدا شد -    
 : پوزخند زدم    
  بسھ ؟ایبازم بگم . عدم صداقت . عدم عشق و عالقھ . عدم تفاھم  -    
 : ش را در ھم گره کرددستان    
 .  بھانھ استیگی کھ میینای ظاھرا ایول -    
 : تلخ خند زدم    
  تو ؟ی دونی میبھانھ ؟ چ -    
 : ستادیبلند شد و رو بھ پنجره و پشت بھ من ا    
 رو یمن حس خاص.  نمی دونم و باور دارم کھ با چشم خودم ببی رو مییزایمن چ -    

 . دمیتو وجود ھر دو نفرتون د
 : چدی پی قھقھھ ام ، در فضا میصدا    
  تو وجود ما دو تا دکتر ؟یدی دی چگھید -    
 :  استستادهیھمچنان پشت بھ من ا    
 کھ ھنوز بھ ھم دونمی منوی ای ولوفتھی شما بنی فاصلھ بنی باعث شده ای چدونمینم -    

 جدا شدنتون اونقدرام کھ بھ نظر ی اصللی کھ دلدهی نشون منیخوب ا.  دیعالقھ دار
 .  ، آزار دھنده نبودهرسھیم

 : یبلند و عصب.  دمیخند    
 گند نی اینزار ھ. نزار دھنم وا شھ .  بس کن یدونی نمیزیتو کھ چ.  یبس کن عل -    

ن  دھنیبزار بستھ بمونھ ا.  تعفنش حال تورو بھ ھم بزنھ ی ترسم بویرو ھم بزنم کھ م
 . المصب

 :  گذاشتمی شانھ ھای را روشیبھ سمتم آمد و دستھا    
 یگیمگھ نم.  خوبت رو خراب کنھ ی کابوس روزانی اھینزار سا.  شو داریپس ب -    

 و تنھا راه حل بوده ؟ پس نی بھتریی جدانی ایگی بخششھ ؟ مگھ نمرقابلیگناھش غ
 . ُدنی زجر کشنیِ خون دل خوردن و انیتموم کن ا

 : دمینال.  در پس ھر کالمش نھفتھ بود یآرامش خاص    
.  نکرد ی ولکنھی آرومم میی جدانی کردم ایفکر م.  ستیدست خودم ن.  تونمینم -    

 کنم ، چرا ؟ تا ی با خودم فکر مگذرهیھر روز کھ م.  ، بدترم شدم چیبھتر کھ نشدم ھ
 . شمیم نکنم ، آروم ندای ذھنم جواب پی چرانی ای کھ برایوقت
 : دی کششی موھاانیدستش را م    
مگھ باھاش حرف .  بھت بده تونھی جز خودش نمچکسی چرا رو ھنیجواب ا -    
  ؟ینزد
 : کالفھ ام    
 . یچیھ.  یدونی نمیچیتو ھ -    
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 : ھمچنان آرام بود    
 کھ ھر دو نفرتون دونمی خوب منوی ای ندونم ، ولیزیِ از اصل اختالفتون چدیشا -    

 . دیکنیھنوز بھ ھم فکر م
 : دمیخند    
 .  از خندهرمی می ؟ اونم از طرف اون ؟ نگو کھ میچھ فکر -    
 : حرفش را ادامھ داد    
 خبر از تو اومده بود تو خونھ ؟ ی تفاوتھ ، پس چرا امروز بیاگھ نسبت بھ تو ب -    

 .  کرده و قبل از اومدن تو رفتھارونکی قبال ھم ادیشا. حتما دلش تنگ شده بود 
 : حرفش را قطع کردم    
 بزاره و یواشکی مارو ی خانوادگراثی اومده بود میاون لعنت.  یدست بردار عل -    

 و غش دهی خالھ تو ، ترسدنی ، بعدم با دوفتھی اومده کھ چشمش بھ من نیجور. در بره 
 ... کدوم حس و عالقھ ؟ اون سرش.  نیھم. کرده 

. اما ، حرفم را قطع کردم "  گرم است یگری دیاو سرش بھ جا"  می بگوخواستمیم    
 ی اگر آن شخص علیحت.  ما را بداند یی جدای اصللی دلی خواست کسیاصال دلم نم

 . بود
 : نگاھم کرد    
فقط بھ .  کنم ی عصبشتری من با حرفام تو رو بستیقرار ن. آروم باش شھرام  -    

قصد من .  گمی ، نظرمو مکنھی نگاه مھی بھ قضرونی شخص سوم کھ داره از بھیعنوان 
 ساکت موندن و فقط شنونده بودنم یکنی درصدم فکر مھی ی اگھ حتیکمک کردنھ ول

 . زنمی ، حرف نمھیکاف
 : دمیخجالت کش    
 نیبزار بھ حساب اخالق گند ا.  ریتو بھ دل نگ.  ندارم یباور کن منظور بد -    

 . قیروزام رف
از .  بود شی لب ھایشگی کھ مھمان ھمیلبخند. لبخند مھربانش را دوست داشتم     

 :  بودمدهی بود کھ دیکی تنیباتری زدیشا.  میھمان دوران قد
 ! نظر بدم ؟تونمی میعنی نیا -    
 :  کردمیخنده آرام    
 . بگو و خالصم کن.  ی داری دست از سرم برنمیتو کھ تا نگ -    
 :  صبر کردیکم    
.  بود ی برگردوندن اون امانتیھزارتا راه برا.  کنمیمن برعکس تو فکر م -    

 یوقت.  ی ، ھمون دوستش کھ ھنوز باھاش درارتباطنشی دردسرتری و بنیآسونتر
 خانومش بوده ی کھ زمانی تو و خونھ اشیپ.  دلش ھنوز اونجاست یعنی ارهیخودش م

 کرده کھ تورو کامل از دست داده و حس  تازهیعنی ، کنھی آرزو غش مدنی با دیقتو. 
 .  دور از تصوراتش بودهنیا

 :  را قبول نداشتمشی از حرفاچکدامیھ    
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اون خانوم فقط بھ خاطر روبرو نشدن با من ، اون .  دکتر ی آقایکامال در اشتباھ -    
 تا از دادهی مکی از خونھ کشرونی بدونمی نمدیتازه بع. وقت صبح رو انتخاب کرده بود 

 . رابطش با اون دوستشم افتضاحھ. خونھ نبودن من مطمئن شھ 
 : دیپرس    
 . ادی میچرا ؟ بھ نظر دختر خوب -    
 :تعجب کردم    
 !ش؟یدیمگھ تو د!  ؟نازی ؟ پریک -    
 : دیخند    
 . دمی رسجھی نتنی تو بھ ایفایاز تعر -    
 : بھ ساعتش نگاه کرد.  نثارش کردم ی اوانھید    
 .  خونھ ؟ منزل خودتونھ ھادیاری نمفیتشر.  شد رید -    
ناخواستھ .  خالھ اش را بھ ذھنم آورد دهی ترسافھی اسم خانھ ، قیلحنش شوخ بود ول    

 :  بود ؟ گفتمدهیچرا از نگاه من ترس. اخم کردم 
 ، دمیُ وقتھ غرغرھاشون نشنیلیخ.  بزنم نایانم ا سر بھ مامھی خواستی دلم میلیخ -    

 .متلک خونم کم شده
 : حرف دلش را زدی بھ شوخی از آن بود کھ نفھمد ولزتریت    
 فرار بھونھ ی برانصورتی اری بنده در خدمتم ، در غخوادیاگھ دلت متلک م -    

 .  نکنیتراش
 :  را خاموش کردمی اضافیچراغ ھا    
 . خواستم راحت باشن.  خالھ ات معذب شھ خوامیباور کن نم -    
 :  کردمی حوالھ بازویمشت    
 نینھ کھ ا.  ھی کم خجالتھیچند بار بگم آرزو فقط .  ھا ی دادری معذب ، گنیبھ ا -    

 خط فقر ری است ، ارتباط برقرار کردنش ، رفتھ زختھی بھ ھم ریروزام از لحاظ روح
 فرار نکرد از دی تو رو دیشانس آورد. د شده است اعتماد بھ نفسشم کھ کال نابو. 

 . خجالت
 صورتش ی سرخدیشا" با خودم فکر کردم . طنز کالمش خنده را مھمان لبم کرد     

 " . از شرم بود نھ از ترس
 : دمی پرسمی شدیھمانطور کھ از شرکت خارج م    
  ؟ھی چقایمشکل خالھ ات دق -    
 :  بھ نشانھ تاسف تکان دادیسر    
 یحماقت و سرکش -    
ھمانطور .  دھد حی توضلی دادم خودش در صورت تماحی ترجی ولدمی نفھمیزیچ    

 :  گفتشدی منشیکھ سوار ماش
 یمھد.  زاشتنی بفھمھ با ھم قرار می کسنکھی دوست شد و بدون ایآرزو با مھد -    

تب و . خالصھ با وجود ھمھ مخالفتھا با ھم ازدواج کردن .  ستی نبوده و نیپسر درست
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.  ھاشون شروع شد ی کھ از سرشون افتاد ، اختالف نظرھا و کتک کاریتاب عاشق
.  میدی تازه فھمنارویالبتھ ما ا. بچھ اش سقط شد   اونقدر کتکش زد کھی بار مھدھی یحت

 سر سقط شدن ی آخرنی ای ولکردهی لب باز نمدونستھیآرزو چون خودشو مقصر م
 و طول درمان یبردمش پزشک قانون. تمام بدنش کبود بود . بچھ ، بھ من زنگ زد 

 راکل ماج.  طالقش بده ستیچون حاضر ن.  می کردتی شکایاالنم از مھد. گرفتم 
 . دونمی کھ من مییزایالبتھ کل چ.  بود نیھم
 :  گفتمشدمی منی بھ نشانھ تاسف تکان دادم و ھمانطور کھ سوار ماشیسر    
 . یممنون کھ بھ من اعتماد کرد -    
 :دیخند    
  اعتماد کنھ ؟تونھی میآدم بھ دوستش اعتماد نکنھ بھ ک -    
 معنا ی من بی وقت بود کھ برایلی کلمات خنیا. دوست . اعتماد .  شدم یباز عصب    

 ی وارد زندگیاز ک.  کرده بود انتی کھ بھ من و اعتمادم خیقی ، نارفایبرد. شده بود 
 بود کبارهی ، ھمانقدر ریمن شده بود ؟ حضورش در جمع دوستانھ من و بھروز و ام

 آمدن دخترش ، ای بھ دنی بار بھروز برانیآخر.  میکھ محو و پاک شدنش از زندگ
 از زبان خودم ی خواست کسیدلم نم. من ھم بھانھ آورده بودم . دعوتم کرده بود 

اصال .  می نداشتی کوتاه ، ارتباطیبعد از آن جز تماس ھا. از او جدا شده ام بشنود کھ 
 مربوط یدن ھر خبری شنای ای برددنید.  روبرو شوم چکدامشانی خواست با ھیدلم نم

 .  شدمنگی و وارد پارکدمی فرمان کوبی رویمشت محکم.  داد یبھ او آزارم م
 خواستم با ورود من ، ینم.  وارد شد یاول عل.  میپلھ ھا را در سکوت باال رفت    

بعد از مدتھا عطر غذا در خانھ .  شرم چند ساعت قبل تکرار شود اینگاه و ترس 
 . یبس بود خودآزار.  ندادم یشرویبھ حس بدم اجازه پ.  بود دهیچیپ
 
 

 )شانیپر    ( 
 
 
 

 کنمی می و سرخوردگیبھ شدت احساس پوچ.  فشارد ی را ممی گلوینیبغض سنگ    " 
 کھ من مانده ام نمی بی مکنمی با خودم خلوت میوقت.  ترسم ی ھمھ تنھا بودن منیاز ا. 

 کھ برگ برگش یمن مانده ام و دفتر.  یی از تنھایمن مانده ام و حجم بزرگ. و خودم 
.  کندی مدای صورتم راه خود را پیاشک رو.  ردیگ ی رنگ غم ممیبا تلخ نوشتھ ھا

. افکارم رنگ حسادت گرفتھ است .  شده است می و شب ھا ، کابوس روزھایرنگ آب
 راھمان کامل از ھم جدا شده نکھیبا ا.  شومی ، افسرده تر مکنمی فکر مشتریھر چھ ب
دست گرفتھ   ، کنترل افکارم را بھی چشم آببھی و فکر کردن بھ آن غردنیاست ، د

.  بدھم کی خانھ اش ، ساعت ھا کشی جلوخواھدی دلم می ، کھ گاھادیآنقدر ز. است 
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 در دیشا...  دیشا.  دانم ی را نمشی چرای و زجر بکشم ولنمی آنھا را با ھم ببخواھمیم
 بھ شھی تی را کھ روزیھمان خود.  کنمی ناخودآگاھم ، خودم را مجازات مریضم

 ری من در زمان زنجیی و گوگذردی بھ سرعت برق و باد ماروزھ.  آرامشم زد شھیر
 و ی شادابچیصورتم ھ.  شناسمی را نمنھیِ روزھا ، زن مطلقھ داخل آنیا.  ام شده

 دانم یم.  پرند ھم با من مھربانتر شده است یآنقدر حالم بد است کھ حت.  ندارد ینشاط
 گذردیھر روز کھ م.  ردیگی آتش ممی جوانی برازیِدل خودم ن.  سوزدی ممیدلشان برا

 ."  سوزمی شود و من ھمچنان می اضافھ ممی ھاقھی بھ شقیدیتار سف
 نی ای دوست ندارم کسچیھ.  کنمی تشک تخت پنھان مری بندم و زیدفترم را م    

 ی ، کماورمی کاغذ میھر بار کھ غمم را رو.  ام را بخواند یی از سر تنھایدلنوشتھ ھا
قدر در  آنی تواند نجاتم دھد و ما گاھی معجزه مکیفقط .  شوم ی آرام می، فقط کم

 ذھنمان ی ممکن ھاری معجزه ، ھمان غمیکنی ماموش کھ فرمیشوی غرق ممانی ھاییتنھا
 ... یمن ھم فراموش کرده بودم ول. است 

 
     

 ) چند ھفتھ بعد    ( 
 : شودی او ھم متوجھ لحن متفاوتم میحت.  رمیگی شماره مھرآنا را میبا خوشحال    
 یحاال چ.  میدی خوشحال شمارو ھم شنیما صداچھ عجب .  خانوم شانیبھ بھ پر -    

  ؟ی ذوق مرگ شدنقدریشده کھ ا
 :  درازی بھ لبخنددی آی کش ممیلبھا    
 . ِ کنم کھ برم سر کارشونیخالصھ تونستم راض.  شھیباورت نم -    
 : چدیپی اش در گوشم می خوشحالادیفر    
 . شھی اصال باورم نمی ؟ وایگیراست م -    
 :  خندمیم    
 . شھیمنم باورم نم -    
 : دی گویم    
 .  دادنتی رضایزیحتما از ترس آبرور -    
 : تی رضالی است نھ دلتشانی من مھم رضایبرا    
 خونھ رمی کار کنم ، مدی بگم ؟ من رو حرف خودم موندم ، گفتم اگھ اجازه ندیچ -    

 زھر چشم درست و ھی یجات خال.  خانواده دارم کنمی و کال فراموش مکنمیاجاره م
 .  ھم ازم گرفتنیحساب

 : لحنش شوخ شد    
  ؟یحاال کتک خورد.  ما یدوستان بھ جا. نوش جونت  -    
 :  بودمدهی و شندهی رفتارھا و متلک ھا را دنی بدتریکتک نخورده بودم ول    
 . ارمی بال در میاالن دارم از خوشحال...  ولش کن ناروی ؟ ایخل شد. نھ بابا  -    
 : دی کشینفس راحت    
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 راحت الیپس حاال با خ. ُمردم بس کھ حرص تورو خوردم . منم راحت شدم  -    
 . می با ھمون شرکتھ صحبت کنمی برمیتونیم

 :  کار را ھم از صدقھ سر فرھاد داشتمنیھم.  از حد خوش بود ادیدلش ز    
 فرھاد ی از دوستایکیقراره تو شرکت . در اون حد، مھربون نشدن .  گھی دنھ -    

 . کار کنم
 : تعجب کرد    
 فرھاد ؟ -    
 : دمیخند    
 . ِدوست دوستشھ.  ستیالبتھ دوست خودش ن. شوھر خواھرم  -    
 : دی کشیپوف کالفھ ا    
ِدوست دوست دوست دوستش . ول کن بابا  -     ِ مھم سرگرم ...  ھیرف کبھ من چھ ط. ِ

 .  شھرمونرمی راحت مالی منم با خینجوریا. شدنتھ 
 : شدمیبعد از رفتن مھرآنا واقعا تنھا م    
 ؟ی بردی بایک -    
 :  غم داشتشیصدا    
 خوب مدرکمم یقرارداد خونھ ام ھنوز تموم نشده ول.  رمی روزا منی ھمگھید -    

 . با صاحبخونھ صحبت کردم.  موندن ندارم ی برای بھانھ اگھیگرفتم و د
 : گرفتشتریدلم ب    
  ازدواج ؟؟ی چکار کنیخوایحاال م -    
 : فکر کنم پوزخند زد    
 . کنمی دعوتت ممی عروسیمطمئن باش برا -    
 : دمیپرس    
  درستھ ؟ی رو گرفتمتیتصم -    
 : دیچی آھش در گوشم پیصدا    
 .  باشھنی فکر کنم تنھا راه ھمی ولشمی ممونی پشدونمیم.  کنمیبا بھنام تموم م -    
 : کردیاشتباه م    
 . اشتباه منو تکرار نکن مھرآنا -    
 : جواب داد    
اگھ از بھنام پنھان .  کنھی فرق میی جوراھیمشکل من .  ی شدریتو ناخواستھ درگ -    

 زود ای ری چون دادیور در نم داشتھ ، کھ با عقل جمی تو زندگی چھ نقشمایکنم کھ ن
 و شمی پس زده مادیاگرم بگم کھ بھ احتمال ز.  پاشھ ی کال از ھم ممی و زندگفھمھیم

.  رهی و ھم آبروم مشھیھم غرورم خرد م. وحشتناکتره   بدتر ویلی خگھیخوب اون د
 ...  دخترھی وفا باشم تا ی دختر بھی از نظر بھنام دمی محیترج
 از نظر من ھم شیحرف ھا.  در ذھنش است ی چھ کلمھ ادانستمیم. ساکت شد     

 :  بودیمنطق
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 ؟یآخرش چ -    
 : کردمی حس مشیکالفھ بودنش را از تن صدا    
 یمن بھ اسمش تو.  کھ شده یمتیبھ ھر ق.  ازدواج کنم مای مجبورم با نشانیپر -    

 خودم یی ، تو تنھایشونی پی با ننگ رودی دارم و گرنھ تا آخر عمر باازیشناسنامھ ام ن
 ستی مثل شھرام نماین.  کنم حق طالق با من باشھ شی راضدیفقط با. ، بسوزم و بسازم 

 رنگ موھام مثل ی بھش ندارم تا وقتیاگھ بفھمھ حس.  دارهکھ راحت دست از سرم بر
 دنبال عشق و حال رهی راحت مالی و خودش با خدارهیدندونام شھ ، دست از سرم بر نم

 .  بکشم بھتره تا دختر ھرزهدکیاسم زن مطلقھ رو .  کھ دلش خواست یو ھر غلط
.  نگفتھ بود ی طالق را بھ کسلی دلیحت.  مثل شھرام نبود چکسیھ.  گفتیراست م    

 و افسار افکارم را بھ دست کشمیآه م....  کھ می سر و صدا از ھم جدا شده بودیآنقدر ب
.  گذرد ی با فکر کردن بھ او ممی ھایی از تنھای روزھا حجم بزرگنیا.  رمی گیم

 است ی تنھا کمکنیا.  کنم ی متی موفقی آرزوشیبرا  دھم ویحواسم را بھ مھرآنا م
بعد . زن مطلقھ بودن بھتربود تا دختر بد بودن . حق با او بود .  دی آیکھ از من بر م

 .  باشمگاھشیشتم در جا دوست نداچی کنارم بود کھ ھیاز مدت ھا ، کس
 ،خودم را شیشاپی کردم پی و سعدمی کشیقینفس عم.  گذاشتم زی می را رویگوش    
 و من در اوج شدی کارم شروع مگریچند روز د.  آماده کنم ی روز کارنی اولیبرا

.  بود انی آبرو و اعتبار فرھاد در می بار پانیا.  سرشار از استرس بودم یخوشحال
فرھاد ھمان معجزه .  و محبتش کرده بود عور شونی از اندازه مدشی روزھا مرا بنیا

 کیاو بود کھ باعث شد روابط من و پرند باز بھ خواھرانھ بودن نزد.  من بود یزندگ
 را بھ یی خاص خودشان ، مادرانھ ھااستیاو و مادرش بودند کھ با منطق و س. شود 

 خواھرم ، وھر و بشنوم ، مادر شنمیاز درد کھ ببسخت بود و پر .  مادرم انداختند ادی
 کھ انتخاب ی کھ بھ راھکندی مھی و آنھا را توجکندی خانواده ام دفاع میاز حق من جلو

 وقت ھا ، ی کھ چرا بعضکنمی با خودم خلوت میگاھ. کرده ام احترام بگذارند 
 .  بھ ما دورترندی ابھی از ھر غرمانی افراد در زندگنیکتری و نزدنیزتریعز
پشت .  کرد تمی پرند ، حمای توجھ بھ متلک ھای برادر بزرگ ، بکیفرھاد ، مثل     

 تک ی ھای مھریبھ ب.  چشم بستم ی ولدادی خواھرم ، عذابم میچشم نازک کردن ھا
 ، گری خواستم بار دینم.  توجھ شدم ی بدندی کشی مدکی کھ نام ھم خون را یتک کسان

 . دانستمی ھا را مه معجزنی بار قدر انیا. حماقت کنم 
 
 

سالن نسبتا بزرگ با مبلمان .  قرار داشت ی واحد تجارکیشرکت در طبقھ دوم     
 یاتاق طراحان و اتاق کنفرانس و ارائھ طرح ھا.  سیاتاق رئ.  و سھ اتاق یقھوه ا

ده و  ، مرد جا افتای ، مھندس موسوسمیرئ. مراسم معارفھ انجام شده بود .  یینھا
 گروه کیگفت کھ .  کرد یخطاب م" دخترم "  م بود کھ از ھمان اول مرا با نایمسن

 ھا و دهی اقی خواھد از تلفی داده است و ملی تشکانسالیاز طراحان جوان و م
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 یقرار بود کارھا بھ صورت گروھ.  ارائھ بدھد دی جدینظراتشان ، کارھا و طرح ھا
 ، ی و محمودیخانوم ھا ھرات.  گروه پنج نفره کی.  ردی قرار بگیمورد بحث و بررس

 با اری ، دختر جوان ، محجبھ و بسمی شرکت ، خانوم فھیمنش.  یری و امیری وزانیآقا
 کنم و از ھمان شی فاطمھ ،صدایعنی بود و از من خواست کھ بھ اسم کوچک ، ینشاط

 ھمکارانم ی و بم زندگری آورد ، زی کھ بھ دست میبدو ورودم ، در ھر فرصت کوتاھ
 بود کھ ھمھ دوستش داشتند و لھی و پلھی شی و بنیریش آنقدر.  ختی ری مرهی دایرا رو

 ، گذشتی کمتر از دو ھفتھ از شروع کارم منکھیبھ لطف او و اطالعات جامعش ، با ا
 ی ھم سن مھندس موسویری وزیآقا.  ھمھ آشنا شده بودم اتی زود با خصوصیلیخ

 یآقا.   متاھل بودند و دخترش مجردشیپسرھا.  دختر و دو پسر داشت کیبود و 
.  ، دوست فرھاد ، کھ دو سال از من بزرگتر بود و تازه ازدواج کرده بود یریام

 داشت و اگر بخواھم صادقانھ ینی از من بود و چھره دلنششتری ، سنش بیخانوم ھرات
 دو سال یدختر و پسرش با فاصلھ سناو ھم .  ، از ھمان اول در دلم جا باز کرد میبگو

 گرفتم ، ھمھ ی ، فاکتور میکال اگر از خانوم محمود.  ردند کی ملی تحصرستانیدر دب
 ھم سن خودم بود و از ھمان اول از نگاھش یخانوم محمود.  بودند یدوست داشتن

 کردن نبود و فقط بتیکال اھل غ.  گفتی از او نمادیفاطمھ ھم ز.  امدیخوشم ن
 .  کردی مانی مثبت را باتیخصوص

  خانوم ؟شانی پریکنی مریکجا س -    
 :  گذاشتھ بود تشکر کردممی کھ روبرویبابت استکان چا    
 . زمی عزختمی ریخودم م.  فاطمھ جان یمرس -    
 :  خوش حالتش را باال انداختیابروھا    
 . ختمی ھمھ ریبرا.  نکردم خانوم یکار خاص -    
 :  کردمی صدایخانوم ھرات. باز تشکر کردم     
 .  اتاق کنفرانسمی برنی رو کھ خوردی ، چافیخانوم شر -    
 قرارداد مھم بود کیجلسھ مربوط بھ .  کرد ادی استرسم را زی خانوم ھراتیادآوری    

 .  کردمی جلسھ شرکت منی کنار گروه در ادی بای تجربھ کارنیو من بھ عنوان اول
 تو تنھا نظر ستیقرار ن.  میما کنارت ھست.  زمیاصال استرس نداشتھ باش عز -    
 . ی و صحبت کنیبد

 از نگاه او ھم دور یپوزخند خانوم محمود.  بود دهی ام فھمدهیفکر کنم از رنگ پر    
 : حرفش را ادامھ داد. نماند 

 دچار استرس نقدری ا بارنیمن خودم کھ اول.  می بار رو داشتنی اولنیھمھ ما ھا ا -    
اون روزھا فقط من و .  مھندس برام آب قند درست کرد یشدم کھ فشارم افتاد و آقا

 یفکر کن من تنھا عضو خانوم بودم ول.  می بودنجای ایری وزی و آقایمھندس موسو
 ، روز اول اونقدر ھول شده بود کھ یخانوم محمود نیھم.  شد ی عادزیکم کم ھمھ چ

 ؟ی خانوم محمودادتھی آماده کرده بود رو جابجا گفت ، ھی توجی کھ برایتمام مطالب
 :  در ھم برودی خانوم محمودی ، باعث شد اخم ھامشیاشاره مستق    
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 . ی افتضاح نبودم خانوم ھراتنقدرامیا -    
 : لبخند زد    
 بدتر یری امیآقا.  می بودنطوریھمھ ھم.  دستپاچھ گمی افتضاح ، مگمی نمزمینھ عز -    

 . از ھمھ بود
 :  بلند شدیری امی آقای اعتراض ھمراه با شوخیصدا    
 ھیحاال من .  دیُ آبرومون ببردیی خوایم.  ھا نی دادریگ!  یخانوم ھرات.  بابا یا -    

 ؟ی آبرو ببردی رو داغون کردم ، شما بای کردم و زدم کت و شلوار مشتریخبط
 چی من کھ ھی آورد ولیری وزی و آقای آن خاطره خنده بھ لب خانوم ھراتیادآوری    

 .  کردم ، بھ زدن لبخند اکتفا کردمی نمدای پشی حرف ھانی بیربط
خوب ....  نیھم......  شربت آلبالو وانی ، من فقط دستم خورد بھ لفیخانوم شر -    

ل شده بودم ، با  ھویمنم کھ حساب.  رنگش روشن بود یکت و شلوار جناب مشتر
 ، خواستم کتش را پاک کنم کھ از شانس بدم ، جوھر روان دی کھ دستم رسیزی چنیاول
 .  و طرح زد بھ لباسشزشدی درآورد و سرریاز بنبھی کھ تو دستم بود ، بی سبزسینو

  ادامھ حرف او را بھ عھده گرفتیری وزیآقا. از تصورش چشمانم گرد شده بود     
: 

 . میدی جملھ را از محمد شننیباتریبود کھ زو اونجا  -    
 : مظلومانھ ادامھ داد.  بود یری امیمحمد ، نام کوچک آقا    
 کتش درست شده ی کھ روییبای زی رنگبی رشتھ ام ، از ترکیمن فقط بھ اقتضا -    

در ضمن من اون موقع ھنوز دانشجو بودم و اصال اعتماد بھ . نیھم.  کردم فیبود تعر
 .  معلوماتم بوددنی بھ رخ کشی رنگ ھا برابی از ترکفمینفس نداشتم و تعر

 : دمیبا تعجب پرس.  باورش سخت بود یحت    
  بود ؟یکت و شلوارش چھ رنگ -    
 :  داد جوابم رایخانوم ھرات.  خنده ھمھ با ھم شد کیسوالم باعث شل    
 . زمی بود عزدیسف -    
 : محمد گفت    
 ھی ی برایک.  ی خواست بره عروسیمگھ م. خوب خودش اشتباه کرده بود  -    

  پوشھ؟ی مدی سفیقراره کار
 .  فکر کردمدی کت سفی رنگ سبز و قرمز روبیبھ ترک    
  ؟دیاری نمفی محترم تشرونیخانوم ھا و آقا -    
 ی رویدست خانوم ھرات.  ، باز دچار استرس شدم ی مھندس موسویادآوریبا     

 : شانھ ام نشست
 . میکنی مستشی ما راست و ری کردیھر جا خرابکار.  زمی عزمیبر -    
 :  بر لبم نشستی جانیلبخند ب    
 ممنون -    
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  کھ در ذھنم بودیزیکال با چ. نگاھم را باال آوردم .  میوارد اتاق کنفرانس شد    
 می و اختالط کنمینی مخصوص کنفرانس بنشزیانتظار داشتم دورتادور م. تفاوت داشت 

با کوسن .  مبلھ شده بود دی سفکدستیاما بر عکس تصوراتم ، اتاق با مبلمان مدرن . 
 ی بنفش جلوه خاصکی شاری و بسزی ری بلند با گلھادی سفکیگلدان سرام.  بنفش یھا

 طی محکی تا دیرسی و دلباز بھ نظر مکی شییرای سالن پذکی ھی شبشتریب. داشت 
 کامال دور از ذھن بود ، نگاھم دمانی چنی ، ایبا توجھ بھ سن مھندس موسو.  یادار
 .  نداشتمی برچسب ھا خاطره خوبنیاز ا.  ثابت ماند واری دی رویکرھای استیرو
 
 

 کھ در ذھنم بود یزیکال با چ. نگاھم را باال آوردم .  میوارد اتاق کنفرانس شد    
 می و اختالط کنمینی مخصوص کنفرانس بنشزیانتظار داشتم دورتادور م. تفاوت داشت 

با کوسن .  مبلھ شده بود دی سفکدستیاما بر عکس تصوراتم ، اتاق با مبلمان مدرن . 
 ی بنفش جلوه خاصکی شاری و بسزی ری بلند با گلھادی سفکیگلدان سرام.  بنفش یھا

 طی محکی تا دیرسی و دلباز بھ نظر مکی شییرای سالن پذکی ھیب ششتریب. داشت 
نگاھم .  کامال دور از ذھن بود دمانی چنی ، ایبا توجھ بھ سن مھندس موسو.  یادار
 نداشتم یخوب  خاطرهیواری دی برچسب ھانیاز ا.  ثابت شد واری دی روکری استیرو
 می اتفاق زندگنی و وحشتناک ترنی صورتم نشست ، تلخ تری کھ رویاخم ناخواستھ ا. 

قرار بود .  رفتھ بودم ای بھ دفتر بردکرھای کھ بھ بھانھ استیروز.  آورد ادمیرا بھ 
آن . منتظرم بود .  حذف کنم می از زندگشھی ھمی را بزنم و او را برامی حرف ھانیآخر

 پوستم وول ری زی موذی ھاانھی تاب شده بودم و موری بدنشیبا د.  شتمروز استرس دا
 نی بود کھ ابی برد و عجی ضربان قلبم را باال می کھ زمانیاسم.  ایبرد.  خوردند یم

او و .  نداشتم ی شوق و عالقھ اچی فکر کردن بھ او ھی و نھ برادنی دیروزھا نھ برا
آن روز او ھم مضطرب .  شده بودند غرق می و خم مشکالت و غصھ ھاچی ، در پادشی

 : گفتم.  شده بود ریو وجدانش درگاو ھم با دل . بود 
  نبودهیزی ما چنیاز ھمون روز اول ب -    
 : گفت    
 ...  کم کمی نبود ولیزی اولش چدیشا -    
 : گفتم.  اش در ذھنم حک شده بود یمکث طوالن    
من بھ تو اعتماد . من زن دوست تو ھستم .  وجود نداشتھ و نداره ی ما کم کمیبرا -    

 . کردم
 : کالفھ بود    
 ریتو منو درگ.  ستی نی ارادیول.  دونمی می اگھیبھتر از تو و ھر کس د.  دونمیم -    
االنم حق .  اشتباھت ی با اعتماد کردن ھایبا نگاھات ، با درد دل کردنات، حت.  یکرد
 . ی آشفتھ بازار منو بھ حال خودم رھا کننی وسط ایندار
 :  شده بودمیعصب    
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 بھ تو و رفاقتت با شھرام اعتماد یی و تنھایچارگیمن از سر ب.  ی شدوانھیتو د -    
 . من از تو کمک خواستم. کردم 

 : بھ دروغم پوزخند زده بود    
االن من تو بطن . ذره ذره .  ی رو تو شروع کردی بازنیا.  شانیپس کن پر -    

 . دلم بدجور گرفتار شده. ماجرا ھستم 
 یاز رو. آمده بودم تا تمام کنم .  وقت جا زدن نبود ی بود ولرشی ھم درگدل من    

 : مبل بلند شدم
 من دوست ی براشھیتو ھم.  ی من بزاری اشتباه خودت رو بھ پایحق ندار -    

 .  دوست خوب و قابل اعتمادھی.  یشھرام بود
 :  بدتر بودی کھ زد ، از ھر فحشیکج خند تلخ    
  ؟یخری مھی قابل اعتماد شھرام ھدیوستا دۀ ھمیبرا -    
 : حرفش را قطع کردم    
 .  بودمونیبھت مد.  یکردیتو فرق م -    
 یاز صورت. از بغض کالمم .  میاز لرزش صدا.  دانست یاو ھم م.  گفتمیدروغ م    

.  شد کمینزد.  کردم ی او را مطمئن تر مدینبا.  رفتم ی مدیبا.  شدیکھ رنگ بھ رنگ م
 :  شانھ ام نشستیخواستم بروم کھ دستش رو

تو .  نگاه بھ امروزت ھی.  بکن تی نگاه بھ زندگھی ؟یکنی فرار متیچرا از واقع -    
 کھ تو ھم فکرت نھی ایبرا.  ی کھ بھ خودت شک دارنھی ای برایینجایاگھ امروز ا

 .  شدهریدرگ
 : ار کردمانک.  دی کوبی را بھ صورتم مقتی حقی رحمیبا ب    
 یبرا.  ارمی کھ تو رو از اشتباه در بنھی ای برانجامیمزخرف نگو ، اگھ امروز ا -    

 شھ ، دهی تو و شھرام بھ گند کشی برداشت اشتباه ، دوستھی بھ خاطر خوامی کھ نمنھیا
 .  خودم بھ گناه نکرده محکوم شمخوامی کھ نمنھی ایبرا
 : محکم تر گرفت. خواستم شانھ ام را از دستش آزاد کنم     
 ، منو تی بخش زندگنی تری خصوصی کھ برای کردیگناه رو ھمون روز -    

 دی بای گناه جلوه بدی خودت رو بیحق ندار.  یتو شروع کرد.  تو خونھ ات یکشوند
 ....  کھیقبول کن

 ... و شھرامچون در باز شد . آن روز حرفش ناتمام ماند     
 

 :  مرا بھ حال آوردی خانوم ھراتیصدا    
 

 .  ھای غرق دکور شدیادی خانوم ؟ زییکجا -    
 : تمی درک موقعی برادی طول کشیکم    
  نبودن فضا برام جالبھی و رسمیادار -    
 : جواب داد    
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ه ،  گروی از اعضایکی و ھر بار شھی اتاق عوض منی اونیھر فصل ، دکوراس -    
 و داخل میری گی مختلف میای عکس از زوای کلیھر سر.  شھی مراتییمسئول تغ

 نیدکور ا.  رادی و رفع امیکنی مسھی سال مقاانی و در پامیدیآلبوم مخصوص قرار م
 .  ھستشی خانوم محمودقھیفصل ، سل

 : دمیبرق غرور را در چشمانش د.  چرخاندم یسرم را بھ سمت خانوم محمود    
  ؟ھینظر شما چ -    
 .  بوددهی نظر مرا نپرسی وقت بود کھ کسیلیخ! نظر من؟    

 
 ) شانیپر    ( 

 
 و کراوت دو یبا آن کت و شلوار طوس.  شده بودم رهی خمی روبرودهیبھ مرد اتو کش    

 کھ بھ چشم زده بود ، حالت یفی ظرنکیع.  دی رسی بھ نظر می از حد رسمشیگره ب
 کردم کل ی جواب دادن بھ سوال مطرح شده ، سعیبرا.  کرد یر منگاھش را استتا

 کردم کمتر ی تالش مشتری ھر چھ بی ولم را در ذھنم مرور کنیمعلومات دانشگاھ
  فرو دادمیآب دھانم را بھ سخت.  سئوال را ھم فراموش کرده بودم یحت.  شدمیموفق م

: 
 ی کھ گروه طراحان داخلی در مورد کارکی کوچحی توضھیخوب من اول  -    

 کھ تا امروز انجام شده ، یقاتیخوب با توجھ بھ تحق.  براتون انجام بدن بدم توننیم
.  داره طی افراد حاضر در آن محی رویادی زراتی ، تاثحطی تو ھر ملی وسادمانیچ

 و روی کھ بتونھ بھ تک تک افراد ، نباشھ ی محلدی بامی کھ داخلش قرار داریطیپس مح
 رو در ی ادارطی محکیمثال اگھ .  روزمره رو بده ی انجام کارھای الزم برازهیانگ

 کارمندان را باال ببره تا ھی و روحی طرح استفاده شده در آن انرژدی ، بامیرینظر بگ
. ادامھ بدن   بھ کار خودشونی ھستند بتونن پر انرژطی محنی کھ افراد تو اییساعتھا

 خونھ ،افراد بعد طیدر مح.  کنھی مدای امر در منزل، کامال برعکس نمود پنیحاال ھم
 رو تجربھ کنن و ی آرامش وصف نشدنکیاز کار و تالش روزانھ دوست دارند تا 

 ی رو برانھی استاندارد زمی داخلی طراحکی کھ با استفاده از نھی طراح اکی فھیوظ
 .  کنھھم آرامش فرانی بھ ادنیرس
 بفھمم تا چھ خواستمیم.  بھ تک تک افراد انداختم ی و نگاه کلدمی کشقی نفس عمکی    

 ی باال رفتھ خانوم محمودیاز ابرو.  ربط جواب داده ام ی کرده ام و بیحد خرابکار
 شی با بستن نامحسوس چشم ھای کھ خانوم ھراتیدیی تایبھ شدت دچار استرس شدم ول

 .  دوباره دادیکرد بھ من انرژ
 : حرفم را ادامھ دادیسومھندس مو    
 و با توجھ بھ رهیگی گفتن در نظر مفی رو کھ خانوم شریاتیگروه ما تمام جزئ -    

 در خور ی طرحتی تا در نھاکنھی اجرا بشھ ، تالش میطی طرح قراره در چھ محنکھیا
 بگم بلھ ، دیدر رابطھ با سوالتون ھم ، با.  شما خلق کنھ قھی و متناسب با سلستھیو شا
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 ، با ی و تجاری اداری ھاشنی گرفتھ تا پارتیحرفھ ا ی ھایما از انواع نورپرداز
 . میدی شما انجام می مدت زمان ، برانی و در کوتاھترتیفی کنیبھتر
 یی بود و من درباره کارھایسوال درباره نورپرداز.  دمی را با دندان گزنمیریلب ز    
 .  کرده بودمی سخنران دھدی انجام می طراح داخلکیکھ 
 : دی فرحبخش پرسیآقا    
  ؟دیاری مفی تشردی بازدی برایک.  می داری بھ بازسازازی قسمت ھا نی بعضیبرا -    
 :  نشستی لب ھمگی روتیلبخند رضا    
 فردا یبرا.  دی رو بھ ما بسپری راحت امور مربوط بھ بازسازالیشما با خ -    

 کی ِی بھ جادیشا.  دی بازدی فرستم برای من دو تا از ھمکاران را ممی کنیھماھنگ م
 . دی داشتھ باشازی و مرمت نی بھ بازسازشتری ، بدیطرح جد

 :  جابجا شدی صندلی رویفرحبخش کم    
 .شھی ساختمان می مربوط بھ نماشتری بیبازساز -    
 :  کردی خنده آرامیمھندس موسو    
 ی ما ، رویتمام تمرکز گروه طراح.  دیار رو بھ ما بسپارک.  دینگران نباش -    

 در پروژه شما و از،ی تمام موارد مورد نتی و رعای داخلونی دکوراسیاصول طراح
 .  ھستشیی شما در طرح اجراقیدر نظر گرفتن ، تک تک خواستھ ھا و سال

 
 تا کنار در یمھندس موسو.  می بلند شدیبھ احترام مشتر.  مذاکره بود انی پانیا    

 ریز.  دی کشی مبل انداخت و نفس راحتی خودش را رویری امیآقا.  کرد شیھمراھ
ھمھ در حال نظر دادن .  انداختم نییسرم را پا.  معذب شده بودم یری وزی آقازینگاه ت

.  دادم ی گوش مشانی ھادهی و من در سکوت بھ انددر رابطھ با پروژه فرحبخش بود
 اری اختیب.  کرده بودم ی خرابکاریلیحتما خ.  داد یزارم م گرفتھ شدن آدهیحس ناد

با اشاره .  شدم زی خمی نمی در جای بھ اتاق کمیبا برگشتن مھندس موسو. بغض کردم 
کھ .  کردم رگرم سزی می رویخودم را با ورق زدن کاتالوگ ھا.  گفت دییدست بفرما

 :  ، توجھ ھمھ رو بھ خودش جلب کردشی با صاف کردن صدایمھندس موسو
 . باشونی زی با سخنرانفیبخصوص خانوم شر.  دیخستھ نباش -    
 :  انداختمنییسرم را با خجالت پا. ھجوم خون را بھ صورتم احساس کردم     
 . واقعا متاسفم -    
 :  کردمی نگاه ھا را حس مینیسنگ    
 خوب اوضاع نقدری ای کردم بتونیفکر نماصال .  بود یتاسف چرا دخترم ؟ عال -    

 . یریرو تحت کنترلت بگ
 :  متلک پراندیخانوم محمود    
 . یبخصوص بعد از فراموش کردن سوال اصل -    
 : مھندس حرفش را ادامھ داد. متنفر.  دختر متنفر بودم نیاز ا    
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 ی از عھده ھر کسنکاریواقعا ا.  ی خانوم محمودی اشاره کردی بھ نکتھ خوبقایدق -    
 . ادیبرنم
 :  گفتی با اجازه ایخانوم ھرات    
 و تمام ی ربط نگفتی اصال بی ولی رو فراموش کردیدرستھ کھ سوال اصل -    

 . حرفات مرتبط با بحث بود
 . پوزخند گوشھ لبش آزار دھنده بود.  کردند دیی ، ھمھ تایجز محمود    

 
     

 
 کرد ی سر مرتب می و ھمانطور کھ کش چادرش را روستادی امیفاطمھ روبرو    

 : گفت
 . یھنوز کھ دمغ.  بابا یا -    
 : لبخند زدم    
 . خستھ ام.  ستمیدمغ ن -    
 :  را باال انداختشیابروھا    
 ی لوس و ناز نازۀدختر -    
گرفتھ ام دل .  شھرام افتادم ادی بھ اری اختیب.  بھ دماغم زد یھم زمان ضربھ کوتاھ    

 . بغض کردم.  در ذھنم شفاف شد ی چشمان آبریباز تصو. ، فشرده تر شد 
 . ناراحتت کردم. ِاوا خدا مرگم بده  -    
مرا در آغوش . چقدر سخت بود مھار کردنش .  دی گونھ ام چکی رویاشک درشت    
 : دیکش
 .  نکنھیتو رو خدا گر.  کردم یبھ جون مامانم شوخ -    
 :  من دل نازکترشدیاو مھربانتر مھر چھ     
  کردمتیببخش تورو ھم اذ. خودم دلم گرفتھ بود .  ستیبھ خاطر تو ن.  زمینھ عز -    

. 
 :  و کنارم نشستختی آب روانمی ، داخل لزی می رویاز بطر    
 . یفکر کردم از دست من دلخور شد.  بھ خدا دمیترس -    
 :  آب خوردمیکم    
 . پاشو برو نھار.  ی نزدیفتو کھ حر -    
 : اخم کرد    
 رو تیِ و بم ناراحتری زنکھیاونم قبل از ا.  درصد برم و تنھات بزارم ھیفکر کن  -    

 . ارمیدر ب
 : از لحن شوخش خنده ام گرفت    
 . یستی گرسنھ ننکھیمثل ا -    
 : شانھ اش را باال انداخت    
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 روزاست کھ سرو نیخالصھ ھم.  شم کلی خوش ھدیبا.  گرفتم میاصال من رژ -    
 .  شھدای گمشده منم پمھیکلھ ن
 :  نداشتیرادی اچی ھکلشیھ    
 . یکلی خوش ھیلی ؟ تو کھ خمیرژ -    
 : چشمانش را گرد کرد    
  ؟ی دادصی منو تشخکلی چادر چطور ھنی اریتو از ز -    
 : گردنم را کج کردم    
  فرما بشن ؟فی گمشده شما تشرمھی ننی قراره ایِحاال ک. بس کھ باھوشم  -    
 :پشت چشم نازک کرد    
 خورتشی موش می ، ھھی مگولی گمشده من گوگولمھی ننی ؟ از بس اھی چیدونیم -    

 . شھی گم و گور می ھنی ھمی، برا
 :  انداختتی پارازی کھ خانوم محمودمی بودیدر حال خنده و شوخ    
 !! بد نگذره خانوما -    
 :فاطمھ با لبخند جواب داد    
 ؟یشما نھار خورد.  بھ آدم بد بگذره شانی با پرشھیمگھ م -    
 :  گفتکردی را جابجا مزشی می رولیھمانطور کھ وسا    
.  خانوم شانی پرنی خوب تو دل ھمھ جا وا کرده اومدهیھنوز ن. خدا شانس بده  -    

 . ھ حال شوھرشخوش ب
 خودم در انگشت انداختھ بودم اشاره ی کھ بھ خاطر راحتیبا حرکات چشم بھ حلقھ ا    
 . کرد
از او ھم خواھش کرده بودم کھ .  از طالقم خبر نداشت ی کسیجز مھندس موسو    

 یبھ اندازه کاف.  بد بھ من نگاه کنند دی ، از ھمان اول با دخواستمینم.  خودمان بماندنیب
 یحرف خانوم محمود.  فرھاد ھم بھ دوستش نگفتھ بود یحت.  بودم دهی کشانیز اطرافا

 نیاول.  ھم حساس شده بودم دیشا. طعنھ کالمش را گرفتم .   را فعال کردمیشاخک ھا
تنش .  توجھ باشم ی کردم بھ حرفش بیسع.  کرد یبار بود مرا با نام کوچک خطاب م

بھ زدن لبخند .  درھم و برھم من کم داشت ی بود کھ زندگیزی ،تنھا چی کارطیدرمح
 . اکتفا کردم

 :  گفتدی کشیفاطمھ از جا بلند شد و ھمانطور کھ دستم را م    
فعال با .  ومدنی خندق بال تا ھمکارا ننی تو امیزی بری چھی میترانھ جون ما بر -    

 . اجازه
 :  گذاشتواری کوچک کنار دزی می را روشیغذا.  میبا ھم وارد آبدارخانھ شد    
تا .  نیی پای سالن غذاخوری بریکنیامروز نھارو مھمون من باش وقت نم -    

 . شھی وقت نھار تموم مارنی و برات بیسفارش غذا بد
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 اشتراک ی خوب بود کھ مھندس موسویلی خی سالن غذاخورکیکنار ساختمان ،     
 ژهی ویای و مزافی ، صاحب سالن تخفمید خوریگرفتھ بود و چون ھر روز آنجا غذا م

 کارمندان انھیپول غذا از حقوق ماھ.  ی ماست مجانایمثل ساالد .  دادی بھ شرکت میا
زخم معده و .  کرد ، فاطمھ بود یاستفاده نم  آنجای کھ از غذایتنھا کس.  شدیکم م

.  آورد ی را مشی از خانھ غذاشھی را بھانھ کرده بود و ھمرونی بیحساس بودن بھ غذا
 :  گفتمی دادیھمانطور کھ با عجلھ لقمھ ھا را فرو م.  خواستم دلخور شود ینم

 . ریتو حرفاشو بھ دل نگ.  بھ ھمھ مشکوکھ یادی خرده زھی فقط ھیترانھ دختر خوب -    
 نیی گرفتم ،کھ سطح توقعاتم را پای را بھ دل نمی وقت بود کھ حرف کسیلیخ    

 : فاطمھ حرفش را ادامھ داد. لم و آدم طلبکار نبودم آورده بودم و از عا
 کم از شوھرت ھی.  ی از فضولرمی میدارم م.  کم از خودت بگو ھیخوب حاال  -    

 ؟یچند سالھ ازدواج کرد. بگو 
انگار با فکر .  بود ی کنجکاوی از روشیتمام سوال ھا.  ستی دانستم فضول نیم    

دختر صاف و ساده .  خواست ذھن خودش را مشغول کند ی مگرانی دیکردن بھ زندگ
شانھ ام را باال انداختم و .  خواستم با دروغ ، اعتمادش را خدشھ دار کنم ینم.  بود یا

 : م کردم تا حد امکان مودب باشیسع
 ِقتیحق.  خوام بھت دروغ بگم ی نم؟ی از من نپرسیزی خواھش کنم چشھیم -    

 . وست داشتھ باشم ازش حرف بزنم کھ دستی نیزی ، چممیزندگ
 :  گذاشتزی می سرش را روی نگاھم کرد و بعد با حالت مظلومانھ ایکم    
.  خوب مجبورم تحمل کنم یول.  کنجکاو شدم شتری بی کھ گفتینجوریا. بدجنس  -    

 .  کشمی زبونت مری آخرش از زدونمیگرچھ م
 : از لحن حرف زدنش خنده ام گرفت    
 . یخوشحالم کھ ھست.  فاطمھ ی خوبیلیتو خ -    
 : دیخند    
 .  دونمیم -    
 وقت بود کھ با یلیخ.  دمی رسیکنارش بھ آرامش م.  دمیبھ اعتماد بھ نفسش خند    
 .  حد آرام نشده بودمنی تا ایکس
 
 

     
 

 ی برایری امیقرار بود امروز بھ ھمراه آقا.  کھ زده بودم نگاه کردم ی رسمپیبھ ت    
 نی و در عدهی کرده بودم تا حد امکان پوشیسع.  می فرحبخش بروی پروژه آقادنید

 لباس بپوشم و من اکثرا بر نطوری دوست داشت اشھیشھرام ھم.  باشم کیحال ، ش
 خواستم با او ی مدیشا!  دانم چرا؟ینم.   و تنگدمی پوشیعکس نظر او کوتاه م

 کوتاه شھی او ھمیول.  کردم ی می را خالی خانھ پدری ھم عقده ھادیشا.  کنم یلجباز
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 گذاشتم و ی عذاب وجدانش می را بھ پاشی رحمانھ تمام کوتاه آمدن ھای آمد و من بیم
 .  دانستمیخودم را محق م

.  شود ی شھرام در نظرم مجسم مافھی قکنمی روزھا ھر کار منیا.  کشم یآه م    
 شھرام را ی ھای خانواده ، خوبی و کم توجھی مھری بدیشا.  دانم ی را نمشیچرا
 توجھ بودن ی با وجود تمام بیحت.  بود می حامشھی کھ ھمیشھرام.  کندی پررنگ ممیبرا

 ینم.  زنمی می لبخند محزوننھی خودم در آریبھ تصو.  می مالحظھ بودن ھایھا و ب
 .  روزنیبخصوص در ا.  ھم اضافھ شود یخواھم بھ حال خرابم ، دلتنگ

 ی مشتری وارد کار شوم و روبرومیقرار بود مستق.  بود می تجربھ کارنی اولنیا    
 یکیفرحبخش ، مالک .  دفاع کنم می ھادهیطرح و نظر بدھم و در صورت لزوم از ا

 و جذب ی اساسراتیی خواست با تغی بود و می ارهی زنجی فروشگاه ھانیاز بزرگتر
 .  رو داشتمشی پیکار سخت.   را کوتاه کندبی رقی ، پای مشترشتریب

 کھ یدیغافل از خواب جد.  شوم ی و با بسم هللا از خانھ خارج مدارمی را بر مفمیک    
 .  استدهی دمیسرنوشت برا

 
 ) شھرام    ( 

 
 چرا از ؟یدیچرا مرا از خاک آفر! از بازي آدمھایت خستھ شده ام: بھ خدا گفتم    

 ؟!آتش نیستم 
 ! ، او را بسوزانم کندیتا ھرکھ قصد داشت بامن باز    
 تو را از خاک آفریدم: خدا گفت    
 ! نھ بسوزاني! . . . تا بسازي     
. ِتا با آب گـل شوي و زندگي ببخشي . . . تو را از خاک، از عنصري برتر ساختم     
. . . بازھم زندگي کني و پختھ تر شوي ! . . .  تا اگر آتشت زنند دمیاز خاک آفر. . 

 دادند، تو یتا اگر ھزار بار تو را باز. . . ا ھمراه باد برقصي باخاک ساختمت ت
 ! . . .سر برآوري! . . . برخیزي 

 ! . . . ٔدر قلبت دانھ عشق بکاري    
 ! . . . ی را دگرگون سازیٔو رشد دھي و از میوه شیرینش زندگ    
 . . . پس بھ خاک بودنت ببال    
 می نداشتم تا بگوچیو من ھ    

 
 عالقھ چی کھ ھیخانھ ا.  گذارم یستھ از کار روزانھ پا در خانھ سرد و خاموشم مخ    

 ھر دیبا.  کشاند ی منجای را بھ امی بودن در آن ندارم و تنھا اجبار است کھ پای برایا
 پل مرا بھ گذشتھ ام وصل کی خانھ مثل نیا.  اقدام کنم نجای فروش ایچھ زودتر برا

.  شوم ی ، نابود مگرشی دمی رسم و از نی بھ آرامش ممشی ناز  کھیگذشتھ ا.  کندیم
 . نابود
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 کوچک و اطی حکیبا .  تر یمی محلھ قدکیدر .  خواھد ی میمی خانھ قدکیدلم     
 کی ، گل و یسبز.  کوچک کھ در آن ھر چھ دوست دارم بکارم ی و باغچھ اینقل

.  و بھ کوچھ برسد  خانھ رد شودواری از دشی کھ شاخھ ھااطی در گوشھ حاسیدرخت 
 گفتم ی علی برامی از آرزویوقت.  داوری را بھ وجد بی ھر عابراسشی کھ عطر یجور
 :  و گفتدی، خند

 شی پی بردیحتما با.  خرابھ یلیوضعت خ.  یکنی می پردازایمثل دخترا رو -    
 . روانشناس

 : پوزخند زدم    
 می مثل کوه باشدی ؟ چرا ھمش بامی داشتھ باشاھای رونی از امیچرا ما مردا حق ندار -    

 . ی علخوادی کردن می ؟ دلم بچگمی بزرگ فکر کندی؟چرا با
 :  عوض شده بودشیرنگ صدا    
 . یشی افسرده میفکر کنم دار.  شمایشھرام دارم نگرانت م -    
 ام رهی خی بود و با نگراندهیآنقدر بلند کھ خالھ اش از اتاق سرک کش. بودم دهیخند    

 ، سکوت شی ھای و با پر حرفدی کشی از من خجالت نمگری کھ دیخالھ ا. شده بود 
 کھ در اوج پرحرف بودن ، عاقالنھ حرف یخالھ ا.  مبدل کرده بود یخانھ را بھ شلوغ

 بود و شانی کھ نقطھ مقابل پریخالھ ا.  گذاشت ی مام و بھ تک تک نظراتم احترزدیم
 رود چون ی مشی ھر کس بھ دنبال نداشتھ ھانکھیا.  گفت ی زندگی ھاتی از واقعمیبرا

 یلیدل.  بھ آنچھ دارد تالش کند دنی رسی ندارد برایازی را دارد ، پس نشیداشتھ ھا
تمام فکرمان را پر  ،  است کھ نداشتھ ھانی ھمیبرا.  تجربھ کردنشان یندارد برا

 جا با چی کھ ھیفکارا.  مانیی تنھای روزھا و ساعت ھای شود دلمشغولی و مکندیم
 و می شوی روز بھ روز تنھاتر ملی دلنی و بھ ھممی شان کنمی تقسمی خواھی کس نمچیھ

 یاعتقاد داشت کھ من آدم خوب.  می آنکھ بفھمیب.  می شوی دورتر ممانیاز داشتھ ھا
.  شده است مانی شدن زندگدهی خوب بودنم ، باعث از ھم پاشادی زنیھم دیھستم و شا

 . من ھم کم اشتباه نکرده بودم. من حس خوب بودن نداشتم 
 . شیھمانطور کھ رنگ چشم ھا.  کرد ی آرامم مشیحرف ھا    
 :  گفتیم    

 
 یی تنھانیا.  ھست کھ فقط مختص خودشونھ یی ھایی تنھاھی ھمھ آدمھا یتو زندگ    " 

 نیا. جود اومدنش خود آدمان  بھ ویچون مسبب اصل.  پر کنھ تونھی نمچکسیھا رو ھ
 بخش تلخ و پر از ھی.  ی از زندگی بخشھی شنی ناخواستھ مای ھا خواستھ ییتنھا

 چنگ یسمانی و بھ ھر ریاریشھ کھ نفس کم می مادی اونقدر حجمشون زیگاھ. استرس
 ھنوز تیچون خود وجود.  یشی نمیول.  ی کم سبک شھی.  ی کم بھتر شھی تا یندازیم

 کھ فرار چاره یدر صورت.  فرار ی بھانھ است براھی فقط سمانیچون اون ر. تنھاست 
 ."  و فقط پاک کردن صورت مسئلھ استستی نیی تنھانیا
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من .  فرار نداشتم ی برایلی من دل؟ی ؟ از کیاز چ!. من ھم فرار کرده بودم ؟    
 چی ھیب. ھمسرم کرده بودم  شکشیعشقم را تمام و کمال ، صادقانھ ، پ. عاشق بودم 

 نھ ، یول. ییھمان حجم بزرگ تنھا!  شده بود ؟بمی نصی در مقابل چیول.  یکم و کاست
 .  کھ ھنوز خاموش نشده بودیاز عشق.  فرار کرده بودم.  گفت یدرست م

 
در اکثر جلسات .  کھ پشت سر گذاشتھ بود ی سختیاز مشکالتش گفتھ بود و روزھا    

 شی را من براشی خالی توانست ، جای نمیھر زمان عل. مراھش بودم دادگاه من ھم ھ
 سوختن و ساختن شترازی او باقتیل.  ینھ من و نھ عل.  می نگذاشتشیتنھا.  کردم یپر م

 دادگاه صادر شد ، بغض نھفتھ در چشمانش ی راکھ یروز.  بود ی مثل مھدیبا مرد
 را با شیاو ھم زندگ.  توانست او را درک کند من بودم ی کھ می تنھا کسدیشا.  دمیرا د

.  رحمانھ ، بھ تاراج برده بودندی را بشی باورھایعشق و اعتماد آغاز کرده بود ول
 یروز قبل او را م  ازشتری گذشتھ بود و من ھر روز بمانیی از آشنایادی زیروزھا

از خاطرات تلخش .   داردی دانستم کھ چھ قلب و بزرگ و مھربانی مگرید. شناختم 
 ، تنھا نازی ، آرزو ، پریعل.  دوستم شده بود نی ، بھتریاو ھم مثل عل.  گفتھ بود میبرا

 ی را در کنار ھم میادی روزھا ساعات زنیو ا.  بودند کھ محرم دلم شده بودند یکسان
 . میدگذران

 
     

 
 تا کنمی نگاه ماهی سیآنقدر بھ گوش.  شکند ی زنگ تلفن خلوت تلخم را میصدا    
 :  رودی مری گغامی پیرو
 ای مادر ؟ امشب بیدی جواب نمتوی ؟ چرا گوشزمی عزیستیشھرام جان ، مامان ن -    

 خودتو تو اون چار نقدریا. در ضمن کارت دارم . فسنجون درست کردم .  نجایا
 . ایزود ب. کارم واجبھ ھا .  حبس نکن مادر یوارید

 کی ھی کھ ی واجبیخستھ شده ام از کارھا. اجب دارد کار و.  زنمیپوزخند م    
 ی تر از قبلنیی و سن پادیھر روز دختر جد" . ازدواج من . "  شوند یموضوع ختم م

 زنانھ ختم قرآن و دعا و کمک بھ ی کھ ھمھ را ھم در دوره ھانجاستیجالب ا. 
 سن باال کھ حداقل گام ای بضاعت یدختران ب آن ھم نھ از.  کندی مدای پمی برانیمستضعف

ھمھ .  مجلس است ری خی ، از دختران خانوم ھاشیتمام انتخاب ھا.  بردارد یریخ
 یچطور حاضر م.  از انسان ھا ی مانم در کار بعضی وقتھا میبعض.  کرده لیتحص

 کی کھ ی مثل من بدھند ؟ منیکیشوند دختر دستھ گل و با کماالت خودشان را بھ 
 کھ ھنوز یمن.  قدم است کی کمتر از ی ام و فاصلھ ام با افسردگ ناموفق داشتھازدواج

 کھ ھنوز با فکر کردن بھ عشق اول یمن.  است مییزمزمھ تمام لحظات تنھا" او " نام 
 فھمم ، او را ھنوز ی مشتری روزھا ، بنی کھ ایمن.  کشمی زنده ام و نفس ممیزندگ

 نتوانم او را ببخشم ، دیشا.  طلبد یم حماقت را نیدلم ا.   دانم احمقمیم. دوست دارم 
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 اش ، بھ خاطر بھ سخره گرفتن احساساتم ، بھ خاطر ی نھ جسمی روحانتیبخاطر خ
.  ھمچنان قلبم در گرو عشق اوست ی بخشم ولیاو را نم. سوء استفاده از اعتمادم 

 کھ مرور زمان انم دیم.  ھنوز محو نشده است ی عشق کمرنگ شده باشد ولنی ادیشا
 . چاره دردم خواھد بود

 
 

     
 

 شوم و ی ، وارد رستوران مکنمی می لب فحش نثار آبا و اجداد علریھمانطور کھ ز    
.  روم ی رزرو شده ، می کھ از قبل توسط علیزی گارسون بھ سمت مییبا راھنما
 : ندی نشی شانھ ام می روی ننشستھ ام کھ دستی صندلیھنوز رو

 .  گشتمیتو آسمون دنبالت م.  معرفت ی مھندس بیبھ آقابھ  -    
 :  شومی دستپاچھ ممیبھتر بگو.  زمی ری بھروز بھ شدت بھ ھم مدنیاز د    
 سالم -    
 :  فشاردیدستم را محکم م    
 ... سالم و -    
 :  دھدی کشد و ادامھ می میقی کند ، نفس عمیحرفش را قطع م    
 ؟ خستھ ی از ما بپرسی حالھی دینبا.  ی معرفتی بگم بھ تو ؟ واقعا بیآخھ من چ -    
  ؟یچوندی مارو پنقدری اینشد
 شکستن سکوتم ی برای کلمھ اچیھ.  دانست از دردم ی او چھ می ولگفتیراست م    

 : ادامھ داد.  نکردم دایپ
  باھات ؟ستی چطوره ؟ نشانیپر -    
 : سرم را تکان دادم و لب بھ دروغ باز کردم    
  ؟یی ؟ تنھایتو چ.  دارم ی قراره کاریعنی. تنھام . نھ  -    
 :  شانھ ام گذاشتیدست آزادش را رو    
اونا دارن .  میبا خانواده نگار ھست. بھ کارت برس .  شمیخوب پس مزاحمت نم -    

 . دنتی خوشحال شدم از دیلیخ.  دمی تورو دکدفعھیمنم .  خورن یشام م
 : دھدی و ادامھ مکشدی مینفس کوتاھ    
.  بزار متی قدی دوستای وقت ھم براھی.  خودت رو غرق کار نکن نقدرمیا -    

.  ھستن ھیبق.  یستی تو نیعنی!  ؟میدور ھم جمع نشد!  ؟می چند وقتھ کھ کوه نرفتیدونیم
 .  ھر دو نفرتون تنگ شدهیدلمون برا.  مینی رو ببگھی ھمددی برنامھ بزارھی

 :  صورتم را پوشاندیاخم ناخواستھ ا!. ھم بود ؟"  ایبرد"  ھیمنظورش از بق    
 حتما -    
  فاصلھ گرفت بھ سمتم برگشتزی کھ از میکم.  می کردیدستم را فشرد و خداحافظ    

: 
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 . نمتی بیم.  صدف میاسمشم گذاشت.  ، بچھ ام دختره یراست -    
 نیدر آخر.  فراموش کرده بودم از فرزندش بپرسم یآنقدر ھول شده بودم کھ حت    

 ی مشی از صدایدلخور.  شرمسار شدم می حواسیاز ب.  نگار باردار بود دارمانید
از ھمان .  نشستم ی صندلی کردم روی رفتنش را نگاه مریھمانطور کھ مس.  دیبار

 زی خمی در جا نیمن ھم کم.  احترام خم شد ھشان بھ نی کھ اندکدمیفاصلھ سر نگار را د
.  ھم نھ دی بروم ، شازشانی بچھ کنار مدنی بود کھ بھ بھانھ دنی درستش ادیشا. شدم 

. "  شان نشوم یھمان بھتر بود کھ نروم و مزاحم شام خوردن و آرامش خانوادگ
 رتدر ھر صو.  مانده بودم بی نصی کھ خودم از آن بیزی، چ"  یآرامش خانوادگ

 .  دادمحینشستن و فکر کردن را ترج
.  پوشانم ی گذارم و صورتم را با کف دو دست می مزی میھر دو آرنجم را رو    

از شوک حضورشان ناخواستھ بھ .  آمدند نازی نگذشتھ بود کھ آرزو و پریادیزمان ز
 لعنت ی بھ علگریبار د.  دمی و متعجبش را درهی و نگاه خدمی بھروز چرخزیسمت م

 ی اورژانسماری و بمی کرده بودیزی ررنامھ امشب بیاز چند ھفتھ قبل برا. فرستادم 
 بود ، بلکھ باعث شده بود کھ ختھی را بھ ھم رمانیلحظھ آخرش ، نھ تنھا تمام نقشھ ھا

 .  شومعی شکل جلو بھروز و نگار ، ضانیبھ بدتر
 .  کردیرنامھ ھا رو قروقاط بی علنی آقا شھرام باز ادیببخش -    
 : لبخند زدم    
.  امی از قبل رزرو شده بود مجبور بودم بزمیچون م.  گھی دادی مشیِخوب اتفاق پ -    

 داشی ھم کم کم پیعل.  کنھی خوب اتفاق خبر نمی بھتر بود ولمیومدی مرتری دشدیاگر م
 . شھیم

 : دیآرزو خند    
 . ادی بیاصال طاقت ندارم صبر کنم تا عل.  گرسنھ ام یلی من خیول -    
 : دمیپرس    
 بعد از اومدن می رو ھم بزاری اصلی سوپ ؟ غذاای ؟ ارنی بگم ساالد بدییخوایم -    
 . یعل

 : دیآرزو کف دو دستش را بھ ھم کوب    
  جان؟نازی پریتو چ. من موافقم  -    
 :  جواب دادی بھ آرامنازیپر    
 . کنھی نمی من فرقیبرا -    
.  و آرزو بھ شدت معذب شده بودم نازیبا وجود پر.  غذارو دادم شیسفارش پ    

 و من اصال دوست وفتادی ما مزی بھ طرف میبخصوص کھ نگاه بھروز ھنوز گاھ
 ی ولشدمی حد آشفتھ نمنی اگر تنھا بود تا ادیشا.  کند دای نسبت بھ من پی بددینداشتم د

 از حد ادی ھم زدیشا.  شدی داغ معھی شازار کرد و بایحضور نگار اوضاع را خراب م
 .  نگر شده بودمیحساس و منف

 :  نگاھم را دنبال کردریآرزو مس    
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 از آشناھاتون ھستن؟ -    
 :ادامھ داد.  نگاھش کردم یسوال    
گفتم .  کنھی نگاه میلی ھم حواس شما اونوره و ھم اون آقاھھ خمی اومدیآخھ از وقت -    

 دیاگھ گفتھ بود.  کرد ری دیلی ھم خیعل.  شما بد شھ ینکنھ از ھمکاراتون باشن و برا
 . دییای بی و شما با علمییای ما زودتر بشدی میحت.  میومدی مرتریما د
 :  کردی فکر مزیبھ ھمھ چ    
 ستیحاالم مھم ن.  دیاصال بھ فکرم نرس.  زنگ زد جلو رستوران بودم ی علیوقت -    

. 
 ی من و آرزو منی ساکت نشستھ بود و نگاه کنجکاوش بیلیخ.  نگاه کردم نازیبھ پر    

 .دیچرخ
از ھمانجا سرش را بھ نشانھ . در حال رفتن بودند .  بھروز نگاه کردم زیبھ سمت م    

 . امدی نگار خوشم نزی تاز نگاه.  تکان داد یخداحافظ
 :  بودیعل. بازش کردم .  دی رسمی بھ گوشیامیپ    

 
 "  اونجامگھی ساعت دمیمن تا ن. شھرام جان تو سر حرف رو باز کن     " 

 یگری دامیپ.  شروع کنم دیمن اصال بلد نبودم از کجا با. با تعجب بھ فکر فرو رفتم     
 : دیرس

 
 ھی.  یتو ھم کھ کار بلد و با تجربھ ا.  رهی امر خینا سالمت.  ھا یخواھشا گند نزن    " 

 "  طرف بپرهی نگیچ
.  کردم خودم را کنترل کنم ی سعی بودم ولی بھ شدت عصبی از دست علنکھیبا ا    

 لب آرزو نشستھ ی رویلبخند مطمئن.  خودم مرور کردم ی را برامیتک تک حرف ھا
با .  نگاه کردم نازیبھ پر.  خواھم باب صحبت را باز کنم ی بود مدهیفکر کنم فھم. بود 

 دست دست می زدن حرف ھایآنقدر برا. ود در حال خوردن سوپش بیآرامش خاص
 : کردم کھ آرزو بھ کمکم شتافت

 . دی دودل ھستی ولدی بگدیی خوای میزی چکنمیآقا شھرام حس م -    
 ی خاصینی بزیبا ر.  شد نازیفل نگاه پرھمزمان نگاھم ق.  بھ او انداختم یعینگاه سر    

 :  زدمایدلم را بھ در.  کردینگاھم م
 ھی و بم زندگریاز ز.  می شناسی رو مگھی وقتھ کھ ھمدیلی من و تو خنازی پرنیبب -    
 چقدر ی کھ االن ھستیی بھ جادنی رسی برادونمیمن م.  می با خبریادی تا حد زگھیھمد

 . یدیزحمت کش
 :  کج کردیگردنش را کم.  کردن جملھ مناسب ، ساکت شدم دای پیبرا    
 . دمی رسی نمنجای منم بھ ادیاگھ شما نبود...  اگھ شما و دیشا -    
 یلی خنازی در سرنوشت پرشانیواقعا نقش پر.  اوردی را نشانی کھ نام پردمیفھم    

 : پررنگ بود
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 .  از تالش و ھمت خودشونھرسنیآدمھا بھ ھر جا کھ م -    
 :  کردطنتی شیآرزو کم    
 . جانیُمردم از ھ.  آقا شھرام گھی ددیبگ -    
 :  متعجب نگاھش کردنازیپر    
  افتاده ؟یاتفاق -    
 یدی سفی قرمزیرگھ ھا.  اش شدم ی چشمان آبرهی کردم و خزیچشمانم را ر    

 رگھ ھا در چشمش نی شود ای زده مجانی دانستم ھر بار ھیم. چشمش را پوشانده بود 
 یآنقدر کھ لبم بھ لبخند. ُ او ھم بھ چشمانم زل زد ییدر کمال پررو.  شود ی مداریپد

 جانشیھ.  تلخ را پشت سر گذاشتھ بود یروزھا  خوبیلی دختر خنیواقعا ا. کش آمد 
 و نگاه منتظرش برگشتم و نازیبا ھمان لبخند بھ سمت پر.  کرد تیبھ من ھم سرا
 : بر زبان راندمی اھی حاشچی ھیحرف آخر را ب

 ؟یتو قصد ازدواج ندار -    
 را با نشییقاشق را رھا کرد و ھمانطور کھ لب پا. حرف چشمانش را نخواندم     

 دادی در نگاھش بیدلخور.  داد ھی تکی صندلی بھ پشتنھی ، دست بھ سدی گزیدندان م
 .  کردیم
 

 ) شھرام    ( 
 

 چی ھی و نگاه منتظرش برگشتم و حرف آخر را بنازیبا ھمان لبخند بھ سمت پر    
 : بر زبان راندمی اھیحاش
 ؟یتو قصد ازدواج ندار -    
 را با نشییقاشق را رھا کرد و ھمانطور کھ لب پا. حرف چشمانش را نخواندم     

 دادی در نگاھش بیدلخور.  داد ھی تکی صندلی بھ پشتنھی ، دست بھ سدی گزیدندان م
 :  کردمدای پی حالت نگاھش حس بددنیاز د. کرد یم

  زدم ؟یحرف بد -    
  شدرهی متفکرانھ بھ کاسھ سوپش خی کرد با حالتی مزیھمانطور کھ چشمانش را ر    

: 
 د؟ی بدونیتا بد رو چ -    
 : آرزو مداخلھ کرد    
 .  ، از آقا شھرام خواست کھ نظرت رو درباره ازدواج بپرسھی جان ، علنازیپر -    
 :  من و آرزو در گردش بودنینگاھش ب.  دی بھ سمت آرزو چرخیگردنش بھ تند    
 ! آقا؟یعل -    
 :  انداختنیی ، صورتش گل انداخت و سرش را پایبعد از آوردن اسم عل    
  ؟شناسنی چقدر منو مشونیمگھ ا -    
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 از دیشا.  بھ شرم مبدل شده بود یآن حالت دلخور.  اش تعجب کردم ھی روریاز تغ    
مسلما با آرزو کھ .  بودم دلخور شده بود دهی کششی را پی من بحث خواستگارنکھیا
 :  کردمی فحش نثار علیدر دلم کل.  ھم جنس است راحت تر بود کی

 .  بوسھی بحث دست خودت رو مھیخوب آرزو خانوم بق -    
 : آرزو با لبخند سرش را تکان داد    
 . دیدونی نمیزی چی بگم اصال از اصول خواستگاری باشھ بھ علادمی -    
 : پشت سرش دوختمیینگاھم را بھ جا    
 .  کارھا تخصص خانوم ھاستلی قبنیا -    
 :  فرستادمامی پی علیبرا.  مشغول صحبت شد نازی و با پردیآرزو خند    

 "؟یای میک    " 
 ھم ی نگذشتھ بود کھ علیادیزمان ز. ول کردم خودم را با ساالد مشغ. جواب نداد     

 : وستیبھ جمع ما پ
 . خوامیواقعا عذر م.  یسالم بھ ھمگ -    
 یب.  کرد ی رنگ گرفتھ اش ، جلب توجھ می و گونھ ھانازی افتاده پرریسر بھ ز    
 تا نی نشستھ بود ، زممی کھ امروز روبرویدختر.  افتادم دارمانی دنی اولادی اریاخت

 . آسمان متفاوت بود
 : دی را عقب کشی صندلیعل    
 د؟یغذا سفارش داد -    
 : گفتم    
 . دی فرما شفی شما تشرمیمنتظر بود.  رینخ -    
 : دیآرزو خند    
 ی ، کلی آقا شھرام دردسر درست کردی برایکل!  ی علی دارییعجب رو -    

 غذا دهی گردنشون ، بعد ھنوز از راه نرسی خودت رو انداختفھی ، وظیمعذبش کرد
  ؟یخوایم

 بھ ی ضربھ ازی مریاز ز.  کشاند نازی را بھ سمت پری آرزو نگاه علمیاشاره مستق    
 :دی زده نگاھم کردو آرام پرسرونیبا چشمان از حدقھ ب.  زدم شیپا

 چھ خبرتھ ؟.  بابا یا -    
 :  بردم و لب زدمکشیسرم را نزد    
 .  کنشیچشاتو درو -    
 : حوالھ ام کرد و آرامتر از من گفتیچشمک    
 !حسود -    

 
 نازیمعذب بودن پر.  میدر سکوت مشغول خوردن شد.  دندی چزی میغذاھا را رو    

 : دیآرزو پرس.  کرد ی می بازشی کردم، با غذایرا حس م
 ؟یخوریچرا نم -    
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 :  جواب دادنازیپر    
 .  شدمریسوپ خوردم س. م  خوریم -    
 :  سوال کردطنتیآرزو با ش    
 . یپی خوش تنقدری کھ استی نی ؟ الکیمینکنھ رژ -    
 :  با خجالت جواب دادنازیپر    
 .  خورمی سبک مای.  خورم یمعموال شام نم -    
 : دیآرزو خند    
 . شھی سالھ پولدار مھی.  شد یپس خوش بھ حال عل -    
 : آرزو ادامھ داد. بھ پشتش زدم یضربھ ا.  بھ سرفھ افتاد یعل    
.  سالھ است ستیانگار جوونھ ب. نگاش کن چھ دست و پاشم گم کرده . اووو  -    

 . رمردیپ
 : اشاره اش بھ سن مرا بھ حرف واداشت    
  ؟رمردی پمیحاال ما شد. دست شما درد نکنھ  -    
 : دیخجالت کش    
 ھنوز ازدواج نکرده ، شما کھ تجربھ ی شده ولری پیعل. بھ شما نبود نھ منظورم  -    
 . دیدار
با خجالت صورتش را با دست .  چھ گفتھ است دیبعد از زدن حرفش تازه فھم    

 : پوشاند
 .  رو درست کنم خرابترش کردمیاومدم حرف قبل.  دیببخش.  ی وایا -    
 :  از فرصت استفاده کردیعل    
 نیبب.  مواقع است نی ھمی اول فکر کن بعد حرف بزن براگمی کھ مییااونج -    

 . یدوست منو ناراحت کرد
 : سرم را بھ نشانھ نھ تکان دادم.  گرفت ی میاز آب گل آلود ماھ    
 . ی شدریخوب قبول کن پ.  نزدن یحرف بد. ناراحت نشدم  -    
 :  گفتیآرزو با شرمندگ    
 . ی توئھ علریھمش تقص.  زنمی تا آخر شب حرف نمگھیاصال من د -    
 :  باال انداختی شانھ ایعل    
 .  خودت رو گردن من نندازی ادبیب -    
 :  بردیاز حرص خوردن خالھ اش لذت م.  کرد ی مادی داغش را زازیپ    
مثل .  سنش حساسھ ی رویلیاون خ.  آروم شھرام نگاه نکن افھیدر ضمن بھ ق -    

 .  چند سالھ ماستھی ساکتھ بھ حرمت دوستینیبیاالنم اگھ م.  مورد ھی نیخانوماست تو ا
با اشاره چشم و ابرو بھش فھماندم . نگاه نگران آرزو با نگاه خندان من گره خورد     

 فکر ی ، کمدیلبش را داخل دھانش کش.  متوجھ شد عیسر.  دی گوی چرت میکھ ، عل
 : را بھ من دوختطنتشیگاه پر از شکرد و ن

  ؟دی ببخشمی ادبی منو بھ خاطر بشھیآقا شھرام م    
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 : حوالھ ام کرد و ادامھ دادیزیچشمک ر    
 .  بود خواستم جو عوض شھی ، منفی جون بھ علنازینھ کھ جواب پر -    
 داد ی نشان منازی پرجیگرچھ نگاه گ.  زد نازی با آرنجش بھ پریھمزمان ضربھ ا    

 .  او نشده استیکھ متوجھ شوخ
 :  شدرهی خنازی سرش را بھ سرعت باال آورد و بھ پریعل    
  ؟شنھادمی بھ پدی فکر کندیی خوای نمی حتیعنیچرا ؟  -    
 : گفتیآرزو بھ کمکش شتافت و با لحن مظلومانھ ا. کامال سردرگم شده بود نازیپر    
 کنھی متی خالھ مھربونش رو اذیلی خی علگھی ؟ چون مھی چرا جوابش منفیدونیم -    

 .  منو ندارهاقتیپس ل
 :  آرزو شده استھی نشان داد کھ متوجھ شوخیصورت سرخ عل    
 .  نبودی مناسبِیاصال شوخ -    
 باال ی تفاوتی بھ نشانھ بی حال او را گرفتھ بود ، شانھ انکھیآرزو خوشحال از ا    

 : انداخت
 جان نازیدر ضمن ھنوزم جواب پر.  ی منو سر کار نزاریتا تو باش .حقتھ  -    

 . ری نگلی خوشحال نباش و خودتو تحوادیز.  ستیمشخص ن
 :  خواست گفتیھمانطور کھ از جا بر م.  را حس کردم یکالفھ شدن عل    
 . من برم حساب کنم -    
 : و با خنده گفتمدمیدستش را کش    
 ارنیُصورتحساب م.  رستورانش باکالسھ نجایا.  یآبرومونو برد بابا نیبش! کجا؟ -    

 . زیسر م
 .  زد و نشستیلبخند اجبار    

 
 

     
 

 بود یکی کھ ھمان نزدیبعد از رستوران بھ بھانھ قدم زدن و ھضم غذا بھ پارک    
 :دمیپرس. دمغ بود ی حسابیعل.  رفتند ی جلوتر از ما منازیآرزو و پر.  میرفت
 .  ھات غرق شده ؟ ھنوز کھ نھ نگفتھی ؟ چرا کشتھیچ -    
 : جواب داد    
 یلیمامانم کھ خ.  من با خانواده ام صحبت کردم قتایحق.  ستینھ مسئلھ اون ن -    

 .  بابا لج کردهیخوشحالھ ول
 :تعجب کردم    
 . کننیھمھ جا مامانا لج م. خونھ شما برعکسھ  -    
 :دی کشیپوف کالفھ ا    
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.  پشت آرزو موندم نکھیاز ا.  شده ی کم از دستم حرصھی آرزو انیبابا سر جر -    
 . رهیگی داره حالم رو منی ھمیبرا
 ی متی از فرزندشان حمادی کھ باییجا.  آوردم یواقعا از کار خانواده ھا سر در نم    

 ریمن فکر کردم بھ خانواده و اصل و نسبش گ.  شدی شروع مشانی ھایکردند ، لجباز
 : داده اند

  ؟ھیحاال چقدر تو مخالفت ھاش جد -    
 :سرش را تکان داد    
 .  االن ھنوز داغھیول.  کنھی مدت بگذره فراموش مھی -    
 :دمی کشینفس راحت    
 و ادی در می باباتم از داغیری بگنازوی پرتیتا تو رضا.  ھا یتو ھم خل و چل -    

 از ریدر ضمن من مثل ش.  ی شدیی تاستی معلوم نھنوز.  کنھ خی دمیشا.  شھیولرم م
 . کنمی متیخواھرم حما

 :  گفتیبا حالت شوخ    
چشام .  کھ ھست ستیقد و باالم رعنا ن.  کھ ھستم ستمیدکتر ن.  دلشم بخواد یلیخ -    

 .  کھ ھستستیشھال ن
 : حرفش را قطع کردم    
 .  کھ ھستمستمی پسر نریپ    
 :دیخند    
 . ستادی لحظھ قلبم واھی.  دختره پررو رو نی اُکشمی من میعنی -    
 :  دادم گفتمی سرعت ممیھمانطور کھ بھ قدم ھا    
 . گھیُ ، برو سر صحبت باز کن دی اجباری روادهیحاال تا پاھامون تاول نزده از پ -    
 شروع حرف ، دست یبرا.  میدیکنارشان رس.  ستادندیھر دو ا. آرزو را صدا کرد     

 : بھ کمکش شتافتم.  کرد یدست م
 .  باھات حرف بزنھخوادی می ، علنازیپر -    
 :  بھ سمتم انداختیزی نگاه تشکر آمیعل    
 . دیالبتھ اگھ حوصلھ دار -    
 :  آرام جواب دادنازیپر    
 . کنمیخواھش م -    
 . دمی شنی مشی را کم و بشانیصدا.  میزدیکنار ھم قدم م    

 
 .  شھرامیاز حرفا.  شناختم ی ، منمتونی ببنکھی من شمارو قبل از اقتایحق    " 

 اطیتا اون روز کھ آرزو و مامانم دنبال خ.  نمی کنجکاو بودم کھ شمارو ببشھیھم    
 شھرام ، آدرس کارگاه شمارو گرفتم و با آرزو و یخوب بودن و منم طبق صحبت ھا

خوب ، کم کم رفت و آمدامون .  شما و آرزو یو بعد ھم دوست.  اونجا میمامان اومد
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 ھیشما ھم تا .  شما شتری شناخت بی بود برای اھانھ شھرام و آرزو بیی شد و تنھاادیز
 "  ھست در خدمتم ؟یباز اگھ سوال. دیشناسی منو میحدود

 
 ما یزندگ.  شانی خودم و پریی آشنایبھ روزھا.  مرا بھ فکر فرو برد ی علیحرفا    

 بودم و بھ ھیاز ھمان روز اول من در حال توج. با بحث و سوء تفاھم شروع شده بود 
 کی یحت.  می شناخت ھم نداشتی برایقبل از ازدواج وقت. دنبال اثبات عشقم بھ او 

 ، تمام انی و قضاوت عجوالنھ اطرافنای و احمقانھ مھبا اشتباه بچگان. صحبت کوتاه 
 و نی ما بدتری شکل ، رقم بخورد ، برانیباتری و زنی توانست بھ بھتری کھ میخاطرات

 کھ من و یفاصلھ ا.  نمانی بھ دل مانده ، فاصلھ انداخت بیآرزوھا.  شد نیزجرآورتر
 ما کج گذاشتھ شد و ھیآجر اول زندگ.  می قادر بھ پر کردنش نبودییعشقم بھ تنھا

 .  کج باال رفتنجوریھم
 و در دل از خدا رمی گیسرم را رو بھ آسمان م.  کند ی متمی آن روزھا ، اذیادآوری    

 بھ قرمز نشستھ ی ھای آورم ، نگاھم با آبی منییسر کھ پا.  نگذاردمی خواھم تنھایم
لبخند .  دانم او ھم مثل من در خاطراتش غرق شده است یم.  کندی میاش تالق
 . میزنیم  ، بھ ھمی بھ نشانھ ھمدردیمحزون

 
 ) شانیپر    ( 

 
 و ھنوز می ھر قسمت بحث کرده بودی از دو ساعت بود کھ در مورد طراحشتریب    

ھمانطور کھ .  می مرد مشکل پسند را برآورده کننی کامل اتی رضامینتوانستھ بود
 ی میشنھادی ھر گوشھ ، طرح و پی ، برامینیبی مختلف را میدوشادوش ھم قسمت ھا

 . میدھ
.  رمی ادامھ بحث را بھ دست بگکنمی می ، سعیری امی بخش آقانانیبا لبخند اطم    

 ی کرده بود کھ من با فرحبخش وارد مذاکره بشوم و آقادی شددی تاکیمھندس موسو
 دهی پوش و اتو کشکیبھ مرد ش.  و کنترل اوضاع کنارم بودتی حمای برایریام

اس بھ کار برده ،  لبدنی پوشی براھ کی شوم ، از وسواس و دقتی مرهی خمیروبرو
 ی رسد و برای مشی شانھ ھاریقدم بھ زور تا ز.  برد ی بھ سخت پسند بودنش پتوانیم

 یاز شھرام بلندتر است ول.  رمینگاه کردن بھ صورتش مجبورم سرم را کامل باال بگ
 ی آقای سرفھ مصلحتیبا صدا.  شھرام برسدی اندامش بھ پایدگی ورزدی آیبھ نظر نم

 : کنمی فرحبخش تالش متی جلب رضای شوم و برای ، از تفکراتم خارج میریام
 کھ از فضا بطور نھی فروشگاه ، ادمانی و چی طراحی اصلی از ھدف ھایکی -    

مدت .  ، آسون شھ ی فروشنده ھا و مشترنیارتباط و تعامل ب. کارآمد استفاده بشھ 
 کنترل بھ حداقل برسھ ، ی ھانھی کنھ ، ھزدای کاھش پی بھ مشتریزمان خدمت دھ

 ورود و انی بره و جرنی از بوش فریروی و نی مشتریمگی و سراسیحرکات اضاف
 نظام مند ی طراحکی مستلزم نھای محصوالت روانتر بشھ و تمام اینیگزیخروج و جا
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 قدرت ھی قتی و در حقی برتر رقابتی استراتژکی نی ھستش و احی صحدمانی چکیو 
 .  ھستشی جذب و حفظ مشتری براینامرئ

 کج ی را باال انداختھ بود و دھنش را بھ طرز جالبشیسرم را باال گرفتم ، ابرو    
 مانی روبروی خالی از فضای چھره اش دست برداشتم و بھ قسمتزیاز آنال. کرده بود 

 : کنمیاشاره م
بھتر از من  مھمھ ، شما یلی خرنیگی قسمت قرار منی کھ در ایی قفسھ ھادمانیچ -    

 ، لمس کنھ ، کی موردنظرش رو از نزدی کاالدهی محی معموال ترجی ، مشتردیدونیم
 در معرض ی فروش کاالزانی بھ کاال براش آسون باشھ ، می دسترسدی باحایپس ترج

 ، شترهی سھ برابر بای دو بای قرار ندارند ، تقریر مشتدی کھ در دی ، نسبت بھ اجناسدید
 ھم ارتفاع چشم ، فی ردی قفسھ است ، کمتر از کاالنیی پافی کھ در ردیی کاالای

 . شھی میداریخر
 : دمی مکث پرسیبعد از کم.  آمد شی پمی برایسوال    
  قراره ادغام شن ؟د،ی فروشگاه جدنیفروشگاه سابق و ا -    
 :  نگاھم کرد و با آرامش جواب دادیکم    
 ساختھ شده ، ی بھ فروشگاه قبلدهیامل چسب ساختمان کنی ، الی دلنیبھ ھم. بلھ  -    

البتھ بعد از درست .  میکنی میکی شھ و بعد دو ساختمون رو بی قسمت تخرکیقراره 
 . ی ساختمان قبلی خارجیشدن نما

 :  اضافھ کردیری امیآقا    
 .  گزارهری تاثی واقعا در جذب مشتری خارجیبلھ ، نما -    
 :  کردمدییحرفش را تا    
 رونی باشھ کھ از بی جوردی داخل فروشگاه بادیدر ضمن نقطھ تمرکز د. درستھ  -    

 نگاه رونی از بی مشتری وقتیعنی.  بشھ ی داشتھ باشھ و باعث جذب مشتری کافدید
 میری در نظر بگدی ھم کھ باگھی نکتھ دھی.  کنھ دای ورود پی ، ناخواستھ کشش براکنھیم

 کھ نھ ، کی شاپ کوچی کافھیبھ نظر من اگھ .   ھستشی مشترھی و راحتشی، آسا
  ، حالت بار مانندھیبھتره 

 :  را نشان دادمیگریدر ھمان حالت گوشھ د    
 بچھ ی بازی برایی ، فضاشھی میحت.  بشھ ی ، عالمیریاون قسمت ، در نظر بگ -    

 زمان ی بھ مشترینجوریا.  ی بازلی کوچک با وسای جاکی. ھا در نظر گرفتھ 
 . رنی دست و پا گیی جوراھیچون معموال بچھ ھا .  شھی داده مدی خری برایشتریب
 

بعد از چند ساعت .  نمی را ببمی حرف ھاری کردم با نگاه کردن بھ چشمانش تاثیسع    
 بود ، نی از اریاگر غ.  دی را در چشمانش دتی برق رضاشدی دادن ، مدهی و ایسخنران

 زدن ی قدو قواره ، کھ برانیاز تجسم خودم با ا.  زدمی بھ سرش میحتما ضربھ محکم
 ام ، خنده ام ستادهی پا ای پنجھ ھایر قد بلند ، روی سخت گی آقانیضربھ بھ سر ا

 :  را باال انداخت با تعجب نگاھم کردشیابرو. گرفت 
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 ! ؟دینی بی صورتم می تویمورد خنده دار -    
 دھان باز کند و مرا نیدوست داشتم زم. صراحت کالمش مرا بھ سرفھ انداخت     

ھنوز .  معلومات ، بدجور خراب کرده بودم ی و ادعایبعد از آن ھمھ سخنران. ببلعد 
 :  بھ کمکم شتافتیری امیآقا.  بود ستادهیمنتظر جوابم ا

.  میشی ممنون مدی ببریمی و مارو بھ ساختمان قددیجناب فرحبخش ، اگھ لطف کن -    
 .  از ساختمان ھا تموم شھی اصلدی امروز بازدحایترج
 :  جواب دادردی اش را از من بگرهی آنکھ نگاه خیب    
 . حق با شماست. بلھ  -    
 ی میی راھنمارونی مکث ، سرش را چرخاند و ھمانطور کھ ما را بھ بیبعد از کم    

 : کرد گفت
 .  گردمی بر ماالن.  خوامیعذر م -    
 :  بلند از ما فاصلھ گرفتیبا قدم ھا    
 :  مرا بھ خود آوردیری امی آرام آقایصدا.  دمی کشی از سر آسودگینفس -    
 .  نگاه کنھنھیبنده خدا رفت تو آ -    
 : نگاه متعجبم را بھ او دوختم    
 ! ؟نھیآ! ؟یچ -    
 : دیخند    
 و حالت صورتتون ، منم نی کھ شما بھش انداختی با اون نگاه پر از خنده اقتایحق -    

 .  کردمی کارو منیاگھ بودم ھم
 : دمیلبم را با دندان گز    
  بد شد ؟یلیخ.  یوا -    
 : دیباز خند    
  ؟دیدی خندی میحاال بھ چ.  ادینھ ز -    
 : بھ زدن لبخند اکتفا کردم و در ھمان حالت لب زدم    
 .  کارشو انجام بدمھیعمرا بزاره من بق.  ھم کرده یچھ اخم.  ادیداره م -    
 :  گفتی لبریز    
 . فیخدا بھ دادتون برسھ خانوم شر -    
 :  گفتیری امی شد و رو بھ آقاکینزد    
 . دی اگھ معطل شدخوامیعذر م -    
 . یمردک دراز افاده ا.  حساب نکرد یمرا ھم کھ اصال عدد    

 
     

 
 اش در چھل سال ی طراحدیشا.  دی رسی بھ نظر میمی فروشگاه ، کامال قدینما    

 از ی برادی اش کاستھ شده بود ، باییبای بھ مرور از زی و بھ روز بوده ولبایقبل ، ز
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 کھ از فروشگاه یتمام مدت.  می کردی میزی برنامھ ری اش ، کلیکنواختی بردن نیب
بخصوص .  قبلم را با ابراز معلوماتم بپوشانم یکار کردم گندی ، سعمی کردی مدیبازد

 ، ادی کھ بھ احتمال زی انجام کاری برایری امیاالن کھ با او تنھا مانده بودم و آقا
 :  دادمحیتوض.  بود ، کنارمان نبود ی بھداشتسیاستفاده از سرو

کھ از نور بھ  ی داره ، البتھ جورری تاثی در جلب مشتریلی ھم خینورپرداز -    
.  دارم ییشنھادھای پھی کف و سقف فروشگاه ھم یبرا.  استفاده نشھ میصورت مستق

 ی از سقف ھامیتونی سقف ھم ، میبرا.  فروشگاه باشھ ی کلری متناسب با تصودیکف با
 بھ دی منظره جدی سرھی رنگ ھا ، بی و ترکیزیم با رنگ آدیبا.  میکاذب استفاده کن

 . لی قبنی از اای و کی ، مد روز ، کالسیخی ، تارکیسمبل.  میاریوجود ب
 :  و ادامھ دادمدمی کشینفس کوتاھ.  وقفھ گفتن ، دھانم خشک شده بود یاز ب    
 ورزش یکی از عناصر سمبلمی تونی می ورزشلیمثال در قسمت مربوط بھ وسا -    

 . میاستفاده کن
 : گفت    
 . درست متوجھ منظورتون نشدم -    
 یشتری بیبا انرژ.  جالب بود شی برامی قسمت از حرف ھاکیخالصھ ! چھ عجب     

 : ادامھ دادم
 واری دکی ای شنا ، لیمثال گذاشتن استخر ، در قسمت مربوط بھ لباس و وسا -    

 .ی کوھنوردلی درقسمت وسایصخره ا
 :  باال انداختی را بھ طرز جالبشیابروھا    
 . نگی بوکسکی کی برانگی رھی ای -    
 شی توجھ بودن ھای از بیاخم کردم خستھ بودم و تا حد!  کرد ؟یمسخره ام م    

 : یعصب
 دی حق نداری ولدی ، مخالفت کنومدی خوشتون نی ادهی اگھ از ادیخوب شما مختار -    

 . دیمنو مسخره کن
 :  بھ سمتم انداختینگاه تند    
 شی ، کافر ھمھ را بھ کدی نداریریگرچھ ، تقص.  تمسخر وجود نداره ی برایلیدل -    

 . خود پندارد
 برخورد نی ، توقع ادهی اتو کشتی نھای مرد بنیاز ا. نگاه متعجبم را بھ او دوختم     

 :  بودی انھیچقدر ک. را نداشتم 
 . دیشما بد برداشت کرد.  نداشتم ی من اصال منظور بدیول -    
 حد نی و دھانش را با طرح خنده تا آخرزیرا درآورد ، چشمانش را ر نکشیع    

 : ممکن باز کرد
  ؟دیکنیُ زل بزنھ ، شما خوب برداشت مینجوری نفر بھ شما اھیاگھ  -    
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 ، افھی حد مضحک شده بودم ؟ از تصور خودم با آن قنی من تا ایعنی.  ی وایا    
 و بالفاصلھ دمیترس. مانش عوض شد حالت چش.  بر لبم نشست ی اراده ایلبخند ب

 : لبخندم را جمع کردم
 . دمیبھ خدا بھ خودم خند -    
 :  کرد خنده اش را کنترل کندیسع    
 . گرانی نھ ددی بھ خودتون بخندشھی ھمدی کنیسع. خوبھ  -    
 یوگرنھ حالش را جا م.  داشتم ازی کار ننی کھ بھ افیح.  یاحمق از خودراض    

 یاز صبح بدون خوردن حت.  آمد ی کجا مانده بود؟ کاش زودتر میری امنیا. آوردم 
 .  بود دستمزدمنیَ فک زده بودم و حاال اشی ، برای استکان چاکی

 . دی ساکت شدیلی خکدفعھی ؟ دی نداری اگھی دشنھادیخوب خانوم طراح ، پ -    
 رهی با خشم بھ چشمانش خ داد ؟یچطور بھ خودش اجازه م.  کرد یمسخره ام م    

 کوتاه ی لحظھ ایبرا.  دی خندیبھ من م.  افتاده بود زیکنار چشمش چند خط ر. شدم 
.  داشتم ازی کار ننیمن بھ ا.  را با حرص بھ ھم فشردم می را بستم و لب ھامیپلک ھا

 : کردم آرام باشم یسع. وقت از کوره در رفتن نبود 
ھر چند منظور .  خوامی کھ بھ شما کردم ، عذر می و جسارتی احترامی بیمن برا -    
 .  نداشتمیبد

 یصدا.  ندی ضعفم را ببخواستمینم.  چنگ انداخت و چشمانم تار شد میبغض بھ گلو    
 ما را نکھیمثل ا. تماس را برقرار کردم .  بود یریام.  بھ کمکم شتافت یزنگ گوش

 کردم از یسع.  میدر کدام نقطھ فروشگاه ھست قای خواست بداند دقیم.  نکرده بود دایپ
 . بدھم  آدرسی خوراکی قفسھ ھایرو
 :  بھ حرف آمدگریتماس را کھ قطع کردم ، بار د    
 . دی بددهی اکی غرفھ ھا ھم ، ی نام گزاری برادیبا -    
 کردم با او چشم در چشم یسع.  از بغضم کم نکرد نی ایول.  بود انھیلحنش دلجو    

 : کوتاه جواب دادم. نشوم 
 . چشم -    
 :  فرو بردبی کتش را عقب داد و دستانش را در جیلبھ ھا    
 . دی بددهیا!!! خوب  -    
 ی کھ دلم میزیتنھا چ.  رفتھ بود نیتمام حس و حال طرح و نظر دادنم از ب    

با .  بود کی برش کوچک ککی و ی استکان چاکی نشستن و ی جا براکیخواست ، 
  واقعا خوشحالیری امی آقادنید

 : شدم    
 ! ؟دیکجا رفت -    
او مرا از .  ذوق کردم دنشی کھ از بزرگترش دور مانده بود ، از دیمثل بچھ ا    

 : دی ھم فھمیری امیحت.  داد ی نجات مشی مرد و متلک ھانیدست ا
  افتاده ؟یاتفاق -    
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 :  جواب دادمعیسر . من و فرحبخش رد و بدل شد نی بیعینگاه سر    
 . نھ -    
 : دیپرس    
 روز ھی ی کار بمونھ براھی ، بقدیاگھ خستھ شد.  فی خانوم شردهی پریلیرنگتون خ -    

 . گھید
 :ناخواستھ گفتم.  را بھ او اختصاص دھم یگری خواست روز دیاصال دلم نم    
 . مییایقرار نباشھ بازم ب.  کارو میامروز تموم کن. من خوبم . نھ  -    
 :  نزدی حرفی تعجب کرد ولیریام    
 فیاالن ھم تشر.  گھی روز دھی ی کار بمونھ براھیبق.  موافقم یری امیمن با آقا -    

 . دی فنجان قھوه مھمان من باشکی دفتر من حداقل دییاریب
 محول یگریار بھ روز د ادامھ کنکھی از ایناراض. حوصلھ او و دفترش را نداشتم     

 :  گفتمیریشده رو بھ ام
 ی برای کھ تا حدمی فروشگاه کار کنی طرح ھای شرکت و رومیپس بھتره برگرد -    

 . آماده باشنیجلسھ بعد
 :  رفتی توجھ بھ حرفم ، بھ سمت خروجیفرحبخش ب    
 . دیی بفرماکنمیخواھش م -    
 .  حرف با آنھا ھمراه شدمی ندانستم و بزی را جاشتریمخالفت ب    

 
     

 
 زی می کرم دار داخل ظرف روی ھاتیسکویب.  کردم کیفنجان قھوه را بھ لبم نزد    

 ی از ضعفم بکاھم ولی بردارم و کمیکی خواست یدلم م.  کردند ی میبھ من دھن کج
 .  آرزو بودکی تنھا نی کھ افیح

 :  را بھ سمتم گرفتتیسکویفرحبخش ظرف ب    
 . دییبفرما -    
 : با خجالت رد کردم.  بود دهیحتما نگاه حسرت زده ام را د    
 .  ندارملیم. نھ ممنون  -    
 : اصرار کرد    
 . دیامتحان کن.  رهیاز دستتون در م -    
 . او ھم برداشت.  گرفت یری امیظرف را جلو.  برداشتم و تشکر کردم یکی    
 ، کال شمی غرق کار می بد دارم ، وقتیلی عادت خھیمن .  دی ببخشدیواقعا منو با -    

 فی ھا و نظرات خانوم شردهیا. شرمنده شما ھم شدم .  بخورم یزی چکنمیفراموش م
 گزار بودن کھ کال جذب صحبت ھاشون شدم و فراموش ریھم ، اونقدر جالب و تاث

 .  بکنما مختصر از شمییرای پذکیکردم حداقل 
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از . لبخند زد . ناخواستھ نگاھش کردم .  شدیباورم نم!  کرد ؟ی مفیاز من تعر    
 خوشمزه را با لذت تیسکوی تشکر کرد و من بیریام.  کاستھ شد ی ام کمھیحس بد اول

 .  خوردمیشتریب
 :  جواب دادیبعد از عذرخواھ.  زنگ خورد زشی می رویگوش    
 بلھ ؟ -    
 ؟یک -    
 منتظر قھی چند دقتوننیاگھ م.  دارم ی جلسھ کارھین  من االدیبھشون بگ. آھا  -    

 . بمونن
 . دی کنییرایلطفا ازشون پذ. خوبھ .  خوب اریبس -    
 : می بلند شدمیقھوه را کھ خورد.  کھ مھمان دارد میدی کوتاھش فھمیاز جواب ھا    
 . میکنی با شما ھماھنگ می قرار بعدیپس برا.  فرحبخش یممنون آقا -    
در را باز کرد و من . من ھم بھ تکان دادن سر اکتفا کردم . دست ھم را فشردند     

  اسمم بھ سمت صدا برگشتمدنینگاھم بھ روبرو بود کھ با شن. اول از اتاق خارج شدم 
: 

 !  جانشانیپر -    
 او و برمال شدن دنی کھ کم داشتم دیزی چنیآخر.  دیرنگم بھ وضوح پر. نگار بود     
 کردن جلو ی روبوسیھمانطور کھ برا.  بود یری فرحبخش و امیقھ بودنم جلومطل

 :  کردم خودم را کنترل کنمیسع.  رفتم یم
 . سالم -    
 : مرا محکم بھ خود فشرد    
 ی دادیچرا جواب تلفنامو نم.  دلم برات تنگ شده بود د؟ییاصال معلوم ھست کجا -    

 ؟
.  با خانواده می ھایریآن ھم در اوج درگ. ھ دو بار ن.  بار زنگ زده بود کیفقط     

 نینگاه متعجبش ب.  دادن نداشتم حی اعصاب توضیعنی. نتوانستھ بودم جوابش را بدھم 
 : اجازه ندادم دچار سوءتفاھم شود.  در گردش بود یریمن و ام

 . یری امیآقا. ھمکارم ھستن  -    
 بھ خاطر آورده باشد بھ سمت یزیچ کھ ییبعد گو.  کردند یبا ھم احوالپرس    

 : دیفرحبخش چرخ
 .  ذوق زده شدم ، تورو فراموش کردمشانی پردنیاونقدر از د.  دی ببخشی وایا -    
 : فرحبخش با لبخند جواب داد. در ھمان حال با او دست داد     
 صدف کو ؟. کامال مشخص بود  -    
نگار با .  داشتھ باشند یکی حدس زدم ارتباط نزدی کارطیاز دست دادنشان در مح    

 : ذوق بھ سمت کالسکھ بچھ رفت
 .  صدف خانومنمیا -    
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 باردار بود و بعد از آن ، آنقدر اتفاقات بد و پشت سر ھم افتاد دارمانی دنیدر آخر    
 :  دخترش را نوازش کردمفیبا انگشت اشاره پوست لط. کھ کال فراموش کردم 

 . یچھ دختر ناز.  گمی مکیتبر -    
 : با افتخار دخترش را بھ سمت فرحبخش گرفت    
 . زمی عزیمرس -    
 : دی در آغوش کشاطیفرحبخش صدف را با احت    
 . تونمی نمیدونیتو کھ م.  بغلم نوینده ا -    
 :  و شانھ باال انداختدینگار خند    
 . ی نشیی دای خواستیم -    
 تنھا در رنگ دیشا.  شباھت نداشتند ادیز.  دی آنھا چرخنینگاھم ب. برادرش بود     

 . پوست
 :دینگار پرس    
 ؟یکنی کار منجایا. مبارکھ .  ی مشغول کار شددونستمی نمشانیپر -    
 : فرحبخش گفت    
 . خانوما تازه مشغول صحبت شدند.  دینی بشدیی لطفا بفرمایری امیآقا -    
 :  برگشتمیری امیبا خجالت بھ سمت آقا    
 . میری مدیھر وقت گفت. حواسم بھ شما نبود .  دیواقعا ببخش -    
 .  نگار از آنجا فرار کنمی دادم قبل از جواب دادن بھ سوال ھای محیترج    
 . دیشما راحت باش -    
 : نگار مداخلھ کرد    
 . فنجون قھوهھی دنینوشبھ اندازه .  شمی مزاحمتون نمادیز -    
 .  بھ نشانھ احترام خم کردی سریریام    
 از گذشتھ بھ ی ، قسمتی قرار کارنی کاش در اولیا. و ضربان قلب من باال رفت     

 .  کردی نمیحالم دھن کج
 

 ) شھرام    ( 
 

  دھمی مادر گوش مفاتی و توصحاتی کنم ،بھ توضی می بازمیھمانطور کھ با غذا    
: 

 .  مونھیشھرام جان ، بھ خدا دختره مثل دستھ گل م -    
 باشد ، ھی دستھ گل شبکی کھ بھ یتصور دختر.  نشاند ی ، لبخند بھ لبم مھشیتشب    

 گذارد و ی ذوق و شوقم میلبخندم را بھ پا.  دستھ گل کوکب کیمثال . خنده دار است 
 :  دھدی ادامھ میشتریبا آب و تاب کھ نھ ، ھمان شاخ و برگ ب

 یاطی ، خی ، گلدوزی باره ، آشپزی ھنر مھی از ھر انگشتش گفتیحاج خانوم م -    
 . لی تکمھیزیجھ.  پاشھ ری زنی ماشنیبھتر. دانشجو ھم ھست . ، چند تا زبان بلده 
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 فی اراجنی خواھد با ای پندارد کھ می ھنوز مرا بچھ مای از حد ساده است ادی زای    
 .  دھدبی شان است ، مرا فررخواھانھی خی ھایور ھم کھ مختص دیخالھ زنک

 تو لب ھیکاف.  بسھ پسرم ؟ی اون عشق و اشتباھت بسوزی بھ پای خوای میتا ک -    
 ....  بھ صد تاارزهی تار موشون مھی کھ بی خوب و نجی دختراستنیکم ن.  یتر کن

 بار نیآخر.  کندی ، حرفش را قطع و بھ گفتن استعفرهللا ، بسنده متمیاز ترس عصبان    
 آنکھ جوابش را بدھم از خانھ رفتم و تا چند ماه ی بد گفتھ بود ، بشانیکھ درباره پر

 اگر خانواده ھا دیشا.  دارم ادی را بھ شیھنوز متلک ھا. جواب تلفنش را نداده بودم
آه .  ھم نھ دیشا.  دی رسی نمنجای بھ امانی دادند ، زندگی مشان انعطاف نشتری بیکم

 : ردی گیدنبالھ حرفش را م.  کشمی میکوتاھ
 ی چکار می من بودیتو جا.  چشم خانوم ابروئھ ی بگم باالیزارینم.  بابا یا -    
 . ختی بھ ھم ری باز شد ، ھمھ چتی پاش بھ زندگی ؟ قبول کن از وقتیکرد
 :  دھمیکالفھ بشقاب غذا را بھ عقب ھل م    
 . خوشمزه بود. ممنون  -    
 :  شودی ام میمتوجھ دلخور    
 تورو کنار گذاشتم ھیسھم.  می تنھا بخورومدیدلم ن.  یومدی کھ نشبید. نوش جان  -    
 .  در خونھ اتاوردمی ، می بودومدهیاگھ امروزم ن. 

 :  گذارمی دستش میدستم را رو.  است انھیلحنش دلجو    
  نکرده ؟ریبابا د -    
 :  گذاردی جواب میسوالم را ب    
 . دونھی تو رو ھم کامل مطی ؟شراینیقرار بزارم دختره رو بب -    
 :  دھمی مرونینفسم را پر صدا ب    
بزار .  بزار بھ حال خودم باشم. من قصد ازدواج ندارم .  دلم زیعز. مادر من  -    

 رو ی بحث تکرارنی ، اامیاگھ قرار باشھ ھر دفعھ کھ م.  رمی آرامش بگنجای اامیم
 .  تو خونھ خودم و شرکت بمونمدمی محی وسط ، ترجیبکش
 :  شودی میعصب    
 درست ، خوب تو ھم ھر بار گمیھر دفعھ من م.  برام اری بلیخوب بگو چرا ؟ دل -    
 ؟ تا ی تو اون خونھ تنھا بمونیخوای می ؟ تا کیآخرش چ.  تو کاریاری نھ ملی دلی، ب
 زن یخوایاگھ نم.  یوفتی ترسم بھ گناه بی ؟ اصال من میری از رستوران غذا بگیک

 .  خونھنی تو ھمایکن و ب  ھاتو جمعلھی ، پاشو وسیریبگ
اسفم را بھ  دست از پا خطا کنم ؟ نگاه متدی ترسیم!  ؟وفتمی گفت ؟ بھ گناه بیچھ م    

 : او دوختم
 ینجوری شما منو اوفتم؟ی کھ من بھ گناه ننھی ای کردناتون برادای دختر پنیتمام ا -    

 ؟یشناخت
ِ من و من کردیکم     ِ : 



 284 

.  گرفت شھی حرف مردم رو نمی جلویول.  شناسم یمن تو رو خوب م. نھ پسرم  -    
 مردم دنبال بھانھ ی ولی دارییازھای نھی ، ستی خودت نریتقص.  یخوب تو ھم جوون

 یلی ھا و مراسما ھستم ، خھیری خنیمنم کھ ھمش تو ا. ھستن کھ بھ آدم تھمت بزنن 
 طالق نیھم.  و چند سالھ ما نی چندی آبروبھ  چوب حراج بزننخوانیکسا ھستن کھ م

 رفت گھی و چرت و پرت ، نساخت پشت سر خانواده ، دعھی سرو صداتون ، کم شایب
 یزی چھی کھ خوامیمن صالح تورو م.  خودش رو داره ی کھ جای شرعری غیو آمدھا

 . گمیم
 حرف ھا نیاز ا!  ؟یرشرعیرفت و آمد غ! تھمت ؟!  ؟عھی ؟ شاگفتیاز چھ سخن م    
 : دی رسی بھ مشامم نمی خوبیبو

  ؟ھی حرفھاتون چنی زدن الی فھمم دلی من اصال نمد؟ی واضح صحبت کنشھیم -    
 :  دادی پدرم خبر از آمدنش میصدا    
 یکنیفکر م.  ی برف و از دور و برت غافل موندری زیسرت رو مثل کبک کرد -    

 .ی بکنیتونی میھر کار خواست
 : بھ احترامش بلند شدم و سالم کردم    
 .  نکردم کھ بھ خاطرش شرمنده باشم و از حرف پوچ مردم بترسمیمن کار -    
 : لم را خراب کردپوزخند صدادارش حا    
 کھ دور و ییکال تموم کسا.  وانھی ددمیشا. البد ملت کورن . خوب خدا رو شکر  -    

 .  عقلن جز خودتنیریبرت ھستن ش
 :  کرد جو را آرام کندیمادر سع    
 شما شلوغش ستی آدم حسود ، دو تا حرف مفت زده ، قرار نھیحاال .  بابا یا -    
 . دیکن

 : پدر طعنھ زد    
 .  بکنیی تنھای بکنیخوای ھم میحداقل کار -    
 :  آرام بمانمنی از اشترینتوانستم ب    
  ؟شمی محاکمھ می االن دارم بھ چھ جرمدی ؟ حداقل بگدی زنی حرف میدرباره چ -    
 : باز مادر مداخلھ کرد    
 گفتھ و بابات باور کرده ، تو یاتی چرندھی خبر ، ی از خدا بھیقربونت برم حاال  -    

 . حواست رو جمع کنشتریب
 شدی زده مھی کھ در لفافھ و با گوشھ و کناییآن زمان کھ آرام بودم از حرف ھا    

 :  باال رفتمیناخواستھ تن صدا.  اعصاب ی بی روزھانی بودم چھ برسد بھ ازاریب
 ، دی آخر بگدیی خوای رو کھ میزیِ بھ ھم نباف مادر من ، چسمونیآسمون و ر -    
 .  اعصاب ھستمی بی روزا بھ اندازه کافنی و خالص ، کھ انی اول بگنیھم
 :  زدزی می رویپدر با کف دست ضربھ محکم    
 یُ رو سرت و ھوار بکشی صداتو بندازیدیھنوز من نمردم کھ بھ خودت اجازه م -    

 ی جنابعالی اعصابیمگھ ما مسئول ب.  کھ نداشتھ باش یاعصاب ندار. سر مادرت 
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.  گھی نھ کس دی کھ سرت آوار شده ، مسببش خودت ھستیبتی ؟ ھر بال و مصمیھست
 رشتھ ی گفتم کار منو دنبال کن ، رفتی چرھ.  ی بردشی ، کاراتو پیُ با غد بازشھیھم

 ھی.  اوردمی خودم نیبھ رو.  یُ حرف من ، تره ھم خرد نکردیدلخواه خودتو و برا
 رو ی کھ زده بودی خوام ، بعد گندی تو گلوت کھ زن میتو انداخت و صدایروز اومد

 می جمع کردنش ، ھزار جور حرف مربوط و نامربوط بشنوی برامیشد و مجبور شد
 شدن کھ عکس رتی غی بھ بچھ ھامون کھ اونقدر بمی و نون حالل ندادمی ناموسی بکھ

 ی و برامیم کردگردن خ.  زارنی دزدن و براش دام می اجازه میدختر مردمو ب
 و باز ی روزم اومدھی تو خونھ و می آوردی خاص و عام نشدن ، عروس اجباریرسوا

زنمو طالق !  ؟ی کھ چنیی پاینداختُ ، سرت ای انھی زمشی و پثی حرف و حدچی ھیب
انگار نھ .  یمونی و ساکت میریگی ، خفھ خون ملی بھ چھ دلمیگی میحاال ھر چ. دادم 

 عمر برات زحمت ھی و میانگار نھ انگار ما ھم پدر و مادر.  میانگار کھ ما ھم آدم
 ی چھر ، دی ، تفاھم نداشتدیمشکل داشت.  یاصال مارو داخل آدم حساب نکرد.  میدیکش

 دو تا دیشا.  ی کردی صالح و مشورت مھی و یومدی بود کھ منیکھ بود ، درستش ا
 از ھم بپاشھ و خودت بھ تی داد زندگی و اجازه نمزدیبزرگتر دو کلوم حرف حساب م

 زی و ما رو مترسک سر جالی خودت کدخدا شدیبرا.  یوفتی حال و روز بنیا
.  ی ھاتو برامون آوردیی آبروی و بن و االن اعصاب داغویکشاورزاتم حساب نکرد

 حرف پدر ی رومیوهللا ما جرات نداشت.  کردنمون تی بچھ تربنیدستمون درد نکنھ با ا
.  بھ حال و روز شما و بچھ ھاتون ی شدن ، وانی بچھ ھامون امیو مادرمون حرف بزن

  ، تومییای بھ دلت راه می ، ھر چمی کنی می و صبورمی مونی ما ساکت میھر چ
 نی ، پا تو اتی با عصبانی بھ بعد حق ندارنیاز ا.  شتری و طلبت بشھی درازتر مزبونت

 خونھ بود ، غم و نی از ارونی و خنده ھات مال بیھمونجور کھ خوش.  یخونھ بزار
 .  ھمونجای بریغصھ ھاتم م

 داشتند و یچھ دل پر.  محکم بھ سمت اتاقش رفت ی را زد و با قدم ھاشیحرف ھا    
 کالمش بھ روح و روانم خش قتی پتک شد بر سرم و حقشیحرف ھا. من غافل بودم 

 اب سوالم بودم جودنیمن ھمچنان در انتظار شن.  نبود دنی وقت پا پس کشیانداخت ول
: 

  خبرم ؟ی راه انداختم کھ خودم ازش بیی آبرویمن چھ ب -    
 : دستش را گرفتم. مادر اشکش را پاک کرد     
 . جواب سوالم رو بده -    
 : سرش را بھ نشانھ تاسف تکان داد    
 دهی دنکھیمثل ا.  خونھ شماست کی ، نزدنای ، خونھ ملوک خانوم ای دونیتو کھ م-    

 . ی دختر چند روز تو خونھ بودھیا ب
 نکھی ایول.  بودم زاری بشی از او و دخالت ھاشھیملوک خانوم عمھ پدرم بود کھ ھم    

 :  دانستمیاز کدام دختر حرف زده بود را نم
 . دروغ گفتھ.  زر مفت زده ھی فضول رزنیاون پ! دختر ؟ -    
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 : مادر پشت چشم نازک کرد    
با . اتفاقا اصال چرند نگفتھ .  رینخ.  زھای چندی ، مردم نگویکزیتا نباشد چ -    

 . ی دختر قد بلند و چشم رنگھی.  حرف زده قیمشخصات دق
 توانم ی کھ میی برم و تا جای فرو ممیدستم را داخل موھا.  زدیاز آرزو حرف م    

 : کاریامان از مردم فضول و ب.  کشمیم
 .  اومده تو خونھ ماگھی مرد دھی فضول نگفت کھ اون دختر با رزنی پنیبعد ا -    
 :  دھدی جواب مزندی را ھم موانی داخل لعیھمانطور کھ با قاشق ما    
 آوردن ری گی بدتر از خودش ، خونھ خالقی با رفگھیم.  جاست نیاصل مشکل ھم -    

 !. شده ؟ی چرا بابات عصبیکنیفکر م.  برن خونھ یو زن م
 :  خشمم را کنترل کنمکنمی میسع    
 اون یشما چرا بھ حرفا.  بھ فکر کفنش باشھ دیِ پاش لب گوره باھی احمق ، رزنھیپ -    

  ؟ادتونھی رو یعل.  دهی ؟ از شما بعدیکنیتوجھ م
 :  فکر کردیکم    
  قبول شد ؟یھمون کھ پزشک -    
 :  باعث شده بود در ذھن مادرم بماندی کھ رشتھ دھان پر کن علکنمیخدا را شکر م    
 بدتر از خودمھ کھ با خالھ اش اومد و چند قی ھمون رفنیا. ھمون کھ دکتره . بلھ  -    

 .  مھمون من بودنیروز
 :  زندی بھ صورتش میبا دست ضربھ ا    
  ؟یگیراست م. ِاوا خدا مرگم بده  -    
.  است ی از گناه ، ھمان مدرک عل شدنی مبرلی تنھا دلدانمیم.  زنمیپوزخند م    

 : دی گویمتفکرانھ م
ِا ا ا.  سازن ی مردم چھ از کاه ، کوه منیبب -     ِ ِ ... 
 : ردی گی داخل دستش را بھ سمتم موانیل    
 ھیحاال .  کم آروم شھ ھیبزار .  ھم بگو نارویبراش ھم.  بده بابات نویپاشو برو ا -    

 .  خوشگلھیلی خگفتی آقا ، مجرده ؟ ملوک می خالھ علنیسوال ، ا
.  کشدی وصل کردن من و خالھ اش بھ ھم نقشھ می برای دانم کھ بھ زودیخوب م    

.  رمی گی را موانی و لدھمیجوابش را نم. کھ متوجھ مطلقھ بودنش نشود یالبتھ تا زمان
اصل کالم .  از ملوک خانوم ندارد شی ھادهی بھ شنی پدرم ربطی دانستم حرف ھایم

.  پدر نھ ی گرفت ولی حرف ھا قرار منی اری تاثت مادر تحدیشا.  بود یگری دزیاو چ
 یرو.  دھم ی منیی را پارهی و دستگزنمیچند ضربھ کوتاه م.  روم یبھ سمت اتاقشان م

 از کنار تخت گرشی گذاشتھ و دست دیشانی پی دستش را روکی و دهیتخت دراز کش
 :  گذارمی کوچک کنار تخت مزی می را رووانیل.  است زانیوآ

 .  مامان دادنویا -    
 :  بوسمی را مزانشی و دست آوزنمی زانو منی زمیکنار تخت رو    
 . منو بخاطر تمام اشتباھاتم ببخش -    



 287 

 توانم انجام ی بھ دست آوردن دلش می است کھ برای جملھ کوتاه ، حداقل کارنیا    
 و بھ زمی خیبر م.  در توان دارم ی بد روحطی شرانی کھ در ایزیحداقل چ. دھم 
 .  شومی از اتاق خارج میآرام

 
    

 فرار از یبرا.  کنم ی نگاه مواری دی دھم و بھ ساعت روی بھ بدنم میکش و قوس    
 ی تمام میھ ھا ک دغدغنیا.  افکارم ، خودم را با کار مشغول کرده ام ی ھادنیھرز پر

 جواب دادن یاسم بھروز برا.  دارمی را بر میگوش.  خورد یشوند ؟ تلفن زنگ م
 توانم از ی میتا ک.  فھمند یآخرش کھ ھمھ م. روم  یبا خودم کلنجار م.  کندیدودلم م

 : کنمی فرار کنم؟ تماس را برقرار مقتیحق
 جناب مھندس. بھ بھ  -    
 :  شاد استشھیمثل ھم    

 ؟یسالم بھروز جان خوب -    
 : کندی می را قاطی و شوخیجد    
 .  ذرهھی ری بگلیتحو.  ما ی برایچھ عصا قورت داده شد! اووو  -    
 :  مانده ام تا سبکم نکنندنی داند سنگینم    
 . سرگرم کار بودم.  ھی چھ حرفنیا -    
 : کندی نثارم میظی غلی بابایا    
 اون شب ینکنھ با ھمون خانوما.  ی شما سرگرم کار بودمیھر وقت ما زنگ زد -    

 سرت گرمھ کاره ؟
 : کندی مانی بیمتلکش را در قالب شوخ    
 .  تو پاچھ ھایکنیخوب م -    
 : بلند و پر صدا.  خندد یم    
 ، فکر  دارمی کھ قرار کاری اونشب دور برداشتھ بودنی ؟ ھمچگمیمگھ دروغ م -    

 .  کل تجسماتم پرپر شدھوی.  سر قرار انی کلفت ملیکردم االن دو تا آدم سب
 :  خندمیم    
 ی کلفتاشم ملی ، سبیزدی منو چوب ماهی زاغ سگھی کم دھی ، یخوب شما زود رفت -    

 . یدید
 :  خنددیھمچنان م    
 . قی رفابیما را ھم در.  نامرد تک خور یا -    
 اش ی شوخیحت.  شوم ی مری ، دلگکندی بد فکر منازی در مورد آرزو و پرنکھیاز ا    

 : را ھم دوست ندارم
 دخترت چطوره ؟ -    
 :  از آن است کھ نفھمدزتریت    
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ُاالن داشتم زر مفت م.  دمیخوب فھم -      ھمکاراتون باد ی برارتتونیرگ غ.  زدمیِ
 . صدف ھم خوبھ و دست بوس شما ھست.  خوامیبنده عذر م. کرد 
 :  بنددیدر ھر صورت متلکش را بھ نافم م    
  چھ خبرا ؟گھید.  میچاکر -    
 : کندیعطسھ م    
  ؟ھی آخر ھفتھ برنامھ ات چی ، براشمی مزاحمت نمادیز.  یکار دار.  دیببخش -    
 :  آوردی مادمی را بھ می شخص زندگنی ، منفورترری مشترکم با او و امیبرنامھ ھا    
 .  دعوتمنایاگھ اشتباه نکنم ، خونھ مامان ا -    
 فکر یکم.  بزرگ و کوچکم از دستم در رفتھ بود ی روزھا حساب دروغ ھانیا    
 : کرد
حاال باز اگھ .  یای تو ھم بمی کوه ، گفتمی بری مجردری با اممی خواستیم. چھ بد  -    

تا .  پوسھ ھا یدلت م.  تنھا نمون بابا نقدریا.  ای بیچونی بپناروی مامانت ایتونی میدید
 ؟ی خودتو عذاب بدیخوای میک

 بھ او گفتھ بود ؟ یچھ کس. حاضر بودم قسم بخورم .  دانست یاو م! عذاب ؟! تنھا؟    
 : دمی فھمی مدیبا

  ؟یدیتو از کجا فھم -    
 : حس کردم دستپاچھ شده است    
 .  نگار گفتیاخوب راستشو بخو -    
 : دھانم خشک شد    
  ؟دهیاز کجا فھم -    
 :  مکث کردیکم    
 . دهی دُشانیپر -    
 :  کندی ام می کوتاھش عصبیجواب ھا    
  کجا ؟؟یک -    
 :  کرد آرامم کندیسع    
 نگار یوقت.  شھرام بخوام باھات صادق باشم ، مخصوصا بھت زنگ زدم نیبب -    

 ما طفره دنی ھمھ مدت از دنی چرا ادمیتازه فھم.  جا خوردم یلی کرد ، خفیبرام تعر
 کھ ستیقرار ن.  می ھم بودقی ما رفیناسالمت. راستش اولش بھم برخورد .  ی رفتیم

 دمی دی ولی کھ زنگ زدم خواستم خودت بگولشا.  می ھا کنار ھم باشیفقط تو خوش
 .  خودم گفتمنی ھمی برایکنی فرار میباز دار

 
 خواست یدلم م.  مخم بود ی از اندازه روشی بشیحرف ھا.  زدی حرف میلیخ    

 یآخ کھ ھر چھ م."  یکشی من سرک مھیبھ تو چھ کھ تو زندگ"  بزنم ادیسرش فر
 ای او ی من در رستوران حس فضولدنیحتما بعد از د.  دوستانم بود نی از ھمدمیکش

 ھی دانم گالی حال حرف زدن بود و نمدر ھنوز. خدا لعنتشان کند . نگار گل کرده بود 
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تنھا .  را نداشتم اتشیھر چھ بود حوصلھ او و چرند.  داشت آرامم کند ی سعای کرد یم
 ھم دی است ؟ شادهی را کجا دشانی بود کھ بفھمم ، پرنی داشت ، اتی اھممی کھ برایزیچ

 : حرفش را قطع کردم.  کرده بود یفضولبھ او زنگ زده بود و 
  ؟دنی رو دگھی کجا ھمدینگفت -    
 :  بوددهی رنجشیتن صدا    
 یاتفاق.  کنھی داداش نگار کار می برایی جوراھی شانیپر.  ھا ی دادری بابا گیا -    
 . دنی رو دگھیھمد
  کرد ؟ چطور پدرش اجازه داده بود ؟ی کار مشانیپر    
 ی اتفاق وسط بود نھ فضولی کھ پانیھم.  دمی نفھمیزی بھروز چی حرف ھاھیاز بق    

 .  کردی متی کفامی، برا
 

 ھیخواستم .  بود نی گفتنش برات سنگدونمیم.  دلخور نشو شھرام کنمیخواھش م -    
 .بار از دوشت بردارم

 .  شودی تر منی سنگمی فھمد ، بار شانھ ھای می دانست کھ ھرگاه کسینم    
 :ادامھ داد    

 امی مری جمعھ صبح آماده باش با امی رو بزار کنار و برایحاالم مسخره باز -    
 . دنبالت

ھر قدر کھ .  است ری دانستم کھ نقطھ مقابل امیم. حوصلھ مخالفت کردن نداشتم     
 .  و لجبازلھی با مالحظھ بود ، بھروز بد پریام

 دانم یچقدر گذشت را نم.  نشستم زمی پشت متماس را قطع کردم و کالفھ تر از قبل    
 :  استنازی دانم پریم. چند ضربھ بھ در خورد . 

 .  توایب -    
 : کندیدر را باز م    
 سالم -    
 :  پاشمیلبخند خستھ ام را بھ صورتش م    
 . نی بشای ؟ بیخوب. سالم  -    
 : ندی نشی مبل منی اولیرو    
 . کھی ترافریھمش تقص.  شد ری ددیببخش -    
 : رمی گی مشیظرف شکالت را جلو    
 . من مشغول کار بودم.  ی نکردرید -    
 :  داردی بر میکی    
 . ممنون -    
 : گردمی برممی گذارم و سر جای مزی میظرف را رو    
 چھ خبر؟ -    
 : کندی ام را حس میخستگ    
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  موقع اومدم ؟یب -    
 حال خوب او را می خواھم با حرف زدن از غم ھاینم.  دھم یکان مسرم را ت    

 : می گوی میبا لحن شوخ.  الزم است ی ظاھر سازی کمیگاھ. خراب کنم 
 .  بپرس بنده در خدمتمی داریخوب ھر سوال -    
 :  شودیصورتش سرخ م    
 دونمی در موردش نمیچیدوست شماست و منم ھ.  بگم ی چدونمیخوب راستش نم -    
 . شناسھی آقا رو نمی بھتر از شما علچکسیگفتم ھ. 

 .  ماسک شادم عقب نرودکنمی میسع    
 

 ) شانیپر    ( 
 

.  دوستانش نگفتھ بود نی ترکی نزدی بود کھ شھرام از جدا شدنمان برابی عجمیبرا    
آن وقت من در کمتر .  داد کھ کال رفت و آمدش با آنھا را تمام کرده است ی نشان منیا

 نگار حرف زده ی احمق براکی مثل نکھیاز ا.  ، خودم را لو داده بودم قھیاز چند دق
 شھرام در رستوران گفت ، دنی کھ نگار ، از دیزمان.   داشتمیبودم ، حس بد

 . ناخواستھ کنجکاو شدم
 : ر گوشم بود نگار ھنوز دیصدا    

 
اولش .  دمی خانومش تو رستوران دیُچند روز قبل ، شھرام، با دو تا از ھمکارا    " 

.  دیکنی فرق میلی خی اافھیاز لحاظ قد و ق.  نھ دمی دقت کھ کردم دی ولییفکر کردم تو
" 

.  گذاشت ی نمی زمان با ھمکاران خانومش در رستوران قرار کارچیشھرام ھ    
 ، در یِحتما با ھمان دختر چشم آب.  نبود کھ بخواھد قرار بگذارد یاصال کارش جور

 ! کھ بود؟گری زن دکیاما آن .  بود یحال خوشگذران
 :  بودمدهی احمق عجوالنھ پرسکیمثل     
  نبود ؟یِدختر چشاش آب -    
انگار در . ر کرد  فکیکم.  نگار رسوا کرده بود شی سوال بچگانھ ، مرا پنیھم    

 :  مناسب باشدیذھنش دنبال جملھ ا
  شده ؟یزی بگم ؟ چی چھ جوریعنی....  تو و شھرام شانیپر -    
 : کوتاه و مختصر جواب داده بودم.  نبود یراه فرار    
 . میجدا شد -    
و .  فرو داد ی کھ بھ سختی آب دھانیحت.  چشمانش ھنوز در ذھنم بود یناباور    

 خواست تمرکز ی مدیشا.  کرد ی را وجب مواری صورتم ، در و دی کھ بھ جاینگاھ
 . بسنده کرد" متاسفم "  بھ گفتن تی ساکت ماند و در نھایھر چھ کھ بود کم. کند 
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 یداری موقع باز شده و دی کھ بی آشفتھ و فرستادن لعنت ، بھ زبانیمن ماندم و ذھن    
 . ِکھ سرنوشت ، سر راھم قرار داده بود

 
.  ام نمانده است یوانگی تا دیزی چادی از فکر کردن زنمی نشی تخت میکالفھ رو    

 :  کنمی ماهی دارم و با سخاوت خطوطش را سی را برممی روزھانیسنگ صبور ا
 و خوادی مھیتو ھم دلت گر.  ی تو ھم مثل من تنھا ھستدونمیم. باز اومدم سراغت     " 

ِخوب آخھ تو خود خود من.  ادیفر  . یِ
 و ی کھ خودتری سخت و نفس گی لحظھ ھانیاز ا.  یی تنھانی از دست ای وایا    

 ای ، بری سردمو بگی و دستاایب!  خدا یا.  رهیگی رو می دلت بھانھ چیدونیخودت و نم
ِ دل گھی دیحت.  ستی دلسوزم نچکسیھ.  گرفتھ ھا ییقلبم رنگ تنھا.  نی ببایب. خدا 

 نی خدا؟ اگھ اشمی نمی خالزمی ری اشک میھر چ چرا.  سوزهی خودم نمیخودمم برا
.  گمی ؟ من و دفترو می کردیکی چطور ما دو تارو یدید.  کردم یدفتر نبود دق م

 ترسم تو یم.  نگران قضاوت کردناش باشم نکھی براش درددل کنم بدون اتونمیحداقل م
 .  شموانھی ددمیشا.  رمی ھم بمیی تنھانیتو ھم بمونم و یی تنھانیا

 ی خوب دلش م؟ی ؟ از کیتو ھم حرصت گرفتھ ؟ از چ.  می با ھم روراست باشایب    
 ی با ده تا چشم آبخوادی داره ، دلش میاصال بھ من و تو چھ ربط. بھ تو چھ . خواد 
از اولم از .  نھیآره حتما ھم.  کنھیدل خودشم نخواد ، اون مامانش مجبورش م. باشھ 

 .  راحت شدهگھیاالنم کھ د.  ومدیمن خوشش نم
 .  خودش خواستھدمی بگم؟ شای مجبورش کردن ؟ چیکنیتو ھم فکر م    
 رنی گوشھ و غصھ بخورن ، زود مھی ننیمگھ مردا مثل ما زنان کھ تا آخر عمر بش    

ال مگھ بھ خاطر اص. خوب تو ھم برو .  ور دلشون زارنیده تا بھتر و خوشگلترشو م
 ؟ خوب کجاست االن ؟ اونم دی رسنجای بھ اتینبود کھ کار زندگ" ب " ھمون جناب 

 .  و خودتخودت  ویتو موند. رفت سراغ عشق و حالش 
 کھ ی شده کھ شھرام برات مھم شده ؟ اون موقعی ؟ چیکنی می حسودیاالن دار    

 ...  بھیدی و چسبی داد قدرشو ندونستیبرات جون م
 . ولش کن    
 یآخرش چ. اصال بھتر .  گفتھ ممیحتما تا االن بھ مر.  دلم بزارم یحاال نگارو کجا    

حاال .  بابا یا.  فھمھ ی مشمیاالن اون برادر از خود راض.  دنی فھمی؟ ھمھ کھ م
َاه اه .  بشی و بدترکاهی داداش سدنی دادی بگھی روز دھی شدینم  لیانگار از دماغ ف... َ

 حاال چکار کنم؟.  از درکھیمرت. افتاده 
 . " گمیرو م" ب "  ؟ جناب دهی تا االن اونم فھمیکنیتو فکر م    

 
 ایاز ترس اسم برد.  کنمی سر برسد پنھانش می کسنکھی بندم و قبل از ایدفتر را م    

  دانم ازیخودم نم.  است دهیحتما تا االن او ھم فھم. نوشتھ بودم " ب " را جناب 
 و کنمی می را سپرمی طرف با خاطرات شھرام روزھاکیاز .  خواھم ی چھ میزندگ
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 کالف سردرگم کی مثل میزندگ.  ھستم ای بردانستن ندای کنجکاو دانستن گریاز طرف د
 . شده است

 خواھد اشک ی دلم نمیحت.  گذارمی سرم می و بالشم را روکشمی تخت دراز میرو    
 .  شومی خواب مری شوند و اسی منی کم کم سنگمیپلک ھا.  زمیبر
 

 پشی کھ زی تخت خواب دو نفره داخل اتاق خوابم نشستھ ام ، با لباس عروسیرو    " 
با .  کھ تخت را پوشانده ی سرخی گلبرگ ھایبھ خاطر چاقتر شدنم ، بستھ نشده و رو

 نیذوق و شوق فراوان بھ در اتاق چشم دوختھ ام و منتظرم کھ شھرام را در اول
قلبم .  دھد ی نشان از آمدنش مدی چرخش کلیصدا.  کنم ریسالگرد ازدواجمان غافلگ

 .  دوزمیچشمان مشتاقم را بھ در م.  کندی می تابی بنھیدر س
 ی مینگاھش ابر.  شدنش دارد ریش نشان از غافلگ ، برق چشمانکندیدر را باز م    

عشق ، .  آورد یسرم را باال م.  ردی گی می و چانھ ام را بھ نرمندی نشیکنارم م. شود 
 چسباند ، ی اش منھیصورتم را بھ س.  زدی ریسخاوتمندانھ از نگاھش بھ نگاھم م

 فرو ی کشم و بھ خلسھ ای ممی ھاھی بھ رصانھیحر عطر تنش را.  قلبش کی نزدییجا
دست .  کھ سالھا از او دور بوده ام ییگو.  کرد ی نمبمی نصی آرامبخشچی روم کھ ھیم

آرامش بھ ذره ذره .  شوم ی شوند و من در آغوشش گم می دور شانھ ام سفت مشیھا
 خواھم ی دورمانده از آب میمثل تشنھ ا.  بندم یچشم م.  شود ی مقیوجودم تزر

 ی آشنی ایچقدر دلم برا! "  خانوم ؟ی آشیخوب"  کندی ممی لب صداریز.  شوم رابیس
 کھ ی تنی شود از سردیناگھان ، سردم م.  دانستم ی تنگ شده بود و نمشیگفتن ھا

 یسیبا حس خ.  کھ نوازشگرم شده است ی کرده اخی و دستان دهیمرا در آغوش کش
 ی فاصلھ می خون گرفتھ است با ترس کمرنگ لباسش.  کنمیصورتم ، چشم باز م

 است دهی کھ مرا در آغوش کشی جانی اسکلت بدنیاز د.  برم ی و سرم را باال مرمیگ
 یقھقھھ مستانھ ا.  شود ی در گلو خفھ ممی بکشم اما صداادی فرخواھمیم.  کنمیوحشت م
،  یبھمان دختر چشم آ.  چرخانم ی رسد ، سرم را می تخت بھ گوشم میاز آن سو

 میدنبالھ بلند لباس در پا.  فرار کنم دیبا.  خنددی تخت من ، در آغوش شھرام میرو
 ام در اتاق ھی بلند گری و صداگذارمی زانو میسر رو.  کندی منمی و نقش زمچدی پیم
 ی است و من با تنیاتاق خال.  آورم ی شوم سرم را باال می کھ آرام میکم.  چدی پیم

بدنم را با .  اندازد ی در اتاق نقش می روی مردھیسا.  ام ھ نشستنی زمی ، روانیعر
 ." زنمی مادی پوشانم و نام خدا را فریدستانم م

 :  کابوسم استانی پرند پایصدا    
 . ینی بی خواب بد میدار. پاشو .  شانیپاشو پر -    
.  منی بی را درنگاه تنھا خواھرم می و بعد از مدت ھا رنگ نگرانکنمیچشم باز م    

 یچھ اشکال.  دھم ی شدن مزی و بھ اشک اجازه سررکنمیخودم را در آغوشش رھا م
 .  شودی نممی خواھرم ، نوازشگر شانھ ھایدارد اگر دست ھا
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مھندس .  بار تنھا ھستم نیا. ِ بھ سرعت خودم را بھ دفتر کار فرحبخش برسانم دیبا    
 نوشتھ شده بود ، یریبل کھ توسط ام ، بعد از خواندن گزارش کار دفعات قیموسو

 داد کھ روند حی توضیخانوم ھرات.  دانست ی ضرورری جلسھ غنیحضور او را در ا
 از طراح آسوده شود ، مالقات الشینکھ خی است و بھ محض انگونھیکار مھندس ا

 .  طراح تنھا بروددی را بای با مشتریبعد
 .  خواستمی کھ من اصال نمیزیچ    
 مطلقھ کی دانست من ی مادیتنھا شدن با فرحبخش ، آن ھم االن کھ بھ احتمال ز    

 .  نبودلمیھستم ، اصال باب م
 :  زدشی ترانھ نشھیمثل ھم    
باور کن .  رو بھ موت بود رمردی پھی با مونی قرار کارنیخدا شانس بده ، ما اول -    
 نقدری مھندس داده کھ الی تحوزی آم اغراقی گزارش کارھی ھواتو داشتھ و یلی خیریام

 و دمی مدهی ھا ایواال من چند برابر بعض.  داده شده ییزود بھت فرصت خودنما
 . دای بھ چشم نمی ولزارمی میانرژ
 :  گفتیفاطمھ بھ شوخ    
 .  شمامی تقدازی امت١٠٠.  نیترانھ جون آفر -    
 : نگاه تندش را بھ او انداخت    
  خالھ جون ؟یکالس چند -    
 :  بھ خودش گرفتی مظلومافھیفاطمھ ق    
  کردم ترانھ جونیشوخ -    
 : دی آیکوتاه نم    
 . ی نکنی خواھش کنم با من شوخشھیم -    
.  خودش را با کار سرگرم کرده یخانوم ھرات.  اندازد ی منییفاطمھ سرش را پا    

 بھ ی دارم ، سری را برمفمیھ کھمانطور ک.  من است ی و گستاخ ترانھ رورهینگاه خ
 کوتاه از شرکت ی خداحافظکی با تی دھم و در نھای تکان مشینشانھ تاسف برا

 .  شومیخارج م
 بی دلم عجیول.  ھدر دھم ھودهیوقت کمتر از آن است کھ ب.  کنمیبھ ساعتم نگاه م    

 .  طلبدی اتالف وقت را منیا
 چسبانم و بھ افکارم اجازه ی مشھیبھ ش ، سرم را نمی نشی اتوبوس می صندلیرو    

 .  دھمیپرواز م
 شروع کرده ی تکراری ام و امروزم را با بحث ھادهیتمام شب گذشتھ را کابوس د    
 . ام
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 یکابوس.  شود ی از ذھنم دور نمشبیکابوس د.  گذارم ی ھم می را رومیپلک ھا    
 . لی و تختی بود از واقعیقیکھ تلف

 در یی باز ، جای آن خواب بوده است ولدنی دی دانم افکار مغشوشم باعث و بانیم    
 آن دختر شکل و دنی کھ قبل از دیغم.  پنھان النھ کرده است یاعماق وجودم ، غم

 بھ غم یسخت است بدان.  وسعت گرفت و با گذر زمان حساس ترم کرد دنشیبعد از د
 . تی و نھ او در زندگی نقش دارشیزندگ  نھ تو درگری کھ دی مبتال شده ایکس
 .  دستان سرنوشت کرده بودمچھی آنکھ بدانم خودم را بازیب    
 بلند بھ سمت دفتر ی شوم و با قدم ھای مادهیپ.  رسمی مورد نظر مستگاهیبھ ا    

 .  دانمیم.  شده است رید.  روم یفرحبخش م
 .  دھدی اش آمدنم را بھ او اطالع میمنش    
 .  استستادهیکنار پنجره بزرگ اتاقش ا.  شوم یوارد اتاقش م    
 سالم -    
 زن مطلقھ کھ بھ شدت کی است اما تھ مانده غرور ی دانم کھ منتظر عذرخواھیم    

 توجھ ی خواھم با بیم.  دھد ی اجازه را بھ من نمنی ، اکندی میاحساس سرخوردگ
 .  بخشمامی عقده وجودم را التیبودن اندک

 جانب ادب را کنمی می و سعگذارمیغرورم را کنار م.  اش معذبم رهی نگاه خریز    
 : نگاه دارم

 .  متاسفمرمیبابت تاخ -    
 :  داردی بر مزی می را از رولشیموبا    
  ؟دی ھستمی آن تانقدری اشھیھم -    
 یدلم کم.   شومی ممانی کرده ام پشی عذرخواھنکھیاز ا.  گزم یلبم را با دندان م    

 :  خواھدی میلجباز
  ؟دیزاری جواب می رو بھی سالم بقشھیھم -    
 : کندی مزیچشمانش را ر    
 چند دی دونی مد؟ی داری چھ توقعدیستی قائل نی ارزشگرانی وقت دی شما برایوقت -    

 تموم ی امروزم رو کنسل کردم کھ برایساعتھ من منتظر شما ھستم؟ من کل برنامھ ھا
 دی بھ خودتون زحمت ندادی و بعد شما حتمی وقت داشتھ باشیکردن کار بھ اندازه کاف

 . دی کنھی رو توجرتونی و تاخدیاری بھانھ بدیستین  حاضریحت.  دیبھ من اطالع بد
 ی توانستم با تاکسیم.  اش باخبرم ی کاری ھاتی دانم حق با اوست از حساسیم    

 : کندی خجالت زده ام منیم برسانم و ھعتریخودم را سر
 .  کردمیمن عذرخواھ -    
 : ستدی ای و خودش عقب تر مکندی توجھ بھ حرفم در را باز میب    
 . دیی بفرماکنمیخواھش م.  ادامھ کار ی برامیبھتره بر -    
 شوم و در یجلوتر از او خارج م.  کندی ، شرمنده ترم مگذاردی کھ میاحترام    

 . میکنیسکوت بھ سمت فروشگاه حرکت م
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 طرح ی براگری رسم ، ھم قدم با او ، بار دیشانھ بھ شانھ کھ نھ ، بھ شانھ اش نم    
 . ردیگی ام مدهی از طرح و ایرادی و او در ھر قسمت امی روی غرفھ بھ غرفھ میینھا
 :  دھدی را نشان میقسمت    
 ھی ورودکی نزدنجایا.  اصال مناسب نبود دیده بود کھ دای قسمت طرحنی ایبرا -    

 ی بھ مشتردی سبد خرای ارائھ چرخ یفروشگاه ھستش و بھ نظر من بھتره کھ برا
 . استفاده شھ

 مرد نیا. برعکس دفعھ قبل .  دھد ی بھ خرج نمیمتی مالچیدر ابراز مخالفتش ھ    
بخصوص کھ . مقابلھ با او ، حداقل امروز ، خارج از توانم ھست .  ستی انھی کیادیز

 .  نسبت بھ من عوض شده استدشی نگار ، دی حرف ھادنی بعد از شنکنمیحس م
 ادداشتی و من در سکوت فقط بھ تکان سر و ردی گی مرادی و او امی رویباز جلو م    

 :دیشا گی کھ زبان بھ اعتراض مییتا جا.  کنمی اکتفا میبردار
 دی شما ھم نظر بدستی ما عوض شده ، بھتر نی جانکھی ؟ مثل ادی نداریشما حرف -    

 ؟
 :  خواھدی چھ از جانم می بغض لعنتنی دانم اینم    
 شماست کھ نظرات خودتون داخل ی و قانونیعی حق طبنیا.من قبال نظرمو گفتم  -    

 .فروشگاھتون اجرا بشھ
 :  بردی شلوارش فرو مبی دھد و دست در جی کتش را عقب میلبھ ھا    
 ؟ مثل دی کنھی و منو توجدی ھاتون دفاع کندهی از طرح و استی بھتر نفیخانوم شر -    

 بھتره ی عجلھ دارم ولیلیھر چند خ.  دی امروز اصال حس و حال کار کردن ندارنکھیا
 . گھی روز دھی یادامھ کار بمونھ برا

 :  دھمیسرم را تکان م. اصال ! با او؟!  ؟گری روز دکی    
 .  کار امروز انجام بشھدمی محیترج.  ندارم یمن مشکل -    
 : زندیپوزخند م    
 کھ نجاستیمھم کار ا.  ستی مھم ندی دی محی کھ شما ترجیزیدر حال حاضر چ -    

 .  نرهشی شما ، درست پِیدوست ندارم بھ خاطر مشکالت شخص
 : بودزی آمنیعا حرفش توھ بار واقنیا    
 . دی کنی منو با کارم قاطی خصوصی زندگدیشما ھم حق ندار -    
 :  دوزدیچشمان متعجبش را بھ من م    
  داره؟ی شما بھ من چھ ربطی خصوصِیزندگ -    
 : می گوی می عصبی شوم و با حالتیباز بچھ م    
  ارتباطھ ؟ی بمی خصوصِی من با زندگیِاز نظر شما ، مشکالت شخص -    
 : کندیگردنش را کج م    
 دارم ی و نھ عالقھ ادونمی میزی شما چی خصوصِی من نھ از زندگفیخانوم شر -    

 کھ شما امروز یزیچ. ِ انجام کار نی کھ برام مھمھ تمرکز شما حیزی چیول. کھ بدونم 
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ِ موقع زمان کاری از سکوت بنی و ای ساعتریاون از تاخ.  دیاصال ندار  حیترج. تون ِ
 . می ببرشی کار رو پدیھست  کھ آرومترگھی روز دھی دمیم

مطمئن .  بود دهی ام را از زبان خواھرش شنی خصوصھیکل زندگ.  دروغگو ِھیلعنت    
 ترانھ ی ، نھ تنھا جلوشدی ملی کردم ؟ اگر امروز کار تعطی چکار مدیحاال با. بودم 

 کھی مرتنیا.  رفت ی بر باد می مھندس موسوشی پمی بلکھ آبروشدمی پول مکی ۀسک
 یسع.  زدی اش حالم را بھ ھم میتعھد کار.  دیای کوتاه بیدراز ھم حاضر نبود کم

 : کردم تا حد امکان آرام باشم
 یبرا. من اگھ ساکت موندم خواستم بھ نظرات شما احترام بزارم .  فرحبخش یآقا -    

 اومده بودم زودتر یاگھ با تاکس.  از من بود ی ، کوتاھدیی فرمای اومدنم درست مرید
  ھم ھست ؟ی اگھی دزیچ. واقعا متاسفم .  دمی رسیم

 نداشتھ شی بھ ری خارج کرد و کالفھ دستبشیدستانش را ازج.  سکوت کرد یکم    
 : دیاش کش

 ی کھ برایجانیمن قبال شور و ھ.  دی کنی نگفتم کھ شما عذرخواھنارویمن ا -    
 خواستم کار ی بود کھ از مھندس موسولی دلنیاصال بھ ھم.  دمی رو ددی داشتیطراح
 .  رو دوست داشتمتونی ھا و دقت کاردهیچون ا.  بھ شما بسپارند نجاروی ایطراح

.  شدیباورم نم.  را بھ من بدھد نجای ای او از مھندس خواستھ بود کھ طراحیعنی    
 : ادامھ داد

من امروز اون .  دی بدم کھ دچار سوءتفاھم نشحیوض براتون تی چھ جوردونمینم -    
 اصرار دارم کھ کار لی دلنیبھ ھم.  نمیبی رو تو چھره شما نمیشگی ھمجانیعالقھ و ھ
 . گھی روز دھی یبمونھ برا

 ھم نیا.  دمی خری کالم ترانھ را بھ جان مشی ندیبا.  نبود زی جانی از اشیاصرار ب    
 آنکھ ی تکان دادم و بیسرم را بھ آرام.  بگذراند ریخدا تا شب را بخ. از امروزم 

 : نگاھش کنم گفتم
 . پس فعال با اجازه. باشھ  -    
 :  فرستادرونینفسش را پر صدا ب    
 کھ ی و کار و طرحدی شما ھستھی قضنی طرف اکی.  دی دلخور نشکنمیخواھش م -    

 کار خوادی شما ھم دلتون نممطمئنم کھ.  شھی نمونھ کار مکی شما ی و براننیبیھمھ م
 . دی بدلی تحوی داررادی اایناقص 

 یبا قدم ھا.  کنمی میخداحافظ.  مشکل من فقط او نبود ی است ولیحرفش منطق    
 بازگشت را بھ ریتمام مس.  بھ شرکت برگردم دیبا.  شوم یکوتاه از فروشگاه خارج م

.  او از مھندس خواستھ من کارش را انجام دھم نکھیبھ ا.  شمی اندی مشیاو و حرف ھا
 . مکنی بودن مدیبعد از مدتھا حس مف

 . رومی مانم و از پلھ ھاباال میمنتظر آسانسور نم    
 :  پاشدی را بھ صورتم مشیفاطمھ لبخند شاد و پر انرژ    
 .  تموم شھی زودنی کردم کارت بھ ایفکر نم.  یچھ زود اومد. سالم  -    



 297 

 :  نشانمی بر لب میخند اجبارلب    
 چھ خبر؟.  گھی روز دھی ی کار افتاد برایی جوراھی. سالم  -    
 :  خنددیم    
ترانھ .  کننیکار م" ھتل آسمان "  پروژه ی دارن رویری امی و آقایخانوم ھرات -    

، مھندس " اکبر جوجھ "  از رستوران دی بازدی رفتھ برایری وزیھم کھ با آقا
 یآقا.  کرد یفکر کنم داشت با تلفن صحبت م.  ھم داخل اتاق خودشھ یموسو

 . فرحبخش تماس گرفتھ بود
 من ی انضباطی دادن گزارش بیحتما برا.  کندی مخیاسم فرحبخش مو بر اندامم س    

 بر سرم ی کار را از دست بدھم چھ خاکنیاگر ا. خدا لعنتش کند . تماس گرفتھ است 
 : می گویرو بھ فاطمھ م یبا دستپاچگ.  زمیبر

  ؟نمیُ االن مھندس ببتونمیم -    
 : دی گوی و با ناز مکندی خم مییبایسرش را بھ طرز ز    
 چرا کھ نھ ؟ -    
 را شیقبل از طالق اکثر برنامھ ھا.  وفتمی برنامھ ندا در شبکھ من و تو مادیبھ     

 محجبھ افھیبھ ق. ام است  ماھواره حردنی در خانواده خودمان دی کردم ولیدنبال م
 :  ماھواره باشددنی کھ اھل ددی آیفاطمھ ھم نم

  ندارو ؟ی برنامھ ھایدیدیتو ھم م -    
 : کندیچشمانش را گرد م    
 . نمیبیمعلومھ کھ م.  اومدم خی کھ انگار من از مریدیدی تو ھم میگی منیھمچ! وا -    
 : حس کردم از حرفم دلخور شده است    
 . دیوفتی بھ گناه مگھیم.  ماھواره رو ممنوع کرده دنیآخھ تو خونھ ما بابام د -    
 : شانھ اش را باال انداخت    
 لی رو تحمیزی چی بھ کسشھی خودش رو داره و نمھی شخصدیخوب ھر کس عقا -    

 ھم بھ یکار.  راحتھ یلی خواھرم خی پوشم ولی لباس مینجوریمثال من االن ا. کرد 
خانواده ھم مارو آزاد .  باشم ینجوریمن خودم دوست دارم ا.  میش ھم ندارپوش

 ماھواره ھم ، خوب ، ی برنامھ ھاورددر م.  میدونیچون حد خودمون رو م. گذاشتھ 
.  ادی بدم می ترکیلمایالبتھ از ف.  کنمی نگاه میمن گاھ.  ستنیھمھ برنامھ ھاش کھ بد ن

البتھ اگھ .  میکنیبعدا مفصل با ھم صحبت م.  مھندسشی حرفا برو پنی ایحاالم بھ جا
 . یدوست داشت

 : کنمی و در را باز مزنمیچند ضربھ بھ در م.  شود یاسم مھندس باعث دلھره ام م    
 سالم -    
 :  شودی مزی خمیبھ احترامم ن    
 . نیبفرما بش.  یخستھ نباش. سالم دخترم  -    
تشکر .  آبم را نزده است ری فرحبخش زدیشا.   خوانمی نمیزیاز چھره اش چ    

 : کندیِخودش سر صحبت را باز م. نمینشی مشی و روبروکنمیم
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 از طرح یلیخ.  افتاده گھی روز دھی یفرحبخش زنگ زد و گفت کھ ادامھ کار برا -    
 .  کردی مفی ھات تعردهیو ا
 :  دادمآرام جواب.  را نزده رآبمی کرده ؟ پس حتما زفیاز من تعر    
 .  لطف دارنشونیا -    
 :  زندی مھی چرخ دارش تکی صندلیبھ پشت    
 کارت یخوشحالم کھ برا.  نظر رو داشتن نی ھم درباره شما ، ھمیری امیآقا -    

 بھ ازی ھست و نیری کار سخت و وقتگی پروژه طراحکی یرھبر.  یارزش قائل
 محسوب ی حرفھ چندوجھھی ی داخلیکال طراح.  داره ی خاصتیتمرکز باال و خالق

 ، ھم با صاحب پروژه ی کنادی پروژه مورد نظر رو پی ھدف ھادی چون ھم باشھیم
 و من دارم ی طرح بپردازی و اجراتیری بھ مدی و ھم بتونی برقرار کنیارتباط درست

 . یای مراحل بربنی از عھده ای خوب تونستیلی کھ تو خنمیبیم
.  داشتم ازی شدن ندهی دنیواقعا بھ ا.  اعصاب متشنجم را آرام کرد شی ھافیتعر    
 :  شدن ندھمیِ بار از سر شوق بود اجازه جارنی کھ ای کردم بھ اشکیسع
 بتونم دوارمیام.  دی ھستی خوشحالم کھ از کارم راضیلیخ.  بگم ی چدونمیواقعا نم -    
 .  نگھ دارمی شمارو راضشھیھم
 :  زدیلبخند پدرانھ ا    
گفت .  رو گرفت لتی فرحبخش شماره موبای آقایراست.  دخترم دوارمیمنم ام -    

 .  کار باھات ھماھنگ کنھیممکنھ بخواد برا
خوب چرا از خودم نگرفتھ بود؟ از نگار .  گرفتن شماره زنگ زده بود یپس برا    

 . ردی توانست بگیھم م
 : د ام را دادهی جواب سوال نپرسیمھندس موسو    
 شماره رو تونستیم.  ھستن ی فرحبخش واقعا مرد متشخص و آداب دانیآقا -    

 رمیگیخوب وقتت رو نم.  کارو کرد نی شرکت اقی از طری ولرهی از شما بگمیمستق
 . ی بھ کارت برسی بریتونی می با من نداریاگھ کار خاص. دخترم 

 یگریتشکر د.  من اشتباه برداشت کنم دهیترس.  نگاه نکرده بودم دی دنی با اھیبھ قض    
بھ .  ھا بود لی اتاق در حال مرتب کردن فارونیفاطمھ ب. کردم و از اتاق خارج شدم 

 : متعجب بھ سمتم برگشت.  دمیطرفش رفتم و محکم در آغوشش کش
  اضافھ حقوق ؟ای ی مقام گرفتعی شده ؟ ترفیچ -    
 : دمیخند    
 . م بغلت کنمفقط ھوس کرد.  چکدومیھ -    
 :دیخند    
 . یچھ ھوس خوب. بھ بھ  -    
 سختم آنقدر یروزھا و لحظھ ھا. شانھ ام را باال انداختم و بھ سمت اتاق خودم رفتم     

 ی مھندس موسوفیتعر.  کند نیری کوچک کامم را شی ھای شادنی بود کھ ھمادیز
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انھ ام نسبت بھ  رحمی بی داورشیاز پ.  عوض کرده بود ی ام را بھ کلھیروح
 .  وجدانم شرمنده بودمشیفرحبخش ، پ

 .  آنقدر غرق کار بودند کھ متوجھ من نشدندیری امی و آقایخانوم ھرات    
 . دیخستھ نباش. سالم  -    
 :سر بلند کردند و ھمزمان جوابم را دادند    
 . یشما ھم خستھ نباش. سالم  -    
 :  گفتی با شوخیریام    
 . ی زود اومدیلی ؟ خیچونی رو بپنیزبی فرحبخش متعھد و ریچطور تونست -    
 : می از اتفاق امروز نگویزی دادم چحیترج    
 . فاتونی تعریدر ضمن ممنون برا.  گھی روز دھی ی کار موند براشتریب -    
 : کف دستش را باال آورد    
 .  رو گفتمتیواقع.  ستمیمن اھل مبالغھ ن.  ستی بھ تشکر نیازین -    
 :  لبخند زدیخانوم ھرات    
 ی ، بی داشتھ باشرادی و ایاگھ کار رو بد انجام بد.  یری امی آقاگھیراست م -    

 . رهیگیخجالت حالت رو م
خدا را شکر کردم کھ .  رفتم زمی لب ، بھ سمت می رویبا لبخند.  دندیھر دو خند    

 گذاشتم و زی می آوردم و رورونی بفی را از کیگوش.  امروز تمام شده بود ینحس
 ی آسودگی از روی نشستم و نفسی صندلیرو.  جا دادم زی منیی را داخل کمد پافمیک

 دفعھ بعد دیبا.  دادم ی انجام میوتری کامپیز و مدلسای طراحی سرکی دیبا.  دمیکش
دکمھ .  شدیر نملبخند از لبم دو.  شدمی ناب با فرحبخش روبرو می ھادهیبا دست پر و ا

 ام را چک ی بودم گوشندوزیپاور لپ تاپ را زدم و ھمانطور کھ منتظر باال آمدن و
  پاسخ ؟یچھار تماس ب. کردم 

 را از حالت یفراموش کرده بودم بعد از خارج شدن از فروشگاه فرحبخش گوش    
 کھ باال آمد یاسم.  پاسخ را لمس کردم یتماس ب. حتما مادر بود .  خارج کنم لنتیسا

چقدر !  آرام باشم ؟ی فقط کمی کمیخواھی چرا نمایخدا. کل حال خوبم را خراب کرد 
 گریبار د.  ضربان قلبم ناخودآگاه باال رفت اسمش دنیبا د.  ام کوتاه بود یعمر خوش

 .  نگاه کردمیبھ صفحھ گوش
 . بود در راه گری دیطوفان.  کرد ی می بھ حالم دھن کجایُشماره رند برد    

 
 ) شانیپر    ( 

 
.  استی تماس بردیتمام حواسم پ.  شود یاما نم.  کارم تمرکز کنم ی روکنمی میسع    

 . ای نخوانده ، از طرف بردامی پکی.  کنمی را چک می گوشگریبار د
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 "  ؟یدیچرا جواب نم    " 
 

 من ای کردم ؟ خدای مدیچکار با.  ی و نھ خداحافظینھ سالم و احوالپرس.  نیھم    
 .  بودمدهی کاش آن روز نگار را ندیا. چقدر بدشانسم 

.  دارد ی تا جواب ندھم دست از سرم برنمدانستمیم.  ُافتدی می گوشیشماره اش رو    
.  داند ی دانم او چقدر میھنوز نم.  ھمکارانم با او صحبت نکنم ی دھم جلوی محیترج

 : می گوی شوم بھ فاطمھ میھمانطور کھ از دفتر خارج م
 .  گردمیمن االن برم -    
 روم و تماس را ی منییاز پلھ ھا پا.  زند ی دھد و لبخند میسرش را تکان م    

 : چدی پی در گوشم مشیصدا.  کنمیبرقرار م
 . شانیالو پر -    
م  پشت سرواری فشارم و بھ دی ام منھی سیدستم را رو.  رود یضربان قلبم باال م    
 .  دھمی مھیتک

  ؟یخوب -    
 . کنمی دانم چرا بغض مینم. دھانم خشک شده است     
  ؟ی حرف بزنی خواینم -    
 دوزم و لبم را بھ داخل ی اشکانم نگاھم را بھ سقف مزشی از ریری جلوگیبرا    

  تنگ شده باشدشی صدادنی شنی اندازه برانی شود کھ دلم تا ایباورم نم.  کشمیدھان م
. 

 . ی دونستم جدا شدینم -    
 : زنمیلب م.  کنم دوارشی امدینبا.  است دهیپس فھم    
 . ی نداشت تو بدونیلیدل -    
 : ندی نشی در گوشم مشیرای بم و گیصدا    
 ؟یخوب.  ما میدیصداتونو شن! چھ عجب  -    
 :  باشمی جدکنمی میسع    
 .  تموم شدهی ما ھمھ چنیتم ب مگھ نگف؟یچرا زنگ زد -    
 : آرام باشدکندی میسع    
 . نمتی ببخوامیم.  میبزار بعدا درباره اش حرف بزن -    
 ی خانواده ام بفھمد ، نھ تنھا کار کھ کل آزادی از اعضایکیاگر .  شده است وانھید    
 : میگوی میبا لحن تند.  دھم ی را از دست ممیھا

 .  مزاحمم نشوکنمیخواھش م.  وجود نداره دنی دی برایلیدل -    
 :کندی نمیریی تغچی ھشیُتن صدا    
 . نیھم.  نمتی ببخوامیفقط م.  شمیمزاحمت نم. باشھ  -    
 : شیرای گیاز او و صدا. خستھ ام     
 . نمتی ببخوامی من نمیول -    
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 : پرسدیکوتاه م    
 چرا؟ -    
 : دھدیادامھ م.  پوشاند یاشک صورتم را م.  دھم یجوابش را نم    
 .  فنجون قھوهکیفقط بھ اندازه خوردن .  ستی نی مشکلگھیاالن کھ د -    
.  شھرام بودم ِی ھم من ، مشکل زندگدی من شھرام بود ؟ شایمشکل؟ مشکل زندگ    

 : پرسدیم
  شاپ ؟ی کافمیبر -    
 ؟ کندی نممی رھای عذاب وجدان لعنتنی پس چرا استی شاپ ؟ االن کھ شھرام نیکاف    

 : کشمی مینفس کوتاھ. بھ شدت حالت تھوع دارم 
.  ھست می گره باز نکرده تو زندگیبھ اندازه کاف. دست از سرم بردار .  تونمینم -    

 . برام دردسر درست نکن.  رمیبزار بھ درد خودم بم. تو راحتم بزار 
 :شان از خشمش دارد ندی گوی کھ میپوف بلند    
 ؟ییکجا.  نمتی ببدیبا -    
 : شومی میمن ھم عصب    
 ؟ی داریچرا دست از سرم بر نم.  نداره ی بھ تو ربطگمیم -    
 :چدی پی پوزخندش در گوشم میصدا    
 .  پرسمیاز ھمون م.  یکنیِ داداش نگار کار می براگفتیبھروز م -    
 . ھ دوستلعنت بھ بھروز و نگار و ھر چ    
 .  خانواده ام برسدی از اعضایکی ای موضوع بھ گوش فرھاد نی است ایفقط کاف    
 .  نگاری حتای    
  خواھد ؟ی شماره مرا مای چرا بردندی گوینم    
 .  رودی ممیآبرو    
 :کالفھ شده ام.  گفتمی از طالقم نمیزی کاش آن روز الال شده بودم و بھ نگار چیا    
بزار بھ . بھ خدا خستھ ام .  دست از سرم بردار ی پرستی کھ میتورو بھ ھر چ -    

 .حال خودم باشم
 :  دوام نداردادیسکوتش ز    
 کاسھ چھ کنم ینجوری ازت ندارم کھ ایمن خواستھ بد و نامشروع. کنمیدرکت نم -    

 .یچھ کنم دستت گرفت
 : کنمی فکر میکم.  است دهی فایتجربھ ثابت کرده کھ حرف زدن با او ب    
 .دمیپس بزار خودم بھت خبر م -    
 : پرسدیعجوالنھ م    
 ؟یک -    
 : فشارمی ام را میشانیبا دست پ    
 .  ھفتھنیتا آخر ھم -    
 : کشدی مینفس آسوده ا    
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 ؟یسرکار ھست. خوبھ . باشھ  -    
 : رمیگی مواری از دھیتک    
 .  برمدیاالنم با. آره  -    
 :دی گویآرام م    
 . پس خبر از تو.  یاک -    
 سرانم از پشت ستون ی مبمی را داخل جی و ھمانطور کھ گوشمی گوی میباشھ آرام    

 ستادهی انجای ایاز ک.  شود ی ترانھ بند دلم پاره می موذافھی قدنیبا د.  شوم یخارج م
 است؟

 یخستھ نباش.  فیسالم عرض شد خانوم شر -    
.  کنمی را در ذھنم مرور مایمکالمھ ام با برد.  شوم ی دچار میاز لحنش بھ حس بد    

 .  استدهی را شنمیچقدر از حرفھا
 کھ یتجربھ ا.  خونسرد باشم کنمی می سع؟ی از من بدبخت تر ھم خلق کرده اایخدا    

 ی م فرم خندهمیبھ لب ھا.  صبر است یاز حرف زدن با نگار کسب کرده ام داشتن کم
 :دھم
 ؟ییتنھا.  یشما خستھ نباش. سالم     
 : شودی منھی دھد و دست بھ سی را باال مشی ابروی تاکی    
 .  قصد ازدواج ندارمیدر حال حاضر بلھ ول -    
 ی روم میھمانطور کھ بھ سمت پلھ ھا م.  ردی گی مزه اش خنده ام نمی بیاز شوخ    

 : پرسم
  رفتن باال ؟یری وزیآقا -    
 :  دھدیبھ سوالم جواب نم    
 د؟یپروژه فرحبخش بھ کجا رس -    
 :  باردیحسادت از کالمش م    
 شھی ، کار شروع مندهی احتماال از اول ھفتھ آی نشده ولبی تصوییھنوز طرح نھا -    

. 
 :  پرسمیم.  رود ی و بھ طرف آسانسور مکندی را عوض مرشیمس    
 ؟یریر مبا آسانسو -    
 :زندی میلبخند کج    
 ھی وسط نی ادیشا.  چشات کمتر شھ یتو از پلھ ھا برو کھ قرمز. آره خانومم  -    

 . مزاحمت باشمخوامینم.  ی و محرمانھ ھم داشتیتماس ضرور
 :  خودم را ببازمدینبا.  دختر متنفرم نیاز ا    
 ممنون از درک باالت -    
در .  ردی می مدیاگر متلک نگو.  دھم ی توجھ بھ او بھ راھم ادامھ می و بمی گویم    

 از ی پرواست کھ بھ راحتیگرچھ آنقدر ب.  باشد دهی نشنیادی ززی کھ چکنمیدل دعا م
 .  سازدی کاه ، کوه مکی
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 بھ آن یحت. بھ شھرام .  ایبھ برد. بھ خودم . تمام شب گذشتھ را فکر کرده بودم     

 صحبت ایالزم بود با برد. ھمراه با اذان صبح بھ خواب رفتھ بودم .  ی آبدختر چشم
 .  گرفتمی می ساعتی مرخصدیبا.  بود ی زمان ، در ھمان ساعت کارنیبھتر. کنم 
 حواسم را ی گوشی ملودیصدا.  اتوبوس رفتم ستگاهی بلند بھ سمت ایبا قدم ھا    

 .  دادم جوابدیبا ترد. شماره ناشناس بود . جمع کرد 
 : دیچی در گوشم پی مردانھ ایصدا    
 . فرحبخش ھستم.  فی خانوم شرریروز بخ -    
 : دستپاچھ شدمیکم.  پختھ تر از خودش بود شیچقدر صدا    
 د؟یخوب ھست. سالم  -    
 جواب عیسر.  دمی جملھ مکالمھ مان حالش را پرسنی چرا در اولدمیخودم ھم نفھم    
 : داد
اگر .  آمد شی پیُامروز ساعت نھ جلسھ مھم.  رمی گیوقت شمارو نم. متشکرم  -    

 . می ده و نای ساعت ده ی نداره قرارمون باشھ برایرادیاز نظر شما ا
 ای توانستم قبل از او بردیم. بھتر .  دراز اهیمردک س.  بدھد ادی خواست بھ من یم    

 :جواب دادم.  نمیرا بب
 .  خوبھمیساعت ده و ن.  ستی نیمشکل -    
 :  کرد و گفتی کوتاھیعذرخواھ    
 . نمتونی بی ممیده و ن -    
 :  فرستادمامی پای بردی را کنار گذاشتم و برادیبالفاصلھ بعد از قطع تماس ، ترد    
 ٩ساعت . سالم  -    
 نگذشتھ بود کھ یادیزمان ز. اتوبوس نشستمی خالی صندلنی اولیسوار شدم و رو    

 : خودش تماس گرفت
 . ی زود وقت مالقات بدنقدری کردم ایفکر نم -    
 :ادامھ داد.  زدیتمسخر در کالمش موج م    
 از ھفت خوان رستم رد شم تا دی کھ فکر کردم بای برخورد کردی جورروزید -    

 . ی مشتاق بودیلی تو ھم خنکھی مثل ای ولنمتیبتونم بب
 تاب یباور کرده بود کھ ب.  برداشتھ بودم ی باز با عجلھ ام قدم اشتباھنکھیمثل ا    

 :  گفتماری اختیب.  ھستم دنشید
 .  خواستم زودتر از شرت خالص بشمیم. اشتباه نکن  -    
 :دلخور شد    
 . ی ادب نبودیقبال ب -    
 :زدمپوزخند .  از تصوراتش عوض شده بودم و او خبر نداشت شتری بیلیمن خ    
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 نھ، کال ای می ببنگروی ھمد٩ ادب شدم ، چکار کنم ؟ ساعت ی بیدیاالن کھ فھم -    
  ؟میکنسلش کن

 :  حس کردمشی اش را از تن صدایبھت زدگ    
  تو ؟یخوب!  شانیپر -    
 می روزھانی حال اشدی نشده بود ؟ واقعا مری دی سوال کمنی ادنی پرسیخوب؟ برا    

 : سکوتم را شکست.  ، بد ھم نبودم ی ؟ من ، حتدیرا خوب نام
 . میفکر کنم راحت تر باش.  دفتر کارم ایب -    
 یآن ھم جلو.  در ھمان دفتر شکل گرفتھ بود می خاطره زندگنیدفتر کارش؟ بدتر    

 : دی فھمیچطور نم.  اش یچشمان منش
 .  باشھی اگھی دی جادمی محیترج. نھ  -    
 : اصرار نکرد    
اصال االن .  باز باشھ ٩ شاپ ساعت یفقط فکر نکنم کاف.  یھرجور راحت -    
  دنبالت ؟امی ب؟ییکجا
ھمان .  بود نی کار ھمنیبھتر.  شرکت او متقاوت بود ری خط واحد کال با مسریمس    

 . آدرس دادم و تماس را قطع کردم.  شدم ادهی پستگاهیا
گفتم کھ قرار .  تماس گرفتم ی نشستم و با مھندس موسوستگاهی داخل امکتی نیرو    
 عقب افتاده خودم ی ساعت را دنبال کارھاکی نی ساعت ده افتاده است و من ایبرا

 . ھستم
 

 با مادرش یدختر بچھ کوچک.  بودم بھ مردم نگاه کردم ایھمانطور کھ منتظر برد    
.  داد یرش با حوصلھ جواب م و ماددی پرسیکنارم نشستھ بودند و دختر مدام سوال م

 فیتکل.  سن داشتم نی بھ ای پسرای نبرده بودم ، دختر نیاگر من ھم آن نطفھ را از ب
 .  دادی بھ خاطر بچھ ، شھرام طالقم نمدی شھرام؟ شاای  ماندی با من مشد؟یبچھ چھ م

 .  بھ خاطر بچھی اجباری زندگکی    
 . فھ بود نابود کردن آن نطمی زندگمی تصمنیبھتر    
 ، ای فارغ از غم دندند،ی خندی گفتند و می با ھم می آن طرف تر ، دختر و پسریکم    

 .  دختر نگاه کردمیمشخص بود دوست ھستند ، با حسادت بھ خنده ھا
 من و دختر بچھ نی و مابمکتی نی ، بھ زور خودش را رودی خری با کلیزن مسن    

بھ ساعت نگاه .  خودم را جمع تر کردم یکم.  عرقش آزار دھنده بود یبو. جا داد 
 ی بھ گوشیامیپ.  و ھمھ بھ جز آن دختر و پسر ، سوار شدند دیاتوبوس رس. کردم 

 . دیرس
 

 . دی رسی بھ گوشیامیپ    
 

 " نوری ادیاری بفی کردناتون تموم شده تشریاگھ فضول    " 
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. بلند شدم و باچشم دنبالش گشتم .  بر لبم نشست یا اراده یلبخند ب.  بود ایبرد    

.  استرس داشتم یکم.  رفتم نشی بلند بھ سمت ماشیبا قدم ھا. دستش را باال برد 
دستم .  جلو نشستم ی صندلی را باز کردم و رونیدر ماش. ضربان قلبم باال رفتھ بود 

 ی کھ خودم بھ سختسالمم آنقدر آرام بود.  کند شیھا آنکھ ریب. را در دست فشرد 
 . دمیشن
 ؟یخوب -    
 دیچی اش در مشامم پیشگیعطر ھم.  داشتم یحس گنگ. ھنوز نگاھش نکرده بودم     
 بکشم محکمتر از رونیخواستم دستم را ب.  نبود ی ھا خبرانھی از ھجوم آن مورگرید. 

 : قبل نگھ داشت
  ؟ی نگام کنی خواینم -    
 ی تالقشی ھاینگاھم با خاکستر. با ھمان حس ناشناختھ سرم را بھ سمتش چرخاندم     

لبخندش .  جذاب تر ھم شده بود ی حتمی اغراق بگویب. اصال عوض نشده بود . کرد 
 : دیرا بھ صورتم پاش

 . ی کردی میزبونتو موش خورده ؟ پشت تلفن کھ خوب بلبل زبون -    
 بھ دستم وارد یفشار کوچک.  کنم ی نمدای زدن پی برایرف حچیھ. ھمچنان ساکتم     

.  نبود ی خبرشدمی بھ آن دچار مدنشی با دی کھ زمانیجانی از آن شور و ھگرید. کرد 
 :  را باال بردشیابرو.  دمی کشرونی بیدستم را بھ آرام

 . یچقدر عوض شد -    
.  جاخوش کرده بود یزی ریاطراف چشمم چروک ھا.  شده بودم ریپ.  دانستم یم    

 : دمی کشیآه کوتاھ
 .  عوض شدمینی بی کھ میزی از چشتریب -    
 :  کردیخنده کوتاھ    
 .  از ظاھر خانوما صحبت شھ کھ زبون باز کنندیحتما با -    
 : بھ لحن شوخش لبخند زدم    
 . در کل گفتم -    
 : دیباز خند    
 .  عوض شدهیلی خدنتیلباس پوش. ُظاھرت گفتم  -    
 :  مھمان چشمانم شده بودیغم ناخواستھ ا    
 . رمی کھ نمیمھمون.  سرکار رمیمثال دارم م -    
 :  را روشن کردنیماش    
 . یچقدر حساس شد -    
 :  گفتی کھ گذشت با شوخیکم. جوابش را ندادم     
 فتھ ؟ رادتی کھ کال حرف زدن ی زده شدجانی ھدنمی از دنقدری ایعنی -    
 :  زدمیلبخند اجبار.  بود کھ نداشتم یزی تنھا چجانیھ    
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  بگم ؟یخوب چ -    
 ابانی را بھ کنار خنی خاص ماشی با حالتکدفعھی.  و دست چپم را گرفت دیخند    
 : دمی حالتش پرسرییمتعجب از تغ.  کرد تیھدا
  شد؟یچ -    
 :  حلقھ انگشتم ثابت ماندینگاھش رو.  را متوقف کرد نیماش    
  ؟ھی چنیا -    
 نھای زودتر از ایلی داشت ؟ بھ او کھ خیبھ او چھ ارتباط. دستم را جمع کردم     

 بھ او دیبا. او کھ خبر نداشت .  منصف باشم کنمی میسع.  کشمیآه م. منتظرش بودم 
 :دادمی محی توضی برایفرصت

 . ارنی خواستم پشت سرم حرف دربینم.   متاھلمکننی کار ھمھ فکر مطیتو مح -    
 :  کشدی مشی موھاانی میدست    
  ؟میکجا بر. ولش کن ...  لحظھ فکر کردم ھی -    
 :  شده باشدی از فکر ازداوج کردن من عصبکنمیباور نم    
 . فقط من ساعت ده قرار دارم.  دونمینم -    
 : شوندی مکی بھ ھم نزدشیابروھا    
 ؟یبا ک -    
 :  دارمی حس بدکندی مممی جنی سنکھیاز ا    
 .  دارمی ؟ قرار کارکنھی میچھ فرق -    
 :  شودیباز آرام م    
 . می وقت داریلیھنوز خ.  می جا صبحونھ بخورھی میبر -    

 
 حال و گذشتھ نیانگار ب.  ستی کداممان نرمال نچیحرکات ھ.  دھم یجوابش را نم    

 .  راندی حرف می گذارد و بی چشمانش می را رونکشیع.  می کرده اریگ
 

 کوچک ی لقمھ امیبرا.  می نشستھ ای ھم داخل کافھ کوچکی ساعت بعد ، روبرومین    
 :کندیآماده م

 . ی خوردیزی و نھ چی کلمھ حرف زدکی نھ میاز اون موقع کھ اومد. بخور  -    
 با شھیھم.  ھم غذا شده ام یی بار است کھ با او بھ تنھانیاول.  کنمیدستش را رد نم    

 ی و بنددیاالن کھ از ھر ق.  ندارم یدروغ چرا ، حس خوب.  میھمان جمع دوستانھ بود
از آن ھمھ تب و تاب کھ روز و شبم را .  ندارم دنشی از دیجانی ھچیآزاد ھستم ، ھ

 . رمی دلگ ھمی کمم،یراستش را بگو.  ستین ی خبرچی کرده بود ھیکی
 : دی گوی مکنمی میھمانطور کھ با لقمھ داخل دستم باز    
 .  کم از خودت بگوھی -    
 : دھدی مھی اش تکی صندلی و بھ پشتندی نشی منھیدست بھ س    
  خانواده ات ؟شی پی برگشتای ؟ ییتنھا -    
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بھ چھ . من ھم بدتر از او . نھ از من و نھ از خانواده ام .  داند ی از من نمزی چچیھ    
  ؟می ھم دلبستھ بودزیچ

 : منتظر جواب است    
 . کنھی کھ تو ذھن توئھ فرق میزی من با چیاوضاع زندگ. برگشتم خونھ بابام  -    
 : گذاشتزی می را روشیاستکان چا    
 ره؟گذی تو ذھن من می چیدونیتو از کجا م -    
 :  کردم نگاھش نکنمیسع    
 کھ من یکنی تو فکر میعنی ، تونمی نمگمی و من ممی ببنگروی ھمدای بیگی میوقت -    

خانواده من از اون دستھ خانواده .  ستی ننطوری ایول.  اری اختی زن آزادم با کلھیاالن 
ِ سرکارم با نیکھ ھم.  برم گھی دی خوان من جز سرکار جایکھ نم.  دنی مریھان کھ گ

 نجامی مرد اھیکھ اگھ بفھمن ، من االن با .  اجازه دادن برم تعھد ھزار خواھش و تمنا و
.  کننی ھامو امضا می ، حکم حبس و از دست دادن آزادخورمیو دارم صبحونھ م

 من و دوننی نمیاونا حت. مخصوصا اگھ بدونن اون مرد دوست سابق شوھرم بوده 
  بازم بگم ؟ایبسھ .  میشھرام چرا از ھم جدا شد

 : خودش را کنترل کندکندی می سعینگاھش رنگ تعجب گرفتھ است ول    
 نی ھستش بیزی چھیموضوع من و تو . خوب من با خانواده تو کار ندارم  -    

 مدت ھیفکر نکن اگھ .  عالقھ کھ کم کم تو وجودمون شکل گرفتھ ھی. خودمون دو نفر 
 طی بار تو شرانیآخر.  ستی ننطوریاصال ا. نھ . شده  تموم زیازت دور بودم ھمھ چ

 بھ اون حال و روز افتاد، منم پا بھ پاش زجر م شھرایوقت.  می از ھم جدا شدی بدیلیخ
 .  نگاه نکرده بودمدی از اون دھیاصال بھ قض.  دمیکش
 :دمی حرفش پرانیم    
  ؟دیاز کدوم د -    
 :  دادرونینفس کوتاھش را پر صدا ب    
 ی قر و قاطیی جوراھی ی خوب ، ھمھ چی ولدمی رسجھی نتنی بھ اری دیلی خدونمیم    

من با ...  بگم ؟ من یچھ جور.  کرد کی حس مشترک ، مارو بھ ھم نزدھی. شده بود 
 تو باعث بھ وجود اومدن اون حس یعنی.  رو تجربھ کردم کھ با سحر نداشتم یتو حس

 یتو مھمون.  داشت ی شدنت ، برام تازگرنگ نگاھت ، رنگ بھ.  یو حال شده بود
 بد دینھ با د.  دمتی دگھی جور دھی ، ی رو بھ من دادھی اون ھدی سحر ، وقتیخداحافظ

 ...  خوبیول
 : مکث کرد و بعد ادامھ دادیکم    
 حذف شی راحت منو از زندگیلی کھ خی کھ رفت ، وقتیوقت. سحر مثل تو نبود  -    

 شد و ی درست چدونمینم.  ، سردرگمم کرد قتیتو و حس عم. کرد ، سرخورده شدم 
 .  مھم شکل گرفتنش بودیاز کجا شروع شد ول

 :  استی ، عصبکندی مکث میباز کم    
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 ییروزا.  ختمیُ دوستام بھ ھم رنی از بھتریکی ی خودخواھانھ نظم زندگیلیمن خ -    
 ی ، فقط و فقط بھ خودمون فکر ممی دنبال دلمون باشای کردم کھ بیکھ بھ تو اصرار م

 رحم یمن ب.  میری بھ خودمون سخت بگمیی چند روزه کھ بخواای مگھ دننکھیبھ ا. کردم 
 ی با دستای کھ شھرام تو شرکت بھ اون حال افتاد ، وقتیوقت.  فکر شده بودم یو ب

خت و با اون ھمھ  اون تی ، رومارستانیخودم گذاشتمش داخل آمبوالنس ، تو ب
 ی ولمیما بچھ نبود.  کردم ی چھ غلطدمی کھ بھش وصل بود ، تازه فھمیدستگاھ

 . میبچگانھ رفتار کرد
 

 دھان گرفتم یناخواستھ دست جلو.  کرد دی حالت تھوعم را تشدشی حرف ھاقتیحق    
 .  شدن را نداشتی اشکاقتی لی کھ حتیبا چشمان. 

 :  دستم نشستیدستش رو    
 چرا بعد از اون روز رفتم ی ، گفتم کھ بدونی کندای نگفتم کھ عذاب وجدان پنارویا -    

 از تو و عشق برام ی دورنکھینھ ا.  سخت یلیخ. سخت بود برام .  دمیُو خودم کنار کش
با .  کرد ی کھ بھ وجودم چنگ انداختھ بود ولم نمیفیسخت باشھ ھا ، نھ ، حس کث
 . امی نتیندگخودم قسم خوردم کھ طرف ز

بھروز .  شد وسط دهیحرف شھرام کش.  می بودریتا چند روز قبل کھ با بھروز و ام    
حدس زدم .  شھرام عوض شھ ی تا حال و ھوامی بزاریحی برنامھ کوه و تفرخواستیم

اولش .  گفت تونییاز جدا.  چرا میدیمربوط بھ موضوع خودمون باشھ با دلھره پرس
 . می خواستم ھمو ببننی ھمیبرا.  اورش کن سخت بود بخوب قبول. باور نکردم 

 
 : دمیبا استرس پرس! من با او چھ کرده بودم ؟!  ایحال و روز شھرام ؟ خدا    
 مگھ شھرام چش شده ؟ -    
 :  رنگ خشم گرفتشی ھایخاکستر    
  ؟کنھی می تو چھ فرقیبرا -    
 . باز بدون فکر دھنم را باز کرده بودم.  دمیترس    

 
من .  کرد ی بازشیبا استکان چا.  صحبت دو نفره بود نی سکوت ، حاصل ایکم    

 بھ ی و زماندی چسبی بھ حال شھرام می کھ زمانیفکر.  مغشوش یمانده بودم و فکر
 . میمرد روبرو

 . ی کردم عوض نشدیاونقدرام کھ فکر م -    
 :  اش زخم زد بر دلمھیلحن پر کنا    
  ؟یزنیطعنھ م -    
 گذاشت و کف دو دست را زی میآرنج دستانش را رو. پوزخند زد و صاف نشست     

 : در ھم قالب کرد
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فقط .  ی رو عوض کردتیقبول کن فقط پوستھ ظاھر.  شانی پری نکردرییتغ -    
، افکارت ، حس درونت .  شده لی زن مطلقھ تبدھی زن شوھردار بھ ھی از تتیموقع

 .  سردرگمت ، ھمھ دست نخورده کھ چھ عرض کنم ، بکر موندهیھا
 :  دھمیبغضم را فرو م.  بودم زاری برچسب بنیاز ا!! زن مطلقھ     
 . واضح صحبت کن.  نکن یبا کلمات باز -    
 کھ گوشھ لبش بدجور یبا کج خند.  تکان داد نی انداخت و بھ طرفنییسرش را پا    

 :  روانم شده بودشترین
 نی ؟ تو کھ شھرام و حالش تا ایخوای می چیدونیھنوز نم.  نیواضح تر از ا -    

  ؟تی بھ زندگیدی باھاش ؟ چرا نچسبیاندازه برات مھمھ ، چرا نموند
 موقع دھانم را باز ی کاش بی دادم ؟ ای مدی بایچھ جواب. منتظر جواب نگاھم کرد     

 : نکرده بودم
 .  حال شھرامدنی نداشتم از پرسیظورمن من -    
 :  باز و بستھ کردی عصبیچشمانش را با حالت    
 دی کھ از سوال من بھ ذھنت رسی ؟ تنھا جوابیدی جواب می تو چگمی میمن چ -    

  ؟نی ؟ فقط ھمشانی بودم ؟ آره پردهیُ بود کھ کاش حال شھرام نپرسنیا
 

 .  انداختمنییسرم را پا.   بھ ھدف زده بودقایدق.  دمیخجالت کش    
 :  زدزی می رویضربھ آرام    
 . بھ من نگاه کن -    
 : غم چشمانش شرمسارم کرد. سرم را باال آوردم .  دمی ترسیکم    
 دست بردار ی کھ تو خودت راه انداختی احساسی بازنیاز ا. شانیبزرگ شو پر -    

 کھ یُ حق ندارنی ، ایخوای مانتی از خودت و اطرافی چیدونی نمنکھیِتو بھ صرف ا.
ِ دور و برت بازی و احساس آدمایبا زندگ  . ی کنیَ

 
 .  بود و دردآورنی سنگشیحرف ھا.  شد مانیباز سکوت مھمان لحظھ ھا    
 ینم.  می شکستن سکوت نکردی برای تالشچکدامی ھی گذشت ولیادیزمان ز    

 .  برپا بوددر ذھن خودم کھ آشوب.  گذردیدانستم در ذھنش چھ م
 :  از جا برخواستایبرد    
 . من برم حساب کنم -    
 ساعت ی عقربھ ھاینگاھم رو.  برداشتم و بلند شدم زی می ام را از رویگوش    

 !  منیخدا.  کھ درست پشت سرم بود ثابت ماند یوارید
 .  اضافھ شدزی مسخره ام ، استرس نیبھ تمام حس ھا    

 
 ) شانیپر        ( 
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 ی ھم برزخای بردافھی ام نگاه کرده بودم کھ قی ساعت مچیآنقدر بھ عقربھ ھا        

 :شده بود
 ی مرتری دی بگی و بعد از عذرخواھی زنگ بزنھی یتونیم.  شانیبس کن پر -         

 . یرس
 :  عنوانچیبھ ھ! آن ھم از فرحبخش مغرور ؟!  ؟یعذرخواھ        
 . می کم وقت دارھیھنوز .  خوادینھ نم -         
 :  فرمان گذاشتیکف ھر دو دست را رو        
 گھی دقھی تا ده دقیکنی اگھ فکر میالی خوش خیلیخ.  بکن کی نگاه بھ ترافھی -         
 . ییاونجا

 :  کندم جواب دادمیھمانطور کھ پوست لبم را با دندان م        
 . ھی چقدر ازخودراضیدونیتو نم.  خوام بھش زنگ بزنم ینم.  می رسیم -         
 : پوزخند زد        
 ! یستینھ کھ تو ن -         
 :  باال رفتھ بودشی و پوزخندھانیآمار توھ. ناراحت شدم         
 . ی شدنی بیمنف -         
 :  گفتی کرد و با غلظت خاصیزیخنده استھزا آم        
 . نی بیمنف -         

 :  تعلل کردیکم        
 و مثل مرغ ی حرص بخوری ؟ حاضریزنی چرا زنگ نمیستیاگھ مغرور ن -         

 . ی زنگ نزنھی ی ولیسر کنده بھ ساعتت نگاه کن
 :  را از رو بستھ بودرشی شمشیادی ، زداری دنی اولیبرا        
 در حال موعظھ میدی رو دگھی کھ ھمدیاز اون اول.  تمومش کن کنمیخواھش م -         

 کھ یکنی و اصرار میزنی دلت از من و کارام پره ، چرا زنگ منقدریتو کھ ا.  یھست
 نداشتم و ی ؟ من کھ بھ تو کاریزی ری ؟ چرا آرامش نداشتھ منو بھ ھم ممینیھمو بب
.  نمیاصال من ھم.  نشو سوھان روحمگھیتو د.ِ ھام یبختسرم تو کار خودم و بد. ندارم 

  ؟یگی میحاال چ.  بدترم شدم چیبھتر کھ نشدم ھ.  بودم نیاز اولم ھم
 :  فرمان ضرب گرفتیبا انگشتانش رو        
 . ی کھ باھاش قرار داری زنگ بزن بھ کسھیبھ نظر من اول  -         
 :  نگاھش کردمتیبا عصبان        
 .  نده لطفاریگ -         
 :  سرش را بھ سمتم خم کردیکم        
  بود؟نیواقعا اون موقع کھ عاشقت شدم، اخالقت ا -         
 . جوابش را ندادم.  بود یلحنش آرام و توام با شوخ        
 . یشیآروم م.  زنگ بزن دختر خوب ھی -         
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 یم.  شماره فرحبخش را گرفتم لمی را برداشتم و بر خالف میگوش.  بود لھیبد پ        
 : اھم شددانستم کھ مضحکھ اش خو

 فیسالم خانوم شر -         
 : آب دھانم را فرو دادم        
 . دیخستھ نباش. سالم جناب فرحبخش  -         
 : ادامھ دادم.  کرد یتشکر کوتاھ        
 بھ قرار برسم رتری ددی کردم شاری گکیبا عرض معذرت من پشت تراف -         

 . دی باشانیخواستم در جر
 : دیخند        
 گھی دیپس من بھ کارا. منتظرتون بودم .  دی کھ اطالع داددیواقعا لطف کرد -         

 خوبھ؟.  دیری با من تماس بگدی شدکیشما نزد.  داخل فروشگاه رمیم.  رسم یم
 از ادب کردن من لذت برده است یحتما االن کل.  دی خندیمردک دراز بھ من م        

 :  اشھودهی با اصرار بایلعنت بھ برد. 
 .حتما. بلھ  -         
 :  دستم نشستی روایدست برد        
 .  لوس و مغرور و بداخالقۀ نداشت ؟ دختری کاریدید -         
او را .  نداشتم ی گرفت حس خوبی دستم را منکھیاز ا.  آوردم نیی را پایگوش        
 شود و یشتباه محسوب نم ادشی دست گرفتن ھا از دنی ادانستمی شناختم کھ میآنقدر م

 فمی داخل کیبھ بھانھ گذاشتن گوش.  قبل نبودم یی پروای من بھ بی ولستیکامال عاد
 :  آن بود کھ متوجھ نشوداز زتریت.  دمیدستم را عقب کش

 . ی کار مشکل دارنینگو کھ با ا -         
 : نگاھش کردم        
 کدوم کار ؟ -         
 :  دستم را گرفتطنتیبا ش        
 .  کارنیا -         
 :  کردم لبخند بزنمیسع        
 . ستیمھم ن. ولش کن ...  یی جوراھی بگم ؟ ی خوب چھ جوریول. نھ  -         
 :  گفتیبا لحن شوخ.  را نداشتم شی ھاحتیحوصلھ نص        
 ی دادی دست مقبال.  یکنی تو قبول نمیستی نرمال نگمیمن م. آھا نامحرمم  -         

 . می محرم شمی بریمحرم بودم ؟ ناراحت
 .  مزه بودی اش ھم بی شوخیحت. اخم کردم         
 : دستم را محکمتر گرفت        
 . کنھی ھم میاوو چھ اخم -         
 :  شدی جدیکم        
 ؟ی چکار کنیخوایحاال م -         
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 :  نگاه کردممی روبروی ھانیباز دلھره بھ قلبم چنگ انداخت بھ قطار ماش        
 درست تونمینم.  کھی خواھرم نزدیعروس.  ھی قروقاطیلیاوضاع خ.  دونمینم -         

 . فکر کنم
 :  پشت دستم را نوازش کردیکم        
 . می عجلھ کنستیقرار ن -         
 خودم ی عشقیاالن کھ درست وسط ماجرا.  کرد ی نممیاسترس و تھوع رھا        

 .  داشتمی کودکانھ ای ھایچھ فانتز.  بردم ی می بھ عمق فاجعھ پشتری کرده بودم بریگ
 :  را نداشتمشیحوصلھ متلک ھا.  صحبت کنم ی کردم منطقیسع        
دم بھت  کم اوضاع خونمون کھ آرومتر شد خوھیبزار .  میِآره بھتر صبر کن -         
 نظرشون درباره من مثبتھ یکنیفکر م. در ضمن خونواده خودت ھم ھستن .  دمیخبر م

 ؟
 :  دادرونی را بشینفس پر صدا        
 ھی خودمون ی زندگی برامی کھ بتونمیاونقدر عاقل ھست.  میستیمن و تو بچھ ن -         

 کھ نگران برخورد ستی ننی ای ، برامی عجلھ نکنگمیاگھ م.  میری درست بگمیتصم
 نیبش. مخصوصا بھ تو .  می بھ خودمون فرصت بدخوامی کھ منھی ایبرا. خانواده ھام 

 .  ھستمتی زندگی کجاقاین من دقیبب. با خودت صادقانھ فکر کن 
 : حرفش را قطع کردم.  از توان امروزم تلخ شده بود شیب        
 نی ، ببرم تو خونھ و بگم ، ارمیبگ دست تو رو تونمی من نم؟ی فھمیچرا نم -         

 داره دوست شھرام یلی چھ دلگنی نمشھ؟ی میاونوقت چ.  ، دوست شھرام استیبرد
 خودت ی ، مامان و بابامی چرا راه دور برایچشمش دنبال زن سابق دوستش باشھ ؟ 

ِ زن ھوی شد کھ ی چگنی ؟ االن نمدنیند  کنار شھرامیُمگھ من اونروز تو مھمون
  ؟تیدوستت افتاد وسط زندگ

 :  کردتی ھداابونی را بھ کنار خنیماش        
 گفتم ؟ من گفتم ی ؟ من چی بھ حرف طرف مقابلت گوش کنیکال عادت ندار -         

چرا . ُ خودت و دلت روشن کن فی گفتم برو تکلای خوام با خانواده ات آشنا شم ؟ یم
  تو ؟ی منطق شدی بنقدریا

 
 وسط عوض شده نی کھ ایزیتنھا چ.  بودم نیمن ھم.  منطق نشده بودم یمن ب        
 .  بار طرف مقابلم شھرام نبودنی بود کھ انیبود ا

 : خش برداشتھ بودشیصدا        
 بار با طناب پدرم ھیقبال .  یدر ضمن تو بھتره بھ خانواده من کار نداشتھ باش -         

مطمئن .  رمی بگمی تصممی زندگِی بار خودم برانیه او بھ دلخواھش رفتم جلو ، قرار
 .  چھ برسھ بھ توشناسنی منم درست نمیدوستا.  ادی نمادشونیباش اونا تورو اصال 

 .  نداشتی ادهی فاچیبحث کردن با او ھ.  بود الیچھ خوش خ        
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 بھ دو کردن با من خستھ شده یکیاو ھم از .  شد ی در سکوت طری مسیمابق        
 . بود

 :  گفتشدمی مادهی پنیھمانطور کھ از ماش        
 . رمی گیباھات تماس م -         
 دای پی مناسبتیمن خودم ھر موقع. تورو خدا تو زنگ نزن "  میخواستم بگو        

 . ردم کیآرام خداحافظ. فقط سرم را تکان دادم .  دمیاما ترس"  رمی گیکردم تماس م
 
 

 :  زدمی فروشگاه فرحبخش صدای بھ وروددهینرس        
 . فیخانوم شر -         
 از کارگران داخل محوطھ یکیدر حال صحبت با .  دمی و بھ سمتش چرخستادمیا        

 :  کوتاه بھ سمتش رفتمیبا قدم ھا. بود 
 سالم -         
 : لبخند زد        
 .  خدمتتونرسمیاالن م. سالم  -         
 بعد قھیکمتر از چند دق.  زدم ھی پشت سرم تکواری شدم و بھ داالتمیغرق در خ        

 : کنارم آمد
 . دیریقرار بود تماس بگ.  دی معطل شدخوامیعذر م -         
 :  را نداشتمشیحوصلھ او و مواخذه ھا        
 . فراموش کردم -         
 ی برایحتما دنبال جملھ مناسب.  را باال داد و با من ھم قدم شد شی ابروی تاکی        

 :گشتیزدن ضد حال م
 .  واقعا خستھ کننده استکیتراف.  دی رسیبھ نظر خستھ م -         
 ی میھمانطور کھ عذرخواھ.  دی رسی بھ گوشیامکیپ. ضدحال نشد . چھ عجب         

 : بود ایبرد.  آوردم رونی بفمی را از کیکردم گوش
 

 "  نکنری رو درگی اگھی ، کس دی تا با احساست روراست نشدکنمیخواھش م        "
 

 ادهی پنی کھ از ماشییھمان جا.  بھ عقب نگاه کردم ی عصبیبا حالت.  بود وانھید        
 :  زدیلبخند محو. نگاه فرحبخش ھم قدم چشمانم شد .  بود ستادهیھنوز ا. شده بودم 

 . ھمسرتون توان دل کندن ندارن -         
نگار . خبر نداشت .  از اندازه باز شد شیچشمانم از شدت تعجب ب!... ھمسرم ؟        

چقدر در قضاوت کردن نگار از انصاف دور شده .  من یخدا.  نگفتھ بود یزیبھ او چ
 . بودم
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 را شیتن صدا. رد شدم قبل از او وا.  جلو گرفت دیی بفرمایدستش را بھ معنا        
 :  آوردنییپا

 . دی شدادهی پنی از اون ماشدمید.  نداشتم یقصد فضول -         
 .  فاصلھ گرفتی گفت و کمیدیببخش.  کرد شی از کارکنان صدایکی        
 اهی کرده بود ؟ زاغ سیاو با خودش چھ فکر.  در ذھنم مرور شد ای بردامیمتن پ        

 نسبت بھ من دشیواقعا د.  کرده بود یی داستان سرامارشی فکر بمرا چوب زده و با
 ی ؟ خداکنمی پھن می دام احساسرامونمی مذکر پی تمام جنس ھای بود ؟ کھ برانیا

 ... ِ زنکی کرد من یفکر م. بزرگ من 
 . کنمی گوش مدی داریشنھادیھر پ.  در خدمت ھستم فیخانوم شر -         
 :  کھ نداشتم تمرکز و حضور ذھن بودیزیتنھا چ        
  آب بخرم ؟ی بطرھی اشکال نداره اول خوامیعذر م -         
 : جواب دادیادیبا احترام ز        
 . کنمیتمنا م -         
 .  گوشھ سالن رفتخچالیو در ھمان حال بھ سمت         

 
 "  تمرکز کنمدیبا        " 

 .  بار پشت ھم تکرار کردم و چند صلوات فرستادمنی جملھ را چندنیا        
 اش رهی نگاه خریتشکر کردم و ز.  را بھ سمتم گرفت ی کوچک آب معدنیبطر        

 : دیخند.  دمی را سر کشینصف آب داخل بطر
 . نوش جان -         
 :  با شرمختھی آمیخنده ا. از طرز گفتنش من ھم خنده ام گرفت         
 . حواسم نبود تعارف کنم.  تشنھ بودم یلیخ -         
 : شدیلبخند از لبش دور نم        
 . کامال مشخص بود -         
 :  را در دستم جابجا کردمیبطر        
  ؟میخوب از کجا شروع کن -         
 :  قابل باور بودری زمان کارش غتیجد.  موضع داد رییبھ سرعت تغ        
 رو بھ ی کھ ناخواستھ مشتری ادهی ؟ ادی داریشنھادی چھ پیتر جذب مشیبرا-         

 د؟یشیمتوجھ منظورم م.  کم کنھ ی از عجلھ مشترنکھی اای.  بکشونھ یسمت خاص
 :  فکر کردمی انداختم ، کمیھمانطور کھ دور تا دور را نگاه م        
.  دی داخل فروشگاه نگھ دارشتری عجول رو بیدارھای خردیی خوای میعنی -         

 درستھ ؟
 : دمیلبم را داخل دھانم کش.  کرد دییبا تکان سر تا        
 کی موزھیمثال پخش . آھا ...  ، اووم ی مشتریُخوب من اگھ خودم بزارم جا -         

 .  گزارهریاز استرسم کم کنھ واقعا تاث.  کھ بھ من آرامش بده میمال
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 :  شلوارش کردبیقب داد و دست در جدو طرف کتش را ع        
 . شھی داخل فروشگاه پخش مکیخوب معموال موز -         
 : گفتم        
.  موضوع اختصاص داده نشده نی داخل فروشگاه بھ ای قسمتچی ھیدرستھ ول -         

 یمعموال فقط صدا.  پخش نشده کی کھ اومدم ، اصال موزی چند بارنیدر ضمن من ا
 .  با فالن شماره پالک چرا اونجا پارک شدهنی فالن ماشنکھی کردن بوده و اجیپ

 : دیخند        
 د؟یکنی میشوخ -         
 :  حرف ذھنم را بھ زبان آوردماری اختی را باال انداختم و بمیابروھا        
 .  کنمی کار با شما شوخنی درصد در حکی دیفکر کن -         
 :  شدھنیدست بھ س        
  ؟دیببخش -         
 :  باشمی کردم جدیسع.  نبود ینی عقب نشی جا برایباز خراب کرده بودم ول        
 . دیکنی فکر نمی جانبزی چچی کار بھ ھنی کھ در حدیخوب شما نشون داد -         
 :  کج کردیدھنش را بھ طرز بامزه ا        
 .  جذبھ داشتھ باشمنقدری کردم ایفکر نم. جالبھ  -         
 دادم من ھم بھ ی نشان مدیبا.  دفعھ قبلش را ی ھاماتومیفراموش کرده بود اولت        

 : اخم کردم.  ھستم یاندازه او در کار جد
 دیاریبعد وقت کم م.  دی موضوع ساده رو بھ کجا کشوندھی دی فرحبخش ببنیآقا -         

 .  منی حواس پرتری تقصدیندازیو م
 شده بود کھ بعد از یمثل افراد.  باال انداختھ بود ی را بھ طرز بامزه اشیابروھا        

 .  ھستندی مخفنی دوربی کھ جلودندی فھمی مبی اتفاق عجکی
 : لجوجانھ حرفم را ادامھ دادم        
 غرفھ میتونیم.  لی وانیمثال بو.  داره ری تاثی معطر ھم در جذب مشتریفضا -         

 عطر دار رو در اواسط فروشگاه در نظر یی ، نان کال مواد غذای مربوط بھ ترشیھا
 . میریبگ

 :  کردم بھ او نگاه نکنمیسع        
 با دمانیچ.  ستی دست شما ننی مھمھ کھ خوب ایلی کاالھام خیرنگ بستھ بند -         

 بھ کی نزدی اجناس مکمل ھم داخل قفسھ ھانکھی فراموش بشھ ، ادی ھم نبازینظم و تم
 .  شندهیھم چ

 : دیپرس        
 اجناس مکمل؟ -         
 : ستادمی اشی روبرونھیدست بھ س        
 رو بر یکی ی مشتریوقت.  ملزومات صبحانھ ری ، نان و سایمثال قھوه ، چا -         

 . کنھی مدای پازی و احساس نشھی ھم وسوسھ می بعددنی خری برادارهیم
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 :  گشودنیدر کمال تعجب ، لب بھ تحس        
 .  نگاه نکرده بودمینجوری اھی بھ قضنیآفر -         
 کھ بھ او ی بارنی اولیادآوری با یول.  از دو طرف کش آمد میناخواستھ لب ھا        

 :  را جمع کردممی بودم ، لب ھادهیخند
 کنھ ، دی دوست داره کاال رو ارزون خریمشتر.  کاال ھم مھمھ ی گزارمتیق -         

 ھی کھ دی دارنوی ، صددرصد امکان ای بزرگنیشما بھ عنوان مالک فروشگاه بھ ا
 . دی بزاری مشتراری اجناس رو ارزونتر در اختی بعضییجورا

  کردندای راحت تر پی برامیری در نظر بگدی عالئم و راھنما ھم بای سرکی        
 .  کاالیمحل قفسھ ھا

 . گمی بازم مدیوقت داشتھ باش.  دارم ادی زدهیا        
 :  زدیلبخند محترمانھ ا        
 وقت ی بھ اندازه کافیدی جددهی ھر ادنی شنیمن بھ کار شما شک ندارم و برا -         
 ھی و شما ھم می بردی قسمت ھا شروع شده اگھ موافق باشی بعضراتیتعم. دارم 
 . دی داشتھ باشینظارت
 .  دادیاعتمادش بھ من آرامش م        

 
 ) شانیپر        ( 

 
وسواس و دقت فرحبخش واقعا .  شده بود شتری بیلی روزھا خنی ، ایفشار کار        

 ام را ، در یی اجرای تجربھ بزرگِ کارنی اولنکھی بود و من بھ شدت از ایمثال زدن
 .  کردمی متیاحساس رضا آوردم یکنار او بھ دست م

 سرعت ی در گوشھ و کنار فروشگاه بھره برده بود و برامی ھادهیاز تک تک ا        
 نظارت ریمعموال تا عصر درگ.  کارگر مشغول بودند یادی بھ کار ، تعداد زدنیبخش

 آنکھ ی کردم و بی بھ گرفتن دوش اکتفا مدمی رسی کھ بھ خانھ میبر اجرا بودم و زمان
 .  بردمی مپناه  بھ رختخوابعیورم ، سرشام بخ
 من و فرحبخش شکل گرفتھ بود و االن بھ نی بیکتری نزدمتیرابطھ و صم        

برخالف تصورم اصال .  دانستم کھ تا چھ حد درباره او اشتباه فکرکرده بودم ی میخوب
 .  عجوالنھ نبودی و قضاوت ھای شخصی در زندگیاھل کنجکاو

 کھ یی روزھانی و در تمام امی خوردیھر روز نھار را در دفتر کار او با ھم م        
 او ھم یای دنییگو.  بود دهی ارتباط با کار از من نپرسی سوال بکی یگذشتھ بود او حت

 ام درباره او را بھ ی کھ حس فضولیزیتنھا چ.  شدیدر کار و کار و کار ، خالصھ م
 بودم دهی بود کھ بارھا دزشی می روِی سھ پارتچک کرد قاب کوی مکیشدت تحر

 دنشی وسوسھ دلی دلنیبھ ھم.  رود ی بکر فرو می شود و بھ خلسھ ای اش مرهیخ
 .  کردی نممی رھایلحظھ ا
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 شان بود ، ی چاشنی کھ گاھا متلکای بردگاهی گاه و بی ھاامکی پانی منیدر ا        
.  کردم کھ بھ شدت نسبت بھ من شکاک است ی فکر میگاھ.  داد ی بھ من میحس بد

 در ھر ی اشتباه بود ولدیشا.  کردنم است بی حس کردم کھ در حال تعقی چند باریحت
 کھ بھ نظرم نی ھمیول.  شده بود اردھنده آزمی براشی رفتارھایصورت تا حدود

 .  کردی متی کفامی کرد برای بسنده مامیاحترام گذاشتھ بود و بھ دادن پ
 ھی بود کھ ذھنم را از پرداختن بھ حاشنی کار ای حجم باالنی اتی مزنیبزرگتر        

ِ و اخم پرھام و سکوت و قھردنبالھ دار پدر و نگاه دلسوز ای بردی مثل طعنھ ھاییھا ِ
 شی عروسیدھای خریالبتھ اگر از ذوق و شوق پرند برا.  داشت یمادر ، باز م

ِ شاد پرند ، کھ با شعف ، ین لحظھ کھ صدایدرست مثل ھم.  گرفتم یفاکتور م
 .  نشاندی ممی دھد ، بغض را بھ گلوی اش را بھ مادر نشان می عروسیدھایخر

 دست و پنجھ نرم می با دردھا و حسرت ھایگری از ھر زمان دشتری روزھا بنیا        
 ی ھا ، عقدهکردی تنھا خواھرم ، بھ ھمان اندازه کھ شادم می خوشحالدنید.  کنم یم

 .  رامی ھاتیتمام محروم.  داشت ی وا میی درونم را بھ قدرت نمایپنھان
 قبل از یدھایاکثر خر.  ، محروم شده بودم می حق ھانی تریعیمن از طب        

 در یحت.  و از جانب خانواده شھرام و مادرم انجام شده بود ییازدواجمان بھ تنھا
 کرده باشد ی شھرام در حقم کوتاھنکھینھ ا.  نداشتم ی حلقھ ازدواج ھم نقش چنداندیخر

 نی از ایمی زدم و البتھ قسمت عظی سرباز مادن از نظر دی، بلکھ خودم با لجباز
 . گشتی منصفانھ پدر بر مری و رفتار غمی موقع شھرام در زندگی بھ حضور بیلجباز

 قرار است یی داشت کھ گوی رفتن با شھرام باز مدی مرا از تنھا خریپدر جور        
.  و اصرار داشت کھ مادر حتما در کنارم باشد رمی مورد تجاوزش قرار بگابانیدر خ

 بھ حضور در کنار او و مادر ی بودن ازدواج عالقھ ای اجبارلی بھ دلزیالبتھ خودم ن
 ھیزی جھدی خری برای بودم کھ حتی اجبار ناراضنی از ارمن آنقد.  را نداشتم شیاطوار

 . نشدم، با مادر ھمراه 
 ی پرند با چھ شور و لذتدمی دی االن کھ میول.  دانم ینم.  کرده بودم ی بچگدیشا        

 . شدی تھ دلم فشرده می رود کمی مدی خریبرا
 نمانده بود و من بھ شدت از ی باقیادیتا مراسم ازدواج پرند و فرھاد زمان ز        

 و شدی محسوب ملی با کل فامدارمی دنی اولنیبعد از طالق ا.  مراسم وحشت داشتم نیا
البتھ خانواده .  ، عزا گرفتھ بودم شانیمن از االن بھ خاطر قضاوت ھا و طعنھ ھا

من .  کردند ی باشند ، در برابر آنھا سکوت ممی حامنکھیا یخودم بدتر بودند و بھ جا
 .  را مطمئن بودمنیا

 : دمی پر مھر اکرم خانوم ، مادر فرھاد را شنیصدا        
  ما خانوم ؟شی پیای جان ، شما نمشانیپر -         
 نوعروس دست بزنم یدھای من بھ خرنکھی ام ، از ای دانستم مادر خرافاتیم        

 .  برساندبی خواھرم آسی طالقم بھ زندگی نحسدی ترسیم.  دی آیخوشش نم



 318 

ز اتاق خارج  زدم بھ احترام اکرم خانوم ای را پس میھمانطور کھ افکار منف        
 : شدم

بھ پرند و .  فردا آماده کنم ی طرح برای سرھی دیمن با. ممنون اکرم خانوم  -         
 .  کنارتون باشمتونمی کھ نمدیشما ببخش. مامانم گفتھ بودم 

 :دیلبخند گرم و پر از مھرش را بھ صورتم پاش        
 ھی نی تو ایھر چند دوست دارم بگم برو بھ کارات برس ول.  زمیفدات بشم عز -         

 .  دخترمایب.  کم کنار من باش و بعد برو ھی.  شھیمورد نم
 :  کھ مادر زدیبھ خصوص بعد از حرف. معذب شدم         
 . ستی نی تعارفشانیپر.  جان بزار راحت باشھ یاک -         
 از ی حرف مادر پرده نازکنیبا ا.  زدند یصدا م"  یَاک" جز من ھمھ او را         

 . اشک چشمانم را تار کرد
 نی بشای دخترم بایب.  قھی چند دقنمیا.  رمی گیُ وقتش نمادی خانوم زیِاوا مھر -         

 دستت درد نکنھ مادر.  اری اون بستھ بزرگ رو ھم با خودت بیای میدار. کنار خودم 
. 

 .  شده بود پس زده شودبمی کھ نصی مادرانھ اھیتا ھدچند بار پشت ھم پلک زدم         
 بستھ را برداشتم ندازمی بنی و زمزی می رولی بھ وسای نگاھنی آنکھ کوچکتریب        

 . و کنار اکرم خانوم نشستم
.  روکش دورش را باز کرد یاکرم خانوم ، بستھ را از دستم گرفت و بھ آرام        

 بھ چشم ییبای زی جعبھ طراحیرو.  داخل بستھ بود ییبای زاری بسی قھوه ایجعبھ چوب
 : دادحیدرش را باز کرد و در ھمان حال توض.  خوردیم

 قھی انجام بدن با سلیی خودشون دو تاُداشونیمن بھ پرند و فرھاد گفتم تمام خر -         
 یزی حرفم چی ھام رویاون طفل.  رمی خودم بگدیو نظر خودشون ، فقط قرآن رو با

 . فتننگ
 لب ریچند ذکر ز.  دیبوس.  را از داخل جعبھ خارج کرد یقرآن منحصر بھ فرد        

 : خواند و قرآن رو بھ سمت من گرفت
 کالم نی بھ حق ادوارمیام.  ی بھ خواھرت بدنوی دخترم ، دوست دارم تو اایب -         

 .  دخترمایب.  بشھ ی ھر دو نفرتون جاریهللا ، آرامش تو زندگ
 داشت فاصلھ یبنده خدا با تمام وجود سع.  از دستش گرفتم یبا شک و دودل        
 .  ببردنی ما را از بنی شده بجادیا

 .  نگاه اخم آلود مادرری زدی لرزیدستم م        
ِ خواستم حرص نگاھش را بھ جان ینم.  کردم بھ چشمان پرند نگاه نکنم یسع        
 . بخرم

 . دمیقرآن را بوس        
 .  از غصھزی سرشار از آرزو و لبریبا چشمان بستھ و دل        
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 بھ پرند نگاه کنم ، دستم می آنکھ مستقی خواستم و بتی حمای خودم کمیاز خدا        
 . را بھ سمتش دراز کردم

 بخت بدم ی بود از شومدهیحتما ترس. برخالف تصورم مچ دستم را گرفت         
 .  بھ دلھره نگاھم را باال آوردمختھی آمیبا تعجب.  بھ او برسد یزیچ

. در آغوشش فرو رفتم .  دیدستم را کش.  بود سیبر خالف تصورم صورتش خ        
 .  قلبمکی نزدییجا.  بود نمانیقرآن ب
 .  کرده بودمی داورشیباز پ        
 . دی ترسی من نمیخواھرم از نحس        
 .  شدریرازاشکم س        
 .  بود کھ با من بد تا کرده بوددهی و آرامشش ترسی از بھ ھم خوردن زندگدیشا        
 .  درشت تر شدمیاشک ھا        
 مادر شوھرش و فرھاد ی حرف ھاری فوران مھر خواھرانھ ، تحت تاثنی ادیشا        

 . بود
 . دمی تنش را بھ مشام کشیبو.  دمی کشیقینفس عم        
 بود کھ من نی او را بھ من بازگردانده ، مھم ای کھ چھ بھانھ اکردی میچھ فرق        

 . خواھرم را داشتم.  بار تنھا نبودم نی ، امی ھایدر خانھ کودک
 

         
 

 ی گردشیپرند با نامزدش برا.  گذشت ی از رفتن خانواده فرھاد میچند ساعت        
 بر ی در آغوش و لبخندیبا بالش.  بودم دهیراز کش تخت دیشبانھ رفتھ بود و من رو

 . لب
نھ او در زد و نھ من بھ احترامش .  باز شد و مادرم داخل آمد یدر اتاق بھ آرام        

 مادر شوھر خواھرم کمتر از دمی دی منکھیاز ا. از او دلخور بودم .  شدم زی خمین
 محبت اندک خواھرم را از یھ حت خاننی در انکھیاز ا.  بودم ری دلگزندیمادرم زخم م

 . نھ ھم خون خودم  ھا داشتمبھیصدقھ سر غر
 :  دستپاچھ بودیکم. منتظر نگاھش کردم         
 چھ خبر؟ -         
 : در دل بھ او و سوالش پوزخند زدم        
  مادر جان؟ی اومدی چھ خبردنی شنی وقت شب برانیا -         
 :  کردی مصلحتیسرفھ ا. َجان را عمدا با طعنھ و محکم تر ادا کردم         
 ... نمیاومدم بب. خوب نھ  -         
 : حوصلھ نداشتم.  حرف زدنش نی بکردیمکث م        
 . ھی حاشیلطفا ب.  برو سر اصل مطلب کنمیخواھش م -         
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.  دستم گذاشت یدستش را رو.   خودم را جمع تر کردمیکم. لبھ تخت نشست         
 .  حرکتش نبودنی در ای گرما و احساسچیھ

 :  دادی می قورمھ سبزیلباسش بو        
  ؟ی چکار کنیخوای می عروسیبرا -         
 خودت کمک کن آرامشم را ایخدا.  بود ی ، عروسدنشی دِلیپس تمام مشکل و دل        

 : حفظ کنم
 و چکار کنم ؟ ریاز چھ نظر ؟ چ -         
ِبھ من و من افتاد         ِ : 
  ؟ی ؟کفشیفی؟کی لباس؟ی الزم نداریزیمثال چ. در کل گفتم  -         
 میھای داروشیاز خودم و پ.  باز زود قضاوت کرده بودم نکھیمثل ا. جالب شد         

 : نشستم گفتمی تخت میشرمنده شدم ھمانطور کھ رو
 .  دارمدهی لباس نپوشیکل. نھ ممنون  -         
 رفتھ دی افتادم کھ با شھرام بھ خری بارنی آخرادی بھ زدمی حرف را منی ایوقت        
 مادر در گوشم یصدا.  کردم ی را خالبشی کھ آزادانھ جیھمان پاساژ گرد. بودم 

 : نشست
 ادیاون لباسات ز...  بگم مادر؟ یچھ جور...  ؟ اون لباسات ھی چیدونیخوب م -         

 . ستنیمناسب ن
 :دمیبا تعجب پرس        
 . ستی نیدر ضمن مجلس کھ قاط.  دارم یلی خدهیچرا ؟ لباس پوش -         
ِباز من و من کرد         ِ : 
.  کوتاھن ایِ تند یلی رنگشون خایاکثرا .  دمیُخوب من لباسات د.... خوب  -         
ھا .  می با ھم بخرمی بلندتر برای تر رهیِلباس ت ھی دخترم ، بھتره نیبب... تو ھم ... خوب 

  ؟ھی؟ نظر خودت چ
.  دی آیحس کردم نفسم باال نم.  شدیمادرم عوض نم.  دمیدر دل بھ خودم خند        
 کھ در خودم یبا تمام آرامش.  گذاشت ی راحتم نمی بھ اصطالح مادر کمنیچرا ا

 :سراغ داشتم لب زدم
  ؟رونی بی از اتاق برشھیم -         
 : دیچشمانش گرد شد و رنگ صورتش بھ وضوح پر        
 با قبل تتیتو االن موقع.  خوامی ؟ من کھ بد تورو نمیگی میمعلوم ھست چ -         

 پشت سرت یخوایم.  زن شوھر دار ھی و نھ ی دختر مجردھینھ .  فرق کرده یلیخ
 حرف بزنن ؟

 : م گذاشتم گوشی ؟ دستم را روشدیچرا ساکت نم        
 .  االننیھم.  رونیبرو ب -         
ُ غرغر کردن ھایصدا.  تخت بلند شد یاز رو         .  دی رسی ھنوز بھ گوشم مشیُ

ھر چھ کھ بھ ذھنم .  لب شروع بھ خواندن آواز کردم ری زشی دور کردن صدایبرا
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 ی گرفتھ تا ترانھ ھامی ھایشعر دوران کودک"  ھی توپ دارم قل قلھی" از .  دی رسیم
مسلسل وار خواندم و خودم را .  دیرسی مذھنم ھر چھ کھ بھ.  و منصور و آرش دهیھا

 .  رفت و بغضم پر صدا شکسترونیآنقدر کھ او از اتاق ب. تکان دادم 
 ی کھ محبت و عشقش را الھی ھمان مادر است ؟ ھمان کسنی شود ایباورم نم        

 کی کھ دلم یی روزھانی رحم باشد ؟ در ای حد بنی تا ا تواندی دانند ؟ چطور میم
 کاش ی تواند ؟ ای ، چطور ممی درددل ھای گوش شنوا براکی خواھد ، یمحرم راز م

 .  زخم نزن بھ دلماقل حدیستی ، تو مرھم نمی بھ او بگوشدیم
 یکاش م.  کردن را ی گرفت مادر بودن و مادری مادی کاش از مادر فرھاد یا        

 منظورش ، قلبم را بھ ی تلخ و بھ قول خودش ، بی انسانم و حرف ھاکی کھ منم دیفھم
 .  آوردیدرد م
 پر مھر اما یدلم دستان. از شب گذشتھ است و من ھمچنان با غم ھم آغوشم یپاس        

 یی روزھایبرا.  از دست رفتھ ام تنگ شده است تی امنیدلم برا.  طلبدیخاموش م
 آواره بودن خستھ نیاز ا.  تک تک لحظات خوبم یبرا.  و شاد بودم زدمیکھ لبخند م

 است کھ آرامش از من یادیزمان ز.  خواھد ی آرامش می براییدلم جا. شده ام 
 .  خود را بھ غم و دلھره داده استی شده و جایفرار

 دیشا.  بندم ی امن می گاھھی پر مھر و تکی نوازش دستانالی را با خمیچشم ھا        
 .  ھمدمم باشدنیخواب بھتر

 
         

 
توان .  شوم ی مداری ورم کرده از خواب بی وحشتناک و چشمانیبا سردرد        

 ی کھ ناراحتییروزھا و شب ھا.  شوند ی تمام می روزھا و شبھا کنیا. حرکت ندارم 
 .  ، قصد رفتن ندارندیی زده اند و گومھی روانم خی ، روی روحیو خستگ
 تلخ ی خانھ گذاشتم ، در ذره ذره وجودم ، خاطراتنی کھ دوباره پا بھ ایاز روز        

 .  خوردمی و زخمدمی شنی حرفزانمیاز ھر کدام از عز. پس انداز شد 
 سر و صدا دست و یب.  از اھل خانھ را نداشتم چکدامیحوصلھ روبرو شدن با ھ        

 .  زدمرونیھ ب و از خاندمیصورتم را شستم ، لباس پوش
دلم .  دھم ی محی متظاھرانھ خانھ ترجی سرما را بھ گرمانی ایھوا سرد بود ول        

 مادر در ذھنم تکرار شبی دیحرف ھا.  کشم یآه م.  خواھدی داغ می فنجان چاکی
 .  شودیم

.  کشم یو من باز آه م.  اندازد ی صورتم رد می رویقطره اشک ناخواستھ ا        
 .  خستھیلیخ. خستھ ام .  خواھد ی الوقوع مبیرامش قر آکیدلم 

 .  خواھد و خودکارمیدلم دفترم را م        
 .  خواھدی لرزانم را میدلم آرام کردن انگشت ھا        
 .  زدن دارمی حرف برایکل        
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 .  لحظھ آن دفتر استنی خواستھ ام در انیاما دور از دسترس تر        
 

 یصدا.  دمی انگشت کشای اسم بردی خارج کردم و روبمی ام را از جیگوش        
 :دیچیخواب آلودش در گوشم پ

 ؟یخوب!  شانیپر -         
 . سالم کردم        
 :  را صاف کردشیصدا        
  ؟ییکجا -         
 : کوتاه جواب دادم        
 ؟یخواب بود.  رونمیب -         
 :دیخند        
  ؟ دلت تنگ شده بود برام ؟ھیچ.  دمیترس.  وونھیدختره د -         
 :  دانست از دل منیاو چھ م        
 .  کم دلم گرفتھ بودھی.  ینجوریھم. نھ  -         
 :  گفتی آرامیبا صدا        
 . می مثل اون روز صبحونھ بخورمی دنبالت برامی بیخوایم -         
 : تم وقت داشیتا ساعت نھ کل        
 . تو بخواب.  شمیمزاحمت نم -         
 ی ناز کردن میدلم کم.  کردم سیلبم را با زبان خ.  نثارم کرد ییبرو بابا        

 :  بودمی روزھانی فرد انی اگر آن نازکش ، پر متلک تریحت. خواست 
 . ی کار داریخودتم کل.  شھی مری دنجای ایتا برس -         
 :  گفتیبا لحن کشدار        
 !آدرس ؟... ُلوس نکن خودت  -         
 او را با من نجای ای خواست کسیدلم نم.  تر با او قرار گذاشتم نیی پاابانیچند خ        

 . دمی را بھ جان خرنی داخل ماشی شدم و گرمای تاکسنیسوار اول.  ندیبب
 : بودم کھ زنگ زددهیھنوز بھ مقصد نرس        
 . نمتی بینوم خانوما ؟ نم خاییکجا -         
 :  زدمی اراده ایلبخند ب.  مثبت بود ی سرشار از انرژشیصدا        
 .  ھستمیداخل تاکس.  کمینزد -         
 :مکالمھ را کوتاه کرد        
 فعال.  یاک -         
 . دی پری سادگنیحس خوبم بھ ھم. تعجب کردم         
 .  رفتمنشیعقب گرد کردم و بھ سمت ماش.  شدم ادهی را دادم و پھیکرا        
 :  کج کردی سرش گذاشت و گردنش را کمی را باالنکشیع        
  ؟می در خدمت باشدیدیافتخار م. عرض ادب خانوم  -         
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 :  نشستمی صندلی نثارش کردم و روی اوانھید        
 سالم -         
 : جوابم را داد بدھد ریی آنکھ در نشستنش تغیب        
 . سالم از ماست خانوم بداخالق -         
 :  را باال انداختممیابروھا        
 من بداخالقم ؟ -         
 : آرام از پارک درآمد        
 نی ادی خودتون ببخشیشما بھ بزرگوار. عمھ جان بنده بد اخالق ھستن .  رینخ -         

 . ز دست دوستان نااھل من اکشھیعمھ جان را کھ بنده خدا کم نم
 : دمیخند        
 .  اخالقت بھترهیشی مداری صبح زود کھ بنکھینھ مثل ا -         
 :  چشمش گذاشتی را رونکشیع        
 ی آن صدادونستمیبھ جان خودم اگھ م.  کنھ دارمی از خواب بی داره کیبستگ -         

 . زاشتمی منییتخت پا پشت تلفن متعلق بھ شماست عمرا پامو از یبایز
 : دمیپرس.  کندی درب و داغانم اشاره مافھی دانستم بھ قیم        
  ام ؟ختھی بھ ھم ریلیخ -         
 : دی گوی میبا لحن شوخ        
 در انظار ی اومدینجوری ایدیخجالت نکش.  دختر افتضاح یاصال افتضاح -         
 چھ ی راننده تاکسچارهیب.  یُ کم تف خشک شده کنار لبت کم دارکیفقط .  یعموم
 . نجای تا ادی کشیزجر

 فروغ و پف کرده ی و چشمان بدهیبھ چھره رنگ پر.  درآوردم فمی را از کنھیآ        
 انداختھ فیصبح بھ زدن ضد آفتاب اکتفا کرده بودم و رژ لب را داخل ک.ام نگاه کردم 

 .  زودتر از آن خانھ فرار کنم خواستم ھر چھیم.بودم 
 :  دستم گذاشتیدستش را رو        
 ی رنگ و لعاب اضافھ اچی ھیب.  ی ھستی ھم عالیلیخ.  خانوم کنمی میشوخ -         

 ؟ اصال می حلای کلھ پاچھ ؟ می برای می کھ صبحانھ خوردی قبلی ھمونجامیحاال بر. 
 . یامروز ھر جا شما بگ

 کھ داخل کاسھ ینان. روز اول ازدواجم .  انداخت نازی پرادیاسم کلھ پاچھ مرا         
 کی ، ی دلتنگنیالبتھ ا.  تنگ شد شیدلم برا.  دی کھ ھورت کشی داغی کرد و چاتیتر

 اری اختی آمد بادمی کھ شی شدن ھاری و جو گعی سرراتییتغ. حس کامال زودگذر بود 
 .  دادمنیدماغم را چ

  اخمو خانوم ؟یجواب نداد -         
 : دمی کشیباز آه کوتاھ        
 . فضاش آرامش بخش بود.  ی قبلی جامی بریخوایم.  نداره برام یفرق -         
 : دستم را فشرد        
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 . ی قبلی جامیریباشھ م -         
ِ دانست کھ دل ینم. ُمثل ھمان وقت ھا کھ دلم را برد . امروز مھربان شده بود         

 ھا و آرام بودن ھا را جذب ی مھرورزنی تشنھ ایری جنبھ ام ، مثل کویخستھ و ب
 . اشک آمده تا پشت پلکانم را پس زدم.  کندیم
 

 ) شانیپر        ( 
 

 شھی کردم ، سرم را بھ شی باران نگاه مزیھمانطور کھ بھ برخورد قطرات ر        
 :  در گوشم نشست بم و آرامشیصدا.  چسباندم نیماش

 و بھش مشی کھ بشناسنجاستی ماھاست ، مھم ای چند قدمشھی ھمیخوشحال -         
 بھ سالم ما جواب عی سریلی کھ خنھی داره ای کھ خوشحالی خوبھیژگیو.  میسالم کن

 گمی می چی فھمیم.  شھی می کھ تو ذھنمونھ باھامون خودمونیزی و زودتر از چدهیم
 ؟

 . دمی فھمینم        
.  نگاھش کردم یکم.  کلمات او را نداشت رشی پذشیذھنم آنقدر پر بود کھ گنجا        

 .  از احساس بودزیچشمانش لبر
 .  چانھ ام نشستریدستش ز        
 . برق نگاھش را دوست داشتم        
 . یشگیباز ھمان عطر ھم        
 . دمی نفس کشقیچشم بستم و عم        
 .  لبیاز چانھ تا رو. شت شصت چانھ ام را نوازش کرد با انگ        
 ... دوست داشتم        
 ....  گرانھ راتی نوازش حمانیا        
 ... حرارت انگشتانش را        
 ... آب دھانم را فرو دادم        
 .... من        
 !.. کردم ؟ی میمن داشتم چھ غلط        
 ... من        
 ... نجایمن ا        
 ...  فروشگاه فرحبخشیروبرو        
 ...  کھ محرمم نبودیبا مرد        
 ...  منیخدا        
 . دمیاز خودم ترس.  دمیترس. باوحشت چشم باز کردم         
 : دستش را برداشت        
 !؟یخوب -         
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.  آشنا بود میحرارت دستانش برا. دستم را گرفت . خوب نبودم ! نھ ! خوب         
 : عشق را با شھرام تجربھ کرده بودمی گرمانی ایزمان

 . ی کردخیچھ  -         
 : دمیدستم را عقب کش        
 . بھ من دست نزن -         
 : تعجب کرد        
  ؟ از من ؟ی ترسی میاز چ.  یُباز کھ خل شد -         
.  نشست رهی دستگیدستم رو.  دمی ترسیمن از خودم م.  دمی ترسیاز او نم! نھ         

 .  رفتمی مدیبا. در را باز کردم 
 : دستم را محکم گرفت        
 . ی برزارمی شد نمی چھوی یتا نگ -         
 :  کردم خودم را لو ندھمیسع        
 .  شدهرمیفقط د.  یچیھ -         
 :  کردزیچشمانش را ر        
  ؟نھی فقط ھمیمطمئن -         
 :  زدمیلبخند اجبار        
 .  ام عوض شدھیواقعا روح.  ی کھ امروز اومدیمرس. آره  -         
 : او ھم لبخند زد        
اگھ کارات زود تموم شد زنگ بزن نھار .  یگی باشھ کھ منطوری ھمدوارمیام -         

 . میبا ھم باش
 : دمینگاھم را دزد        
 بازم ممنون -         

 :  شمادهی پنیخواستم از ماش        
 .  بعد بروگمی می چھی -         
 : ادامھ داد. منتظر نگاھش کردم         
 باطنت یخوای اگھ میعنی.  با ھم داره میظاھر و باطن آدما ، ارتباط مستق -         

ھر روز صبح ، .  یُ ظاھرت درست کندی ، اول بایدرست بشھ و از درون خوب باش
 تیشونی پی رویدیاگھ د.  نگاه کن نھیُ ، خودت تو آرونی بیای از خونھ بنکھیاز اقبل 

اگھ .  ی ، محوش کنُنی لبخند ، خط چھی کن با یع خورده است ، سنیخط افتاده و چ
 ی روز خوب براھی یتونی ، مطمئن باش می صورتت حفظش کنیُ اون لبخند رویبتون

 . یخودت رقم بزن
 زی ، چشی من از کل حرف ھایول.  ھم پر معنا دیشا.  حرفاش قشنگ بود دیشا        

 کلمات شدن را ِری درگی الزم برایاالن آمادگ. کردم ی بعدا فکر مدیبا.  دمی نفھمیادیز
 .  دستانش بودی لحظھ ، رنگ چشمانش و گرمانی من در اِیتنھا مشغلھ فکر.نداشتم 
 : باز لبخند زدم        
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 . کنمیحرفات فکر مبھ  -         
 اش یشانی پی اخم رودنیبا د.  آوردم نیی پای خداحافظی شدم و سرم را براادهیپ        

 . رد نگاھش را دنبال کردم. متعجب شدم 
 کھ بھ نشانھ ی و سررهی خیبا نگاھ.  بود ستادهیفرحبخش چند قدم آن طرفتر ا        

 . احترام خم کرد
  بود؟دهی معاشقھ ما را دیعنی بود ؟ ستادهی انجای ایاز ک        
 . دمیترس        
 . ایاز نگاه پر خشم برد        
 .  فرحبخشری انکارناپذِیرگیاز خ        
 !.  نگار بھ او گفتھ بوددیشا        
 .  بودستادهی بان اھی ساریاو ز.  کردیقطرات باران بھ صورتم برخورد م        
  ؟یکنی نگاه می بھ چشانیپر -         
 :  نشستمی صندلی اراده رویب.  خش داشت شیصدا        
 . نگی داخل پارکی بودومدهیکاش ن -         
 :  تر شدظیاخمش غل        
  ؟ی بوددهی رو داروی نی ؟ نکنھ اون موقع ، ھمھیمنظورت چ -         
 : دمیترس        
  ؟یِ تو ؟ کیگی میچ -         
 : دستم را محکم فشار داد        
 .  قبلقھیچند دق -         
 : دستم درد گرفت        
 . شیشکوند. ول کن دستمو . آخ  -         
 :  کردشتریفشار دستش را ب        
 ادیاصال چرا داره م.  کنھی نگات مینجوری چرا اکھی مرتنیا. ُجواب من بده  -         

  طرف ؟نیا
 :  التماس کردمایرو بھ برد.  آمد یفرحبخش بھ سمت ما م. را چرخاندم سرم         
 . نھی تورو ببخوامینم. تورو خدا زود برو  -         
 :  تر شدیعصب        
  ؟یکنی می چھ غلطیمعلوم ھست باز دار -         
 : با خودش چھ فکر کرده بود        
 . رهیبره بھش بگھ آبرومون م. نگاره ِ داداش نیا.  کنمیخواھش م. برو  -         
 یراھ.  شده بود کی نزدیلیفرحبخش خ. سرم را چرخاندم . فشار دستش کم شد         

 :  شدمادهی و پدمی کشرونیدستم را ب.  فرار نمانده بود یبرا
 سالم -         
 : سرش را با احترام خم کرد        
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 . ؟فی خانوم شردیخوب ھست. سالم  -         
بھ سمت صدا .  گرفت ی حواس نداشتھ ام را بھ بازنیِ باز شدن در ماشیصدا        
باز در قالب .  نبود ی چند لحظھ قبل خبرنیاز آن ببر خشمگ.  شد ادهی پایبرد.  دمیچرخ

 : مودبش فرو رفتھ بود
 . سالم عرض کردم -         
 .  را فشردندگریکدی را دور زد و دست نیماش        
 من یبرا.  ، متاسفانھ خاموش بود فی خانوم شرِی زنگ زدم بھ گوشقتایحق -         

 ی ، ولانی ننجای رفتم خواستم بھ خانوم اطالع بدم کھ تا ای مدیبا.  اومد شی پیکار
. انیحدس زدم با شما م.  ستادمی منتظرشون انجای انی ھمیبرا. متاسفانھ موفق نشدم 

 معطل خودی بارون بری بھشون بگم کھ زدیدشون و برنگشتی نکردادهیخواستم تا شما پ
 . نشن

 
 رونیصبح کھ زود ب.  ام را روشن کنم ی لعنتیباز فراموش کرده بودم گوش        

 ھستم جواب ای با بردی خواستم وقتینم.  ردی گیآمدم ، مطمئن بودم کھ مادر تماس م
 . تلفنش را بدھم

.  ییباز ھمان لبخند کذا.  من واقعا توان نداشتم یول.  از او تشکر کرد ایبرد        
 اش ھم تنھا سرم را تکان دادم و در آخر با ی و خداحافظی در جواب عذرخواھیحت

 .  ، دور شدنش را نگاه کردمی خالیذھن
 :  بھ خود آمدمایبا تک بوق برد        
 . دیاری بفی زدناتون تموم شده ، تشردیاگھ د -         
 ! کرده بود؟ی خودش چھ فکربا        
 را محکم بھ ھم نی چنگ زدم و در ماشی صندلی را از روفمی کستادهیھمانطور ا        

 . دمیکوب
 .  رسونمتیسوار شو م.  شانی نشو پروانھید -         
 :  کردی حرکت منیبھ موازات من با ماش.  حوصلھ نداشتم جوابش را بدھم یحت        
 .  سوار شوی شدهی مثل موش آب کشنکھیقبل از ا شانیپر -         
 خواست مرا در یدلم نم.  فرحبخش ھنوز از محوطھ خارج نشده بود نیماش        

 : باالجبار سوار شدم.  ندی حالت ببنیبدتر
  ؟یکنیچرا مثل بچھ ھا قھر م -         
 . زدیسرم نبض م        
 ؟ی ناراحت شدیبگو از چ.  شھی حل نمیزیبا ساکت موندن چ -         
 :  از حد پررو بودشیب        
 . ی گردی دنبال بحث مادیتو خوشت م.  نزدم یمن حرف بد -         
 : می از فروشگاه دور شده بودیبھ اندازه کاف        
 . شمی مادهینگھ دار پ -         
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 :دیچی پنی نھ چندان آرامش داخل ماشیصدا        
 . ستمی نتیاننده شخصمن ر -         
 : ظاقتم تمام شد        
.  کاره چیھ.  یستی کارمم نچی ، ھیستی نمینھ تنھا راننده شخص.  یستین.  رینخ -         

  ؟یدیفھم
 :  باالتر رفتشیتن صدا        
 کلھ سحر زنگ یکنی مخودی بستمی کارت نچیاگھ ھ.  من بلند نکن یُصدات برا -         

 یکنی مخودیب.  یخوری صبحانھ مرونی بیای بامن میکنی مخودیب.  بھ من یزنیم
 تی بھ خاطر من زندگی کھ ادعا داریکنی مخودیب.  تا محل کارت برسونمت یزاریم

 . ختھیبھ ھم ر
 :  گوشم گذاشتمیدستم را رو        
 . خفھ شو -         
 :دی فرمان کوبیمشتش را رو        
من اجازه .  ی ، سخت در اشتباھرتمی غی منم مثل شھرام بیاگھ فکر کرد -         

 .  خوب تو گوشات فرو کننویا.  ی کنی باھام بازدمینم
 کرده بودم ؟ اصال بھ ی با او بازی ؟ من کگفتی می بود ؟ چرتی غیشھرام ب        
  ؟زدی بد حرف منقدری با من ایچھ حق
  شناختم ؟ی را نمای بردنیچرا ا        
 از گفت،ی و آثارش می قبل از خوشحالقھی چند دقنی کھ ھمی با آن کسای بردنیا        

 .  تا آسمان تفاوت داشتنی ، زمدادیارتباط ظاھر و باطن آدم ھا داد سخن م
 ساکت دینبا.  را از من گرفتھ بود ی جواب ، اجازه ھر حرکتی بیھجوم سوالھا        

 :  ماندمیم
 ... تو.  ی حرف بزنینجوری با من ایتو حق ندار -         

 : حرفم را قطع کرد        
 .  نھ منی کھ حق نداره تو ھستیاون کس. حق دارم .  یحق دارم لعنت -         
 :  زدمادیفر.  داد حرف بزنم ی اجازه نمی من ، حتیخدا        
 . ینگھ دار روان.  شم ادهی پخوامیم.  االن نگھ دار نیھم -         
 چند ی متوالی بوق ھایصدا.  دی کشابانی را بھ گوشھ خنیبا ھمان سرعت ماش        

 :  ھم بودراهی شان بد و بی کھ چاشننیماش
 

 ! "  بچھ چوپونیآھا        " 
 "  ؟یدی خرنی شھر ماشی اومدیُگوسفندات فروخت        " 
 " یدھات        " 

 
 .  در برابر آنھا سکوت کرده بودای بود کھ بردانجیجالب ا        
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 :  را باز کنمنی کردم در ماشیسع        
 .  روی لعنتنیباز کن ا -         
 :پوزخند زد        
 دور و برش ی است کھ عادت کرده با آدماگھی دیکی.  ستی اون در نیلعنت -         

 .  کنھیباز
 : با مشت بھ جانش افتادم.   خستھ شده بودمشی ھانیاز توھ        
ذھن توئھ کھ .  نکردم ی بازیمن با کس.  ی حرف نزن عوضینجوریبا من ا -         
 . ِمسموم
 : آرامتر شده بودیکم. مشتم را در دست گرفت         
 دمی ندیفکر کرد.  رهی ھرز میلینگاه توئھ کھ خ.  ستیذھن من مسموم ن -         

 ھم ی و برهیگی کھ دلت میی کھ فقط وقتاستمی ؟ من مسخره تو نیکردیچطور نگاش م
 تی زندگی بدونم کجادیبا.  ھم ندارم یحوصلھ بچھ باز.  یوفتی بادمی یمونیزبون م

 . ھستم
 : دمی کشرونیدستم را محکم ب        
 موقع من دچار ی کھ با زنگ زدن بدیببخش.  یستی من نی زندگی جاچیتو ھ -         

 .  نکنمی خبطنی ھمچگھی ددمیقول م.  یم شدسوءتفاھ
 : دی خندی عصبیبا حالت        
  ؟ھی کینفر بعد.  ی پستیلیخ.  وسطھ اروی اون ی پازدمیحدس م... واقعا  -         
 :  صورتش نشستی اراده با تمام قدرت رویدستم ب        
 . ستمیه ن*ز*ر*من ه -         
 : مچ دستم را محکم فشرد        
 ؟ چرا دی رنگت پریدیُ اون مردک دی چرا وقتگمی گفتم ؟ فقط منویمن ا -         

  ؟نھیُ من باھات ببیخواستینم
 :  شده بودرهی تشی ھای خاکستری شناختم حتی را نممی روبروھی مرد رواننیا        
ِچند بار بگم ؟ اون برادر نگار  -            ؟ی فھمیرا نمچ... ِ
 : قصد آرام شدن نداشت        
 ؟ ھر دو نفرمون میکنی جرم ممیمگھ دار.  باشھ خوادی کھ میبرادر ھر خر -         
 .  ندارهی کس ربطچیبھ ھ.  میمجرد
  خودش را بھ ندانستن زده بود ؟ای دی فھمیواقعا نم        
 ی زمان براچیھ.  آرامش کنم و منظورم را بھ او بفھمانم دی دانستم چطور باینم        

 یشگی ھمی کوتاه آمدن ھالشی دلدیشا.  بودم دهی مرحلھ نرسنیآرام کردن شھرام بھ ا
 . دمی آه کشاری اختیب. شھرام بود 

 منظورم یدونیخودت بھتر م.  ادی خوشم نمییاصال از مظلوم نما.  نکن ھیگر -         
 . ھیچ
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 رونی کردم دستم را بی شده بودند ؟ سعی چھ زمان جارمیاشک ھا!  ؟ھیگر        
 : محکمتر فشرد. بکشم 
 . رهیگیدرد م.  اینکن برد -         
 :  بود کھ دل او را ھم سوزاندادی آنقدر زمی صداھیبغض و درماندگ        
 منو مسخره و نکھیمن فقط از ا.  کنم تتی اذخوامیمن نم.  یخودت مقصر -         

 یزنیُ و خودت می فھمی مدمی ؟ شادنشی سختھ فھمنقدریواقعا ا.  ادی بدم میمضحکھ کن
 بھ اون راه ؟

 بلد نبودم از حقم دفاع کنم ، یوقت. سکوت کردم . مچ دستم قرمز شده بود         
 .  راه حل بودنیسکوت بھتر

 :  گفتیبھ آرام        
 یخوب اول کھ بعد از صبحونھ رفت. کم تند رفتم  ھی.  نکن ھیباشھ گر -         
 من یُخودت بزار جا.  دی و رنگ و روت پریدیبعد ھم کھ اونو د.  ی رژ زدییدستشو

 .  باشھنتونی بیزی چھی دی، خوب فکر کردم شا
.  پوشاندن حال نزارم زده بودم ی کھ برایرژ. پس مشکلش رژ زدن من بود         

از .  بدھم حی او توضی نداشت کھ برایلیاصال دل.  بدھم حی توضشیحوصلھ نداشتم برا
 بار با دستان نیقرار نبود ا.  شده بود ی منتفشھی ھمی برااینظر من ، موضوع برد

 . خودم ، گورم را بکنم
 

 ) شانیپر        ( 
 
 

 یول! رمی گیو زبانم را گاز م!  بندمی را ممیچشم ھا! رمی گی را ممیگوش ھا        
 ...!!!دنیچقدر دردناک است فھم!  شومی افکارم نمفیحر

 ،نی ماشنھی بھ آزانیخوش بھ حال عروسک آو        
 ...!!!رقصدی را فقط مشی زندگی بلندیتمام پست        
 .. از آخر بھ اول بودیکاش زندگ        
 ..می آمدی مای بدنریپ        
 ..میشدی عشق جوان مکیآنگاه در رخداد         
 ، ودرمی شدی معصوم میسپس کودک        
 ...!!!میمردی مادر آرام می با نوازش ھای شبمھین        

 
 
 

.  گذاشتھ بود ری اعتماد بھ نفسم تاثی شکل رونی آن روز بھ بدتریبحث و دلخور        
 آن روزھا یای کردم و ھر چھ در روی فکر مایروز و شب بھ شروع احساسم بھ برد
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در زمان .  دست و پا زده ام ی کھ در چھ باتالقدمی فھمی مشتری بشدمیغرق تر م
 بھ پوچ شتری روزھا بنی شده بودم کھ ای ادخترانھ ۀ احساسات عاشقانری ام ، اسیزنانگ

 .  کردمی بودنشان شک میقی حقای
 یمثل شھرام عذرخواھ.  داد امیباز تماس گرفت و پ.  اما دست بردار نبود ایبرد        

 . دیناز نکش. د نکر
 یبا اخالق ھا.  استیبرد.  ستی آمدم کھ او شھرام نی موضوع کنار منی با ادیبا        

 .  عاشقانھ متفاوتشی ھاوهیبا ش. خاص خودش 
 ی کھ روزیھمان کس.  شدمی مخودی از خود بدنشی بود کھ با دی ھمان کسایبرد        
 ، اعتماد ادمی کھ بھ خاطر حضورش در یھمان کس.  اش را داشتم ی بودن دائمیآرزو

 .  ام را از دست داده بودمیی زناشوی زندگتیھمسر و در نھا
 ی کھ وابستگییبھ روزھا.  گذشتھ ام نگاه کنم ی کردم منصفانھ تر بھ زندگیسع        
.  کرده ام دای کردم پی کھ فکر مدی شاای کرده بودم دای پای بھ بردیدی شدیاحساس
 ....  ھاانھیو مور.  دی تپی تندتر مدنشیلبم با د کھ قییروزھا
چرا آن حس ھا .  مھمان لبانم کرد ی ھا ، لبخند محوانھی مورانھیفکر حملھ موذ        

 !.شدند؟یتکرار نم
 . دی طلبی دلم آن تکرار را میگاھ        
ِآن حس ترس آم          . با شرم راختھیِ
 .  گزمی بندم و لب میچشم م        
 .  لرزاندی دلم را میآشوب        
 .  بنددی ھا در ذھنم نقش مخیناخواستھ دفترچھ تار        
 . ِ کھ دست دلم را رو کردیھمان دفترچھ ا        
 .  شودی مکی بھ ھم نزدمیابروھا        
 . شھرام.  خوانده بود رتی غی کھ شھرام را بایحرف برد        
 یبا ھمان شعلھ ھا.  شود ی ممیرام مھمان لحظھ ھا شھتی عصبانریتصو        
 .  ماند و بسی رقصند و از آن دفترچھ خاکسترشان می کھ میکوتاھ

 : ھنوز سئوالش در گوشم است.  شھرام بعد از سوزاندن دفتر کیستریخنده ھ        
 ِیا کار کنم کھ اسمم بره تو کتاب رکوردھھی خوادی دلم می روز گفتھی ادتھی -         

  ؟نسیگ
  تکان دادمی ، سرم را بھ نشانھ منفکردمیھمانطور کھ اشکم را پاک م.  نبود ادمی        

. 
 : طعنھ زد ، تلخ و گزنده        
 دیکنی مادداشتی رو تونی مھم زندگیزھایحواسم نبود کھ شما چ.  دیآھا ببخش -         

 .  ھا نبودننیخوب حرفاتون با من کھ تو دستھ مھم تر.  نره ادتونیکھ 
 پوزخند صدادارش در خاطرم ثبت شد.  شد دهی اراده بھ خاکسترھا کشینگاھم ب        

: 
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  ؟یزیری سوختھ اشک میخای تاریبرا -         
 :  تر آمده بودنیی پاشیتن صدا        
 ... نایُ کردنات نھ تو اانتی خخی تاریکردی تو ذھنت ثبت مدیبا -         
 :  دفترچھ را بھ سمتم فوت کرده بودی حرف خاکسترھانیوبعد از گفتن ا        
 .  چھ راحت بھ باد رفتنیبب -         
 :  کوتاه ادامھ داده بودیحرفش را با مکث        
 . مثل عشق من بھ تو -         
 : گری دیپوزخند        
  ؟ھی چیدونی ممونھی دلم می کھ روی حسرتنیبزرگتر -         
 :  مکثیباز کم        
 . ستی کھ انجام دادم نی اشتباھیاز کارا -         
 : ُزل زده بود بھ چشمانم        
 .  رو نداشتاقتشی انجام دادم کھ لی کسی درست رو برای کھ کارانھیاز ا -         
  توجھ بھ حال خرابم باز زخم زدیب.  نھفتھ در کالمش لرز کرده بودم ریاز تحق        

: 
 . گمی مُنسی گی رکورداانیجر...  رفتی مادمیداشت  -         
 !.شد؟ی نمی لعنتنسی گنی االی خیچرا ب        
 .  آمده بودادمی        
 دوستان  دوستان او ، نھ ،ی ، وقتی دستھ جمعی از ھمان گردش ھایکیدر         

 یلیمن ھم گفتھ بودم خ.  گفتند ی رکوردھا و ثبت شان منیدتریمشترکمان ، از جد
نھ .  کھ ارزش ثبت شدن داشتھ باشد یرکورد.  متفاوت انجام دھم یدوست دارم کار

 ی ام انداختھ بود و گفتھ بود کھ من منھآن روز شھرام دستش را دور شا.  یھر کار
 . ندکی متمیگفتھ بود حما. توانم 

 .  بودنی آمد ھمی مادمی کھ یزیتمام آن چ.  نیھم        
 .  کردمی نمدایربطش را بھ اختالفمان پ        
 : چانھ ام را با دو انگشت فشرده و سرم را باال آورده و زمزمھ کرده بود        
قراره اسم ھر دو نفرمان .  گمی مکیبھ ھر دو نفرمون تبر.  گمی مکیبھت تبر -         

 . تو کتاب ثبت شھ
 :  کردهخی احساس و انگشتان یاز آن شھرام با چشمان ب.  بودم دهیترس        
منم .  یرکورد ظاھر ساز.  ییرکورد دروغگو.  زمی عزیتو رکورد زد -         

 . رکورد زدم
 :  باال رفتھ بودشیچانھ ام را با نفرت رھا کرده و صدا        
 .  جایرکورد اعتماد ب. رکورد باور کردنت  -         
 .  را زدشیزخم ھا        
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بھ . من گذشتھ ام را فروختھ بودم .  سوزد ی خودم میدلم برا.  کنمیبغض م        
 .  بودنش ھم شک داشتمیقی روزھا بھ حقنی ای کھ حتیعشق

 می و خم عجائب زندگچی پ شود و من دری مروزی تر از دبی عجمیھر روز زندگ        
 .  شومیسردرگم تر م

 
         

 
 خواست کل یدلم م.  مخم بود ی روی محمودی تمام نشدنی غرغر ھایصدا        
از ھمان اول کھ وارد دفتر شده .  را گلولھ و داخل دھانش فرو کنم زی می رویکاغذھا

 : بودم با پشت چشم نازک کردن بھ استقبالم آمده بود
 ی و مارنی مستمی سنی آخرنی خوبھ و با ماشنقدری ھمسرت ایتو کھ وضع مال -         

 قرون دوزارو واسھ ما ھی نی ا؟ی دارزشی درآمد ناچنکاروی بھ ایازیبرنت ، چھ ن
 .  نکنھریبھ پا تو گلوت گ.  حق ماست نایا. بزار لطفا 

حتما از . ار دستم داده بود  رساندنم باالخره کی براای بردگاهیاصرار گاه و ب        
جوابش را ندادم .  شده ام ادهی پای بردنی بود از ماشدهی دفتر دِابانی مشرف بھ خۀپنجر

 .  آزاردھنده شده بودی خزعبالت محموددنی بعد از شنیری نگاه امیول
 ی قسمتیمھندس موسو.  دمی را فھمی رفتار محمودلی نگذشت کھ دلیادیزمان ز        

 شده شی ھایی گواوهی شروع لی دلنی شاپ ھتل را بھ من سپرده و ھمی کافیاز طراح
 . بود

در حال .  توجھ باشم ی آنجا بی کار تمرکز کنم و بھ تمام آدم ھای کردم رویسع        
 .  کار کردن بودنی ، ھمدمیحاضر تنھا نقطھ ام

 :  آمدی دخترک ھنوز مدهی نخراشیصدا        
 . می چکار کندی بامی فھمی خر تو خر شده کھ نمنجای ادرنقیا. اوف  -         
 ی و ھرندیریام. سرم را باال آوردم .  کرد یواقعا فکر نکرده دھانش را باز م        

 :  بلند شدی ھرندیصدا.  سرخ شده بود تیصورتشان از عصبان
 .  لطفادی مواظب صحبت کردنتون باشیخانوم محمود -         
فاطمھ .  چند ساعت بست ی را برای ، دھان گشاد محمودی موقع ھرندتذکر بھ        

 :  گذاشتزمی می را رویاستکان چا
 .  مدل حرف زدننیعادت کرده بھ ا.  ھا یری بھ دل نگنوی ایحرفا -         
 : لب زدم        
َ خودم سمن دارم کھ نقدریا. نھ بابا  -           . ُ توش گمھی محمودنی ااسمنیَ
 : دی پرسیبا نگران        
 گفتھ ؟ کارات یزی فرحبخش چیآقا.  یستی خوب نادیحس کردم امروز ز -         
 ره؟ی مشیخوب پ
 :لبخند زدم        
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.  غلتک یخدارو شکر اونجام کاراش افتاده رو.  ھیبنده خدا آدم خوب. نھ بابا  -         
 .  نموندهشیی بھ بازگشایادی ززیچ

 :  باز بلند شدی محمودیصدا        
.  دی نکردلی قسمت کار رو تکمنی ؟ ھنوز ادی بری مفی کجا تشریری امیآقا -         

 .  دارهرادی چقدر ادینیبب
 :  جوابش را داددی پوشی ھمانطور کھ کتش را میریام        
 ؟ ممکنھ دیاری نمفیشما تشر. وقت نھار شده . ِ بچرم رمیبا اجازه شما دارم م -         

 . علف تموم شھ ھا
 با یمحمود.  را گرفتھ بودند دنشانی خندی بھ شدت جلویری و وزیھرند        
 :دی پرستیعصبان
  چھ طرز صحبت کردنھ ؟نیا -         
 :  و حفظ لبخندش گفتی با خونسردیریام        
بنده ھم .  شده  خر تو خرنجای ادی خودتون فرمودد؟یشیچرا ناراحت م. بابا یا -         

 . االن گرسنھ ام
 بار از حرف نی انکھی مثل ای بود ولی در کل مرد شوخ طبع و مودبیریام        
 از شدت یصورت خانوم ھرند.  شده بود و قصد کوتاه آمدن نداشت ری دلگیمحمود
 : کندری کرد قائلھ را ختم بھ خی سعیری وزیآقا.  مھار شده سرخ شده بود یخنده ا
 . واقعا گرسنھ ام.  امی جان صبر کن منم بیریام -         
 کھ تازه یمھندس موسو.  جو را عوض کرد ی خنده خانوم ھرندکی شلیصدا        

 :کردیاز اتاقش خارج شده بود با تعجب نگاه م
 . می ما ھم بخنددی شده بگیچ. بھ بھ  -         
 : در کمال آرامش جواب دادیریام.  بھ شدت درھم بود ی محمودیاخم ھا        
 ..  ھمونو خوندم کھمی بھ گوشدی رسامی پھی نھار کھ ی برامی برمی خواستیم -         
 .  منتظر نگاھش کردیمھندس موسو        
 :  پا و آن پا کردنی ای کمیریام        
  بھ شمام بگم ؟یعنی -         
 :دیمھندس خند        
 .  شدم ؟ بخون جوون بخونری پیکنی فکر مدمیارم ؟ شامگھ من دل ند -         
 .  زدھی تکزشی بھ منھی دست بھ سی خوشحال از اصرار مھندس موسویمحمود        
 :دی کششی موھاانی می دستیریام        

 
 میدن كرفس بھش ناھار مھمونی میره اروی        "
 !!میدن سبزى و نون بھش ھم صبحانھ فرداش اسفناج شام        
 " میچرم میرم خودم نكنید درست چیزى ناھار: میگھ        
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 .  را ھم اضافھ کرددی مزه اش ، ببخشیدر ادامھ جملھ ب        
 :  با تعجب گفتیمھندس موسو        
واال .  شدم ری پیادیمن ز. ی حق داشتنکھی بابا مثل ای ؟ انیھم! ... خوب؟ -         

 میبر. ی مردم از کنجکاوی از خنده،کھ داشتم مختنیری اشک می جوریخانوم ھرند
 . مینھار بخور

 : مکث ادامھ دادیو بعد از کم        
 . ی از قورمھ سبزری غیزیالبتھ ھرچ -         
 . دندی خندیھمھ بھ جز محمود        
 : فاطمھ کنار گوشم زمزمھ کرد        
 .  شدعی ضایکل.  ی محمودچارهیب -         

 :  آن دخترک نچسب سوختھ بود ؟ گفتمیواقعا دلش برا        
 . حقش بود دختره حسود -         
 :  زدمیفاطمھ آرام بھ پھلو        
 باشھ کھ حساسش ی جورشی اوضاع زندگدیشا.  ستیحسود ن.  ینجورینگو ا -         
 . می قضاوتش کنمیتونیما نم. کرده 

 ی و افتضاحی بھ بدچکسی ھیاوضاع زندگ. م در دلم بھ حرفش پوزخند زد        
 .  من نبودھیزندگ

 ھمراه ی با آرامش خاصشی حرف ھاشھیھم.  از حد مثبت نگر بود ادیفاطمھ ز        
 ی بود اگر افراد سودجوی خصلت خوبدیشا.  دی دی را موانی پر لمھیبود چون ن

 .  دورمان بودندیکمتر
 
 

 ) شانیپر        (
 
 

 .  کردمی متفکرش نگاه مافھی داخل رستوران نشستھ بودم و بھ قای بردیروبرو        
 درست بعد از ی ام حذف کنم ، ولی او را کال از زندگخواستی اوقات دلم میگاھ        

آن وقت بود کھ از . شدی شل ممی پر مھر از طرفش دست و پاامکی پنی اولدنیرس
 . شدمی مزاریخودم بھ خاطر محکم نبودنم ، ب

 ای خواستن نیب.  کردی مشتری ام را بی متفاوتم بھ او ، سردرگمیحس ھا        
 .  کرده بودمرینخواستنش گ

 .  نبودری تاثی ھا بی سردرگمنی او ھم در اضی ضد و نقیرفتارھا        
 آوردم و ی کھ تاب نمشدی از احساس مزی نگاھش آنقدر عاشقانھ و لبریگاھ        

 . یخی ی مثل دو گویگاھ
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 بردن ی برای من ، گاھی توجھ بھ مخالفت ھای کھ دست بردار نبود و بنی ھمای        
 کھ قرار شدی شامل حالم میی در زمان ھاشتری لطف بنیالبتھ ا.  آمد ی بازگرداندنم مای

 کردم کھ نسبت بھ یحس م.  از آنجا برگردم ایبود بھ فروشگاه فرحبخش بروم 
 وجود بعد از نی با ادمی دی نمتشی حساسیرا بیلی دلیاس است ولفرحبخش ، حس

حوصلھ نداشتم .  اورمی خودم نِی کردم بھ روی می ، سعمی کھ با ھم داشتی بحثنیآخر
 استیبخصوص آنکھ ، او ھم با س.  کھ وجود نداشت با او بحث کنم یزیکھ بخاطر چ

بھ دنبالم   ، ھوا و بارانی سردی گاھی صبحانھ و حتای کرد و بھ بھانھ نھار یرفتار م
 .  آمدیم

 ریمس.  است رهی پشت سرم خی اندازم بھ نقطھ ای بھ سمتش مینگاه دوباره ا        
 .  انداختنی ام را چیشانینگاھش را دنبال کردم و اخم پ

 :دی چزی می غذا را روشخدمتی دھان باز کنم ، پنکھیقبل از ا        
  ؟تسی نی اگھیامر د -         
 : اخمم را شکار کرد        
 . نھ متشکرم -         
 : حوالھ ام کردیزیچشمک ر. گارسون دور شد         
 شھی ؟ بخور سرد میکنی مگاهی نگای ؟ نھیچ -         
 : دادمرونینفس پر حرصم را ب        
  ؟شونیشناخت -         
 : کباب سر چنگال زدیتکھ ا        
 ارو؟یک -         
 : لبم را از داخل گاز گرفتم. کباب را داخل دھانش گذاشت         
 .  کھ پشت بنده نشستنی بھ ظاھر محترمیخانوما -         
 :  خودش دوغ گرفتھ بودیبرا.  ختی روانمی دلستر داخل لیکم        
 . ی قند خونت افتاده توھم زدنکھیمثل ا.  زمیبخور عز -         
 کھ با ھم یحداقل زمان.  شدی نمرهی خی دخترای زن چی زمان بھ ھچیشھرام ھ        

 چی ھی رفتارش با زنان و دختران اطرافمان پر از احترام بشھیھم.  بود نطوری امیبود
 ای بردی متعادل داشت ولی و سحر ھم رفتارمی با نگار و مریحت.  بود ی ارهینگاه خ

... 
 :  کباب بھ سمتم گرفتیتکھ ا. تم  خوردن غذا نداشی برایی اشتھاچیھ        
 .  نکنخودی بیزای چری فکرت رو درگیبخور و الک -         
 : با اخم جوابش را دادم        
 . خوامینم -         
 ی را ھم کھ برایپشت سرش دلستر. شانھ اش را باال انداخت و خودش خورد         
 : دی بود سر کشختھیمن ر

 .  دادیچھ مزه ا. بھ بھ  -         
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 :  گفتنیدوباره مشغول خوردن شد و در ھمان ح        
 . زی دلستر برگھی دوانی لھی من ی حداقل برایخوریتو کھ نم -         
 اتی محتوماندهیباق.  داد حرصم گرفتھ بود ی نمیتی ام اھمی بھ دلخورنکھیاز ا        

 : دمی نفس سر کشکیدم و  کری خالوانمی را داخل لیقوط
 . یتو دوغ دوست دار -         
 : ام شدرهی واضح خی کرد و با اخمزیچشمانش را ر        
 ؟ی گردیدنبال بحث م -         
 ی کھ در حال شکل گرفتن بود ولییبلکھ از دعوا. نھ از او .  دمی ترسقتایحق        

 : حاضر نبودم عقب بکشم
 . ی بارم کنچاری باز لادی تو بدت نمنکھی مثل ای ولستمی نمن دنبال بحث -         
 کھ حاضر ی بود و دستانرهی کھ خی زد با چشمانھی اش تکی صندلیبھ پشت        

 :  سرش را تکان دادیکم. نبودند از آن قاشق و چنگال دل بکنند 
 . زی کم دوغ برھیپس برام  -         
 راحت و با یلیخ.  کھ راه انداختھ بود حرصم گرفت ی کودکانھ ایاز باز        

 کودکانھ دلستر و دوغ ی ، بحث را از نگاه ھرزش بھ دختران ، بھ لجبازاستیس
خودم را .  توجھ باشم ی کردم بھ او بی کرده بود ؟ سعیبا خودش چھ فکر. کشانده بود 

بھ . امھ داد  نگفت و بھ خوردنش ادیزی چرگیاو ھم د. بھ خوردن غذا سرگرم کردم 
 صرف نی سنگی غذا در سکوتھیو بق.  کھ بود چند لقمھ فرو دادم یھر ضرب و زور

 . شد
 دخترھا زی بھ سمت می کھ نگاه کوتاھدمی رفتن از رستوران درونیموقع ب        

 .  کھ گوشھ لبش جا خوش کرده بودیبا لبخند کج. انداخت و بالفاصلھ بھ من نگاه کرد 
 بلند از او ی کردم با گام ھای چنگ انداخت و سعمیص بھ گلوبغض و حر        

 .  رفتنشی بھ من بکند بھ سمت ماشی آنکھ توجھیاو ھم ب.  رمیفاصلھ بگ
 ی دوستانھ و گردش ھای کھ با شھرام بودم ، در جمع ھایزمان. عادت داشت         

.  کھ رفتارش با تمام زن ھا و دختران اطرافش چطور است دمی دی ، میدستھ جمع
 .  اگر سحر کنارش بودیحت

 .  را زدموتیر        
 .  کردشتری بغضم را بنیحرکت آرام ماش. در جلو را باز کردم و نشستم         
 :  انگشتانم را مشت کردماری اختیب.  دستم نشست یدستش رو        
  ؟کنمی کمونا نگاه منی من بھ اون رنگیواقعا فکر کرد.  وونھی دۀدختر -         
 : را تار کرددمیاشک د        
  ؟ینھ کھ نکرد -         
 :  کردشتری بیفشار دستش را کم        
 . من اصال نگاه نکردم.  ی حساسخودیتو ب -         
 : بھ سمتش برگشتم        
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 . رونی بمیومدی ممی داشت؟ی لحظھ چنیآخر -         
 :دیخند        
ُ نھارمون کوفت ی چھ موجوداتی برانمی ببخواستمیم. آھا اون موقع نگاه کردم  -         

 . یکرد
 : ھم فشردمی را رومیدندان ھا        
 ھی با چشم چرونی ھمھ چدای ببخش؟ی دارییُمن نھار کوفتت کردم ؟ عجب رو -         
 .  شروع شدیجنابعال
 :دی خندیھنوز م        
 .  ضرب اون دلستر شروع شدھی با خوردن ی ھمھ چرینخ -         
 : کال حاضر نبود قبول کند        
 . مغلطھ نکن -         
 : دستم را رھا کرد        
 بر گھی نھ ؟ اون دای ی قبول دارایحاال .  نگاه نکردم گمیم.  گھیتمومش کن د -         

 تشیاصال نھا.  ترسم ازت کھ بخوام دروغ بگم ینم. من  بھ نانتی بھ درجھ اطمگردهیم
 . یُ بخاطرش اعصاب خرد کنیاصال ارزش نداره بخوا.  نگاه بوده ھی

 و بھ خاطر ی حد روشن فکر نبودنی من تا ای چطور برامی بگوخواستیدلم م        
 و بھ  کھ دنبال بھانھ بوده امدی بگودمی ترسی ولیفرحبخش ، ھزار تا درشت بارم کرد

 . فکر انتقام
 :  عاقالنھ بدھمی کردم جوابیسع        
 . ی نگاه کنی اگھی بھ کس دی کنار منی وقتادیدر ھر صورت من خوشم نم -         
 : را باال دادشیابروھا        
  اجازه دارم ؟یستی شما باھام نی وقتیعنی -         
 :ادامھ داد.  را نداشتم شی ھایحوصلھ شوخ        
  چکار کنم ؟یگی کھ بھ من میاصال تو چکاره من -         
واقعا کھ "  لبش بھ گفتن ی لبخند رودنی با دی بھ سمتش برگشتم ولتیبا عصبان        

 :باز دستم را گرفت. قناعت کردم " 
 . ُحرف خودت بھ خودت پس دادم -         
 .  جملھ را گفتھ بودمنی ھمدفعھ قبل.  گفتیراست م        
 . دانست و بسی را خدا ممیآخرش بھ کجا قرار بود برس        
 او را با شھرام ی رفتارھاشتریھر چھ ب.  کرد ی مینی دلم سنگی رویغم بزرگ        

 . می بھ دفتر سکوت کرددنیتا رس.  شدم ی کردم آشفتھ تر می مسھیمقا
 :دی شدنم پرسادهیقبل از پ        
 ؟یینجایتا ساعت چند ا -         
 یاصال دلم نم.  سرم را خم کردم و بھ پنجره بزرگ دفتر نگاه کردم یکم        

 :  از ھمکارانمچکدامی ھی حتای ندی ما را ببیخواست باز محمود
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  چرا ؟گھی دو ساعت دیکی تینھا.  بدم لی تحودی طرح بای سرھی -         
 : سرش را تکان داد        
 . دمی پرسینجوریھم.  نداشت ی خاصلیدل -         
 .  شدمادهی کردم و پیخداحافظ        
 دهی ما را با ھم ندی رفتم دعا کردم کھ کسیھمانطور کھ بھ سمت آسانسور م -         
 .  امروزم پر بودتیظرف. باشد 

 
         
 دادم و از اتاقش لی شاپ ھتل را ، بھ مھندس تحوی آماده کافی طرح ھاشیپ        

 .  کردی آرامم نمگری ھم دی مھندس موسویدھای و تمجفی تعریحت. خارج شدم 
قدم بزنم و .  خودم باشم ی و برارمی بگی خواست چند ساعت مرخصیدلم م        

 رستوران کی شاخھ گل بخرم و خودم را بھ کی خواست یدلم م.  کنم دی دلم خریبرا
 ی شکالتکی گوشھ و کنی نشستم دنج تریم.  شاپ ھم بد نبود یکاق. خوب دعوت کنم 

چون پر بود از دختر و .  نبودی خوبدهی اشاپ یکاف. اما نھ .  خوردمیام را با قھوه م
 سفارش یخوب غذا چ.  دھمی محیرستوران را ترج.  عاشق نما ای عاشق یپسرھا
 بدھم؟

 : بلند فاطمھ مرا بھ خود آوردیصدا        
 شانیپر -         
 :با تعجب نگاھش کردم        
 ؟یزنی مغیچرا ج. جانم  -         
 : صورتم تکان دادی ام را جلویگوش        
  تو؟ییکجا. ُبابا کشت خودشو  -         
 :  را گرفتمیگوش        
 .  دادمیداشتم غذا سفارش م. تو رستوران  -         
 :چشمانش گشاد شد        
 ... نوش جونت!...  وا -         
 ھمھ مدت با من نیبعد از ا.  دی لبم ماسی ، لبخند روی گوشی اسم رودنیبا د        

 :چکار داشت ؟ تماس را برقرار کردم
 بلھ؟ -         
 ؟یخوب. سالم  -         
  ؟ی حال منو بپرسیزنگ زد -         
 :دیچیپوف کوتاھش در گوشم پ        
  ؟بھیعج. ُم حالت بپرسم آره زنگ زد -         
 :پوزخند زدم        
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من .  یدیخوب پرس.  ستی نبی برام عجیزی چگھی وقتھ کھ دیلیخ.  زمینھ عز -         
 ؟ی نداری اگھیامر د. ھنوز زنده ام . خوبم 
 : شدیعصب        
 . نمتی ببخوامیم.  دونمی بدت رو نمی رفتارالیاصال دل -         
 : شدمیمن ھم عصب        
 .  تو ندارمدنی بھ دی من عالقھ ایول -         
 :  کردمیکالفھ شدنش را حس م        
 . کنمیدارم ازدواج م -         
 ؟ اصال چرا بھ من زنگ یبا ک.  قرار بود ازدواج کند نازیپر.  کردم یباور نم        

 زده بود ؟
 .  نداشت بھ من زنگ بزندیلیوگرنھ دل.  وسط بود  شھرامیحتما پا!  من یخدا        
 نبود ای حی بود آنقدر بیزی او و شھرام چنیاگر ب.  کردم یحتما اشتباه م. اما نھ         

 . کھ بھ من زنگ بزند
 :  کردم بر خودم مسلط باشمیسع        
 یبھ سالمت -         
 .  دادم اول با خودت ھماھنگ کنمحیترج.  ارمی خواستم برات کارت بیم -         
 :طعنھ زدم        
  ؟امی من می باعث شد کھ فکر کنیبعد چ.  من ؟ ممنون یبرا -         
 :  پنھان داشتی غمشیصدا        
  باعث شده ؟ی چیدونیواقعا نم -         
 : گفتمی عصبیبا حالت        
 .  خواد بدونمی و نھ دلم مدونمینھ م -         

 :حرفم را قطع کرد        
 بھ گردنت حق داشتھ نقدریفکر کنم ا.  امروزو حرف نزن و گوش کن ھیفقط  -         

 . باشم
او .  حق داشت من بودم نھ او یگری از ما بھ گردن دیاگر کس. پوزخند زدم         

 نی ای معلوم نبود االن کجامیاگر ما نبود.  من و شھرام بود ونی االنش را مدتیموقع
 :  در ارتباط بودی و ھزار رنگ با چھ افردافی کثیایدن

 ! ؟ی چھ حسابیرو! حق؟ -         
 :دیچی پی آه مانندش در گوشیصدا        
 ی و کسی کھ تو تنھا بودییروزا.  می کھ با ھم داشتی خوبیرو حساب روزا -         

 کھ اطرافت ییھمون وقتا.  جا تنھات نزاشتم چی خواھر ھھی من مثل یکنارت نبود ول
 کھ ییھمون روزا.  ی کردی میبگی احساس غرنشونی بیپر از دوست و آشنا بود ول

.  میشدیبا ھم آروم م.  میگفتی ھم می براامون ھیاز دلتنگ.  می بودگھیمحرم دل ھمد
. ت مھم بودم  و برای زمان چقدر برام مھم بودھی ادی بادتی کھ نرفتھ ؟ وقتشھ کھ ادتی
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 بھ نی شد کھ برات از بھتری چھوی دمینفھم.  رو نداشتم یمنم جز تو و مامانم کس
 . د تو بوی من خوشبختیآرزو.  شدم لی و از دوست بھ دشمن تبدنیبدتر

 من گفتی مشتریھر چھ ب. شدی زنده ممی کرد و خاطرات برای را مرور ملشیدال        
 . شدمیشرمنده تر م

 :ادامھ داد        
چون اگھ اون . من نھ ی ولی اون روزارو فراموش کنی تو تونستھ باشدیشا -         

 کھ ی از اونشتریچون ب.  کارت دستم نبود نیاالن ا.  نبودم نجایروزا نبودن من االن ا
 حرفارو بھت نی تا اگشتی بھانھ مھیدلم دنبال .  ونمی من بھ تو مدی باشونیتو بھ من مد

چون .  می عروسیایدوست دارم ب.  ھست حل شھ نمونی بھم سوءتفایزنم کھ ھر چب
 روز نی تو مھم ترشمیخوشحال م.  یتو تنھا عضو خانواده من.  رو ندارم یجز تو کس

 . ی تو کنارم باشمیزندگ
 و نگاھم را بھ دمی صورتم کشی شده بود؟ پشت دستم را روسی خیصورتم ک        

 :  کرده بودمی داورشی پشھیممثل ھ. سقف دوختم 
  ھست؟یِک -         
 : کردی مھیحتما او ھم گر.  دی لرزی مشیصدا        
 . نی خودت ببارمی کارت م؟ییکجا -         
 .  زدم و آدرس شرکت را دادمیلبخند پر بغض        

 
 مانده نازیمن ھم بھ خاطر پر.  داخل دفتر نبود ی و فاطمھ کسیجز من و محمود        
 مادر را نداشتم ی ھایحوصلھ کنجکاو.  باشد نجای ادارمانی دادم کھ دی محیترج. بودم 

 . دی آی از او خوشش نمدانستمیبخصوص کھ م. 
تنھا .  کھ منتظرش بودم یزیزودتر از چ.  بودم کھ آمد ستادهی فاطمھ ازیکنار م        

 .  بود کھ نگاھش داشتی چھره اش برقرییتغ
 . دی در آغوشم کشی مکثچی ھیب        
 .  تھ دلم فشرده شدیزیچ        
 .  پشت شانھ اش سفت شدزیدستان من ن        
 .  ، برق دفتر قطع و وصل شدیبھ اندازه چشم بر ھم زدن        
 :  از اتاق مجاور آمدی محمودیُ غر زدن ھایصدا        

 
 ادــــــــنمی من سراغ ھیچوقت بدبختی چرا میدونین        
 !بیاد بخواد کھ نرفتھ ھیچوقت واقع در        
 .میکنھ نگا داره ھمگاو  مثل! اینجاس االنم        
 ننتیخالھ ھا و عموھا بب نـک المــس        

 
 : فاطمھ بھ سمت اتاق رفت        
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 .  آرومتریخانوم محمود -         
 :  باالتر رفتی محمودیصدا        
 دی کھ زده بودم پرییکل طرح ھا.  یدی مری تو گستی نی بارم کھ کسھی بابا یا -         

 . نکردماوی کردم سیعجب کار. 
 :  دادمنازیحواسم را بھ پر        
 ی بخورارمی بی چھی من نیبش -         
 : دستم را گرفت        
 .  بخورمیزی چومدمی ھمھ مدت ننیبعد از ا -         
 چنگ میبغض بھ گلو.  شھرام انداختھ بود ادی بھ ی از ھر زمانشتری او مرا بدنید        
 . انداخت
 :  داشتیچشم از صورتم بر نم.  میکنار ھم نشست        
 . دلم برات تنگ شده بود -         
 خوشحال دنشی از دیحت.  تنگ نشده بود شیدل من برا.  دیزبانم بھ دروغ نچرخ        

 : لبخند زدم.  چشمانم آورده بود ی جلوگریورش شھرام را بار دحض. نشده بودم 
 مبارکھ -         
 :  کش آمدیاو ھم لبش بھ لبخند        
 .  نرفتھ کارت رو بدم بھتادمیبزار تا .  یمرس -         
 : خواستم سکوت را بشکنم.  دستپاچھ بود یکم.  نظر گرفتم ریحرکاتش را ز        
  ھست ؟یطرف کحاال  -         
 : گوشھ کارت را فشرد. صورتش سرخ شد         
 . شیشناسیم.  ستی نبھیغر -         
 .  کردخیصورتم رنگ باخت و سرانگشتانم         
  ؟شناختمشی نبود و مبی من غریکدام مرد بود کھ برا        
  از شھرام؟ری نبود غیتنھا احتمال کس        
 .  کندرمیآمده بود تحق!  من یخدا        
دستم .  بوده ام و قدر او را ندانستھ ام اقتی لی خواست بھ من نشان بدھد کھ بیم        
 :  و بلند شدمدمیرا کش
 . دی شری ھم پیبھ پا. مبارکتون باشھ  -         
 : لبش را گاز گرفت و صورتش کامال قرمز شد        
 کردم یخودمم فکر نم.  شد ییھوی یُراستش بخوا.  خورم ی نمیزی چنیبش -         

ھنوزم باورم . ُ فرصت جلوم گذاشت نی واقعا خدا بھتریول.  بخوام ازدواج کنم گھید
 . شھینم

 : کارت را بھ سمتم گرفت        
 .  برهشی ساده پی ھمھ چمی دادحیھر دو نفرمون ترج. ساده است  -         
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 پا یکارت را گرفتم و رو. دوباره نشستم .  بود یق سادگآره شھرام عاش!! ساده        
 : دیپرس. گذاشتم 
 رو ندارم کھ بخوام ی راستش جز تو کس؟ی و نظر بدی نگاش کنیخواینم -         

 من ، ی کل مھموناشھیباورت م.  شانی سختھ پری کسیچقدر ب. نظرشو بپرسم 
 . البتھ جز تو.  کردم دای ھستن کھ اونجا پیی و دوستاامیمشتر

 :زدی وقفھ حرف میب        
 . گھی بگو دی چھی.  ھمش یتو ھم کھ ساکت.  بابا یا -         
 ی مدشی نابود کردنم آمده بود ناامیحاال کھ برا. آب دھانم را بھ زور فرو دادم         
 . م لرزان پاکت را باز کردیبا دستان.  دی دی نابود شدنم را مدینبا. کردم 
 .  سادهیلی خیلی با طرح خدیکارت سف        
 . بازش کردم        
 .  داردی مھم نبود چھ متنمیبرا        
 .  را تار کرددمی از اشک دیپرده نازک        
 .  اسم ھا مکث کردمیرو        
 نازیپر        
 یعل        
 . دیسرم با سرعت بھ سمت او چرخ        
 !ست انداختھ بود؟مرا د        
 ! کرده بودم؟ی داورشی باز پای        
 :  انداختنییسرش را پا        
 ی کارت رو می خواستم وقتی منی ھمیبرا.  یکنی تعجب می حسابدونستمیم -         

 . نمیُ عکس العملت ببخواستمیم.  کنارت باشم ینیب
 : دمی مھم بود ؟ پرسشی عکس العمل من برادنی ؟ چرا دگفتی میچ        
  تو ؟یگی میچ -         
 : باز لبش را گاز گرفت        
 . گھیِ خوب قسمت دی باالتر از منھ ولیلی خدونمیم -         
 : اصال آشنا نبود.  نگاه کردم لشی بھ اسم و فامگری بار دکیبا تعجب         
 .  شناسمی من اصال نمنازیپر -         
 : تعجب کرد        
 . ِ دوست شھرامنی بھتری ؟ علیشناسیچطور نم -         
 شناختم ی از دوستانش را نمی و بھروز کسریدوست شھرام بود؟ من جز ام        

 : ایوالبتھ برد
 .  شناسمینھ نم -         
 : کنمیاصرار داشت کھ اشتباه م        
 . رستانی دبیاز دوستا. ترم ھست دک.  شھیمیدوست قد.  بابا یا -         
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 : فکر کردمیکم        
 .  بودمشدهی ندچوقتی ھی دکتر ولشیرستانی دبی از دوستایکیگفتھ بود  -         
 :زدیبا ذوق حرف م        
 ی ولستنی موافق نادیالبتھ خانواده اش ز.  ھی پسر خوبیلیخ.  شینی ببدیپس با -         

 ... خب
 . او حرف زد و من گوش دادم        
 .  ، ناخواستھ دنبال اسم شھرام بودمشیاو حرف زد و من در تمام جملھ ھا        
 . دی کلمھ از شھرام بگوکی ی آنکھ حتیاو حرف زد ب        
 : اوردمیاو حرف زد و من تاب ن        
  ؟کنھیشھرام چکار م -         
 ی خواست ولی جواب مکیدلم . سکوتش پر از حرف بود . باالخره ساکت شد         
 :  خواست روزه سکوتش را بشکندیاو نم

 ازدواج کرده ؟ -         
 : دیآرام پرس        
  ؟ی پرسیچرا م -         
 .  بار من بودم کھ سکوت کردمنیا        

 
 

 .  گرفتھ بودم کھ فقط فکر کنم و عمل نکنمادی        
 چند روز ، طبق معمول فقط نی گذشتھ بود و در انازی با پردارمیوز از دچند ر        

 . فکر کرده بودم
 . بھ حکمت خدا. بھ خودم و سرنوشتم         
 . زدی را رقم منازی کھ سرنوشت امروز پریحکمت        
 ھمچنان مجرد نکھی دانستم جز ای نمشی روزھانی از حال اچی کھ ھیبھ شھرام        

 . است
 .  داخل اتاقشیبھ دختر چشم آب        
 .  کھ با گذر زمان از دست داده بودمیبھ تک تک دوستان        
 .  دادمرییدر افکارم سرنوشتم را تغ        
 .  اسمم رایحت        

 " . شانیپر        " 
 رگزاریت سرنوشتش تاث اسم ھر آدم در رقم خوردن لحظاگفتندیراست بود کھ م        
 .  از وجودم شده بودی جزئیھمانطور کھ آشفتگ. است 

 . شی کردن ھاھی تنبادی.  شھرام افتادم یگفتن ھا"  یآش"  ادیناخواستھ         
 صورتم گذاشتم و یکف دو دستم را رو.  نداشت ی لبم دوام چندانیلبخند رو        

 . ی و آسودگخواستیامش مدلم ار.  فکر کنم دمی کردم بھ نام جدیسع
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 ای ، کنار ساحل درنجای ایگذاشتھ بودند ، االن بھ جا" آرام "  اگر اسمم را دیشا        
 . ییایبھ پرواز مرغان در.  شدمی مرهینشستھ بودم و بھ رقص موج ھا خ

و بھ .... گذاشتھ بودند ، االن خوشحال بودم و آزاد " پروانھ " اگر اسمم را دیشا        
آن وقت دوستانم گل و بلبل . با ھمان لطافت پروانھ .  گشتمی داخل باغ منجای ایجا

 . مانشی ای نھ بنده بزدیآن وقت سرنوشتم را خدا رقم م. و کاکتوس ویبودند نھ د
 

 یلبخند ب.  باالتر رفتھ است شیآمار تماس ھا. فتد  ای می گوشی روایشماره برد        
 : کنمی را صاف ممی و صدازنمی میجان

 سالم -         
  سالم خانــومکیعل -         
 وجودم ی از سرمایزی گرمش چی صدای حتیول.  کشدی میخانومش را کم        

 .  کاھدینم
  ؟ی شده غمبرک زدیباز چ -         
 : سوالش ندارم ی برایجواب        
 . خوبم. غمبرک نزدم  -         
 :  آوردی منیی را پاشیتن صدا        
  اعتراف کنعیزود تند سر.  رمیُ سرم بزارم بمدیمن تورو نشناسم با.  کلک یا -         

. 
 :  دودی پوستم مری زی ، حس خوبکشدی نرم ناز منگونھی ایوقت        
  نھ ؟ای یبرم عروس.  چکار کنم دونمیفقط نم. نھ بابا خوبم  -         
 :  کندقمی رفتن تشوی برای خواھد کسیدلم م        
 . شھی خودتم عوض مھیروح. بھ نظر من برو  -         
 : ِ دوست شھرام استنی داند داماد ، بھتری کھ نمای بھتر از بردیو چھ کس        
 . م دونینم -         
 : کندی مدیتاک        
  ؟یاصال چرا دودل. برو دختر خوب  -         
 :  دودل بودنم را بداندِی اصللیدوست ندارم دل.  ترسم ی میکم        
 . خوب لباس مناسب ندارم... خوب  -         
 را شیھنوز ھم خنده ھا.  بودم شی خنده ھاوانھی کھ دُافتمی می زمانادی.  خنددیم        

 : دوست دارم
 ! ؟نیھم.  وونھید -         
 . رای کھ بم است و گیی با صدادی گوی را آرام موانھید        
 :  درستش کنمکنمی میسع.  حرف را زده ام نی دانم احمقانھ تریم        
 . راستش خانواده ام ممکنھ نزارن.  کھ قابل حلھ نیا. خوب نھ  -         
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 ادیبھ احتمال ز.  ھم نبود نی از اریغ.  آوردم لی تر دلنانھی واقع بی بار کمنیا        
 کھ ھم بھانھ رفتنم یلیھمان دل.  شھرام بود دنی ھمان دی اصللیاما دل.  دادند یاجازه نم

 .  نرفتنمۀبود و ھم واھم
 . ستی ؟ رفتار خانواده ات اصال برام قابل درک نیمگھ تو بچھ ا.  بابا یا -         

 بیواقعا رفتار خانواده ام عج. حق داشت . لحن مواخذه گرش را دوست ندارم         
 ! ؟گفتی بعد از طالق پدرم با من ھم کالم نشده است چھ مگفتمیاگر م. بود 

 :دھمی روشنفکرانھ جواب محایترج        
 خاص خودشون رو ی اخالقانامیا.  گھی جوره دھی یخوب ھر ک.  دونمینم -         
 . دارن

 یبر خالف شھرام صحبت را کوتاه نم.  دادی آزارم مشی تلخ شدن ھاکبارهی نیا        
 : کرد

 اشتباه یکنی کھ فکر مییجاھا.  یای تو با ھمھ اخالقاشون کنار بستیقرار ن -         
 .  از حقت دفاع کنکننیم

.  شوھر خواھرم ھستم ونیرا مد کارم ی حتدانستی ؟ نمزدیاز کدام حق حرف م        
 :دمیآه کش

 .  خدادیبھ ام -         
 :  شدیعصب        
.  یستی نشونیتو زندان.  باھاشون صحبت کن نیبش.  خدا کھ نشد حرف دیبھ ام -         

 یشی کھ روز بھ روز داغون تر منھی ھمیبرا
 : ردم نگران من شده است ، حرفش را قطع کدانستمی منکھیبا ا        
 . ُ بحث تمومش کننی اکنمیخواھش م -         
 : دلخور شد        
ِ کم کم داره بھم برمگھید -          ُ بحث تمومش کن یگی تو مزنمیتا من حرف م.  خورهیِ

 .  بگو خفھ شو و خالصھویخوب .  کارت زشتھ یلیخ. 
 . می کشمکش داشتی برادی موضوع جدکیھر روز . باز شروع شد         
 . من حساس شده بودم.  بود ی نگرانی از روشیحرف ھا.  ھم حق داشت دیشا        
 :  کردم آرامشم را حفظ کنمیسع        
 . دیببخش.  ی خواستم ناراحت شینم -         
 :  گرم شد و پر احساسشیباز صدا.  آتش ی بود بر روی آبمیعذرخواھ        
 لباس مناسبم دی ؟ شادی خرمی دنبالت برامیب.  خودتھ ی براگمی میزیمن اگھ چ -         

 . یدید
 پروا بودنش خنده ام گرفت یاز ب.  کال از عقل خالص است کردمی فکر میگاھ        

 :  ، بھ دروغ پناه بردمی از ھر جدلیری جلوگی برایول
 .  زود برم خونھدیبا.  میدرضمن شب مھمون دار.  شده رینھ االن کھ د -         
 : اصرار نکرد        
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 .  برو خونھمی خوری می بستنچی ھوھی.  دنبالت امیپس م -         
ھمان .  ندی او را در محل کارم ببی کسدی کھ نبادیفھمیاصال نم.  من یخدا        

 :  ھفت پشتم بس بودیفرحبخش برا
 یایتا تو ھم از اون سر شھر ب . رمی دارم مگھی االن دی ولخواستی دلم میلیخ -         

 . شھی مرید
 :  مکث کردیکم        
 کن کھ با فی ردی ، برنامھ رو جوردی خری برایول.  یھر جور راحت.  یاک -         
 .  رودررو بھت بزنمدی حرفا ھست کھ بای سرھی.  میھم بر
 داشت ؟ اگر با او یچھ حرف ناگفتھ ا.  می روزھا با ھم بودشتری ببایما کھ تقر        

باشھ .  توان مخالفت نداشتم یول.  شدمی مچارهی کھ بدیدی می و کسدی رفتم خریم
 .  کردمی گفتم و خداحافظیکوتاھ

 
.  نداشتم یحس خوب.  شده بود ای حرف بردری دفتر تا خانھ ذھنم درگریتمام مس        
 . یحتی نصچی ھیب. فقط صحبت .  صحبت کنم ی خواست با کسیدلم م

 .  من خبر داشتندی زندگقتی بودند کھ از حقی و مھرآنا ، تنھا کساننازیپر        
 نشان داد در جبھھ من می مستقری اش درباره شھرام ، غینفر اول کھ با رازدار        

 . ستین
 دانستم بر خالف یم.  بود شی عروسی کارھاریاو ھم درگ.  ماند مھرآنا یم        

 کرده ی را مجبور بھ گرفتن عروسمای بھ بھنام جواب رد داده و با ھزار ترفند ، نلشیم
 . است

بعد از خوردن چند بوق .  اتوبوس نشستم و شماره اش را گرفتم ی صندلیرو        
 : جواب داد

 ؟ی جونم خوبیسالم پر -         
 : کردم شاد باشمی شدم سعمانیپش.  خستھ بود شیصدا        

 یخستھ نباش. سالم عروس خانوم  -         
 :  پوزخند زدای دی خنددمینفھم        
 .  جز عروساھی شبی ام بھ ھمھ چافھی ؟ قیچھ عروس -         
 : اوضاع او بدتر از من بود        
 .  ھاشی و بدی با ھمھ خوبگذرهی روزام منیا.  ریسخت نگ -         
  را شکرتی بزرگایخدا.  کردم ی محتیمانده ، او را نص از ھمھ جا وا ِدیِمن ناام        

. 
 :دیخند        
  ؟ھینکنھ خبر.  زنھی حرفارو منی ای کنیاوو بب -         
 : دنمی و طلبکار ددیاو ھم عادت داشت بھ نا ام        
 .  بگمدی ، گفتم از امی اعصابی تو خودت بدمی ؟ دیچھ خبر. نھ بابا -         
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 :دی بلند خندیبا صدا        
 تو و غم و اریمن گوشم در اخت. بنال دخترم .  ی نالھ کنیھمون زنگ زد -         

 . ِغصھ ھات
 :  افتادمی مادشی بھ می ھایفقط زمان دلتنگ.  گفتیراست م.  دمیخجالت کش        
  ؟ی چکارا کردتی عروسیبرا. اول تو بگو  -         
 : شدی حس مشی از پشت تلفن ھم غم صدایحت        
 نی ھمچماین.  کردنم ندارم دی ؟ اصال دل و دماغ خرشھی کار باورت مچیبگم ھ -         
شانس آوردم از ترس بابا .  زده ناکارم کرده ھی سرم کھ انگار پسر ھمسازارهیمنت م

 ھی مھرھی ی حتیدونیاالنم کھ م.  منو بگھ ی جواب منفھی اصللینرفت بھ بھنام دل
 .دهی رو ھم کھ خرجشو بابام داره میعروس.  فتھ ھم در نظر نگریدرست و حساب

.  پدرم را نداشتم تی بودم و حماگناهیمن ب.  خوشبخت تر از من بود یلیمھرآنا خ        
 :  چون پدرش داشتی بزرگِیاو گناھکار بود و حام

 . خدا رو شکر بابات ھواتو داره -         
 : دیآه کش        
 رو کھ مجبور شدم ی حال اون روزتونمیاصال نم.  نداره یبنده خدا چاره ا -         

بعد از اون فقط داد زد و . ُتا چند ساعت تو بھت بود .  کنم ، بھ تو بگم فیبراش تعر
 خواست بره یباور کن چند بار م.  گفت راهیظرف شکوند و بھ خودش و مامانم بد و ب

 .  خودشھی ماجرا آبرونی اسر ھی خوب ی کنھ ولتیازش شکا
 .  کرده بودفیتعر        
 .  را کھ پشت سر گذاشتھ بودی سختیتمام روزھا        
 .  داشتمادیکلمھ بھ کلمھ اش را خوب بھ         
ِ سخت بود باور میبرا. فراموش نکردم چون توان ھضم کردنش را نداشتم         

 کھ شرم داشت بر زبان ییحرف ھا. ن و آن حرف ھا را زدن  پدر نشستِیرودررو
 . آوردنشان

 کند ، در برابر دی ، بھنام را ناامی و درستی بھانھ عقالنچی نتوانست با ھیوقت        
چطور .  سالھ اش برداشتھ بود نی پدرش ، لب باز کرده و پرده از راز چندیاصرارھا

 .  دانمی را نمدیتوانستھ بود بھ او بگو
 .  بھ بابام نگاه کنمشھی ھنوز روم نمشانیباور کن پر -         

 
 !.د؟ی کشیخجالت م        
 !. کرد؟ی چکار مدی کشیاگر نم        

 
. ھمش من حرف زدم .  دی ببخشی وای بگو ؟ ایزی چھی ؟ تو ھم یچرا ساکت -         

 . زنمیقطع کن من زنگ م.  شد ادیخرج تلفنت ز
 : تماس را برقرار کردم. بھ حرفش عمل کرد . منتظر مخالفتم نماند         
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  ؟یچرا قطع کرد.  یُ خلیلیخ -         
 :دیخند        
 ی با اون چندرغاز حقوقت بخوایتو گناه دار. ِ بابام ھنوز ِبیمن دستم تو ج -         

 درد تو نمی ببحاال بگو.  منو ِاتیپول چرند.  خودت یاونم نھ حرفا.  یپول حرف بد
  ؟ای ؟ اون پسره بردھیچ

 :  خوردیھزار درد از درون مرا م.  درد نداشتم کیمن         
 . شمی موانھی درست ؟ دارم دیِ غلط و چی دونم چینم. سردرگمم .  جمیگ -         
 : دیپرس        
  ؟خوادی می چی ؟ اصال تورو براھیحرف حسابش چ! چرا؟ -         
 :جواب دادم        
 .  خونھ ماادی خواست با خانواده اش بی میحت.  ازدواج گھیخودش کھ م -         
 :  زدغیج        
 خبرمرگش تو رو برداره ببره ادی ؟ بگو بیخوای می چگھید. خوب زھر مار  -         

ِور دل خودش   . ثوابم داره. َ
 :دمیآه کش        
 .  تا آسمون فرق دارن با ھمنی کھ خانواده ھامون زمنھیمشکل ا -         
 : پر از تمسخر شدشیلحن صدا        
.  رو ی اختالف سطح طبقاتنی ایدونستیخوب تو کھ از روز اول م. برو بابا  -         

 ُنکنھ دلت زده ؟.  رو بگو ی اصللیدل
 : درگمم کرده بودفقط با رفتار دوگانھ اش سر. دلم را زده بود ؟ نھ اصال         
 .  ترسمی مندهی از آیی جوراھی بگم ؟ ی چھ جوری دونستم ولیخوب آره م -         
 :  پر سئوال شدشیصدا        
 ادمھی؟یدی رسجھی نتنی کھ بھ ایدی ازش دی گفتھ ؟ رفتار ناجوریزیچ! چرا؟ -         

 .ی کردی مفی ازش تعریلیخ
 : جواب دادم        
 ستیاصال بلد ن.  ستی شھرام نھی اصال شبی ھستش ولیپسر خوب و مھربون -         
 . مونھی و تا آخر سر حرف خودش مادیتو بحثامون اصال کوتاه نم.  کنھ یناز کش
 : حرفم را قطع کرد        
 ؟ چرا با شھرام ی ، چرا طالق گرفتیخواستی مثل شھرام میکیخوب تو اگھ  -         
  ؟ینموند

 :  ام را با انگشت فشردمیشانیپ        
 ...  کھنھیمنظورم ا.  دوست دارم مثل شھرام باشھ گمینھ نم -         
 :باز حرفم را قطع کرد        
دنبال بھانھ .  یرسی نمیی بھ جای کنسھی با شھرام مقااروی بردی رفتارایتا وقت -         

  ؟ی گردیم
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 :سرم را تکان دادم        
 . شھی مبی و غربی وقتا عجیگاھ.  ستی ننیخوب فقط ا -         

 : دیپرس        
 شاخ در ای شھی مزی دندوناش تشھی ماه کامل می ؟ نکنھ وقتشھی میچھ جور -         

  ؟ارهیم
 ساعت از نی در انکھیبا ا.  تر آوردم نیی را پامیصدا.  نداشتم یحوصلھ شوخ        

 :  بشنودی خلوت بود دوست نداشتم کسوسیروز ، اتو
 ! ... بگم؟یچھ جور... نھ نھ  -         
 .  نھ ؟ ساکت شدمای میشک داشتم بھ او بگو        
 :  بلند شدشیصدا        
 . یجون بھ سرم کرد.  گھیبگو د.  بابا یا -         
 :  را کنار گذاشتمدیترد        
 . بھ من شک داره -         
 :  مکث کردمیکم        

.  ھی جورھی حرفاش و برخورداش ی ولکنمی اشتباه مدیشا.  ستمیالبتھ مطمئن ن -         
 . انگار بھ من اعتماد نداره

 : دیچی در گوشم پغشی جیصدا        
تو .  ی داره روانرتیخوب از بس عاشقتھ روت غ. خاک بر سرت کنن  -         

 ؟ یمگھ عاشقش نبود.  شو و بچسب بھش الی خی حرفارو بنیا.  ی رو نداراقتشیل
 شو ، زی ھمھ چِالی خی ؟ پس بی با عشق رو تجربھ کنِی زندگی خواستیمگھ نم

 و ھی اجباریُکنھ؟ شھرام گفتی میمگھ آدم چند بار زندگ.  تیبچسب بھ عشق و عاشق
  کھ حق خودتیزی ، حداقل بخاطر چدی بھ بن بست رستی زندگایبخاطر برد

تو کھ بھ خودت .  گفتن طال کھ پاکھ چھ منتش بھ خاکھ میاز قد.  بجنگ یدونستیم
 .  رد کنیلیبی سری زگھی ھم اون میزی چھی ، ی دارنانیاطم

 : دمی ترسیم        
زجر .  کردم یِ ، با شک شھرام زندگمونی آخر زندگیماھھا.  مھرآنا شھینم -         

 یباور کن وقت. من طاقتشو ندارم .  سخت یلیخ.  سخت بود مھرآنا یلیخ.  دمیکش
 .  رو بھانھ کنھ و دعوامون بشھیزی چھیباھاشم ھمش منتظرم 

 : حرفم را قطع کرد        
 .  ، رابطھ رو کاتش کنشھی بودن باھاش باعث استرست منقدریخوب اگھ ا -         
 : آب دھانم را فرو دادم        
 . تونمینم -         
 : دیحکم پرسم        
 چرا؟ -         
 :  جوابش را دادمشدمی مادهیھمانطور کھ از اتوبوس پ        
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 چون دوسش دارم -         
 

 : دیچی مھرآنا در گوشم پیصدا        
آخھ خل و چل ، چرا حرف و .  اون دوست داشتنت بخوره تو فرق سرت یالھ -         
تو .  شاخھ بھ شاخھ شدنات نیو با ا تیمنو اسکل کرد! ؟ی روانستی نیکیعملت 

 روانپزشک نشون بده ھیُ برو خودت بھ ایب.  بودم دهی ندی مدلنی ایعمرم عشق و عاشق
 . یبھ خدا تو مشکل دار

 :  اش ادغام شده بودیلحن شوخ و جد        
 . من کھ گفتم سردرگمم -         
 : زدی مادی را با مکث بر سرم فرشیحرف ھا        
 . یکشیآخرش منو م -         
 . ی سردرگمیتو غلط کرد        
  از رو بخار معده ات بود؟ی ھم کھ گفتی دوسش دارمیعنی        
 !!!  خدایا        
 . دنی بری ناف تورو با شک و دودلکنمیدختر اصال من فکر م        
 !؟ی چکار کنیخوایمگھ م        
  بد ؟ای خوبھ ایبابا         
  نھ ؟ای ھی اھل زندگای        
 ؟ی ندارای ی دوسش دارای        
 . یزنی حرف مھیھر روز         
 ! ؟یفی ھمھ بالتکلنی ازایشیخودت خستھ نم        

 
 : حرفش را قطع کردم        
تورو خدا کمکم کن .  زنگ زدم بھ تو نی ھمیبرا.  دمی برگھید. چرا خستھ ام  -         

 . مغز خودم قفل کرده.  راه بزار جلوم ھی. 
 : دی کشیپوف کالفھ ا        
 بھت بگم ، تو امی کھ من بمونھی منی ؟ حرفت مثل ایگی می چیفھمی مشانیپر -         
 ؟ من فقط در ادیبا عقل جور در م.  مای نای ی با بھنام بمونیری بگمی من تصمیبھ جا

 رمی بگمی بھ جات تصمای من برات ستیقرار ن.  کمکت کنم تونمی کردن مییحد راھنما
 یخصلتا.  رو کاغذ سیُ خوب و بدش بنویخصلتا. جلوت   قلم و کاغذ بزارھی نیبش. 

.  ی شدای جذب بردی چی برانیبب.  ی ازش جدا شدی چی برانیبب.  سیشھرامم بنو
 گھیبھ خدا د.  ینیبی میانی زای چھ سود و ی حذف کنتی از زندگاروی اگھ بردنیبب
 .  کمکت کنمی چھ جوردونمینم

 .  توانست کمکم کندی جز خودم نمچکسیھ.  گفتیراست م        
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 .  ست کردمیقھوه ا_  بژ یبیمانتو بژ ساده ام را با شلوار ترک        
 .  سرد بودیھوا کم        
 .  را برداشتمیکت کوتاه کمردار قھوه ا        
 ی سالن مانتو انتخاب خوبی گرمایبرا.  مراسم داخل سالن بود ادیبھ احتمال ز        

 چرمش در ی کھ روی بوت قھوه امین.  دمی پوشی کت را مشدیاگر ھم سردم م. بود 
 . داشت ،برداشتمی بژکیقسمت مچ پا ،بند بار

 بژ کمرنگ واقعا عوض شی آرانیبا ا.  بھ خودم انداختم نھی داخل آیگرینگاه د        
 . شده بودم

ِ خط نیھر چند ھم. ُ سراندم ی روسرری فرشده ام را ، با وسواس زیشاخھ مو        
 .  کردی جلب توجھ میادی کھ زده بودم ،تا حد زی قھوه املینازک پشت چشم و ر

 راتییاگر تغ.  مادر را نداشتم یحوصلھ غرولندھا. پدر و پرھام کھ نبودند         
 بھ اصطالح مادرانھ ی ھاحتی حتما امشبم را با سرکوفت ھا و نصدیدی ام را میاھرظ

 .  کردیاش ، کوفتم م
.  را داخلش انداختمی ضرورلی ست کفشم را برداشتم و چند قلم از وسافیک        

 مارک دار ی و کفش ھافی کدی ازدواج با شھرام ، خری ھاتی مزنی از بزرگتریکی
 . تخاب وسواس داشت در انشھیھم. بود 

 رادی کردم ، تنھا ای منصفانھ قضاوت میاگر کم.  دمیاز طرز فکرم خجالت کش        
 .  بودنش بودیازدواج با او اجبار

 .  خودم تکان دادمی بھ نشانھ تاسف برایسر        
 . شماره آژانس را گرفتم و بعد از دادن آدرس ، از اتاق خارج شدم        
 ! ؟دی بری مفی تشریعروس! ؟ی شال و کاله کردیکجا بھ سالمت -         
 :  کردم آرام باشمیسع.  گرفت ی مرادی اشمی بھ آرامی مستقریغ        
 ماھھ رو نی زحمات چندجھیِمثال قرار نت. ِ فروشگاه امشب ھیگفتم کھ افتتاح -         

 ؟یای بیشی چرا پا نمیشما کھ بھ من اعتماد ندار.  نمیبب
 : طعنھ زد        
 ی بریخوای است ؟ فکر کردم مھی افتتاحی برادابی ھمھ سرخاب سفنیا -         
 .  ھمون دوست التتیعروس
 :ناراحت شدم.  بود نازیمنظورش از دوست الت ، پر        
االنم خدارو .  نداره یمشکل اخالق.  ستی الت ننازیپر. تھمت نزن مادر من  -         
 . کنھی داره با پزشک مملکت ازدواج مشکر

 ھم نی از اریغ.  ردی گی دانستم حرصش می دکتر است چون مینگفتھ بودم عل        
 : نبود
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االنم کھ با .  یُ قدر خودت ندونست؟ی کمتر از اون داشتیتو چ. خدا بده شانس  -         
 ی کلی جورنیھم.  ی کنھیُ خودت نقل مجلس در و ھمسایخوای بزک دوزک ، منیا

 ، ھزار رونی بی در بزارنی سر و وضع پاتو از انی با اھیحرف پشت سرت ھست کاف
 .  سازنی برات مثیحرف و حد

 :  شدم حرفش را قطع کردمی ماطیھمانطور کھ وارد ح        
سر و وضعم چشھ ؟ نھ . ُ خاصم تو سرم نکوب طینقدرشرای اکنمیخواھش م -         

من با .  بگن خوانی میبزار ھر چرند.  ھی کھ معمولشممیآرا. اه مانتوم تنگھ نھ کوت
 .  گردمی و بر مرمیآژانس م

 : دیای بنیی از موضعش پاخواستینم        
 ی نھ ؟ چرا سعای رونی بی از او در بردیخالصھ با.  تو خونھ ادیآژانس کھ نم -         

 ھا بھ گوش بابات برسونن و شر بھ پا شھ ؟ ھی ھمسادی حتما با؟ی کم عاقل شھی یکنینم
 چیاز االن گفتھ باشم من ھ.  ی دست بھ دامن من شیای سرکار نیبعد اگھ نزاشت بر

 . ستمیجوره پشتت ن
 .  دادی آژانس مدنی ، خبر از رسی در پی پی بوق ھایصدا        
 :  پرت کردماطی و وسط حدمی لبم کشیدستمال را محکم رو        

.  نیستی جوره پشتم نچی ھنی وقتھ کھ نشون دادیلیخ.  ستی بھ اعتراف ناجیاحت -         
 خدافظ
 .  در را پشت سرم بستمشی توجھ بھ غر زدن ھایب        
 .  نشستم ، آدرس فروشگاه فرحبخش را دادمی عقب می صندلیھمانطور کھ رو        
 فضول ی ھاھی از ھمسایخدا را شکر خبر. نگاھم را دورتادور کوچھ چرخاندم         

 . نبود
 . شدمی آرام مدیبا.  دو انگشت فشردم نی ام را بینی بی غھیچشمانم را بستم و ت        
 .  مادر بود از ذھنم دور کنمی را کھ ماحصل صحبت ھای کردم امواج منفیسع        
 .  من مھم بودیاامشب بر        
 ییالیقرار بود خانھ و.  با فرحبخش بود دمیمھم تر از امشب ، قرار داد جد        

 از من قول ی ولمیالبتھ ھنوز قرار داد نبستھ بود.  کنم نیزایخارج از شھرش را من د
 بود با ی ، مساوشتریِقرارداد ب.  داشتم ی ذوق خاصنی ھمیبرا.  گرفتھ بود یھمکار
 .  پدرم دراز شودیو دستم جلخواستمیمن. درآمد 
 . خوشحال بودم        
 .  خواستی خاص بودن میدلم کم        
 .  خارج کردمفی و رژ لبم را از کیبی جنھیآ        
 .  آوردمرونی بی سرانده بودم بھ نرمی روسرری کھ زییچند تار مو        
 . دمی لبم کشی گرفتم و رژ لب را با لذت رونیی سرم را پایکم        
 .  نشستھ بودمیبھ من چھ کھ داخل تاکس        
 .  کردی و بد برداشت مدی دی راننده مدیبھ من چھ کھ شا        
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 چھارچرخ ، ی اتاقک فلزنی نداشت ، بھ من چھ کھ بھ اتی خانھ ام امنیوقت        
 .  کردمیاعتماد م

 .  قسمت وجودم فرستادمنیورتراشک را بھ د        
 . امشب نھ        
 .  غصھ خوردن نبودی برایامشب زمان مناسب        
 .  بھ خود انداختمیگرینگاه د        
 .  لبم نشستی روتیلبخند رضا        
 یول.  رژ کمرنگ خالصھ شده بود کی بھ ضد آفتاب و شمیبعد از طالق ، آرا        
 ... امشب
 شدمی مطمئن مامدنشی از ندیبا.  را گرفتم ای را باز کردم و شماره بردیقفل گوش        

 .  اعصاب نداشتھ ام خش انداختی اپراتور رویصدا. 
 . خاموش بود        
 .دی رسی بھ مشام نمی خوبی خاموش بودن بونیاز ا        
 .  شدمادهی را حساب کردم و پھیکرا.  ستادی فروشگاه ای روبرویتاکس        
 .  شماره اش را گرفتمگریبار د        

 ! "؟ی چرا خاموش کردیلعنت        " 
 .  رفتمیبا دلھره بھ سمت ورود        
 . شلوغ بودیلیخ        
 جھی کردم با نگاه کردن بھ نتیسع.  تنھا آمده بودم دچار استرس شدم نکھیاز ا        

 . م آرام شویکارم کم
 نی و ھمچنی صندلفی شده بود ، چند ردنیزای کھ بھ خاطر جشن دیدر قسمت        
 گرم و سرد ، یدنی آن نوشی قرار داشت کھ روی بزرگزی ھا مواری از دیکیکنار 

 ھم امشب یقرار بود مراسم قرعھ کش.  می کوچک و شکالت گذاشتھ بودی ھاکیک
 . انجام شود

 داده ی ، کارت قرعھ کشدشانی خرزانی براساس مانیدر ماه گذشتھ بھ مشتر        
  ، بھ برنده خوش شانس اھدا شودژهی وزهی ، جاھیشده بود و قرار بود ھمزمان با افتتاح

. 
 .  داده بودندژهیبھ من ھم کارت و        
 . دمی بودم کھ فرحبخش را دزی می روی ھای و خوراکتی جمعیابیدر حال ارز        
 .  بھ نشانھ احترام تکان دادی آنکھ از من چشم بردارد ، سریب        
 شانھ طرف مقابل گذاشت و با دست ی دستش را روکی. در حال صحبت بود         

 .  کردیفکر کنم عذر خواھ.  دستش را فشرد و بھ سمت من آمد گرید
 .  بوددهی پوشیکت و شلوار ذغال        
 " د؟ی دی نمی افتخار ھمراھییبایچھ خانوم ز! بھ بھ  " -         
 : با تعجب سرم را بھ عقب برگرداندم        
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 ؟یکنی چکار منجایتو ا!  ایبرد -         
 :  لب نشاندی رویکیلبخند ش        
 . یدی از حد بھ خودت رسشی جشن ساده بھی یبرا -         
 :بستم را می چشمھای عصبی را بھ ھم فشردم و با حالتمیلب ھا        
  ؟ایمگھ نگفتم ن -         
 :  را باال انداختشی ابروی تاکی        
 ی کھ با شھرام بودیمثل زمان.  جذاب با،ی ، زکیش.  ی شدکیش -         
 :  گذاشتممی گلویدستم را رو        
چرا . ُ کھ ھر کدومشون ممکنھ من بشناسن رهی و مادی آدم می کلنجایامشب ا -         

 ؟یاومد
 :  آوردنیی را تا حد ممکن پاشی آنکھ چشم از من بردارد ، صدایب        
 شھی مکیصاحب کارت داره نزد -         
 . سرم را بھ سمت فرحبخش برگرداندم        
 ای کرد ، دست بردی من خم می سرش را برای و ھمانطور کھ کمستادیکنارمان ا        

 : را فشرد
  ؟فی ، خانوم شرریچقدر د -         
.  کردم ی کوتاه ، عذرخواھیلیلبخند زدم و خ.  سوالش بود ی طنز چاشنیکم        

 .  بودختھی ، اعصابم را بھ ھم رای منتظره بردریحضور غ
 .  را فشردند و فرحبخش خوشامد گفتگریکدیدو مرد دست         
 اول کھ مخصوص مھمانان فی ردیی ھای فرحبخش بھ سمت صندلییبا راھنما        

 .می و نشستمی بود رفتژهیو
 . دی کنییرای از خودتون و ھمسرتون پذفیخانوم شر -         
 ! "ھمسرم؟. "  سر خورد می ستون مھره ھای از گردن تا انتھایعرق سرد        
 : با لبخند و پر احترام ادامھ داد        
 ھمانی نھ مدیھست زبانی منجای شما ادیفراموش نکن -         
 . بھ زور لبخند زدم و تشکر کردم        
 .  صحبت کرد و رفتای با بردگری دیکم        
 :  دستم را گرفتایبرد        
 ی کردخیچقدر  -         
 : دمی دستم را کشی عصبیبا حالت        
 . بھ من دست نزن -         
 : دستم را محکم تر گرفت        
 را؟ نامحرمم؟چ -         
 : نگاه پر خشمم را بھ او دوختم        
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 ؟ ی نکنی من بازی امشبو با آبروھی مگھ ازت خواھش نکردم ا؟یمگھ نگفتم ن -         
 ؟ی بری می چھ لذتیکنی می باھام بازنکھیاز ا

 : شدادیفشار دستش ز        
 تا امی نی خواستی م؟ی بھ خودت انداختنھی نگاه تو آھی ؟ کنمی میمن با تو باز -         

 گھی ؟ دی شدی فکر کرده من شوھرتم عصبنکھی از اھ؟ی چ؟یبھ عشق و حالت برس
  ؟ی براش دام پھن کنیتونینم

 : دستم درد گرفتھ بود        
.  شدم ی عصبی فکر کرده تو شوھرمنکھیاز ا.  شدم یآره عصب. خفھ شو  -         

 شدم چون یعصب.  خورهی تو وول مماری کھ تو ذھن بیبالت نھ بھ خاطر اون خزعیول
 نکھی ، نھ بھ خاطر ایایگفتم ن.  مونھی حرفارو جلو نگار بزنھ ، آبرو واسم نمنیاگھ ھم

 گفتم کھ امشب نگارم نی خوش و بش کنم ، بخاطر ااش باھنجای اامیبھ خودم برسم و ب
 . ادی چون نگار مایبھ خودتم گفتم ن.  نجاستیا

 : حرفم را قطع کرد        
 ؟ی ترسی منقدریتو چرا ا. بھ درک .  ادیخوب ب -         
 :قرمز شده بود.  دمی کشرونیدستم را بھ زور ب        
 می با ھم نداری کھ نسبتیتا وقت.  ترسم یآره م.  دستمو یشکست.  یول کن لعنت -         

 .  تو ذھنشادیناجور م ھزار تا فکر نھیاگھ ما رو با ھم بب.  ترسم یم
 : ام شدرهیخ        
  محضر خوبھ ؟میری فردا منیھم.  ی کنی رابطھ رو جدنی ایخوایتو نم -         
 :  زده نگاھش کردمرونیبا چشمان از حدقھ ب        
  محضر؟یواشکی با تو امی خانواده ام کھ بیمگھ من ب.  ی شدوانھیتو رسما د -         
 :  کردیپافشار        
 . کنمیفردا با خانواده ام صحبت م.  صبر کنم نی از اشتریمن حوصلھ ندارم ب -         
از .  دیچی کرد ، در سالن پی سخنران کھ ھمھ را بھ سکوت دعوت میصدا        

 . دمی نفھمیزیاصال از کل مراسم چ.  دمی نفھمزی چچی ھشیحرف ھا
  ؟گفتمی کرد چھ میاگر با خانواده ام صحبت م        
 . کشتیپدرم حتما مرا م        
  شده است ؟شیدای از کجا پنی ھنوز مھر طالقت خشک نشده اگفتندینم        
 !چکار کنم ؟!  ایخدا        
 .  دانمی شد را نمی سپرقمیچقدر زمان گذشت و چطور دقا        
او ھم .  رد و بدل نشد یگری کالم دچی ما دو نفر ھنیمراسم تمام شده بود و ب        

 .  حرف زدن با من نداشتی برایلیتما
االن .  با او مشغول صحبت شد ایبرد.  می بھ سمت فرحبخش رفتی خداحافظیبرا        
 .  ھمسر من است ، زبانش باز شده بودکندی بود او فکر مدهیکھ فھم
 .  بال ھم نازل شدنیدر افکار خودم غرق بودم کھ آخر        
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 . نگار        
اما از .  دمتی نددمی من وسط مراسم رسزم؟ی عزیخوب.  جون شانیسالم پر -         

 . یگفت کھ اومد.  دمیُ حالت پرسساینک
 !منظورش فرحبخش بود ؟!  ؟ساینک        
 نی دانستم ایم. ندی را نبایدعا دعا کردم کھ برد. بود ستادهی پشت بھ ما اایبرد        

 : استی دنی دعانیمزخرفتر
  ؟یخوب.  بودمت دهیمنم ند. سالم  -         
 :  کج کردیگردنش را کم        
 .  بودایکارت عال.  یخانوم خستھ نباش.  ستمی بدک نیا -         
 :  نبودادمی!  پسر؟ایدختر بود . خواستم حال بچھ اش را بپرسم . تشکر کردم         
  ؟شیرداویکوچولت چطوره ؟ ن -         
 : لبخندش کش آمد        
  شھداشونیاالناست کھ پ.  دور و براست نیبا بھروز ھم.  زمیصدف خوبھ عز -         

. 
 :  کردزی چشمانش را ریکم        
  شناسھ ؟ی رو مسای ؟ مگھ نکاستیبرد -         
 :  را باال بردشی من صدادهی توجھ بھ رنگ پریب        
 . یسالم عرض شد جناب بھرام -         
 : نگاه نگرانم را شکار کرد.  بھ سمتش برگشت ایبرد        
 خالھ سوسکھ کجاست ؟.  زینگار عز. بھ بھ  -         
 : دست داداینگار با برد.  دادیفرحبخش در سکوت بھ مکالمھ شان گوش م        
 ترسم خالھ سوسکھ ی ؟ می خالھ سوسکھ جناب عذب اوقلیگیبھ دختر من م -         

 .  تو خمرهی تو بترشیمن عروس شھ ول
 .  بود و متفکرکی باریچشمانش کم. با وحشت بھ فرحبخش نگاه کردم         
 : نبودای کوتاه بایبرد        
و  مادر زن فوالد زره مثل تھی ی تا آخر عمر عذب بمونم ولنجوریحاضرم ھم -         

 .  نشھبمینص
 .  نگاه فرحبخش خم شدمینی سنگریز.  نماند میآبرو برا. تمام شد         
 :  را باال انداختشینگار ابروھا        
ِ ادتی زی زبون دراز و رونیواسھ ھم.  ھم دلت بخواد یلیخ. بامزه . نھ بابا  -         

 . دهی بھت زن نمچکسیکھ ھ
 . نگار کم بود بھروز ھم آمد        
 .  ھمراه بودی خاصیبرخوردش با سرد        
 نی اولنیبخصوص کھ بعد از طالق ، ا.  ھم نداشتم ی توان ظاھر سازیحت        

 .  با او بوددارمید
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 .  از آنھا فاصلھ گرفتمیکم        
 نشستھ و بھ شیو ابرو دنی بیاخم کمرنگ.  بھ فرحبخش نگاه کردم ی چشمریز        
 .  شده بودرهی خینقطھ ا
 .  کردیحتما داشت بھ دروغ من فکر م        
 . اما من کھ دروغ نگفتھ بودم        
 .  برداشت را کرده بودنیخودش ا        
 .  ھم نکرده بودمدیی تایمن حت        
 .  منیخدا        
 :  آخر را نگار زدریت        
 ؟یکنی چکار منجای انمی بگو ببی پر حرفی بھ جاحاال -         
 . ھجوم خون را بھ صورتم حس کردم        
 .  داشتی دستم ، تضاد فراوانیحرارت صورت و سرما        
 .دندی فھمیاالن م        
 نشستم و ی صندلنی ترکی نزدیرو.  خم شد ی ھم کمدیشا.  دی لرزی کممیزانو        

 :  چشم دوختمای جواب درست بھ برددیبھ ام
 دی خرنجای از ایھفتھ قبل کل.  بود ی اومدنم کارت قرعھ کشی ھالی از دلیکی -         

 . خواستم شانسمو امتحان کنم. کرده بودم 
 .  بود کھ نگار و بھروز نفھمندنیمھم ا.  نداشت یتیدروغ و راستش اھم        
 .  فرحبخش دور نماندنیزبی کھ از نگاه تدمیش کالی خی از سر آسودگینفس        
 .  ھم بھ ما برسھیزی چھیحاال بزار .  لوک یبابا الک -         
 .  ساکت بودیلی خشھیبھروز بر خالف ھم        
 . چند نفر بھ سمت فرحبخش آمدند و با او مشغول صحبت شدند        
 :  بھ سمت نگار رفتمی خداحافظیبرا.  شده بود رید. بھ ساعتم نگاه کردم         
 . نگار جان با اجازه من برم -         
 کردم و بھ ی خداحافظیبا او و بھروز بھ آرام.  نگاه نکنم ای کردم بھ بردیسع        

 . سمت فرحبخش رفتم و منتظر ماندم تا صحبتش تمام شود
 .  نکردی خراب کارایخدا را شکر ، برد        
 : دیبھ سمتم چرخ. ام شد صحبتش تم        
 دی معطل شدخوامیعذر م -         
 : کردمزیاز نگاه کردن بھ چشمانش پرھ        
 .  کنمی خواستم خداحافظینھ فقط م -         
 .  بودیرفتارش عاد.  زحماتم تشکر کرد ی براگریبار د        
 . متوجھ نشده بوددیشا        
 .  نگاھم را باال آوردمدیبا ترد        
 .  کردی پشت سرم نگاه مییبھ جا        
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 :نگار ھم آمد        
 . متیرسونی ، بمون می ندارنی جون اگھ ماششانیپر -         
 .  خالص االن زده شدریت        
 نی با ماشیکدام زن.  شدی بود ، االن مطمئن مدهی اگر فرحبخش نفھمیحت        

 د؟گردیشوھرش برنم
 رسونمشیمن م -         
 !شد؟ی شب نحس تمام نمنیچرا ا!  ایبرد!  من یخدا        
 .  بھروز نشستھ بودی دو ابرونی بیظیاخم غل        
من و بھروز .  برس تیالزم نکرده ، شما برو بھ عشق و حال مجرد -         

 . مشیرسونیم
 . فقط سکوت کردم        
 . نھ خواستم بشنوم کھ چھ گفتند و چھ رد و بدل شد و دمی نھ شنگرید        
 کردم با گوش کردن بھ ی سعری بھروز نشستھ بودم و تمام مسنیداخل ماش        

 ی پر دردسر نگار ، ذھنم را از برداشت ھامانی و زایخاطرات مزخرف باردار
 دهی رسای چند لحظھ قبل از بردنی کھ ھمیامیجناب فرحبخش ، سکوت تلخ بھروز و پ

 . بود ، دور کنم
 

 ) شانیپر        ( 
 

  روندیاتفاقات شب گذشتھ در ذھنم رژه م.  کنمی چشم باز میبا سردرد وحشتناک        
. 

 .  شده بودلی با حضور پرھام سر کوچھ تکمشبمی دی ھایبدبخت        
 .  را بھ تاراج دادمی بھروز ، تھ مانده آبرونی قلدرانھ اش داخل ماشدنیسرک کش        
 . ردی ارتکاب جرم بگنی خواست مچ مرا در حیحتما م        
 رونی بفیبستھ قرص را از داخل ک.  دھم ی دردناکم را محکم فشار میشانیپ        

 . کشمیم
 :  آورمی مادی را بھ یحرف محمود        

 
 از آدما ی؛ بعض درد آدم دارهنی واسھ تسکنوفنی کھ استامیدرک و شعور        " 

 " ندارن
 . گفتیراست م        
 درد با نیھر چند مطمئن ھستم ا.  دھم ی فرو مشبیقرص را با تھ مانده آب د        

 .  شودیقرص درمان نم
 .  شودیبھ سردردم ، تھوع ھم اضافھ م        
 . رمی گی منیی و سرم را پانمی نشی تخت میرو        
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 . زندینبض م        
 .  برمیسرم را عقب م        
 . زندیباز نبض م        
 .  کشمی را ممیموھا        
 .کندی نممیتھوع رھا        
 را از می پاستیکاف.  شود یاما نم.  آب سرد بھ صورتم بپاشم ی مشتخواھدیدلم م        
 .  تندشان شومی بگذارم تا آماج حرف ھارونیاتاق ب

 . کاش جمعھ نبود        
 . کندی نممیدرد رھا.  کشمی تخت دراز میرو        
 . زنمیعق م        
 .  باز کردن چشمانم را ندارمی نایحت.  شود یدر اتاق باز م        
  ؟شانی پریخوب -         
 :  پرند استیصدا        
 ترکھیسرم داره م -         
 :ردی گیدستم را م        
  کردهِخیدستات !  اورژانش؟میبر -         
 .  برمیدستم را بھ نشانھ نھ باال م.  کندیحرف زدن بدترم م        
 ارمیبزار برم برات آب قند ب -         
 .  شومیمانعش نم        
 .  شودی عذابم مھی ماوانی چرخش قاشق داخل لی بعد صدایکم        
 : کندیمجبور بھ نشستنم م        
 . یاریآروم آروم بخور باال ن -         
 ... بھ لباسم و لباسش و پتو وزنمیگند م.  است ی قلپ کافکیفقط         
 :ندی نشی شانھ ام میدستش رو        
 یشی باال سبک میاریب. اشکال نداره  -         
 .  شومیبا دست مانعش م.  مالد ی را ممیشانھ ھا        
 .  شودی میازه جار اجیاشکم ب        
 .  دکترمیپاشو بر -         
 :ھنوز توان باز کردن چشمانم را ندارم        
 گند زدم بھ لباست. تو ھم برو لباست عوض کنم . بھتر شدم .  خواد ینم -         
 : زندی لب میبا نگران        
 .رمیم. اشکال نداره  -         
 :دی آی مادر میصدا        
 ده؟ی شده؟ چرا رنگش پریچ -         
 .  خانھ ھم جنسانم نگرانم شده اندنیدر ا.  ناراحت ای دانم خوشحال باشم ینم        
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 .  باال آوردیکل.  کنھیسرش درد م -         
 یبو.  برم یسرم را در بالش فرو م.  خواھم بشنوم ینم.  زندی لب غر مریز        

 . نمی نشیبا ھمان حال زار م. طاقت ندارم  . چدی پی دماغم مری زیگند
 . کندیبھ زور لباسم را عوض م        
 پرند برو لباست عوض کن ببرش اورژانس -         
 : کنمینالھ م        
 . شمیخوب م.  خوام ینم -         
 .  روندی مرونی و با ھم از اتاق بکنندی بھ من نمیتوجھ        
 : شودیھام از ھال بلند م دورگھ پریصدا        
 .  نباشھشی الواتی خواست تا نصف شب پیم. ِبھ درک کھ سردرد  -         
 :زندیمادر غر م        
 ھا چھ بھی از غریتو کھ بھ خواھرت تھمت بزن. مواظب حرف زدنت باش  -         

  داشت؟شھی میتوقع
 :زندیداد م        
 دم در ی منو فرستادشبی رفتھ دادتی!  ؟یریگی ، گارد مزنمیتا من حرف م -         
  چوب بزنم؟اھشویزاغ س
 :دی آی مادر میصدا        
 ی کھ مطمئن شی گفتم برای ؟ی چوب بزناھشویفرستادم زاغ س. خجالت بکش  -         

 میدر ضمن ھنوز من و بابات نمرد.  کھ با دوستاش اومد یدی ؟ دکنھیخواھرت خطا نم
 پرند زنگ بزنھ آقا گمی دکتر مشیاصال الزم نکرده تو ببر. خونھ  بزرگتر یکھ تو شد

 . فرھاد
 .  کاھدی مادر ھم از دردم نمتی حمایحت        
 :خوردی بر مرتشی بھ رگ غییگو        
 . ایپرند لباس بپوش باما ب.  برمش یخودم م -         
 ی می بھ خوبیحمل کنم ول او را تی برزخافھی تا قرمی دھم از درد بمی محیترج        

 ی روی حالی پوشم و شال را با بیپالتو م.  ستی نی لجبازی برایدانم کھ زمان مناسب
 .  شومی منی سوار ماشی گوشی اندازم و بعد از مطمئن شدن از خاموشیسر م

 توانستم در خانھ با او ی و از آنجا کھ نمزندی امروز زنگ مای دانستم بردیم        
 .  را خاموش کردمی گوشامشی پنی بعد از آخرشبیصحبت کنم ، د

 .  شودی می در سکوت سپری شبانھ روزکینی خانھ تا کلریمس        
.  کندی مزی دردم تجونی تسکی و آمپول براردی گی ، فشارم را مکیدکتر کش        

 :دی آی در دست می اوهیا آبم سالن انتظار نشستھ ام کھ پرھام بمکتی نیرو
 نھییفشارش پا.  بده بخوره نویپرند ا -         
 . پس او ھم مھربان و نگران بودن را بلد است        
 . شودی مسیچشمانم خ.  ندی نشی انگشترش مینگاھم رو        
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 ھمھ نیبعد از ا! چرا تا بھ حال دقت نکرده بودم؟.  شھرام ییھمان انگشتر اھدا        
 !! سال

 :  بردی فرو موهی را داخل پاکت آبمین.  ردی گیپرند رد نگاھم را م        
 . بخور -         
 : اخم پرھام باز نشده        
 .  منتظرمنیمن تو ماش.  رونی بنییای خورد بیوقت -         
 . کنمیدور شدنش را نگاه م        
 ؟یتعجب کرد -         
 : ندینشی خواھرم مینگاھم رو        
 ؟یاز چ -         
 کف سالن خطوط ی ھاکیی موزای انداختھ و با نوک کفشش رونییسرش را پا        
 : کشدی میدرھم

  انگشترشو ھنوز بپوشھ ؟ی کردیفکر نم -         
 :دھمیسرم را نامحسوس تکان م        
 . دقت نکرده بودم. نھ  -         
 : قف شد متوشیحرکت پاھا        
 دهی کھ آقا شھرام برام خری پولفیمنم ھنوز ک.  یکنی دقت نمزای چیلیتو بھ خ -         

  چرا؟یدونیم. بود دارم 
 . کنمیسکوت م        
 :  توجھ است بھ سکوتمیب        
 بھ تو ی با چھ عشقدمی دی میوقت.  میُچون ھمھ ماھا آقا شھرام دوست داشت -         
 ی تو باشم و بتونم با کسی کردم جای ، آرزو مکنھی متی و ازت حماکنھینگاه م

 کھ با ی زمانی باورت نشھ ، ولدیشا.  قدر دوستم داشتھ باشھ نیازدواج کنم کھ ھم
 .  کردمی مسھیآقا شھرام مقا ُفرھاد آشنا شدم ، ھمش رفتاراش با

 
 : کندی فکر میکم        

 
 ، ی ازش جدا شدیوقت.  ختی بھ ھم ریھ ھمھ چ دفعھی شد کھ ی چمیدینفھم -         

نھ تو و .  نی جدا شدنتون رو ھم نگفتلی دلیحت.  بود بیواقعا عج.  می شدریھمھ غافلگ
 .میدونیھنوزم نم. نھ آقا شھرام 

 
 

 !.. داشتھ است شھرام و من غافل بودم ؟یگاھی جانیچن!!..  کنمیباور نم        
 :  در چشمانمرهی آورد ، خیسرش را باال م        
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 شماھا بھ تک تک ماھا وارد کرد ، یی کھ جدایشوک.  ما یُخودت بزار جا -         
 خبر رفت باھاش حرف ی کار از کار گذشتھ بود ، پرھام بنکھیبا ا. ھنوز سر جاشھ 

 . بزنھ
 

ن گفتھ  شھرام بھ او از عشق مدیشا!  من یخدا!  شھرام رفتھ بود؟دنیپرھام بھ د        
 :  کرد و از من متنفر شده بودی پرھام بھ من نگاه نمنی ھمی برادیشا. بود 

  گفت ؟یبھ پرھام چ -         
 : سرش را تکان داد        
 صالح شانیاگھ پر.  کھ من بخوام بگم ستی نیزیفقط گفتھ ، مسئلھ چ.  یچیھ -         

 کن و بگو یبابات عذرخواھفقط تو از جانب من از مامان و .  گھیبدونھ خودش م
 .  کھ نتونستم سر قولم بمونمدیببخش

 
 !!شی ھمتایباز ھم شھرام و مرام ب        
 :  از چشم او دور نمانددمی کھ کشینفس راحت        
  ؟دی رسنجای بھ اتی کھ زندگی ؟ چکار کردھی چانیجر! شان؟یپر -         

 
 .  بود کھ جرات گفتنش را نداشتمی کلمھ پنج حرفکیجواب سوال او         
 :بلند شدم        
 . منتظره.  میپاشو بر.  من از روز اول کج گذاشتھ شد یآجر زندگ -         
ھمگام با ھم بھ سمت .  کندی ھم مراعات حال خرابم را مدیشا.  کندیاصرار نم        

 فیھام است و ک کھ ھنوز در انگشت پرشمی اندی می و من بھ انگشترمی روی منیماش
 . پول پرند

 . ستی نینشانھ خوب        
 . دانندیآنھا مرا مقصر م        
 .  رفتارشانی سردلی است دلنی ھمدیشا        
 ! داند؟ی خودش را مقصر نمچکسیچرا ھ        
 !فراموش کرده اند؟        
 ....  پرند بودی مورد ، خواستگارنیآخر        
 .... شانی گرفتن ھادهیقبل تر ھم ناد        
 ....  بودنی ھمشھیاصال ھم        
 ... ریپرھام گوشھ گ        
 ....  تفاوتیپرند ب        
 .... پدر اخمو        
 ... مادر سھل انگار        
 !! منیخدا        
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 ! بودند؟دهیچرا ھمھ کنار کش        
 !ستاد؟ی ای اشتباه خودش نمی پاچکسیچرا ھ        
 ! نداشتند؟ادی را بھ شانی کردن ھایچرا دور        
 ... ستیخاطرشان ن        
 ی مدرسھ ، بھ گناه نکرده ، وسط زندگمکتی برده اند کھ مرا از پشت نادیاز         

 .... شوت کرده اند
 ... ندیایھ ام ب با خبر ، بھ خانای خبر ی روز بکیآرزو بھ دلم ماند کھ         
 ....  انددهی نپرسمی بار ، از حال و روز زندگکی یفراموش کرده اند کھ حت        
 من ی ، مھربانتر بودند ، زندگی ، فقط کمی قبول نداشت کھ اگر کمچکسیچرا ھ        

 !د؟؟ی رسی نمنجایبھ ا
 ! خودم بودم ؟می زندگِی نابودلی تنھا دلیعنی        

 
 

**         
 ی روای کھ شماره بردکنمی چند طرح ھمزمان کار میداخل دفتر نشستھ ام و رو        

 .  افتدی میگوش
 !بلھ؟ -         
 . ی سرد است و سرشار از دلخورمیصدا        
  کارت دارمنیی پاایب -         
 . کندی متمیلحن طلبکارش اذ        
  االن ساعت کارمھ؟ی فھمیواقعا نم -         
 :ستی نشی در صدای نرمشچیھ        
  باال ؟امی من بای یایم -         
 : فشارمی ھم می را رومیدندان ھا.  دی آی دانم کھ میم        
 . امیصبر کن ب. خدا لعنتت کنھ  -         
 :زندیپوزخند م        
 کشھیکارم طول م.  ری بگیمرخص -         
 . کنمی آنکھ جوابش را بدھم قطع میب.  زارمی اش بیاز لحن دستور        
 ی ترسم با بیم.  روم ی می و بعد اجازه از مھندس موسوکنمی را جمع ملمیوسا        

 .  کار را از دست بدھمنی امی ھاینظم
 . نمی نشی و مکنمی را باز منی گره خورده ، در ماشیبا اخم ھا        
  سالم جوجھ اردک زشتکیعل -         
 .  دھمیجوابش را نم.  ام است دهیاشاره اش بھ صورت متورم و رنگ پر        
 واسھ خودت ، ی خاموش حال کردی گوشروزیکل د.  ھا ی دارییعجب رو -         

 ؟یری گی مافھی قی عذرخواھیحاالم جا
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 : کاھدی لحن شوخش از خشمم نمیحت        
 ؟یوفتی کھ پس نیریگی مشیدست پ -         

 :  دادرونینفسش را پر صدا ب        
 . ی بدخواب شدشبی دنکھیمثل ا. نھ  -         
 : باال رفتمیصدا        
  ؟ی زدی با اومدنت چھ گندشبی پریدیاصال فھم. ِبدخواب شدم؟ خوب واال  -         
 :  گرفتی حق بھ جانبافھیق        
 خواد نگار و بھروز ی دلت نمیدوما خودت گفت.  وفتادی نیاوال کھ اتفاق خاص -         
 کھ قراره بھ گفتمیاگھ دست من بود ھمونجا م.  نزدم یمن از ترس تو ، حرف. بفھمن 

 . می نامزد کنیزود
 :پوزخند زدم        
 وفتاد؟ی نیاتفاق خاص -         
 :کالفھ شد        
.  کردم کھ اصال شک نکنن  برخوردی نگار نفھمھ منم جوریخواستی منیبب -         

 . کنھی اوضاع فرق می ھستھیاگھ نگران برداشت بق
منتظر .  متوجھ منظورش شدم یکرد ، بھ خوب"  ھیبق" کلمھ ی کھ رویدیبا تاک        

 .  متھم کندانتی بود تا مرا بھ خگری تلنگر دکی
 . باز ھم خفھ شدم        
 پاساژ مورد نگیرا بپرسد وارد پارک آمکھ نظر میب.  بھ سکوت گذشت یکم        

 .  پاساژ استنی داخل ای ھاکیقبال گفتھ بود کھ عاشق بوت. عالقھ اش شد 
  ؟یُ اخمات وا کنی خواینم -         
 :  بھ سمتش انداختمی نگاھمین        
 . اخم نکردم -         
 : زدیزی آمطنتیچشمک ش        
 . دی خوام ببرمت خری شو مادهیپس پ -         
 :  را دور زد و دستم را گرفتنیماش.  شدم ادهی حرف پیب        
  ؟میبر -         
 . دمی کشرونیبھ بھانھ مرتب کردن شالم دستم را ب        
 :  زد و سرش را تکان دادیکج خند        
 . یکنی ما کھ خوشگل نمیبرا.  جوجھ اردک زشت می برایب -         
 . اخم کردم و ھمراھش شدم        

 . میوارد آسانسور شد        
 .  زدھی تکنی کابوارکیدکمھ طبقھ دو را فشرد و بھ د        
 : اش معذب بودمرهی نگاه خریز        
 .  قبول دارم اشتباه کردم کھ اومدم؟یشی می راضدیبگم ببخش -         
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 ! موضع داده بود ؟رییتغ        
حس آرامش .  کردن عادت نداشت یبھ عذرخواھ.  متعجبم را بھ او دوختم نگاه        

 .  شدریبھ قلبم سراز
 لیالبتھ زود کوتاه آمدنم دل.  شوم ی فکر کردم کھ من چقدر زود خر منیبھ ا        

در .  ساکت بماند می ھای مثل شھرام نبود کھ در برابر لجبازای ھم داشت بردیگرید
 .  بودی کھ قبول داشت اشتباه کرده است ، کافنیحال حاضر ، ھم

 : زدییبایلبخند ز        
 ؟ی نگاه نکنی مدلنی اشھیم -         
 :دمیپرس        
  ازم ؟ی ترسیچرا؟ م -         
 :ستادیآسانسور ا        
 . ترسمیاز خودم م. از تو نھ  -         
 ی از خاکسترمینگاه دزد. داغ شد صورتم .بچھ نبودم کھ متوجھ منظورش نشوم         

 .  بھ جانمزدی کھ آتش مییھا
 . جلوتر از او خارج شدم        
 ھنوز نگران قضاوت و برداشت فرحبخش بودم ، اعتراف بھ اشتباھش نکھیبا ا        

 : دور نماندنشیزبی از نگاه تنی آرامم کرده بود و ایادیتا حد ز
 . میدیلبخندتونم د! چھ عجب  -         
 : کردم جواب دادمی نگاه منیتری داخل ویھمانطور کھ بھ لباس ھا        
  لبخند زدم؟یمن ک -         
 : دستم را گرفت و مجبورم کرد نگاھش کنم        
 .  خورمی تکون نمنجای از ایپس تا نخند -         
 : مردمک چشمانم فراخ شد        
 رهی آبروم منھیبی میکی ایول کن برد -         
 :  را باال انداختشیابرو        
 نھی اوضاع ھمیتا نخند.  امی کھ من کوتاه نمیدونیم -         
 :  زدمی بھ دور و برم نگاه انداختم و لبخند زورکیبا نگران        
 . می خوبھ؟ حاال برایب -         
 :  گل کرده بودطنتشیش        
 . ی خوش گذرونمیمثال امروز اومد.  ھا ی الکنینھ از.  یخنده واقع -         
االن کھ قبول داشت اشتباه کرده ، .  آمده را تمام کند شی پی خواست دلخوریم        

لبم را بھ . ھمانطور کھ بھ چشمانش زل زده بودم .  وجود نداشت ی لجبازی برایلیدل
 . دمیدندان گرفتم و خند
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 بھ نگاه گستاخ پسرک فروشنده ، دستم را بھ لبش  توجھیب.  دیچشمان او ھم خند        
 .  کردکینزد

 .  اشی حرکت ناگھاننیگر گرفتم از ا        
 :  کوتاه ، دور شانھ ام انداختی لحظھ ایدستش را برا        
 .  دختر خوبھی یحاال شد -         
ھر دو .  فاصلھ گرفتم یکم.  ختی تھ دلم فرو ریزی ، چشی ھایی پروایاز ب        

 . می زده شده بودجانیھ
 گوشھ ذھنم فرستادم و با تمام وجود نی را بھ پرت ترشیفرحبخش و قضاوت ھا        

 .  کردم از امروزم لذت ببرمیسع
 .  کھ بتوانم شاد باشمیی آمدند روزھای مشیکم پ        
 دی و خرمی و شاد بودمیدید خنیم.  می زدی مدی ھا را دنیتریدست در دست ھم و        

 . می کردیم
 در آن لحظھ دی و شادی دی ، کھ مارا می چشم سومی ھادنییغافل از دزدانھ پا        
 .  مرگمان را داشتیآرزو

 
 ) شھرام        ( 

 
 

 کنمی ستون مشت میدستم را رو        
  شکنمیم        
 شومیخرد م        
  بودی تلنگر کافھیِ شکستن من ترک خورده ، یبرا!  ایخدا        
 !؟یدیچرا مشتت رو کوب        
 میگوی بار با بغض ، ذکر شکر منی و اشومی خندانشان می لب ھارهیخ        
 حکمتت را شکر خدا        
  را شکرتیبزرگ        
 یممنونم کھ مرا شکست        
  شکستم تا بتوانم از نو خودم را بسازمی مدیِمن ترک خورده ، با        
 زمیریِ شود و من شکستھ ، فرو می دور شانھ اش حلقھ مقمیدست نارف        
 !قی نارفیا        
 !؟ی کردی را خالمی پاری بر اعتمادم و زی زدانھی گناه ناکرده تازنیبھ کدام        
 وار وانھی دی کھ روزی زنیز عشق بانمی تا نبکنمیخودم را پشت ستون پنھان م        

 . عاشقش بودم
 ستی کھ فقط در رختخواب نیعشق باز        
 کنندی نگاه رد و بدل مکی باشد کھ دو نفر با عشق ی ھمان لحظھ اقای دقتواندیم        
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  دست باشددنی گرفتن و بوستواندیم        
 من امروز شکستم        
 دمی پرستی وار موانھی دی کھ روزدمی را دی زنیچون با چشم خودم عشق باز        
 . خوردی چرخ مشی لباس ھاینگاھم رو        
 و شدی لمس مقمی سرانگشتان نارفری بودم زدهی خرشی کھ با عشق براییلباس ھا        

 سھم من ، تنھا حرص بود و حسرت
  او صرف شدی کھ برایی حرام کردن لحظھ ھایحسرت برا        
 ختمی رشی کھ بھ پای عشقیسرت براح        
  خرج کردمشی کھ برای صداقتیحسرت برا        
 کی تی کھ تمام کابوس ھاینی و ببی خواھد چشم باز کنی وقت ھا دلت میگاھ        

 خواب تلخ بوده است
 ی بسپارای خواھد خودت را بھ امواج دری دلت میگاھ        
 ستنی گری خواھد برای شانھ مکیدلت         
  طرفی جفت گوش بکیو         
 یکنی نمدای پی گردی میاما ھر چ        
  شودی مدهی تا قفل دستانشان کششانینگاھم از خنده ھا        
  دھمی چسبانم و بغضم را فرو میسرم را بھ ستون م        
 کندی فرق ممی بغض با تمام بغض ھانیجنس ا        
 ستی و از دست دادنش ن اوی بغض برانیا        
  خودم استیبرا        
  ساده بودنمیبرا        
  اعتماد کردنمیبرا        
 نمی بی مشی لب ھای کھ روی لبخندیبرا        
 می کھ قلبم را شکست ، کھ دوستم نداشت ، کھ قدر عاشقانھ ھای قلبکنمی نمنینفر        

 دی تپیگری دی من کھ برایرا ندانست ، کھ نھ برا
.  شد قمی چشمان ھوس باز نا رفری اسی ولدی را کھ مرا ندی چشمکنمی نمنینفر        

 دی عاشقانھ مرا نچشی کھ لذت نگاه ھایچشم
 ھوس کی عشق و محبت مرا بھ حرارت ی را کھ گرمای دستکنمی نمنینفر        

ت با ھم  گذاشت کھ قدر اعتماد دستانم را ندانست و لذیفروخت و دستانم را خال
 بودنمان را درک نکرد

 ، دی ، طعم وفا را نچشدی را کھ قدر عشق تنھا عاشقش را نفھمی کسکنمی نمنینفر        
 لذت کنار ھم بودنمان را درک نکرد

 !  استنی زمنجای دانم کھ ای می چون بھتر از ھر کسکنمی نمنینفر        
  گرد استنیزم        
 !!ی کھ مرا دور زدییتو        
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 دی رسیفردا بھ خودم خواھ        
 ستیدنیحال و روزت د        
  بخشمی زمان تو را نمچی ھی ولکنمی نمنتینفر        
 کھ بھ صورتم یی و تمام غم ھای کھ از صورتم گرفتییبھ خاطر تمام خنده ھا        
 ینشاند

 ی کھ پرپر کردی و احساسی کھ شکستی بخشمت بھ خاطر دلینم        
 ی بر وجودم تا ابد نشاندانتی کھ با خی بخشمت بھ خاطر زخمینم        

 
 ) شھرام        ( 

 
 و تماس را برقرار دمی کشیقینفس عم.  کرد یادآوری را تمی موقعیلرزش گوش        
 : کردم

  ؟یجانم عل -         
 : را باال بردشیصدا        
 . ی مارو االف کرد ساعتھکی ؟ی مرد حسابیکجا رفت -         
 :  را صاف کردممیصدا        
 .  نکردمداتونیپ. طبقھ دوم ھستم  -         
 : عوض شدشیلحن صدا        
 !؟یخوب! چرا صدات گرفتھ؟ -         
 : از بد ھم بدتر بودم        
 د؟یکدوم قسمت ھست. خوبم  -         
 :  آمدنازی پریصدا        
 . ادی زود بمینیبی سفره ھا رو ممی آقا بگو داریعل -         
 : طبقھ را اشتباه آمده بودم.  من تکرار کرد ی حرفش را برایعل        
 .  برمدی ؟ از خونھ زنگ زدن باامی من نشھی میعل -         
 : شدیعصب        
 . شتی پامیصبر کن م.  نھ یگی شده می چھی گمیمن م -         
 بود ختھی طرف اعصابم بھ شدت بھ ھم رکیاز .  ی عروسدی خرمیمثال آمده بود        

 :زدی بھ ھم برشانی خواستم بھ خاطر من برنامھ ھای ، نمگری دیو از سو
 . ِراستش اون تو پاساژ -         
 : آوردنیی را پاشیصدا        
 ؟یک -         
 :  ھم فشردمی را رومیدندانھا. اورمی نامش را بھ زبان بخواستی دلم نمیحت        
 ... کھیبا اون مرت... زن سابقم  -         
 :  رفتلی تحلشیتن صدا        
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 . امیمنم االن م.  نگیتو برو پارک.  دمیباشھ باشھ فھم -         
 : بغضم را پس زدم        
 . کنمیخواھش م.  ی نده علریگ -         
 :ھمچنان آرام بود        
 . ِ دست منچی سوئق؟ی رفھی چریگ -         
 ی ، انگشتم را براگذاشتمی مبمی را داخل جیمخالفت نکردم و ھمانطور کھ گوش        

 یی در فضاخواستیدلم نم.  شدم مانی پشعی سری بردم ولشیفشردن دکمھ آسانسور پ
 ... باشم کھ آن دو نفر

 .  رفتمنییدم و بھ سرعت از پلھ ھا پاافکار پوچ را کنار ز        
 .  تعجب کردمنی آرزو کنار ماشدنیبا د        
 ! االن نھ        
االن کھ دوست دارم از ھمھ آدم .  خواھد و سکوت ی میی تنھایاالن کھ دلم کم        

 . زمیھا دور باشم و بھ حال خودم اشک بر
 .  آمدی کاش نمیا        
 :  راکنار سرش تکان دادچیسوئ        
  آوردمنویا -         
 : تشکر کردم        
 .  مزاحم شما شدمدیببخش -         
 : زدییلبخند دندان نما        
 دیاصال خر.  بھتره یلی خینجوریا. خودم خواستم .  دایزنی مییچھ حرفا -         
 !ال خودش؟ دنبکشھی چرا منو می علدونمی ، نمدهی دو نفره مزه میعروس
 :  شددتریگره ابروانم شد.  تنھا نگذاشتن من بود ی حرفش بھ معنانیا        
 شمارو برسونم ؟ -         
 :باھوشتر از آن بود کھ متوجھ منظورم نشود        
.  شدم ی متوجھ صحبت شما با علی تا حدوددییراستشو بخوا! اصال! نھ نھ  -         

از اون طرفم با .  زارهی و تنھاتون نمدهی مری گی از اون موقع ھاست کھ علدونستمیم
 ی عصبشتری کارش شما بنی کھ از شما داشتم ، مطمئن بودم کھ با ایتوجھ بھ شناخت

خواستم .  زارمی تنھاتون نمنکھیا.  گفتم یبھ عل ی دروغ مصلحتھی حایترج.  دیشیم
 . دی برستونیی بھ تنھادی بریشما ھم با آسودگ.  راحت باشھ الشیخ

 :  بود ، باز ، خجالت زده شدمی از ھر متلکی حرف زدنش نرمال و خالنکھیبا ا        
 . ممنون از درکتون -         
 :  خم کردیگردنش را کم        
 فعال با اجازه -         
 :  تا بروددیچرخ        
 ! آرزو خانوم -         



 371 

 :شدی مدهی دکی تارنگی پارکنی در ایبرق چشمانش حت .منتظر نگاھم کرد         
 رسونمتونیھوا سرده ، تا خونھ م -         
 :  جلو نشستی صندلی تعارف برگشت و رویب        
 تو یبی آرامش غرھیبعد از بارون .  سرمارو اصال یبارون دوست دارما ، ول -         

اصال .  نفر حواسش بھت ھست ھی ی ھرقدرم تنھا باشیکنی کھ حس مزنھیفضا موج م
.  و من پر حرف دی حوصلھ ایشما ب.  دیآخ ببخش.  شھیانگار عطر خدا تو فضا پخش م

 . م کلمھ ھم حرف نزنھی گھی ددمیقول م
 :دمی کشیآه کوتاھ        
 . شھیمشکل من با حرف نزدن شما حل نم.  دیشما راحت باش -         
 :  بود ، زمزمھ کردرهی خشیھمانطور کھ بھ روبرو        

  کرددی بایزندگ        " 
  گل سرخکیگاه با         
  دل تنگکیگاه با         
  باراننی در پس ادیی رودیگاه با        
 " انی پای بی بر غمدی خنددیگاه با        
 : لب زدم        
 یشی پرت مھوی ی عادت کنیایتا م.  نداره انی درد و غم ھا پایواقعا بعض -         

 مونم ی وقتھا تو حکمت خدا میگاھ.  شھی پنبھ می رشتی و ھر چیوسط ھمون درد قبل
 ! بگم؟یچ!  بابایا. 
 

او .  لب فرو بستم ی قسمت کنم ولی را با کسمی روزھایدوست داشتم تمام دلتنگ        
 . ھم ساکت بود و متفکر

 و آرزو مراوده نکرده بودم ، نازی با پرکی اگر از نزددیشا.  حوصلھ بودم یب        
 نجابت یول.  کردمی مدای پی بھ شدت منفیدیاالن نسبت بھ ھر چھ جنس مخالف بود، د

ھمانطور کھ شوھر .  استثنا ھست شھی دو نفر ، بھ من فھمانده بود کھ ھمنیو صداقت ا
 .  منقی نارفان ھمی حتایآرزو استثنا بود 

 : شرمنده شدم.  رمی بگیگرین زن را از دقرار نبود انتقام آ        
  خواستم شمارو ناراحت کنمی نمدیببخش -         
 :  زد و بھ سمتم برگشتییبایلبخند ز        
 کھ دی نگفتیزیاصال چ.  ستمی از شما دلخور نیعنی.  ستمینھ اصال ناراحت ن -         

 . بخوام ناراحت شم
 :  کوتاه ادامھ دادیبعد از مکث        
 ورق ادی روزا خاطرات گذشتھ رو زنیالبتھ ا.  خاطرات خودم افتادم ادیمن  -         

بھ تک .  خودم ی بھ اون روزاکشھی ، دلم پر منمیبی زوج مشتاق مھیھر وقت .  زنمیم
 ، داغ و پر از التھاب و نیری و روشن ، تلخ و شاهی سیلحظھ ھا. تک اون لحظھ ھا 
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 ی بودم و پر از انرژطونی شیلیمن خ.  دیبھ االنم نکن نگاه.  سرد و خاموش تیدر نھا
 ! چرا؟نیدونیم"  غم ی بیآز"تو مدرسھ معروف بودم بھ . 
 

 . گفتی بار بود کھ از خودش منیاول        
 :ادامھ داد        
.  شدیخنده از لبام دور نم.  تو دلم جا نداشت ی غم و غصھ اچیچون واقعا ھ -         

 ! براتون بگم؟دیحوصلھ دار.  بودم طونیش.  ادب نبودما یب
 :  مقدمھ اش جا خوردمیاز سوال ب        
 . دیلیالبتھ اگھ خودتون ما.  کنمیبلھ گوش م -         
 :  زدی امھیلبخند نصفھ ن        
 مونھ؟ی خودمون مشی پزنمی کھ میی حرفانیفقط ا -         
 :  دانستمی را نمشیچرا.  کردیداشت بھ من اعتماد م        
  خونھ؟یری نمیعنی نیفقط ا. بلھ حتما  -         
 :  گفتیصورتش از خجالت گل انداخت و با لحن کشدار        
  مزاحممدمیفھم. باشھ ! آقــا شــــھرام  -         
 :  جواب دادمیبا شرمندگ        
 نرم طرف دی صحبت کندییخوای کھ اگھ منمی ببخواستمی فقط مدیتسیمزاحم ن -         
 خونھ

 :  شدطنتی پر از ششیچشمان آب        
 !..واقعا؟ -         
 : اجبارا گفتم        
 بلھ -         
 :  فشردنشیی لب پای را روشیدندانھا        
 .  دنجی جاھی میپس بر -         

 
 . دی پرمییتنھا! خدا من         
البتھ .  است یتجربھ ثابت کرده بود ھم صحبت خوب.  نگاھش کردم ی چشمریز        
 یدختر کمرو و ساکت.  تا آسمان متفاوت بود نی بودم ، زمدهی کھ روز اول دیی، آرزو

 ی و چند سالھ رفتار مستی دختر بکی االن مثل ی اعتماد بھ نفس نداشت ولیکھ ذره ا
 . جانیسرشار از شور و ھ. کرد 

 : دمیپرس        
  ؟ی وفق بددتی جدطیُ خودت با شرایچطور تونست -         
 :  نبودمیحواسم بھ فرد شدن فعل ھا        
  ؟نیشما چطور تونست.  دیببخش -         
 :  زدیلبخند کمرنگ        
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 وقتھ کھ من و شما یلیخ.  رهی ھا بھ کار مبھی غریفعل جمع برا.  دیراحت باش -         
 کھ پا گذاشتم تو خونھ شما و در پناه یاز ھمون روز اول.  میستی نبھی ھم غریبرا
 دی کھ شما شدیتو تمام لحظات.  رفتم نیی دادگاه رو باال و پای شما پلھ ھای ھاتیحما

 و از ھر دی من آشناتر شدی برایی شما از ھر آشناوقعاز ھمون م. سنگ صبورم 
 .  دوست تریدوست

 :  زدمی جانیمن ھم لبخند ب        
 ممنون -         
 :  گل کردطنتشیباز ش        
 فنجون ھیاول .  دمی جواب نمی بگم کھ من مجاندیدرباره جواب سوالتونم با -         

  با طعم موز ، بعد جوابکی برش کھیشکالت داغ و 
 .  شاپ توقف کردمی کافنی اولی کردم و روبرویخنده آرام        
 :  گفتشدی مادهیھمانطور کھ پ        
 .  شدمدواریبھ خودم ام.  جذبھ داشتھ باشم نقدری کردم ایفکر نم -         
 . بھ زدن لبخند اکتفا کردم        
 شاپ را انتخاب ی قسمت کافنیروشن تر.  را بھ عھده او گذاشتم زیانتخاب م        

 . کرد
 دمی پسندی قسمت را منی و تارکترنیاگر بھ خودم بود دنج تر. شستم  نشیروبرو        

 بھ شھی از شزدمی مھی تکی صندلی دادم و ھمانطور کھ بھ پشتشخدمتیسفارش را بھ پ. 
 .  نگاه کردمرونیب

 . شدی چشمانم دور نمی آن دو نفر از جلوفیلبخند کث        
 

 ھ ؟ ھامون متفاوتقھی چقدر سلنیدقت کرد -         
 : با تعجب بھ او نگاه کردم        
  ؟ھیمتوجھ نشدم منظورتون چ -         
 : انگشتش را جلو صورتم تکان داد        
در ضمن ، من ھمون فعل .  کردی فرق میانتخاب من و شما کل.  ھامون قھیسل -         

 . دمی محیمفرد رو ترج
 :  کردی صحبت می قاطیکم        
 . البتھ جز ھمون فعل فرد.  دمی از حرفات نفھمیچی من ھدایببخش -         
 :  نشستنھیدست بھ س        
 عادتھ ھی نمی اگھی دزنمی درھم و برھم حرف میلی من خگنیھمھ م.  دونمیآره م -         

 .  تالش کنم درستش کنمدیبا.  ھیمیقد
 گری فنجان دکیآرزو بھ گارسون سفارش .  گذاشتھ شد زی میسفارش ھا رو        

 . شکالت داغ داد
 : با ابرو اشاره کردزی می رویبعد از رفتنش ، بھ فنجان ھا        
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 .  چقدر فرق داره انتخابموندینیبب.  گفتم نارویا -         
 :  کردمیخنده آرام        
 . خورمیقھوه رو ھم تلخ م.  ادی خوشم نمکیمن از طعم موز داخل ک -         
 :  گفتگذاشتی را داخل دھانش مکی از کیھمانطور کھ تکھ کوچک        
 . نصف عمرتون بر فناست -         
 : بشقاب را بھ سمت من ھل داد        
 ضرر نداره ھا.  دیامتحان کن -         
 :  من گذاشتیفنجانش را ھم جلو. دستش را کوتاه نکردم         
 شھی می عالدی بخورنیبا ا -         
 :  نا شناختھ استمی اش برایتی بعد شخصنی خودم اعتراف کردم کھ ھنوز اشیپ        
 دمی محینھ ممنون قھوه رو ترج -         
 :  صورتش نشستی روینیریاخم ش        
 . دی کوچولو بخورھی -         
 : دمی چشی بودم ، کمرهیھمانطور کھ بھ چشمانش خ        
 استخوشمزه  -         
 :  گفتردی آنکھ نگاھش را بگیب        
 . دیستی نی خوبیدروغگو -         
 :  کردی مقی را بھ وجودم تزریبیرنگ چشمانش آرامش عج        
 .  بود دلمو زدنیری شیلیراستشو بگم خ -         
 :  چانھ اش زدریدستش را ز        
 زنھی کھ خورده شھ دل آدمو مادیھر دوتاش ز.  نداره نیریتلخ و ش -         
 :  زدمیپوزخند کمرنگ        
 . مثل آدما -         
 . سرم را تکان دادم تا دور شوند از فکرم.  آنھا در ذھنم آمد افھیق        
 : دی مقدمھ پرسیب        
  خوشتون اومد؟کیاز ک -         
 :  دلش را بشکنمخواستمینم        
 . دآره بد نبو -         
 : فنجان را بھ لبش چسباند        
 . دی اقھیکال بد سل -         
 :قھوه خودم را بھ سمتش بردم        
 امتحان کن -         
 : دادنیدماغش را چ        
 زارمی بیاز تلخ! عمرا  -         
 : خنده ام گرفت        
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  کردشی کارشھینم.  گھیخوب عادتھ د. ی خودتم مثل منیدید -         
 :  را باال انداختشیابرو        
 خورمی مدیبد. بشھ دیبا -         
 : فنجانم را محکم تر گرفتم        
 .  کنمبتی ترغی بھ خوردن تلخخوامینم -         
 :  پر سوال شدشی ھایآب        
 چرا؟ -         
 :  زدمیزیچشمک ر        
 ی کردقی تشوینیریشما منو بھ خوردن ش.  ستیعادالنھ ن -         
 :  پنھان نمانددمی برق نگاھش از دیاصرار نکرد ول        
 دی بدلتونی شماره موبایراست -         
 : تعجب کردم        
 ! چرا؟یول. حتما  -         
 :  شدیجد        
 .  مزاحمتون شمخوامیم -         
 : عجبم بود کھ خنده اش گرفت نگاه متدنیفکر کنم از د        
  رو براتون بفرستمی متنھی خوامیم.  کردم یشوخ -         
 ھمھ مدت نی فکر کردم کھ چطور بعد از انی بھ اگفتمیھمانطور کھ شماره را م        

 . می را نداریگری ، شماره دچکدامی، ھ
 : دی رسامشیپ        

 مانیندگ ، تلخ کردن زستیچھ اشتباه بزرگ        " 
  مای کھ در دوری کسیبرا        
 " کندی می را سپرشی لحظات زندگنی ترنیریش        

 
 .  را خواندمامیچند بار پ        
 :دیپرس        
  ؟دیجواب سواالتون رو گرفت -         
 .  زل زدزی و بھ مدی بار چشم دزدنیا. نگاھش کردم         

 
 )شھرام    ( 

 
 .  بلندش دقت کردمی بار بھ مژه ھانی اولیبرا    

 
 :ادامھ داد    
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.  برام فرستاد اموی پنی ای بودم علی و افسردگی کھ تو اوج ناراحتییاون روزا -    
 . کم کم باورش کردم. کلمھ بھ کلمھ .  از صد بار خوندم شتری ، بدی باور نکندیشا
 

 : نگاھش را باال آورد    
 

 عشق و حال گھی دیکی داشت با ی ، مھدخوردمیتم حرص م کھ من داشیتمام مدت -    
 من شد؟ی میآخرش چ. کار منم شده بود غصھ خوردن و نابود کردن خودم .  کردیم
 تلنگر ھی امی پنیا.  خور از جامعھ و خانواده ی زن افسرده و پژمرده و تو سرھی شدمیم

 ... ی باشھ ولیسطح لمی بھ نظرتون دلدیشا. شد برام 
 

 !ھ؟ی چدیدونیم    
 

  کردی مشتری را بتشی قرمز چشمش ، مظلومیرگھ ھا.  اش را فشرد یشانی پیکم    
: 
 

ما آدما .  ھا ی نھ تلخنمی رو ببی زندگی ھای کردم کھ خوبیمن با تمام وجود سع -    
 ھارو ی ھا و سختی تلخی ولمیگذری می سرسرمونی زندگی ھای از شادمیعادت کرد

 نیدارم تمر.  می شدرشونی چطور ذره ذره اسمی فھمی نمی کھ حتمیکنیاونقدر بزرگ م
 .  کنمی خالدهیم  کھ آزارمی ذھنم رو از ھر چکنمیم
 

 : دمیپرس    
 

 !ست؟یسخت ن -    
 

 :  مکث کردیکم    
 

.  نظر روانشناس ریالبتھ ز.  دمی کم کم دارم خودمو عادت می سختھ ولیلیخ -    
اگھ .  تیالبتھ از زبون صادق ھدا.  کرد فی تعری چھی روز برام ھی دکتر ی آقانیھم

 .  براتون بگمدیحوصلھ دار
 

 :سرم را تکان دادم    
 

 کنمیخواھش م -    
 

 :  قالب کردزی میدستانش را رو    
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 مرغشو ای و گوشت خوردی می غذاشو خالی داشتم کھ پلوی دوستھی ، گفتیم -    

 زبونش ری غذا بمونھ زی خوشمزگخواستھی بوده کھ منی اش اھیعق.  آخر کار زاشتیم
 موند گوشھ ی و گوشت و مرغ مشدی مری سخوردی پلو رو می وقتشھی خوب ھمیول. 
 خوردن ی داشت برای ولعگھی نھ دو  بردی بشقابش ، نھ از خوردن آن پلو لذت می

  خوشمزه غذای جاھای بھ قول خودش ، براایگوشت و مرغش 
 

 :دی کھ حاال سرد بود نوشی از شکالت داغیکم    
 

 و لحظھ میکنی رو تحمل می ناجور زندگطی شرایگاھ.  ھینجوری ھم ھمیزندگ -    
 ی برانیا.  کھ مشکالتمون تموم شھ ی روزی بعد ، برای برامیزاری خوبش رو میھا
الھ  ھارو حوی خوشی ، ھمھ میستی در لحظھ را بلد نی از ماھا زندگچکدومی کھ ھنھیا
 نکھی نباشھ ، غافل از ای مشکلگھی دراره کھ قی روزی فرداھا ، برای برامیکنیم

 و مییای بھ خودمون می روزھی.  مشکالتھ نی دست و پنجھ نرم کردن با ھمیزندگ
 و گوشت و مرغ لحظھ ھا می بودمونی زندگِی عمر در حال خوردن پلو خالھی کھ مینیبیم

 . ی و حوصلھ الی ھست و نھ می نھ حالگھید.  بشقاب ی، دست نخورده مونده گوشھ 
 

 .  کرده بودجادی کھ در ذھن من ایی خبر از غوغایب. او ساکت شد    
 

 : دیپرس    
 

 با حرفام شما رو خستھ کردم؟ -    
 

 :  لحن ممکن گفتنی آورد و بھ آرامترکمیسرش را نزد    
 

 تی حکانی اری تو تاثپینشناس خوش ت رواھیوجود .  دی خستھ شدیالبتھ حق دار -    
 دی از زبون من بشنودی و مجبور شددی کھ شما ازش محروم شدستی نری تاثیب
 

 :  زدھی تکی صندلیعقب رفت و بھ پشت. با تعجب بھ او نگاه کردم     
 

 پھی جذاب و خوش تیلیدکتر من خ -    
 

 : دی باری از نگاھش مطنتیش    
 

 .  کنھی جذابشم بھ شما معرفھی خوامی می از علدی باشلیاگھ ما -    
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 را نی نبود و ای ھم خبرھی از آن خشم و حرص اولینھ کامال ول. آرام شده بودم     
 :  بودممی زن روبروونیمد
 

 واقعا از روانشناست خوشت اومده؟ -    
 

 : بھ وضوح از سوالم جا خورد    
 

 کودکانھ ھستم ؟ ی آل ھادهی دختر جوان با اھی من دیفکر کرد! آقا شھــــرام  -    
 .  کردم جو عوض شھیشوخ. ِ قدم کی کمتر از یریفاصلھ من تا پ

 
 : دمیخند    

 
فراموش .  از اسرارتون فاش بشھ ی سرھی قرار بود یراست.  کردم یمنم شوخ -    
 د؟یکرد

 
 :  داشتی ادهیانگشتان کش. با کف دو دست صورتش را پوشاند     

 
  اعتراف بکنم ؟ھی -    

 
 . منتظر نگاھش کردم    

 
 : زدی دو دو مشی ھایآب    

 
 کلک زدم بھ شما -    

 
 : تعجب کردم    

 
 ؟ی چیعنی -    

 
ِ من و من کردیکم     ِ : 

 
 کنم تا منو زود کی رو تحرتونی خواستم حس کنجکاودییخوب راستشو بخوا -    
 .  خونھدینبر
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 :  کردمشیبلند و کشدار صدا    
 

 ! آرزو -    
 

 : صورتش گل انداخت    
 

تازه . خودم قبال تجربھ کردم .  دی تنھا بمونتی خواستم تو اون وضعیخوب نم -    
 ی قصد بددیباور کن.  می کم حرف بزنھیخواستم اول .  و براتون سخت تره دیشما مرد

 ھی بھ زندگی ربطچی ھگھی کھ دھودهی بیزایچ با فکر کردن بھ خواستمینداشتم فقط نم
 . دیشما ندارن عذاب بکش

 
 : عاشق شده بود؟ آن ھم من. کردی اش نگرانم می حس دلواپسنیا    

 
 چرا برات مھم بود ؟ -    

 
 :  بھ سمتم برگشتعینگاھش سر    

 
 .  بودلشی تنھا دلیحس ھمدرد.  دیفکر بد نکن -    

 
 :  بوددهیرنج. تند رفتھ بودم     

 
 شما خواستمیخوب نم.  شما یبرا.  خودم ینھ برا.  دمی لحظھ ترسھی.  دیببخش -    
 دینی بببیآس
 

 : دستش را باال آورد    
 

 با ی ھمدردی براییتو جامعھ ما جا.  دیحق دار.  ستی نی بھ عذرخواھیازین -    
اشتباه .  وفتھی م بھ اشتباهنی از طرفیکی شھیدر ھر صورت ھم.  ستی ھم جنس نریغ

 از من بود
 

 یفقط با گوش.  نرفت ی و مرا تنھا بگذارد ولزدیمنتظر بودم ھر لحظھ از جا برخ    
از .  را از بابت من راحت کرد الشی زنگ زد و خیبھ عل. اش سرگرم شد 

 ھم حرف نازی با پریحت. فی گرم بود و لطشی صداشھیمثل ھم.  دی پرسشانیدھایخر
 آنکھ ی تمام شد بشی ھاصحبت  کھتیاز سفره عقدشان سوال کرد و در نھا. زد 
 :  بھ من نگاه کند لب زدمایمستق
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 سالم رسوندند -    

 
 .  کھ در حال صحبت بود بھ او نگاه کرده بودمیتمام مدت. ناراحت شده بود     

 
 . او متفاوت بود    

 
 بود و نھ ینھ مثل مادرم خودرا.  بودم فرق داشت دهی کھ اطرافم دییبا تمام زن ھا    

 . می دست و پا و تسلیمثل شھره ب
 

 .  با آن زن ھم فرق داشتیحت    
 

 طنتی در اوج شیحت.  حساب شده بودتی نھای بی عشوه و نازچی ھیحرکاتش ب    
  بانوانادی و وقارش مرا بھ تیشخص.  کرد ی رفتار می خانوم واقعکی ، مانند شیھا

 .  انداختی می فرانسولیاص
 

 : دادانی پانمانی از حرفم دلشکستھ شده بود باز او بود کھ بھ سکوت مابنکھیبا ا    
 

چند بار تماس گرفتھ بود و رد تماس زده .  ی مجبور شدم زنگ بزنم علدیببخش -    
 .  نگران شھدمیترس. بودم 

 
 : کرد شرمنده شدمی گرفتن جلب توجھ نمافھی با قنکھیاز ا    

 
 د؟یستیگرسنھ ن -    

 
 آن زن عاطفھ و عشق خرج یآنقدر برا.  بود نی ھمدی کھ بھ ذھنم رسیتنھا جملھ ا    

 . زی جملھ محبت آمکی زدن ی برای حتدی لرزیکرده بودم کھ دست دلم م
 

 : کوتاه نگاھم کرد    
 

 دهی تھ کشمیدم انرژ حرف زادیامروز ز.  بخورم نجای ھمی چھی ادیبدم نم -    
 

 تمام معادالتم را بھ شھیاما مثل ھم.  زودتر برود خواھدی و مکندیفکر کردم قبول نم    
 .  داشتی مات شده اش نشان از اوج دلخوری ھایآب.  ختیھم ر
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 : منو را بھ سمتش گرفتم    
 

 دی انتخاب کندییبفرما -    
 

 : نگاھش باال آمد. محکمتر گرفتم .  آنکھ نگاه کند ، گوشھ اش را گرفت یب    
 

  گرفتھ؟تونیباز -    
 

  از غذاھا ثابت شدیکی یانگشتش رو. دستم شل شد .  را دوست نداشتم تشی جدنیا    
: 
 

 خورمی مری پنپسیمن چ -    
 

 :  کردم مھربانتر باشمیسع    
 

 د؟یشی مری سری پنپسیبا چ -    
 

 : زدیمیلبخند مال    
 

 نی داره و ھمی معمولچیدو سھ نمونھ ساندو.  شاپھ یکاف.  ستایرستوران ن -    
 

 : از جا بلند شدم    
 

  رستورانمیریخوب م -    
 

 : بلند نشد    
 

 میخوری می چھی نجایھم.  ستیالزم ن -    
 

 :  را برداشتمفشیک    
 

 ینو ببخش تا مدمی دارم باج مدیفکر کن -    
 

 : دیمردمک چشمانش بھ سمتم چرخ    
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 ستمیناراحت ن -    
 

 :  شده بودی چشمانش طوفانیایدر    
 

 میپاشو بر.  گنی مگھی دی چھیاما چشمات  -    
 

 شی پفی گرفتن کی حرف برخواست و دستش را برایب. صورتش کامال سرخ شد     
 : آورد

 
 دی ھستینی بشی قابل پریغ -    

 
 : گفتمرفتمی پرداخت پول قھوه ھا میھمانطور کھ برا    

 
  مجازات شمدیبا.  دمیدارم تاوان قضاوت اشتباھم رو م -    

 
 .  لبش نشستی رویلبخند دوست داشتن    

 
 .  نداشتیی در قلب او جانھیک. چقدر زود دلش صاف شد     

 
 :  خم کردیسرش را کم    

 
 عتقاد ندارم اھیمن بھ تنب! تاوان ؟ -    

 
 با آن زن می ھانی تریخصوص.  کلمھ نحس متنفر بودم نیاز ا!  ؟ھیتنب!  ؟ھیتنب    
 .  چشمم رژه رفتیجلو

 
  ھاقی ھا و تشوھیمن ، او ، تنب    

 
 ! منیخدا    

 
  نداشتیانی کابوس پانیا    

 
  خم شدمیشانھ ھا    

 
 :  نشستمی بازوری زیدست    
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 ی رو صندلدینیبش -    

 
 :  عقب رفتیدستش را برداشت و کم.  رخش نگاه کردم میبھ ن    

 
  چشاتون قرمز شدهھو؟ی نی شدیچ -    

 
 :  فرو دادم و بغضم را پس زدمیآب دھانم را بھ سخت    

 
  رو فراموش کرد ؟ی ھمھ چشھی میچھ جور.  تونمینم.  آرزو تونمینم -    

 
 : دیترس    

 
  براتونارمی آب بوانی لھی برم نیصبر کن -    

 
 :  بار مچ دستش را گرفتمنی اولیبرا    

 
 خوبم.  خوادینم -    

 
 : دمیدستم را عقب کش.  دی چرخمانی دستھاینگاھش رو    

 
 میریاالن م -    

 
 : انگشت اشاره اش را باال آورد    

 
 گردمی من االن برمدی لحظھ اجازه بدھی -    

 
 :  آب برگشتوانی لکی بعد با قھی رفت و چند دقشخوانیبھ سمت پ    

 
 نی ھمی براھی ساده و خانوادگطشمیِ خلوت، محنجای ادمیدر ضمن من د.  دییبفرما -    

 مونھیمجازات شما م.  دی مھمون من ھستنویالبتھ ا.  سفارش دادم ی چھیبا اجازه شما 
 . گھی روز دھی یبرا
 

رنگ صورتش .  شدم رهیر حفظ کردنش داشت خ دی کھ با تمام قوا سعیبھ لبخند    
 : دمیپرس.  بود دهی پریکم
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 تو رو ھم ترسوندم ؟ -    

 
 :  نشستنھیدست بھ س    

 
 دیولش کن....  رنگتون برگشت و بعدم کھ ھوی.  دمی لحظھ ترسھیآره .  گھیِاتفاق د -    
 دی کھ االن خوبنھیمھم ا. 
 

 : دمی آب نوشیجرعھ ا    
 

 ای خاطره ھی ھوی.  شھیُ کھ فکرم نبرم سمت اون زن ، بازم نمکنمی میھر قدر سع -    
 ؟ از رهیگی حرصم می از چیدونیم.  زهیری حرف مشترک ، ذھنمو بھ ھم مھی یحت

 ھیواقعا اون اجبار اول.  شد گھی دیکی داشت کھ جذب ی چھ کمبوددونمی ھنوز نمنکھیا
تمام .  بھ دل داشت نھی از من ککنمی وقتھا فکر میضبع!  بود ؟نی حد براش سنگنیتا ا

 و بھ موقع از شرفتشی پی پلھ استفاده کرد براھیاز من مثل .  نقشھ بود یکاراش از رو
 تنفرش از من داشت ، ی قانع کننده برالی دلھی اگھ دیشا.  رونی پرتم کرد بشیزتدگ

. بود کھ تاوانشم پس داد  گھی دیکی یتو اون اتفاق مقصر اصل.  دمیکشی زجر نمنقدریا
ھر .  خودمو کردم کھ نزارم احساس کمبود کنھ ی تمام سعی بودم ولری تقصی بگمینم

.  کردم براش ی بھش شدم برآورده مدنی من مانع رسکردمی داشت کھ فکر مییآرزو
فقط .  یچی ازش خواستم ؟ ھیدر برابر چ. ِآزاد آزاد .  یی نھ زورگوی احترامینھ ب

تو کھ .  ؟ تو بگو شی متاھلی از زندگخوادی می چگھی زن دھیمگھ .  داقت و صیھم دل
  ام کنھوانھی افکار دنینزار ا.  بگو یھم جنسش

 
 : دی کشیآه کوتاھ    

 
 ای تو ذھنش بود ی چدونمیپس نم.  ھم فکرش نھ یدرستھ من ھم جنسش ھستم ول -    
  شما کنھ ؟نیگزی رو جاگھی دیکی باعث شده بھ اون مرحلھ برسھ کھ فکر یچ
 

 .  کرده بودنمیگزی تر از خودش را جای عوضیای ، بردیآره اون عوض    
 

 :  چنگ زدممی بھ موھایبا آشفتگ    
 

  ؟میبر -    
 

 :  آب را بھ سمتم گرفتوانیل    
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 . می بردیشی آروم منجای ؟ اگھ با رفتن از ادی نکنی خودخورشھیم -    

 
 . شدی مدهیبرق اشک در چشمانش د. سرم را باال بردم     

 
 .  کردمی ھا را دور می فکر آن لعنتدیبا.  دمی نفس سر کشکیآب را     

 
 : دمیپرس    

 
 ؟یکنی فکر میبھ چ -    

 
 :  ھم فشردی را روشیلب ھا    

 
 بودن دست زیراستش رو بگم ، اون وقتا بھ منم حس مترسک سر جال.  دونمینم -    

 دادیم
 

 : دمیپرس"  زیمترسک سر جال"  بود یاصطالح جالب    
 

  ؟دی از کجا بھ ذھنت رسنیا -    
 

 :  داشت جو را عوض کندیسع    
 

 .دی لحظھ صبر کنھی.  گمیاالن براتون م -    
 

 ی را رونکیجعبھ ع.  را جابجا کرد فشی داخل کلی وسایکم.  را باز کرد فشیک    
 .  آوردرونی بیت و دفترچھ کوچک گذاشزیم
 

 . باز ھجوم خاطرات    
 

 . شی ھاییدفترچھ رسوا    
 

 . انتی خی ھاخیتار    
 

 .  را با انگشت محکم فشردممی چشم بستم و پلک ھای عصبیبا حالت    
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 .  قرار دادی صندلی را بست و روفشی کپیز    
 

 :  کرد گفتی را خارج مفشی ظرنکیھمانطور کھ ع    
 

 کنمی مادداشتی دفترچھ نی تو اادی کھ خوشم مییمن متن ھا و شعرھا -    
 

 .  کردندی را ثبت مشانی ھایپس تمام زن ھا ، دوست داشتن    
 

 . مثل آن زن    
 

 .  شدکی تا حد ممکن بھ ھم نزدمیابروھا    
 

 : چند صفحھ جلو و عقب رفت    
 

 .  کردمداشیپ. آھا  -    
 
 
 
 ستنی نزیآدما مترسک سر جال   "  
 

 ی شدن عوضشون کنی دلت تکراری واسھ کالغایکھ وقت    
 

  کم در مورد آدما منصف باشھیپس     
 

 !.. "ی نشگھی دیکیتا مترسک     
 

 : ادامھ داد. با تعجب نگاھش کردم     
 

 شدی کھ بحثمون مییوقتا.  دی ھستی اختالف من و مھدانی در جریادیشما تا حد ز -    
 ، اکثر مواقع ھم کھ کار از دادی بھ من دست می حس مزخرفھی ، یلی، حاال بھ ھر دل

 یُ خودم از شر زندگخواستیدلم م.  دیکشی میکیزی و بھ فگذشتی میبحث زبون
حاال بماند کھ .  بگم ی ، جرات نداشتم بھ کسشنھ کھ خودمم خواستھ بودم. خالص کنم 

 یکی.  دادم ی ، رد ممی حفظ زندگی برایلی سبری و من زکردی میی ھایچھ کثافت کار
 ، من ی مھدی تو زندگدمیتازه فھم.  دمی مجلھ دھی متن رو تو نیاز ھمون روزا بود کھ ا
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 پختن و شستن ودکارم شده ب.  شده بودم یبراش تکرار. حکم ھمون مترسک رو دارم 
 . ی تکراریو آخر شبم بحث ھا

 
 دهی چی چوبیبا تعجب بھ ظرف ھا. ارسون حرفش را قطع کرد  شدن گکیبا نزد    

 .  نگاه کردمزی میشده رو
 

.  برش ژامبون گذاشتھ بودند کی ی فراوان ، رویتزای پری عدد ھات داگ با پنکی    
 .  ھم ساالد کلمی سرخ شده ، کمینی زمبیگوشھ راست ، سس قارچ و گوشھ چپ س

 
 .  گرفتھ بودری پنپسی خودش ھم چیبرا    

 
 :  اش شدمرهیخ    

 
 !! نیھم -    

 
 :  گرفتی حق بھ جانبافھیق    

 
 .  تا سرد نشدهدیبخور.  زنھیمھمون کھ غر نم -    

 
 :  اش واقعا خنده ام گرفتھ بودیاز خونسرد    

 
 .  ؟ نون ھم کھ ندارهخورهی می نھارنی من ھمچکلیبھ ھ -    

 
 : ادا گفت نازک کرد و با یپشت چشم    

 
با کارد و .  گھی ددی بخوری با کالسنیغذا بھ ا.  دی ندارقھیمن کھ گفتم اصال سل -    

 . چنگال
 

 : طنتیلحنش شوخ بود و پر از ش    
 

 نوش جونتون.  دیی بفرمالیشما م -    
 

 :  خم شدزی می رویکم    
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البتھ . من ھات داگ براتون سفارش دادم .  باشھ ینجوری کردم ایاصال فکر نم -    
 ھیبق.  و باکالس کی رستوران شھی میری ، شام مھمون شما مدیحاال بخور.  ژهیو

 .  اونجای برامونھی منم میحرفاھا
 

 . دی درخشیچشمانش م    
 

 . کردی تنھا نگذاشتن من استفاده می برایاز ھر حربھ ا    
 

 . ودش و لطافت خاص خاستیبا س    
 

 .  من پنھان مانده بوددی کھ تا امروز از دیزیچ    
 

 .  شناختمی آرزو را نمنیمن ا    
 

 .  مثبتی من ، شاد بود و پر از انرژیزن روبرو    
 

 . بود"  غم ی بیآز"  ھمان ھی شبشتریب    
 

 : زمزمھ کردم    
 

 "  غمی بیآز    " 
 

 اتفاق نیباتری و زنی سخت ، بھتر لحظاتنیحضورش کنارم ، آن ھم در در ا    
 .  بودمیزندگ

 
 ) شانیپر    ( 

 
 

 روبھ رو شدن ی بھ شدت برانکھیبا ا.  با فرحبخش میدوشنبھ بود و روز قرار کار    
 زدن آماده کرده ی را کھ برایی آماده شدن ، حرف ھانیبا او استرس داشتم ، در ح

 . بودم در ذھنم مرور کردم
 .  و با بسم هللا از خانھ خارج شدمدمی کشیقینفس عم    
 دو روز قبل ،تا حد یھر چند با صحبت ھا.  نگفتھ بودم یزی قرار چنی از اایبھ برد    

 موقع ، معادالتم ی با حضور بخواستمی ، نمی اعتمادم را بھ دست آورده بود ولیادیز
 . زدیرا بھ ھم بر
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.  دانستمی نمیزی چشانیحبت ھا صاتیاز جزئ. با پدر و مادرش صحبت کرده بود     
 ، خودم می کھ با ھم بودیدی با فکر کردن بھ گردش و خری ھنوز دودل بودم ولنکھیبا ا

.  درست کند می برای را کرده بود کھ روز خوب و شادشیتمام سع.  کردمیرا آرام م
واقعا خوش گذشتھ بود .  یتی حساسچی ھیب. خود ی دلھره و بحث بچی روز بدون ھکی

 . و باز بھ ھمان حس خوب ، دچار شده بودم
 خاص خودش ، استی و سی و او با مھربانمی باران قدم زده بودریکنار ھم ز    

 بلد نبود مثل شھرام در ابراز احساسات دیشا.  ھا را از دلم دور کرده بود یدلخور
 .  شل کندیم دلش را کسھیِ کند اما بلد بود بھ جا ، سرکیولخرج

 .  لبم نشستی رویلبخند کمرنگ    
 .  شده بودقی پر تالطمم تزرِی آرامش بھ زندگیبعد از مدتھا ، کم    
 توانست با احساس ی کھ مییدلخوش بھ روزھا.  دلخوش بودم یدلشاد کھ نھ ، ول    

 .  ، رقم بخوردنمانیدو طرفھ ماب
 می ھاھی الزم را در رژنی ، اکسقیعم شدم و با چند نفس ادهی فروشگاه پیروبرو    
 .  کردمرهیذخ
  کردمی تر شده بودم ، کمتر بھ قضاوت فرحبخش ، فکر می جدمیاالن کھ در تصم    

. 
 .  نھ چندان بلند بھ سمت دفترش رفتمییبا قدم ھا    
 .  خوش رو و مودبش حضورم را بھ او اطالع دادیمنش    
 .  در حفظ کردنش داشتم در اتاقش را باز کردمی کھ با تمام وجود سعیبا لبخند    
 سالم -    
 :  شدزی خمیبھ احترامم ن.  دهی مودب بود و اتو کششھیمثل ھم    
 !! نی شدمیچھ آن تا. سالم  -    
 :  دھدی طعنھ میحس کردم کالمش بو    
 .  ھستممیمعموال آن تا -    
 :  را جابجا کردنکشیع    
 . کردی نمدای ادامھ پمونی بود ھمکارنی از اریغ -    
 : دی آنکھ نگاه کند پرسیب.  کردم متفاوت است ی حس می نبود ولیجد    
 .دی فکر کردشنھادمی پی من ؟ روی برادیخوب چھ خبر ؟ چکار کرد -    
 .  بودتشی کار در اولوشھیمثل ھم    
 .  پا شد در سالن بھیادی زی جوابش را بدھم سرو صدانکھیقبل از ا    
 .  کرد و بھ سرعت از اتاق خارج شدیعذرخواھ    
 .  کردمزی علت سر و صدا تدنی فھمی را برامیگوش ھا    
 ی دزدی ھاھی در مایزیفکر کنم چ.  افتاده بود ی داخل فروشگاه اتفاق بدنکھیمثل ا    

. 
 : سرش را داخل اتاق آورد    
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 فنجون قھوه ھی اومده تا شما شی مشکل پھی.  مجبورم تنھاتون بزارم فیخانوم شر -    
  نداره ؟یرادیا.  گردمی برمدی کنلیم

 : جواب دادم    
 .  مونمیمن منتظرتون م.  دی راحت بھ کارتون برسالی با خکنمیخواھش م -    
 . تشکر کرد و در را بست    
 .  وقتم را با نگاه کردن بھ گوشھ و کنار اتاقش سرگرم کردمیکم    
 ی ھم رویکتابخانھ کوچک.  ی چوبکی شونیبا دکوراس.  بود یتاق بزرگ و دلبازا    

 قھوه و ظرف ینی با سیچند ضربھ بھ در خورد و منش.  بود شیوارھای از دیکی
 .  وارد شدتیسکوی بیکوچک

 .  ، تشکر کردمدادمی محی را ترجی چانکھیبا ا    
ل دھان گذاشتم و خودم را با  را داختیسکوی از بیبعد از رفتنش ، تکھ کوچک    

 . خوردن قھوه سرگرم کردم
 . رفتیکم کم حوصلھ ام سر م    
 .  نگاه کردن بھ کتاب ھا از جا بلند شدمیبرا    
 .  بھ ساعتم نگاه کردمیبا کالفگ.  بودند ی و تخصصیسیاکثرا انگل    
 ی روییقاب سھ تا.  دور تادور اتاق گرداندم یگرینگاه د.  گذشتھ بود یادیزمان ز    

 .  بھ در بستھ اتاق انداختمینگاھ.  داد ی را قلقلک ممی کنجکاوزیم
 .  رفتم و قاب را برداشتمزی بلند بھ سمت میبا قدم ھا    
 ھمسر و دخترش ، دو طرف ادیعکس وسط سھ نفره بود ، فرحبخش و بھ احتمال ز    

 .  مختلف بودین ھاھم عکس از ھمان دختر در س
 !! خانوم بودنی ادهیپس ھمسر فرحبخش اتو کش! خوب     
 .  لبی روی جانی و لبخند بی شرقی معمولییبای زن الغر اندام با زکی    
با چشم . برعکس فرحبخش و ھمسرش ، دخترشان تپل و فوق العاده جذاب بود     
 .  گونھ اش بودی رویوچک کیلی زل زده بود و چال خنی گرد شده بھ لنز دوربیھا

 . دمی چالش کشیانگشت اشاره ام را رو    
 .  تھ دلم تکان خوردیزیچ    
 .  افتادزی می ، از دستم روی بدیدر باز شد و قاب با صدا    
 دیببخش... ب -    
 :  شده بودمی نگاه پر سوالش عصبریز    
 حوصلھ ام سر رفتھ یعنی...  لحظھ ھی...  ی.  کنم ی فضولخواستمیبھ خدا نم... ب  -    
 . بود
 : برگرداندشیقاب را برداشت و سر جا    
 . ستی نحی بھ توضیازین -    
 .  انداختمنیی فشار آورد و با خجالت سرم را پامیبغض بھ گلو.  یخشک بود و رسم    
 دی معطل شدیلی خخوامیعذر م -    
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 :  جابجا شدمیکم    
 کنمیخواھش م -    
 :  نگاه کردشیبھ قاب روبرو    
  بودادی زی کنجکاویمورد برا.  دی خستھ نشدادیگرچھ فکر کنم ز -    
 :  را باال آوردمسمینگاه خ    
 ... ی بدم ولحی براتون توضی چھ جوردونمینم -    
 : حرفم را قطع کرد    
 حاتی و گوش دادن بھ توضی سوال شخصدنی ، پرسادی بدم میلی خزیاز دو چ -    

  چرا ؟دیدونیم.  یاجبار
 :  را فشردشی را برداشت و گوشھ چشم ھانکشیع    
 ھی ری ، خواه ناخواه درگی بشانتی اطرافی زندگاتیی وارد جزادی زیچون وقت -    
 ھی و بم زندگری از زھی دوست نداره بقچکسیچون ھ.  یشی از دروغ ھاشون ھم میسر

 چی و ھشنی اجبارا بھ دروغ متوسل می گاھنی ھمیشن و برا خبر دار بشیخصوص
.  ستی رفتن باورھا ، ننی از بتی و در نھاغ درودنی ، آزار دھنده تر از شنای تو دنزیچ

 بعد از شکستن اون باورھاست کھ واقعا آزار دھنده ی کردن ھاھیو بدتر از اون توج
 .  واضح گفتھ باشمدوارمیام. است 

اما .  گفتی ، متلک ممینھ بھتر بگو.  کرد یعلنا داشت درباره شب جشن صحبت م    
 : من بھ او دروغ نگفتھ بودم

 بگم من درباره نوع رابطھ ام با دی ھستش کھ بای بھرامیاگھ منظور شما بھ آقا -    
 .  بھ شما نگفتمی دروغچی ، ھشونیا

 : حرفم را قطع کرد    
 فی نداره خانوم شری ارتباطچی ، بھ من ھانتونیرافرابطھ شما با اط -    
 : جملھ ، لمس کردنی ای حرصش را ھنگام اداشدیکامال م    
 کردم نگار بھ شما یمن واقعا فکر م.  دی نری طرفھ بھ قاضکی فرحبخش ، یآقا -    

 لحظھ ھی ھمسر منھ ، ای برددی کھ شما فکر کرددمی دیوقت. گفتھ من از ھمسرم جدا شدم 
 دی مطلقھ خبر داری مردم نسبت بھ زن ھادگاهیشما کھ بھتر از من از د.  شدم ریغافلگ

 نسبت بھ من ی بدتی و ذھندی رو بگم ، دقتی اگھ حقدمی ترسمن  ودیشناختی، شما منو نم
 .  بار ھم نگفتم اون ھمسر منھکی ی من حتنکھیضمن ا.  دی کندایپ

 :  شده بودیعصب    
.  دیمن اشتباه برداشت کردم شما ھم سکوت کرد.  دیشما دروغ نگفت. بلھ درستھ  -    
 گمیچون باز ھم م.  نداره تی شخص من اھمی برای ذره ای حرف ھا حتنی تمام ایول

 ای دی شددی رابطھ جدکی وارد دی شما از ھمسرتون جدا شدنکھیا.  بھ من نداره یربط
 حق نیچون ا.  من کاستھ بشھ یاز احترامتون جلو ی ذره ای حتشھی ، باعث نمدینشد
 ی رابطھ کارھیرابطھ ما .  دیری بگمی خودتون تصمھی زندگی شماست کھ برایعیطب

 شما آرامش خوامیمن فقط م.  است گھی دزی چھیحرف من .  مونھی میھستش و باق
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تمرکز و  ، دی باشرامونمونی بھ فکر برداشت من از اتفاقات پنکھی و بدون ادیداشتھ باش
 . دی کار جدی رودیدقت خودتون رو بزار

 
 زی چچی کھ جز کار بھ ھمی روبروبی مرد عجنیا. باز اشتباه برداشت کرده بودم     

 .  بودی واقعا ستودنکردی فکر نمگرید
 
 

     
 

 بودم را دهی کھ خرینیریش. دمیگنجی ، در پوست نمدی بستن قرارداد جدیاز شاد    
 : فاطمھ گذاشتمزی میرو
 .  کنمی روادهی کم پھی خوامیامشب م.  برم گھیفاطمھ جون من د -    
 : خامھ دور دھانش را پاک کرد    
  ھاش بھ ماینیری خوب بھ تو برسھ و شی خبراشھی ھمدورامیام.  زمیبرو عز -    
 : دمیخند    
 . خدا از دھنت بشنوه -    
 ھوا سرد بود دلم نکھیبا ا. ز ساختمان خارج شدم  کردم و سالنھ سالنھ ایخداحافظ    
 .  آمده بودمرونی از شرکت بشھی زودتر از ھمنی ھمیبرا.  خواستی می روادهی پیکم
 .  پالتو فرو بردمبی سرم سفت کردم و دستم داخل جیشال را رو    
 ، آرامم کرده ی مسکن قوکی خودش را گذاشتھ و مثل ری فرحبخش تاثیحرف ھا    

 .  فکر کنمای بھ رابطھ خودم و بردی توانستم ، با فکر بازتری منی ھمیبرا. بود 
خوشبختانھ خانواده اش .  داشتم جانی ھدیای قرار بود با خانواده اش بنکھیاز ا    

 ی ناموفق را داشتھ ام ولی زندگکی دانستند تجربھ یم.  نکرده بودند یمخالفت چندان
 از چکدامی خواستھ ھر دو نفرمان بود کھ ھنیا.  و شھرام خبر نداشتند ای بردیاز دوست

 کھ پدر و مادرش می بوددواری امنانھی ندانند و خوش بیزی چیخانواده ھا ، از آن دوست
 .  نداشتھ باشندادی، مرا بھ 

 . ای از بردیامیپ.  دی لرزبمی در جیگوش    
 عاشقانھ گاه و ی ھاامیه اش آماده ام ، با پ آمدن خانوادی کھ گفتھ بودم برایاز روز    

 . کردی می با دلم بازگاھشیب
 . ی پروانھ ایای آرزو و روی دختر جوان ھستم با کلکی کردمیحس م    
 :  را باز کردمامیبا لبخند پ    

 نوشتھ ھا بھانھ است    " 
 ادتمی کنم بھ یادآوری کھ سمینویفقط م    
 " باورش با تو    
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 خواھد ی و دلت مباستی زیلی خی زندگیگاھ. نثارش کردم "  ی اوانھید" در دلم     
 .  کنددای تا ابد ادامھ پییبای زنیا

 . شدندی مکی خوب من ھم نزدی روزھانکھیمثل ا    
 : دیچی بمش در گوشم پیصدا. شماره اش را گرفتم     
 ی ما کردادی! بھ بھ خانوم کوچولو  -    
 ؟یخوب. سالم  -    
 :  تر آوردنیی را پاشیصدا    
  و من خوب نباشم ؟ی شما زنگ بزنشھیم -    
 : ِزبون باز کار بلد    
 موندای کارت لنگ می زبونو نداشتنیتو اگھ ا -    
 :  را حفظ کردشیتن صدا    
 ؟یدوست ندار!  ؟ھیچ -    
 : دمیخند    
 ؟ییکجا -    
 : جواب داد    
 . ادی منی ماشی ؟ صداییتو کجا. شرکت  -    
 : جواب دادم    
 . کنمی می روادهیدارم پ.  ابونیتو خ -    
 :  باال رفتشیصدا    
.  شھی مکیتازه ھوا ھم داره تار.  یشی مضی ؟ مری سردنی بھ ایتو ھوا -    

 .  بسھی کردی روادهی پیھر چ. خطرناکھ 
 :  را دوست داشتمشینگران    
  ؟نی شدیراض. چشم  -    
 : دیخند    
 . االنم قطع کن برو.  دختر حرف گوش کن نیآفر -    

 
 مکالمات کوتاه روزانھ نیبھ ا.  سراندم بمی را داخل جی کردم و گوشیخداحافظ    

 . عادت کرده بودم
 
 

     
 

 یزه ا ھفتھ از روز اول خوب شروع شده بود و با اجانیا.  کردم یھنوز باور نم    
البتھ قرار بود .  شدی گرفتھ بودم ، خوب ھم تمام منازی پری رفتن بھ عروسیکھ برا

 . پرند ھم با من باشد



 394 

 شھرام را ھم دنی استرس دگری دنی ھمیاز جدا بودن زن و مرد مطمئن بودم و برا    
 . میگشتی و زود بر ممی رفتی مرید. نداشتم 

 ی بود و بیعال.  بھ خود انداختم نھی نگاه را در آنی ، آخرشمی چک کردن آرایبرا    
 . نقص

 بودم از کمد دهی خرای را کھ در ھمان گردش اول ھفتھ ، با بردی ساده اراھنیپ    
 . خارج کردم

.  دیرسی زانو مری ھم تا زراھنیقد پ.  چسبان بلند نیبا آست.  یساده بود و تمام مشک    
 .  بودامدهی اصال خوشش نایھر چند ، برد.  بودم دهی مادر خریاز ترس غرغرھا

 .  را بر تن کردمراھنی و پدمی پوشیمی نھ چندان ضخیجوراب شلوار    
 : پرند با تعجب بھ من نگاه کرد    
 ؟ی بپوشیخوای منویا -    
 کردم ی چشمم را پاک مری زی اضافاهیھمانطور کھ با گوش پاک کن ، خط س    

 : جوابش را دادم
 ست؟یچرا؟ خوب ن -    
 : جواب داد    
  ؟ی مراسم عزاداری بریخوایمگھ م. افتضاحھ  -    
 :  حوصلھ شانھ ام را باال انداختمیب    
 مثل تارک دی زن مطلقھ باگھی ، میشناسیُمامان کھ م.  ادی کھ بھ من منھیمھم ا -    
  لباس بپوشھاھایدن

 :  شدقی دقی کرد و کمزیچشمانش را ر    
 کنمی براش می فکرھیصبر کن االن !  بابایا -    
 را ی نقره ایریکمربند زنج.  از کشوھا رفت یکی حرف بھ سمت نیبعد از زدن ا    

 : دی کشرونیب
  باالریُدستت بگ -    
  چرخاندنھی را دور کمرم قالب کرد و مرا بھ سمت آریزنج. حرفش را گوش کردم     

: 
.  شھی می عالی بزنی دار نقره انی نگرهی گھیاگھ تو موھاتم .  بھتر شد ینجوریا -    

 . بزار بزنم برات.  سھی گنیی تزیبرا.  دارم ی نقره ایزای رری موگنیمن از ا
 : گفتم    
 .  وسط کھ قر بدمرمی نمنمی گوشھ بشھی خوامیم. خوبھ .  بابا خوادینم -    
 : پشت چشم نازک کرد    
 . بزار کارمو بکنم.  شیا -    
 .  مخالف نکردمشتریب    
 :  ور رفتمی با موھایکم    
 . خوب شد.... ھوم  -    
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 : لبخند پرند ھم کش آمده بود.  بھتر شده بود یلیخ.  نگاه کردم نھیداخل آ    
 . رسھیبدو آماده شو کھ االن آقا فرھاد م.  زنھی ھم میاوو چھ لبخند -    
 : ا عوض کردبا عجلھ لباسش ر    
 . می نرفتھ بودی وقتھ عروسیلیخ. خوبھ ھا  -    
 .  کردمدییحرفش را تا.  دادمی جواب مای بردامیھمانطور کھ بھ پ    
  ؟یکنی می اس ام اس بازیبا ک.  شد رید.  می پاشو برشانیپر -    
 : دمیترس    
 . ھمکارم. فاطمھ است  -    
 . بفھمدی تا قبل از آمدنشان کسخواستمینم    
 .  رفترونی از اتاق بدی بگویزیبدون آنکھ چ    
 .  ام سراندم و من ھم دنبالش رفتمی دستفی را داخل کیگوش    
 : دمی مادر پالتو پوشرهی توجھ بھ نگاه خیب    
 آقا فرھاد اومد؟ -    
 : سرش مرتب کردیپرند شالش را رو    
 ِردم د.  میآره بر -    
 . می گفتیمادر ، چشم بلند"  دییایزود ب"  و در جواب می کردیخداحافظ    
 مودبانھ پرند و فرھاد ی عقب نشستم و تالش کردم ، بھ مکالمھ گرم ولی صندلیرو    

 . یواشکی ی ھافیگوش بستم بھ تعر.  توجھ باشم یب
 .  را بھ رخم بکشدمی دادم بغض ، کمبودھایاجازه نم    
 دانستم خانواده یاالن کھ م.  ھمراه بود ی با آرامش خاصمیچند روز گذشتھ برا    
 شده بودم ، با تمام ی حس خوب عاشقری ندارند ، االن کھ اسی با ازدواج ما مشکلایبرد

 گوشھ کیبس بود .  بودن یبس بود منف.  را مثبت کنم دمی داشتم کھ دیوجود سع
 .  غم در آغوش گرفتنینشستن و زانو

 ی چکبارهی احساس ریی تغنی علت ادانستمیھنوز نم. از تھ دلم . خوشحال بودم     
 کھ فرحبخش زده ی حرفدی شای حتای! ؟یقرار خواستگار! ا؟ی بردیصحبت ھا. ھست 
 !بود ؟

 ی شکاک نبود فقط کمایبرد.  نداشتم یادی نسبت بھ حسم شک زگریھر چھ بود ، د    
 ی او را بازدی ترسیم.  من بود یخوب آن ھم بخاطر دل دل کرن ھا. حساس شده بود 

 ، نداشتن تشی حساسلیقانعم کرد کھ تنھا دل.  گفتم می از ترس ھاشیبرا. داده باشم 
. عاشقم بود .  مطمئن باشد شیدائم من در زندگ  از بودنخواستیم.  من است یقیحق

 توانست مثل ی نمدیشا.  بودم دهی دستش فھمی و گرماشی ھای را از برق خاکسترنیا
 .  کم نداشتیزی در عشق ، چیشھرام ، ناز بخرد و ابراز احساسات کند ول

 . خودش گفت    
 از گرید.  ندارم ، آرام شده بود ی کھ گفتم با آمدن خانواده اش مشکلیاز روز    

کجا "  سوال شی ھاامی در تماس ھاو پگرید.  نبود یرفتار وسواس گونھ اش خبر
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 نشانھ مثبت نی من بزرگتری برانی کرد و ایاستفاده نم"  ؟ یبا کھ بود" و "  ؟یبود
 . بود
 .  دو طرفھ را دوست داشتمنیری حس شنیا    

 
 ) شانیپر    ( 

 
 

 اما دی چرخی میی از آشنای صورت تک تک مھمان ھا بھ دنبال ردینگاھم رو    
 :  نگاه کردمخوردی موهی میبھ پرند کھ با آسودگ.  شناختم ی را نمچکدامیھ

 .  رفتی حوصلھ ام سر می حسابییتنھا.  یخوب شد اومد -    
 :  را باال انداختشیابرو    
.  ھمھ نی جورھی.  رهی سر می ھاست کھ آدم حوصلھ اش حسابی عروسنیآره ازا -    

 ِآھنگاشونم کھ واسھ عھد بوق
 : دمیخند    
 شنیتازه اولشھ کم کم گرم م! چھ جورن بنده خداھا ؟! وا -    
 : دادنی چیدماغش را کم    
 حاال عروس کجا رفتھ ؟ -    
 :  باال انداختمیشانھ ا    
 . رنی کھ رفتن باغ پشت تاالر با داماد عکس بگدمیشن.  دونمینم -    
 .  نزد و بھ خوردن ادامھ دادی حرفگرید    
عروس و داماد در حال . ِ کل و دست زدن ھا سرم را چرخاندم یصدابا بلند شدن     

 ادی.  دندیِ و کل کشدندیاسپند دور سرشان چرخاندند ، نقل و پول پاش. وارد شدن بودن 
 نیِ ھمدم بدترنی بھ دلم زدم و بھ بھتریپوزخند.  مشترک ، غم بر دلم نشاند یخاطره ا
 .  شدمرهی خمیروزھا

 یی تنھایِ زمخت ، روزھاقی بھ رفی شباھتچی ، ھمی پوش و آرام روبرودیدختر سپ    
 . ام نداشت

 بھ حی ملی و با لبخندشدی مکی نزدزھای داماد بھ می کوتاه ، بازو در بازویبا قدم ھا    
 . گفتیمھمان ھا خوش آمد م

 دیی ، مھر تاشی لبھایلبخند کش آمده رو. نگاھش باال آمد و نگاھم را شکار کرد     
 .  شده بودبایز.  ما زی را کج کرد بھ سمت مرشیمس.  حضور امشبم یبود برا

 . میبھ احترامشان از جا برخواست    
 :چشمانش نم داشت.  و دستانم را در دست فشرد ستادی امیروبرو    
 یای دونستم میم -    
 بد بودم کھ من.  یمھربان و دوست داشتن.  بود نی ھمنازیپر.در آغوشش جا گرفتم     

 : او را بد قضاوت کردم
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 . ومدمی مدیبا -    
 :  اش شدمرهیلبخند زدم و خ    
 .  بودمونی مدمونی بھ تو و حرمت دوستنویا -    
 "  کھ بھ اشتباه ، شکستمیھمون حرمت" نشد کھ بگم     
 .  کردی خوش آمد گفت و بعد ھمسرش را معرفگریبار د    
 کیتبر.  شناخت یحتما مرا م.  ھمان دوست شھرام می بھتر بگوای. ھمسرش     

 . می نگاه دزدعی گفتم و سریآرام
 بی کھ عجی ارهی و خیبھ بند چشمان آب.  شدم دهی و ناخواستھ بھ بند کشمینگاه دزد    

 . زدیآشنا م
 شانیپر.  و تنھا دوستم ھستن نی بھترشونی جان ایعل -    
حاضرم قسم بخورم کھ .  دی لرزشی ھای کھ ، آبدمی، د نازی ادامھ دار پری معرفانیم    

 . دمیلرزش کوتاه لبانش را بھ چشم د.  گشادتر شد یمردمک چشمانش کم
 آرزو.  ھستن ی ھم خالھ علشونی جان، اشانیپر -    
 .  نگاه کردمنازیبھ پر    
قبال تو اتاق .  شناسم یخالھ شوھرت رو م.  شناسم یم"  بزنم ادی فرخواستیدلم م    

 " خواب شوھرم باھاش آشنا شدم
 :  کردی را در نطفھ خالادمی ، فرشیاما صدا    
 . میاگھ اشتباه نکنم قبال آشنا شد.  شناسمشون یم -    
 . مثل رنگ چشمانش. گستاخ بود     
 :  گرفتمدهیدستش را کھ بھ سمتم دراز شده بود بھ وضوح ناد    
 ق شھرامبلھ تو اتا -    
 با تعجب نازیپر.  و نگاھش را بھ داماد دوخت دیرنگش پر. طعنھ کالمم زخم زد     

 : نگاه کرد
  شده؟یچ -    
 : داماد لب زد    
ھمھ .  میکنی مورد صحبت منیبعدا در ا.  می مھمونا خوش آمد بگھی بھ بقمیبر -    

  ھمھ زن معذب ھستمنی انیمنم واقعا ب. منتظرن 
 : کرددیی با تکان سر تازنایپر    
 ی تموم شد برمیی و خوش آمدگویاحوالپرس.  جون چند لحظھ منو ببخش شانیپر -    

 . گردم
 .  نشستم و دور شدن معشوقھ شھرام را نگاه کردمی صندلی حال رویب    
 :  دستم نشستیدست پرند رو    
 ؟ی شد از شھرام جدانی ھمی دختره تو اتاق شھرام بود؟ برانیا -    
 :  کھ از اول اسم شھرام حذف شده بود ، پوزخند زدمییبھ فکرش و آقا    
 . دمشیبعد از طالق اونجا د. نھ بابا  -    
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 :دی کشینفس راحت    
 ستیبعد از طالقم کھ مھم ن.  کارا نبود نی آقا شھرام اھل اگمیم.  لحظھ ھی دمیترس -    

. 
 !مھم نبود ؟    
 . من مھم بودیبرا    
  نداشت؟ی عاشقیمگر شھرام ادعا    
  سرنوشتم را عوض نکرده بود؟شی ادعانیمگر ھم    
  زود و راحت فراموشم کرد ؟نقدریپس چرا ا    
 .  کندنیگزی را جای سرعت کسنیچطور توانستھ بود ، بھ ا    
 !داماد دوست شھرامھ ؟!  ؟شانیپر -    
 :  دادادامھ. سرم را تکان دادم     
 ؟یگی بپرسم راستشو می چھی.  نجاستیپس شھرامم امشب ا -    
 . منتظر نگاھش کردم    
 ِ شھرام ؟شیتو دلت ھنوز پ -    
 : دی باال پرمیابروھا    
  ؟یُ ؟ خل شدیگی میچ -    
 : شانھ اش را باال انداخت    
 یخواستی کھ منھی از اری ؟ غنجای ایپس چرا اومد.  گھی منویشواھد ا. ُخل نشدم  -    

 ؟ی اون دختره رو خفھ کنخواستی اصال چرا دلت م؟ینیُشھرام بب
 :  دادمرونینفس کالفھ ام را پر صدا ب    
 خودت داستان ی برایالک.  نیھم.  ِنازی فقط و فقط بخاطر پرنجامیاگھ امشب ا -    
 .  مجلس سواستدونستمیاز اولم م.  نکن ییسرا
 . عمدا بھ سوالش درباره آن زن ، جواب ندادم    
 زودتر بھ خانھ خواستیدلم م.  بودم یعصب.  دمی نفھمیزی چی مھمانیاز مابق    

 ، گاھشی گاه و بیبخصوص کھ نگاه ھا.  دادیحضور آن زن ، آزارم م. برگردم 
  بودم کھیآنقدر عصب.  کردم در حال کنکاش من است یحس م.  کردی مرمیغافلگ

 .  ھم جواب ندادمای بردامی بھ پیحت
 .  تو عوض شھ ھاھی روحمی مثال اومد؟یخوریچرا غذا نم -    
 . اکتفا کردم"  ندارم لیم" در جواب سوال پرند بھ گفتن     
  دنبالمون ؟ادی زنگ بزنم بگم فرھاد بیخوایم -    
 .  و شالم را سر کردمدمی استقبال کردم و ھمان موقع مانتو پوششنھادشیاز پ    
 .  ھاشھی می ساعتمیتا برسھ ن. ِھنوز زود ! کجا بابا ؟!! اووو -    
 .  نشستمی صندلی حرف رویجوابش را ندادم و ب    
 :  آمدنازی نگذشتھ بود کھ پریادیمدت ز    
 . زوده ھاد؟ی بردییخوایم -    
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 :  کردم لبخند بزنمیسع    
 . دییای بھ ھم میلیخ.  یخوشبخت بشانشا .  زمی عزیمرس -    
 : نگاھش رنگ غم داشت    
 . تھی و آرامشت ، تو زندگی خوشبختدنیباور کن آرزوم د.  نطوریتو ھم ھم -    
 .  تشکر کردمیبھ آرام    
 . شدمی آرام میمن ھم بھ زود    
 .  نگفتمیزیبھ او چ    
 .  خواستم بفھمدینم    
 .  کردی خوشبختی آرزوشی گفت و براکی تبرنازیپرند ھم بھ پر    
 . منتظرمان بودرونیفرھاد ب    
 گفت و نھ یزیست چ"آرزو " نامش دانستمی کھ االن می از آن زن چشم آبنازینھ پر    

 . دمیمن پرس
 . می و از سالن خارج شدمی کردی گرمیخداحافظ    
 . دمی را بھ جان خررونی سرد بیچشم بستم و ھوا    
 .  ؟ فرھاد اون طرفھشانی پرمیبر -    
 . ھم قدمش از سالن دور شدم    
 . دمیفرھاد را د    
 .  نور پرژکتورھاریز    
 . او ھم بود    
 . روزمی دیمرد روزھا    
 .  در دستیگاریبا س    
 ! نبود ، بود؟یگاریس    
 :  پرند خدشھ انداخت بر افکارمیصدا    
 . ِآقا شھرام -    

 . دمی شنی مشتری ضربان قلبم را بی ، صدامیشدی مکتریھر چھ نزد    
 ! بودمش؟دهی ندیاز ک    
 . رفتمی مشی احساسش پی بی ولرهی نگاه خریز    
 .  نا آشنا بودشھی از ھمشتریرنگ تلخ نگاھش ب    
 . عوض شده بود    
 .  شده بودری ، پمینھ بھتر بگو    
 .  اشیشانی پی روقی چشم و عمری ززی ریچروک ھا    
 . شی ھاقھی شقدی سفی قبل نبود و تارھای کھ بھ پرپشتییموھا    
 .  ،کوتاه دست دادندمیپرند سالم کرد و بھ رسم قد    
آنقدر آرام .  کھ وجودم را در بر گرفتھ بود ی آشفتھ ای حس ھانیب. مانده بودم     

 . دمیسالم کردم کھ خودم ھم بھ زور شن
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ِجواب او ھم تنھا ، تکان کوتاه سرش بود     ِ . 
 .  پرند را صدا زدیفرھاد بھ بھانھ ا    
 .  گذاشتندمانیتنھا    
 و رو ، در ھم گره ری زگری بار دمانی کردند کالف سردرگم زندگی فکر مدیشا    

 . خوردیم
 . من ماندم و او    
 . می روبروری من و مرد سر بھ زمی بودبھیچقدر غر    
 .  تر نگاھش کردمقیدق    
 . کردینگاھم نم    
 .  نبود ، دلتنگش شده بودمنمانی بی نسبتچی ام بود ، االن کھ ھیاالن کھ در چند قدم    
 .  عاشق و مھربانششھیدلتنگ نگاه ھم    
 !چرا االن ؟    
 د؟ی لرزی ممی نداشتھ ھای دلم براشھیچرا ھم    
  داد ؟یھنم جوالن نم در ذایچرا االن فکر برد    
 . دمی صورتش را کاویاجزا    
 . شکستھ شده بود    
 .  ، شکستھ بودمشمینھ بھتر است بگو    
 .  بود تا آرامش کنمی کاش راھیا    
 .  شودی دانستم با من آرام نمیھر چند م    
 .  نشودزی زده در چشمانم سررمھی بندم تا اشک خیپلک م    
 . دی فھمی نمچگاهیبود و او ھقصد من آزارش ن    
 کرد ،تنھا اشتباھم ، ی زمان باور نمچی ام نبود و او ھانھیقصد من پاشاندن آش    
 .  نکردنم را باور نکردانتی ، ھمانطور کھ خشتری دلم بود نھ بدنیلغز
 .  رومی در خودم فرو مشتری و بکشمی را باال ممی پالتوقھی    
 .  ام شدرهی لھ کرد و با لجاجت خشی پاری را زگاریتھ س    

 
 ) شھرام    ( 

 
 سرکشم را ، با لھ ی کردم عقده حرص ھای پا انداختم و سعری را زگاریتھ س    

 .  کنمھی ، تخلی ، فقط کمیکردنش کم
  ؟شدیاما مگر م    
  ؟ی و آرام بمانینی را ببتی عشق زندگنی اولشدیمگر م    
 تنش ی آشناشھی باشد و عطر ھمتی در چند قدمتی عاشقانھ ھانی ھم بالشدیمگر م    

 د؟یرا بھ مشام نکش
 . شدینم    
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 .  توانستمی ، من نمشدیاگر ھم م    
 .  ھم فشردمی را محکم رومیپلک ھا    
 .  فرستادمی قسمت ذھنم منی خاطرات با او بودن را بھ دورتردیبا    
 .  ھاش را فرستاده بودمانتی خادی کھ ییبھ ھمان جا    
 .  را ثبت کرده بودقمی با نارفشی کھ عاشقانھ ھای ھمان نقطھ اقایدق    
 .  بھ ھمراه داشتی عذاب خاصمی برایلی مالقات تحمنیا    
 علت طالق ، خستھ ام دنی فھمی پرھام ، براگاهیحضور گاه و ب. اما مجبور بودم     

از رفتار و .  کنم ھی او را توجنکھی و نھ امیبگو را قتی توانستم حقینھ م. کرده بود 
 ھم دیشا.  است شانی آتو از پرکی حس کرده بودم کھ بھ دنبال گرفتن شیصحبتھا
 کارم بود و من اصال طی در محی از ھر زمانشتری ، بھا روزنیاما ا.  کردم یاشتباه م

 فرھاد ی وقتنی ھمیبرا.  کار شود طی ، وارد محمی زندگیدوست نداشتم مسائل شخص
 .  ، مخالفت نکردممینی را ببگریکدیتماس گرفت و خواست 

 ردی خانواده اش را بگی را وادار کنم ، خودش جلوشانی بود کھ پرنی راه انیبھتر    
 . کنترل آشوب درونم ناممکن شده بود.

 پرستش ی کھ روزییھمان چشم ھا.  باال آوردم شینگاه تماما دلخورم را تا چشم ھا    
 . گاھم بود

 .  بودبایز    
 . شھیمثل ھم    
 .  کرده بودیکی شب و روزم را الشی کھ خییمثل تمام آن روزھا    
 .دمیفھمی کرده در نگاھش را نمنیترس کم    
 .  خاتمھ دادنمانی اش بھ سکوت مابی گوشی ملودیصدا    
 . اد مکث رد تماس دی اش کوتاه نگاه کرد و بیبھ صفحھ گوش    
 : پوزخند زدم    
 . ی باشدنی در حال پرگھی دیکی با ترسھیم. نگرانت شده . جوابشو بده  -    
 : کندی از خشمم کم نمیزی چانھ و نم چشمانش ، چدنیلرز    
 ی عادت داردنای ھرز پرنی تو بھ ادونھی میخوب اون بھتر از ھر کس -    
 اند ستادهی کھ فرھاد و پرند ای چرخانم و بھ سمتیسر م.  رود ی قدم عقب مکی    
 .  در حال کلنجار رفتن ھستندکنمیحس م.  شوم ی مرهیخ

 حق یول.  داره ی نھ ، بھ خودت بستگای ی باور کننکھیا.  نکردم انتیمن بھ تو خ -    
 . ی نداری احترامی و بنیتوھ
 :  آشکار بھ سمتش برگشتمیبا خشم. خش دارد شیصدا    
 .  و ناآشنا باشنبھی واژه ھا برات غرنی کردم ایفکر م! ؟ی احترامی و بنیتوھ -    

 :  را باال بردشی صدایکم    
 . ِ کھ زن تو بودم و نھ بعد از اونینھ وقت.  نکردم ی کار اشتباھچیمن ھ -    
 :  من احمقمکردیفکر م    
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 و یدی خوابگھی دیکیتو بغل شوھرت با فکر .  برف ری زیُسرت مثل کبک کرد -    
با معشوقھ ات تو پاساژ .  یُ ھات در کمال وقاحت ثبت کردانتی خیخایتک تک تار

 و ی ھرزگشھی مشھ؟ی و نجابتت می پاکی و ادعایزنی مکیجلو چشم ھزار نفر ت
  ؟ی کنی من معنی رو برایبینانج
 : دمیعقب نکش. بھ وضوح جا خورد     
 کھ بھ خزعبالت تو گوش بدم نخواستم نستادمی وانجایا. گمی می چنیگوش کن بب -    
 . بندازمنیُ فرھاد زمِیرو
 : و زمزمھ کرددی فرھاد چرخینگاھش رو    
 !فرھاد؟ -    
 :  توجھ بھ نگاه نگران فرھاد و پرند ادامھ دادمیب    
 کھ ھی ، بخاطر قفلیریُ سرت باال بگی و تونستیینجایاگھ امروز ا.  بدون نوی ایول -    

پس تو ھم بھ خانواده ات بگو دست از سر .  آبروت کنم یمن بھ لبام زدم و نخواستم ب
 .بھ نفع خودتھ. من بردارن 

 :  بوددهیترس    
 . یگی می چفھممینم! خانواده ام؟ -    
خشم تلنبار شده ام ، ناخواستھ .  را گذرانده بودم یھفتھ سخت. دست خودم نبود     

 :  فرو بردممیدستم را داخل موھا. فوران کرده بود 
حوصلھ . برو از داداشت و بابات و ھزار کس و کار داشتھ و نداشتھ ات بپرس  -    

 بارم کنھ و ازاون چاری و ھزارتا لمی و بپرسھ کھ چرا جدا شدادی بیکیندارم ھر روز 
 خودتم جمش ،ی کھ خودت زدھیگند. ی کنیدست تو دست عشقت پاساژگردورم تو 

 من ، تو حکم ھمون ی ، برامونھی می باقھچالای سھی ازش رهیمی می ستاره وقتھی. کن 
 . ی رو داراھچالیس

 :انگشت اشاره ام را جلو صورتش تکان دادم    
 یاھچالی سھی ، فقط  االنی ولی من بودھی ستاره زندگنی بزرگتری زمانھی دیشا -    
 ی نداری نورگھی چون دیشی نمدهی،د

 : نگاه لرزانش را بھ من دوخت    
 . ی شدوانھیتو د -    
 :  ناخواستھ باال رفتمیتن صدا    
 . ی حالمنیتو باعث ا.  نھ بھ خواست خودم یول.  شدم وانھید. آره  -    
 :دستش را جلو دھانش گذاشت    
 کنھیفرھاد داره نگاه م. تورو خدا آرومتر  -    
 .  بلند منیآن ھم با صدا.  برود شی آبرودی ترسیم    
 جلو صورتش قرار گریانگشتم بار د.  قدم عقب رفتم کی زدم و یپوزخند تلخ    

 : گرفت
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 خانواده ات با ھیتوج.  یخوای منوی خودتم ھمدونمیم.  تموم شده زی ما ھمھ چنیب -    
 . کنمی سکوت نمگھیبار د. ودتھ خ

 .  بلند بھ سمت فرھاد رفتمیپشتم را بھ او کردم و با قدم ھا    
 

 )شانیپر    ( 
 
 

 . شدیامشب تمام م    
 کھ بخاطر حماقت خواھرم بھ دوش ی بار حقارتیبعد از دو ھفتھ عذاب مداوم برا    
 . شدمی آرام می بودم ، امشب کمدهیکش
 ی آرام و بی روز کارکی.  گرفتمی با فرحبخش ، فاکتور ممیالبتھ اگر از قرار کار    

 . دغدغھ
چون .  کردم ی بودند کھ گذرشان را حس نمیی با فرحبخش تنھا زمان ھامیقرارھا    

 . کار بود و کار و کارنمانیتنھا صحبت ماب
 . وم شی مرهی و بھ چھره افسرده ام خستمی ای منھی آیروبرو    
 .  جا ازدواج بودی بی دخالت ھانی ام از ایتنھا راه خالص    
 . می کردی می را رسمزی ھمھ چعتری ھر چھ سردی ھم اصرار داشت باایحال کھ برد    
 توانم فراموش کنم کھ برداشت ی دھد نمی خاطره آن شب عذابم میادآوری نکھیبا ا    

 کشاندن شھرام و ی بھ فرھاد براشیابھ جا نامیاشتباه پرند از عشق ادامھ دارم ، و پ
 عشق نی ادهی خشکشھی توجھ بھ ری ، بیمی و زنده کردن عشق قدیریکمک بھ شکل گ

 .  داردری تاثشبم عجوالنھ اممی، تا چھ حد در تصم
 نھی کھ زمکردی کرد و بھ فرھاد اصرار نمیاگر پرند آن شب از غفلتم استفاده نم    

 بودم و نھ خودش دو ھفتھ پر کشکمش نجایمالقات با شھرام را فراھم کند االن نھ من ا
 . گذراندیرا از سر م

 احساس کی کھ پرند بخاطر دی فھمیوقت. فرھاد ھم مثل تمام مردھا مغرور بود     
 کودکانھ اش کرده است ، بھ شدت ِی برداشت اشتباه او را وارد بازکیمزخرف و 

 آنھا گذشتھ بود و ی بازگشت بھ خانھ با دعوا و بحث ھاریتمام مس.   شده بودیعصب
 ی کرانش را می دست خدا و لطف بشدنش  ھمچنان ادامھ داشت و تمامی دلخورنیا

 . دیبوس
 .  اندازمی میبھ لباس ساده ام نگاھ    
 از شی امشب بی دانم کھ لباسم برای دارم مای کھ از خانواده بردیبا توجھ بھ شناخت    

 نشده ام ، دی چادر سفدنی کھ مجبور بھ پوشنیاما ھم.  زرق و برق است یحد ساده و ب
 . شکر داردیجا
 و پر از نی نگاه سنگری کھ ندانستھ زیھمان روز.  دمی خرای لباس را ھم با بردنیا    

 . می شدیخشم شھرام ، وجب م
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 :  دارمی را بر می گوشامکی پدنی رسیبا صدا    
 

 ! " ؟یعروس خانوم آماده ا    " 
 

 . کندی مقی را بھ وجودم تزریکلمھ عروس خانوم ، حس بد    
 ، از تک یلی و بھ دلی خواھم عروس شوم و ھر بار بھ نحوی بار است کھ منیدوم    

 .  نو عروسان دور مانده امیتک حس و حال ھا و تب و تاب ھا
مجبور ھستم . جبران ندارم ی برایی بار جانیاگر اشتباه کرده باشم ، ا.  ترسم یم    

 . بھ سوختن و ساختن
 :  لغزدی حروف میانگشتم رو    

 
 " ای ترسم بردیم    " 

 
 : زندیزنگ م    
 سالم -    
 :ی گرم است و پر انرژشیصدا    
 ؟ی ترسی میاز چ. سالم دختر ترسو  -    
 :  استنی ھممی از ترس ھایکی! دختر؟    
  ؟میشی ما با ھم خوشبخت میتو مطمئن.  دونمینم -    
 :کندی از حد احمقانھ و کودکانھ ام تلخش مشیسوال ب    
 ؟یتو شک دار -    
 زندیحرف شھرام در گوشم زنگ م.  اش ، خارج از توانم است یتحمل تلخ    

 
 " ی زدن باشکی در حال تگھی دیکی ترسھ بایم    " 

 
 "ی عادت داردنای ھرز پرنی تو بھ ادونھیم    " 

 
 : شودی مشتریترسم ب    
  ؟یتو چقدر بھ من اعتماد دار -    
 : ندی نشی در گوشم مشیصدا    
 بھ اندازه عشقت بھ خودم -    
  داندیمگر اندازه عشقم را م.  کنمیجوابش را درک نم.  فھمم ی چقدر؟ نمیعنی نیا    
 : دھدیادامھ م    
  بھت اعتماد دارمیش کھ عاشق من بایتا وقت -    
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 من ری درگشھی عقل ناقص و ذھن ھمای دی گوی او سخت مایخدا.  فھمم یباز ھم نم    
 کشش درک کردن ندارد؟

 :زندیھمچنان حرف م    
ُقبال عشقت ثابت .  ی فکر نکنی اگھی کھ بھ کس دی اونقدر دوستم داردونمیم -    
 یکرد
 .ای خداجمیھنوز گ! قبال؟    
 :دی آی منیی پاشیتن صدا    
 کھ اون ھمھ دوستت داشت بخاطر من ی از شوھرت و کسی حاضر شدیوقت -    

 ی منو فراموش کنی نتونستی ولی چند سالھ خودتو فراموش کردی زندگی ، وقتیبگذر
 ی بی برایلی ، دلی باشی عاشق واقعھی تو یتا وقت.  ھی کھ عشقت واقعدهی، نشون م

 .ستی نیاعتماد
 

 . دمیلرز    
 . دمی لرزشیاز ضربات پتک وار حرف ھا    
 .دیکشی را بھ رخ مدهیچی پی ، مفھمومی کھ در اوج سادگییحرف ھا    

 
*     

 
 ی را گرداندم و روی چاینی ، سای پدر و اخم آلود خانواده بردنی نگاه سنگریز    
 .  نشستمی مبل خالنیاول
 کار با ھم آشنا طی کردند در محی مفکر.  دوست شھرام است اینگفتھ بودم کھ برد    
 شب یھمانیھمان م.  آشنا شده بودند ای فرھاد و پرند قبال با بردنکھیغافل از ا.  میشد

 و سرم را با وحشت بھ سمت پرند و ھمسرش دمی آن ترسکی.  یچھارشنبھ سور
 .  ناتمامم بودی ھای فرھاد ، سھم دلواپسپرسوال نگاه شماتت بار پرند و. چرخاندم 

  دو خانواده ، حرف ھا زده و شرط ھا گذاشتھ شدی ظاھریبا وجود تمام تفاوت ھا    
. 

 .  بار ھم مراسمم مثل پرند نشدنیا    
 .  دو نفره داخل اتاق نبودی از صحبت ھایباز خبر    
 . شدی نمدهی دی اثرجانی و ھیباز از شاد    
 .  و استرسی از غم و ناراحتیمیباز من بودم و حجم عظ    
 . دی لرزیباز چشمانم نم داشت و باز چانھ ام نامحسوس م    
 خشک بود و زمزمھ ی و لبخند گرم پدر ، نگاھی خوشبختیباز تنھا سھمم از آرزو    

 :  لبری زیا
 

 " ِمبارک    " 
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 . شدی مدهیکھ آن ھم بھ زور شن    
 بود کھ بعد از طالقم از زبانش ی واسطھ ایکھ آن ھم تنھا جملھ کھ نھ ، تنھا کلمھ ب    
 . دمیشن
 !  بزرگ منیخدا    
 ! ؟یھست    
  منو ؟ینی بیم    
  ؟دنمی از ددهی بھت دست میچھ حس    
 سوزهی من نمیِ دل تو ھم برای حتکنمی فکر میگاھ    
 ! آه    
 اشکال نداره خدا    
َ طعم عشق بچشم کافی و گذاشتی کھ ھوامو داشتنقدریھم     ِ ِ  ھیُ
 ھیُ کھ قفل زبونش نشکنھ برام کافیُ کھ دل شھرام اونقدر بزرگ کردنقدریھم    
 . رمی گی و سرم را باال مکشمی میگریآه کوتاه د    
 بی پدر و سکوت عجظی توجھ بھ اخم غلیب.  کندی تھ دلم را گرم ماینگاه مشتاق برد    

 .  پاشمی ، لبخند گرمم را بھ صورتش مایخانواده برد
 . کندی حوالھ ام میزی و چشمک رخنددیاو ھم م    
 :  سکوت تلخنی ای است برایانی محکم پدر خط پایصدا    
 جوونھا زودتر بھ ھم نی ، پس بھتره امیدیحرفھا کھ زده شد و بھ توافقم کھ رس -    

 . محرم شن
 :  شنومی پدرش را میصدا    
 دیکھ شما گفت باشھ ھر زمان ی مراسم عقد و عروسخیتار -    
 : شکندیجواب پدر کمرم را م    
 عقد ھی.  ستی ، بار اولشون کھ نستی نھودهی بنھی و ھزی بھ مراسم آنچنانیازین -    

 ھیساده تو محضر کاف
 .  جومی بندم و با حرص پوست لبم را میچشم م    
 : کندی تازاندن مادرش باز می پدر راه را برایی پروایب    
  کامل باشھدیمراسم ازدواجشون با.  شتری عقد ساده بود نھ بھی فقط ایازدواج برد -    
 . دی تفاوت تاھل سابقمان را بھ رخ کشی زبانیبازبان ب    
 .  بودماوردهی بار ھم از خانواده شوھر شانس ننی انکھیمثل ا    
 :  را گرفتانھیپدرش م    
 نظر رن؟ی بگمی مورد حساس خود بچھ ھا تصمنی در استی ، بھتر نخوامیعذر م -    

  دخترم ؟ھیخودت چ
عجبا کھ خالصھ ، .  کردم دای پی بود حس خوبدهی مرا ھم دی باالخره کسنکھیاز ا    

 .  داشتتی نفر اھمکی ینطرم ، برا
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 پدر و مادرم صالح ی ھر چمی و خواستم بھ احترام پدرم بگودمی کشینفس کوتاھ    
 .  شدممانی ، اما در لحظھ آخر پشنندیبیم

 کردن اخم و جذبھ اش را فقط ی ناصالح پدرم کھ از پدردی بھ صالحددیچرا با    
 !. دادم ؟یآموختھ بود ، تن م

 : لب زدم    
 دیی شما بفرمایھر چ -    
 .  داخل مشت پدر فشرده شدحیتسب    
 .  مادر در ھم گره خوردیدست ھا    
 .  پوزخند ، کنج لب فرھاد شکل گرفتکی و طرح دیرنگ پرند پر    
 .  مھم نبودمیبرا    
  آنھا مھم بودم ؟یمگر من چقدر برا    
 نی کھ بی لب پدرش بود و فاصلھ ای داشت ، لبخند روتی من اھمیآنچھ برا    

 . ابروان مادرش افتاد
 . رماوی دلشان را بھ دست بی کھ توانستھ ام تا حدوددادی نشان منیو ا    
 .  بودنیقصد من ھم    
 .  مرا با آغوش باز بخواھند نھ اجباردمی بار خانواده جدنی اخواستمیم    
 تشانی رضای برادی نبودم ، چرا باشی بی خانواده خودم بار اضافھ ای برایوقت    

 . کردمی میتالش
 .  دانھ دخترشانکیبگذار آنھا بمانند و ھمان     
 .  حس پدرانھ و مادرانھ آنھا ، پرند و پرھام بس بودندی ارضایبرا    
 ی جا میگری بودم ، خودم را در طرح دشانی پازل زندگی اضافکھیحال کھ من ت    
 . دادم

 
 . کنمی تخت پرت می آنکھ لبخند لجوج کنج لبم را دور کنم خودم را رویب    
.  رمی گیت محکم م را با دسگرمی فشارم و گوش دی بالش می گوشم را روکی    

 .  را ندارمچکدامشانی ھی صدادنیحوصلھ شن
 .  شروع شده بودشانی غرغرھا و متلک ھاایاز بعد رفتن خانواده برد    
 توانستھ نکھیاز ا.  نداشت ، اعصاب نداشتھ آنھا بود تی اصال اھممی کھ برایزیچ    

 .  کردمی متی کنم احساس رضای جملھ ، حرصم را بر سرشان خالکیبودم فقط با 
 دیشا.  کردی مینی دلم سنگی رویزی کھ داشتم ، باز چیتی با تمام حس رضایول    

 .  نھفتھی ھم بغض ھادی تلنبار شده شایعقده ھا
 چون و چرا ی خواستگارم را بدمیدی منکھیاز ا.  کردی نممیحس سر بار بودن رھا    

 ی حتنکھیاز ا.  جواب مثبت دادند ی شرط و شروطچی ھی بنکھیاز ا. قبول کرده اند 
 . دندینظرم را نپرس
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 ختنشی قطره اشک سمج شدکھ نتوانستم مانع فرو رکی می ھایحجم تمام دلمردگ    
 . شوم
 .  قطرهکیتنھا     
 : کنمیبا تکان آرام دست پرند چشم باز م    
 دور و نگاه یسادی و واید بھ پا کرشیاصال معلوم ھست چتھ ؟ آت.  شانیپاشو پر -    

  نداره ؟تی ذره ھم اھمھی ؟ حال بد بابا و مامان برات نی ؟ ھمیکنیم
 از حال خراب من ؟ سکوتم را دی فھمیاو چھ م.  شدم رهیبھ چشمان پر سوالش خ    

 . اوردیتاب ن
 ی برادی کھ اونا بای ھستی خونھ فرارنی اونقدر از ما و ایعنی ؟یخوب کھ چ -    

 ی ؟ خانواده ات کشک ؟ اصال چرا نگفترنی بگمی تصمتیزمان عقد و عروس
 ِخواستگارت ھمون دوست آقا شھرام؟

 .  بودنی لحظھ ھمنیتنھا مشکل او در ا    
 : لب زدم    
  نداشتیلزوم -    
 . پشت بھ من.  زد بھ تخت ھی نشست و تکنی زمیھمانجا رو    
 : ل بود تر از حد معمونیی پاشیتن صدا    
 ی سال از طالقت نگذشتھ ولھی چرا ھنوز ؟یچرا جدا شد.  شانی پریُخل شد -    

 روزا با ی کھ بعضھی ؟ اون کتی خواستگارادی نگاه پر احساس مھیدوست شوھرت با 
  دم شرکت ؟رسونتتی مدل باال منیماش
 ...  حرفھانیا. ضربان قلبم باال رفت     
 : دیرسی بھ مشام نمی خوبی بوشیاز حرف ھا    
  برا خودت ؟یگی میچ -    
 :  چسباندشیسرش را بھ زانو    
 ی با خودت ، با من ، با آبرویدار.  گمی ، برا تو مشانی پرگمی خودم نمیبرا -    

  ؟یکنیخانواده چکار م
  بود ؟ شھرام ؟دهیاز کجا فھم.  شدم چارهیب!  منیخدا    
 ی با تمام وجود سعی برد ولی مشیا مرز جنون پ مرا تشی صحبت ھاانیھشدار م    

 : کردم دست بھ عصا جلو بروم
 ازدواج کنم خوامی ، االنم کھ می کردی خانواده بازی با آبرودیطالق گرفتم ، گفت -    

  ؟ھی چقای خانواده دقی آبرونی ای بگشھی ؟ مکنمی می خانواده بازیباز دارم با آبرو
 : دیبھ طرفم چرخ    
 کنمی تمام ، دارم با فرھاد بحث مۀدو ھفت.  مسخره رو ھی بازنی تموم کن اشانیپر -    

 ؟یکھ چ
 : حرفش را قطع کردم    
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 بھ من ی ربطچی ؟ بحث تو و فرھاد ھیوفتی کھ پس نیریگی مشی ؟ دست پیکھ چ -    
مگھ من گفتم ؟ مگھ من .  ی کشوندنجای جات کارو بھ اینداشت ، تو با دخالت ب

ِازدواج من با دوست شوھر سابقم اونقدر موضوع . خواستم ؟ سر من منت نزار 
 نکھی ایتو ھم بھ جا.  کنھ ی بازات  تو و خانوادهی کھ بخواد با آبروستی نیبیعج

 خودت و ھی سفت بچسب بھ زندگی من کنھی تو زندگدنیوقتت رو صرف سرک کش
 . ین ھا و مشکالتت بدوی منو مسبب بدبختیشوھرت تا نخوا

 : اجازه داد تا نطقم تمام شود    
  ؟میستی خواھرا نھی ؟ چرا من و تو مثل بقشانی پرمی از ھم دور شدنقدری ایاز ک -    

 
ِ ، داغ داغ یتا حاال شده تو اوج گرما باش      شھ روت ی خالخی سطل آب ھی ھویبعد ... ِ

 ؟
 .  من شدیبرا    
 .  کردمخی    
 .  دستم نشستیدستش رو    
 . خواستمینم    
 .  خواستمی دفعھ قلنبھ شده را نمکی محبت نیا    
 .  کندری گمی حناق شود و در گلودمی ترسیم    
 : دمیاخم کردم و دستم را پس کش    
 . ھم تو و ھم مامان و بابات.  نیدست از سرم بردار -    
 : او ھم اخم کرد    
  ندارنی کھ انگار با تو نسبتیزنیحرف م یجور! مامان و بابام ؟ -    
 : تند شدم    
 کدوم ری و از زھی براشون مھم نباشھ خواستگارم کی کھ حتیمن پدر و مادر. نھ  -    

 . خوامی بھ عمل اومده رو نمیبوتھ ا
 : حرفم را قطع کرد    
با .  ی بودنی ؟ ھمش ھمی ھات برداری داورشی پنی دست از ایخوایچرا نم -    

 یدوزی و می بری مخوادی و ھرجور کھ دلت میکنی نگاه میذھن کج پندارت بھ ھمھ چ
 خوانی زنگ زدن و گفتن مھوی. ُ کم چشمات بازتر کن ھی.  یکنی مھیُو تن خودت و بق

 دو نی تو ای کھ ھمھ چی اصرار کردیبرداشت  و نھی تو ھم نھ گذاشتی خواستگارانیب
 ای جناب بردنی دو ھفتھ من و فرھاد سر ھمنی ای نصف دعواھایدونیم. ھفتھ تموم شھ 

 خان بود ؟
 :  گفتمتیبا عصبان    
 خودتون رو بھ من ربط نده کھ اصال ھی داره ؟ مشکالت شخصیچھ ربط -    

 ُاعصابش ندارما
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 از حد مجاز شی تا صداکردی را مشی تمام سعیاو ھم از کوره در رفتھ بود ول    
 : باالتر نرود

 کھ خواستگارات زنگ زدن ، یروز.  و گوش بده ریھ زبون بھ دھن بگ لحظھی -    
 قیبابا بھ فرھاد گفت کھ بره تحق

 : باز حرفش را قطع کردم    
 رفتی خودش مای گفتی نگران بود بھ پرھام میلی داشت بابا خیبھ فرھاد چھ ربط -    
ُ ھاشون کھ من کشتھیتی مسئولی بنیھم.  ِ 

 :  دادرونیپوف کالفھ اش را ب    
 و بھ یھمش دعوا دار.  جنجال با تو حرف زد ی دو کلمھ بشھیاصال نم.  بابا یا -    

 ھی ی کھ حتیدونیُاونقدر خودت حق بھ جانب م.  انگار یطلبکار.  ی پریآدم م
بھ من .  ی اشتباه کرده باشی حتای ی مقصر باشیی خودت جادی شایکنیدرصدم فکر نم

خوب .  مومنی بھ نسبت خونکنمیشک م ی کھ گاھیر پی میکھ خواھرت ھستم جور
 دختر ھی من ی تو ازدواج کردی بود کھ وقتنیچرا؟ مگھ من چکارت کردم ؟ جز ا

 از دوستام برم یکیآرزو بھ دلم موند کھ با .  پس دادم خودینوجوان بودم کھ تاوان ب
 کھ.  داشتم ی آزادچی برم و نھ ھزاشتنینھ اردو م.  خونمون ادی بشونیکی ای رونیب

  کھ مثال نشم مثل تو ؟؟یچ
 : خواستم دھنم را باز کنم کھ با دستش مانع شد    
 نکھیبھ جا ا.  بارم کھ شده بھ حرفام تا آخر گوش کن ھی.  لحظھ ساکت باش ھیبابا  -    

 آرزو یمنم کل.  بھ حرفام فکر کن یری بھ خودت بگی و حالت تھاجمیچشاتو گرد کن
 ومدمی نچوقتی ھیول.  دمی نرسچکدومشونی مثل تو نشم ، بھ ھنکھیداشتم کھ بخاطر ا

چون .  دونستمی چرا ؟ چون تورو مقصر نمیدونیم!!! اومدم ؟.  رمی تورو بگقھی
 گوشھ و ھر ھینشستم .  یدی رو پس مگھی دیکی تقاص اشتباه ی خودتم داردونستمیم
 تو یول.  وفق دادم دمی جدطیخودمو با شرا.  بھ درسم دمیچسب.  گفتن ، گفتم چشم یچ
 ی دشمناو  خودتیایآخرشم اونقدر تو دن.  ی ؟ از روز اول دنبال مقصر بودیچ
 ...  کھی غرق شدتیالیخ

 :  مکث کردیکم    
 خودت بود، دلت ھیزندگ.  یبھ من چھ اصال کھ تو چرا طالق گرفت. ولش کن  -    

 خوادی خودتھ دلت مھیزندگ.  یکنی فکر ازدواج می بازم بیبھ من چھ کھ دار. خواست 
 ھنوز نیبب.  نی شما مقصری و بگیری مارو بگقھی ی فردا روزیای بعد دوباره نیول. 

 اول از ھمھ از قی تحقی فرھاد رفت برایوقت.  کنُ نشده فکرات بریتا د.  یاول راھ
 دی ؟ از ھمون پرسیری بود ؟ امیک. ھمون ھمکارت تو شرکت . دوستش شروع کرد 

 رو ی کسنی بھش گفت کھ ھمچیری امیول. ِ از ھمکارات ای بردیچون گفتھ بود
 ھمون زنھی حدس منشی ماشی از رودهی مشخصات مشتری و بعد کھ فرھاد بشناسھینم

ِ کردن شوھرت ی ھمھ فکر منکھیمثل ا.  تورو رسونده شرکت ی باشھ کھ چند باریکس
 رو ایبار منم باھاش برم تا برد ھیقرار شد . فرھاد کھ بھ من گفت جا خوردم . 



 411 

اونجا بود کھ شناختمش .البتھ دورادور .  مشیدید.  ای شرکت بردمیرفت.  نمیدورادور بب
 کردم کھ بھ یُ بود فرھاد راضی ھر ضرب و زورھب.  اومد ادشیبھ فرھاد کھ گفتم . 

و کھ ت.  می ھمش با ھم کلنجار داشتنی ھمیبرا. ِ دوست شھرام ای نگھ بردنایبابا ا
 چند نیتمام ا. ھزار جور حرف پشت سرت رو ھم سوار کرد .  ی شناسیمردارو م

 دونمیچون م. ِ خواھرم پاک دونمی کردم چون می تو دفاع متیثیروز من داشتم از ح
 حرف االن من یول.  بوده تونیی شکل گرفتھ بعد از جداای تو و بردنی ھم بیاگھ حس

.  ی کنی با خودت لجبازی کھ نخوانھیسر ا.  ستی احساس ننی ایریسر زمان شکل گ
 و قی درباره اش تحقیاز ھر ک.  ھستش ی تمومزی خوب و ھمھ چیلی پسر خایبرد

 یزی از خانواده اش و اصالتشون چدیمج و تفی و تعری جز خوبمیپرس و جو کرد
 کھ شھی نملی دلنای باز ایول.  چون و چرا قبولشون کرد ی بابا بنی ھمیبرا.  میدینشن

 یبا تمام اخالقا.  میما ھمھ جوره کنارت ھست.  گی تو دی بپرمی از ھول حلیبخوا
 . یزیگندت برامون عز

 .  بودانھی آخر کالمش دلجوکھیت    
 و درشتشان ، آنھا زینھ آنقدر کھ بخواھم بخاطر اشتباھات ر.  تکانم داد شیحرف ھا    

 جواب مثبت داده اند تا ای بھ خانواده بردقاتی بودم با تحقدهی کھ فھمنی ھمیرا ببخشم ول
 راحت شده بود کھ ھنوز از اصل المی خنکھیدر ضمن ا.  کرد ی آرامم میادیحد ز

 .  دانندی نمیزیماجرا چ
 :  بھ پرند زدمیشخندین    
  شما ھستی و آبرومیحواسم بھ خودم و زندگ. نگران نباش  -    
 : دی کشیشی را نماشیبا دو دست موھا    
.  جملھ ھی بھ یدی ھمھ حرف زدم باز چسبنیا.  منو یکشیآخرش م.....  یییووو -    

  بھ حرفام ؟یاصال گوش داد
 :  ام را فشردمیشانیپ    
 . ممنون از لطف تک تکتون.  دیشماھا نگران من ھست. باشھ قبول . گوش دادم  -    
 .  باال رفتھ نگاھم کردی باز و ابروھامھیبا دھان ن    
 ! معجزه کند ؟شیواقعا منتظر بود حرف ھا    

 
 .  دادمھی تکواری فشردم ، سرم را بھ دیھمانطور کھ پنبھ را م    
 ی و دچار استرس خاصامدی الکل و آمپول بدم می و بوشگاهی آزماطی از محشھیھم    

 . شدمیم
 : دستم را گرفت    
 تری چند لکنھی فکر منھی ببیکی.  ی ھستیبابا چقدر نازناز.  ی کردخیباز کھ تو  -    

 یخون داد
 . جوابش را ندادم.  حالت تھوع داشتم یکم    
 : دی شکل را از دستم کشی ارهیچسب دا    
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 . بنداز دور اون پنبھ رو -    
 شی آزمامیمثال آمده بود.  دلم گرفت ی بود ، کمختھی آمی لحنش با شوخنکھیبا ا    

 .  بار ھم نازکش نداشتمنی اما اخواستی ناز کردن میدلم کم. خون قبل از ازدواج 
 . چشم بستم و خاطرات ھجوم آوردند    
 ھا ، با شھرام شگاهی آزمانی از ھمیکی ، ِی ھامکتی از نیکی یچند سال قبل ، رو    

من سرشار از بغض و حسرت بودم .  فاصلھ بود نمانیاندازه چند نفر ب.  مینشستھ بود
 .  بودمدهی فھمشی وقفھ پاھای بی را از تکان دادن ھانیا .و او پر از استرس 

 کی و کوهی بعد شھرام پاکت آبمقھی بود و چند دقدهیمادر کنارم نشستھ وحالم را پرس    
 : را دستش داده بود

 دهی پریلیرنگشون خ.  براشون گرفتم نارویا -    
 نی جنبھ ادی ترسیدر مچون پ.  خوانده نشده بود ی اغھیص.  میآن روز محرم نبود    

 درآوردن حرص شھرام ، لب بھ ی بود کھ براادمیخوب .  می ھا را نداشتھ باشتیمحرم
 بھ چشمانش زل زده ی چشمانش داخل سطل انداختھ و با گستاخی نزدم و جلووهیآبم

 . بودم
 زده بود مھی در چشمانش خیبیغم غر.  کھ نداشت خشم بود یزی نگاھش تنھا چیول    

 مرا ناخواستھ نکھی کھ او ھم از ادمیبعدھا فھم.  کردم ی را درک نملشیکھ آن روز دل
 را خوب بھ خاطر نشی حال غمگنیلبخند کمرنگ و در ع.  است دهیآزرده ، زجر کش

 .  مادر در ذھنم حک شده بودشگونی نی کھ درد جایبھ ھمان پررنگ. داشتم 
  بانو ؟ی پرمیبر -    
لبخند .  دمیچشم باز کردم و صورتش را کاو.  مرا بھ حال پرتاب کرد ایبرد یصدا    
 :  زدیزیچشمک ر.  نداشت ی از نگرانی صورتش بود نشانی کھ رویپھن
 . گھیپاشو د.  تو یچقدر ناز دار -    
 ی را ھم برای ، کھ لحظھ ازی پشت مدپوشی دختر سپصی نگاه حرریبلند شدم و ز    

 :  انداختمشی از دست نداده بود ، دست دور بازوای زدن برددید
  کم ضعف دارمھی -    
 :  آورد و انگشتانم را در دست فشردنیی پاشیدستم را از دور بازو    
ُننھ غرغرو -     ُ . 
  غرغرو بودنم گذاشتھ بود ؟ی ام را پای حالیناز کردن و ب! غرغرو ؟    
 او ی کردم بھ بھانھ درست کردن شالم دستم را از حصار دستانش آزاد کنم ولیسع    

 :محکمتر از قبل گرفت
  بھ لطف پدرزن جان ، کمتر وول بخور ننھ جانمی محرمگھیاالن کھ د -    
 کھ با وجود مخالفت من تا قبل از عقد بھ اصرار پدر خوانده شده ی موقتغھیبھ ص    

 ی بدم مغھیکال از ص.  نداشتم ی اجبارتی محرمنی بھ ایبحس خو.  کردیبود اشاره م
 :  ام حک شده بودیشانیبخصوص االن کھ انگ مطلقھ بودن بر پ. آمد 
 ادیخوشم نم.  ھم بھ من نگو ننھ گھیلطف کن د.  شالمو درست کنم خوامیم -    
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 : دی کشنیی پایشانی پی آنکھ دستم را رھا کند ، شالم را تا رویب    
 ی ننھ ھا ھم شدھیشب. حاال خوب شد . آھا  -    
 : با دست آزادم شال را عقب بردم    
  نکن حوصلھ ندارمتیاذ -    
 :  گفترفتی منیھمانطور کھ بھ طرف ماش    
 فعال سوار شو.  زمی عزارمتیکم کم سر حوصلھ ھم م -    
 :  دادمھی نشستم و سرم را بھ عقب تکی صندلیرو    
  باالارمی دارم مکنمیحس م -    
 : استارت زد    
 یشی سرحال مخرمی برات معجون ممیریاالن م -    
 .  لبم نشستی رویلبخند کمرنگ.  دلش سوخت یکم! چھ عجب    
 .  لوسیننھ غرغرو. نگاش کن .  ی وای وایوا -    
 . جوابش را ندادم    
 وانی بعد با دو تا لقھیدق شد و چند ادهیپ.  ستادی ای انرژستگاهی ای بعد جلویکم    

 : معجون برگشت
  بانویبفرما پر -    
 : از القاب متفاوتش خنده ام گرفت    
  ؟ستمی ننھ غرغرو نگھیاالن د -    
 :  زدیزیطبق عادت چشمک ر    
 یشی بانو محسوب میِ لبخند رو لبت پریتا وقت -    
 .  نثارش کردمی اوانھید    
 : دی پرسکردی میھمانطور کھ رانندگ    
  ؟دی بری مفیخوب بانو کجا تشر -    
 : محال بود بھ قرار برسم.  با فرحبخش قرار داشتم گریدو ساعت د    
 لی کنم و تحولی تا آخر ماه تکمدی طرح دارم کھ بایکل.  برم شرکت دیخوب با -    

 .  بدمیمشتر
 :  گفتطنتی را باال انداخت و پر ششی ابروھادیگزیھمانطور کھ لبش را م    
 و در رکاب یشی مالی خی حرفارو بنی پروژه و الیامروز طرح و تکم. عمرا  -    

 یھمسرت
 

 ! منیخدا    
 .  فرحبخش جلو چشمانم بودی منضبط و جدافھیق    
 :  بستھ بودی ھر بھانھ ایراه را برا    
 رمو از دست بدم ترسم کای مادهی زنکارای ایحاال وقت برا -    
 : دستم را گرفت    



 414 

 دمی محیاصال من ترج.  ی بھ کار کردن داریازیتا من ھستم چھ ن.  سرت یفدا -    
 زنم تو خونھ باشھ و بھ من برسھ

 : کندی میفکر کردم شوخ    
 حتما بشوره ، بپزه ، بسابھ ؟ -    
 :  زدیلبخند کج    
 . دی ، خرشگاهی ، آرای روادهیبره استخر ، پ.  زمینھ عز -    
 : ی جدای لحنش شوخ است دادمی نمصیتشخ    
  آقادیکنیچقدر شما با کالس فکر م -    
 : دستم را محکم تر فشرد    
 خوامی عشقم می برااروی دنی ھایمن تمام خوش -    
 :  گفتمیبھ شوخ    
  ؟دییخوای میاونوقت در ازاش چ -    
 : تم انداخت بھ سمی جدی کوتاه ولینگاھ    
 عشق تمام و کمالت -    
 .  کالمش لرز بر تنم نشاندیسرد    
 .  کردم بھ من و احساسم شک داردیحس م    
 . باز حرف شھرام در گوشم زنگ زد    
 شی با پدمی ترسیم.  استثنا بود کی دانستم چطور بھ او بفھمانم کھ آن اتفاق ینم    
 شتری دادم تا مرا بی بھ او فرصت مدیبا.  کنمجادی اجای بتی حرفش ، حساسدنیکش

 . بشناسد
  ؟ی تو فکری شد خانومیچ -    
 :  زدمی جانیلبخند ب    
 .  دارمجھی کم سرگھی -    
 :  صورتش نشستی رویاخم کمرنگ    
 .  کم استراحت کنھی خونھ من می حالت بده بریلیاگھ خ.  یباز کھ ننھ غرغرو شد -    
 .  کارم مانده بودنیفقط ھم.  حد ممکن گشاد شد نیچشمانم تا آخر    
 :  شدرهی ام خدهیبھ چشمان ترس    
  خانوم کوچولو ؟یدیترس -    
 :  فرو دادمیآب دھانم را بھ سخت    
ُحاال کھ امروز از .  می بھ کارامون برسمی بردمی محی ترجی بترسم ؟ ولیاز چ -    

 میدست داد
 :  زددشخنین    
 روز بھ خودمون ھی.  می ؟ تازه بھ دست آوردمی از دست دادیکنیچرا فکر م -    

 . خورهی بر نمیی بھ جامی دادیمرخص
 :  خم کردمیسرم را کم    
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 ھا بھ خودم ی مرخصنیمن دو بار از.  کھ کار مال خودتھ یگی تو منویخوب ا -    
 . کننیبدم از کار اخراجم م

 : محکم گفت    
 .  خونھمیگردی سرکار و با ھمم برممیریبا ھم م.  خودم شی پیایاونوقت م. بھتر  -    
 :  کردمدای پیحس بد    
  من کارمو دوست دارمیول -    
 : دستش را دور شانھ ام انداخت    
 منم تورو دوست دارم -    
 : دمی خودم را عقب کشیکم    
 یکنی نکن تصادف مایبرد -    
 : مک زدباز چش    
 نترس ننھ غرغرو -    
 :  کردمشی حوالھ بازوی جانیمشت ب    
 یکنی نگو ننھ غرغرو عادت منقدریا -    
 .مشتم را بھ لبش فشرد    
 .  پوستم گر گرفتمیاز برخورد نفس گرمش رو    
 : دیچی بمش در گوشم پیصدا    
  بود؟نیکل زورت ھم -    
 .  کھ دچارش شده بودمی از حس خوبدمیلب گز    

 
 امکان نداشت بتوانم با نی گذاشت بنابرای نممی لحظھ ھم تنھاکی ی حتایبرد    

 خاموش کردن دی کھ بھ ذھنم رسیتنھا راھ.  بدھم امی پی حتای رمیفرحبخش تماس بگ
قبل از .  کردم ی می دادم و عذرخواھی محیبعدا سر فرصت بھ او توض.  بود یگوش

 و نیدر حال حاضر بھتر.  نگرانم نباشند ھ دادم کامی پرند پی برایخاموش کردن گوش
 جناب فرھاد ی و دفاعش از من جلوای بردھی فرد در خانھ او بود و بعد از قضنیعاقلتر

 فمی خاموش را داخل کیگوش.  قابل اعتماد است یخان متوجھ شده بودم کھ تا حد
 . سراندم

  ؟ی دادامی پیبھ ک -    
 : ردم بپرسد کیفکر نم    
 گفتم نگران نشن. بھ پرند  -    
 :  را با شک باال بردشی ابروکی    
  ؟توی گوشیپس چرا خاموش کرد -    
 :  کردمدای پیحس بد    
 ؟ی پرسیچرا م -    
 :  کرد جواب دادی میھمانطور کھ رانندگ    
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  کردم ؟یسوال بد -    
 : اخم کردم و پر حرص جواب دادم    
 ودی ھم خوب یلیخ. نھ  -    
 :  و توقف کردتی ھداابانی را بھ کنار خنیماش    
 ؟ی دلخوریعنیاالن  -    
 : غر زدم    
  حوصلھ ندارمایول کن برد -    
 :  نداشتی از فضولی نشانشیلحن آرام صدا    
  تو رو خوشگل خانمنمیبب -    
 حد نرم صحبت نی داشت کھ تا ااگر بھ من شک.  من باز حساس شده بودم دیشا    
.  لنگدی کار می جاکیمطمئن بودم .  بھ ذھنم ھجوم آوردند ییایخولیافکار مال.  کردینم

 .  ام را فشردمیشانیبا انگشت شصت و اشاره ، پ
 یکم.  دی فرمان گذاشت ، کمربندش را باز کرد و بھ سمتم چرخیدست چپش را رو    

 : م را گرفتدر سکوت نگاھم کرد و بعد چانھ ا
 !ناراحتت کردم ؟ -    
.  فرو دادم یآب دھنم را بھ سخت.  دی لبم تا چانھ ام کشیانگشت شصتش را از رو    

 .  انگشتانش تھ دلم را لرزاندیگرما
 :  کردمشیآرامتر از معمول صدا    
 !ا؟یبرد -    
 : راست صورتم را پوشاندمھیکف دستش ن    
 ارمی جا از دلت در بنیجواب منو بده ناراحتت کردم ؟ اگھ آره ، حاضرم ھم -    
 :  آوردمنییدستش را پا.  دیچی در مشامم پرشی نظی عطر بیبو    
 ...  خوبینھ ول -    
 :  کردکی بھ خودش نزدیدستش را دور شانھ ام انداخت و مرا کم    
 . ی ازم دلخور باشخوامینم.  ھی نھ برام کافنیھم -    
.  می کردی با ھم صحبت مدیبا.  موردش ی بیاز او و تمام شک ھا. دلخور بودم     

حداقل . اما االن وقتش نبود .  ی و بھ دور از ھر تنش اضافھ ای صحبت جدکی
 . امروز نھ

 داخل رستوران نشستھ بودم و شی و درشت ، روبروزی ردیبعد از چند ساعت خر    
 .  کندمیست لبم را مپر استرس پو

 کھ از دست رفتھ بود ، ھم دلواپس برخورد یھم نگران فرحبخش بودم و قرار    
 . خانواده

 قبل ی و انجام کارھاشگاهی رفتن بھ آزمای بود برای تنھا مجوزغھی صنیخواندن ا    
 کرد ی کھ قبل از محرم شدن ، بھ استقاللم اصرار مییای دانستم بھ بردینم. از ازدواج 
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 خانواده لی از خانھ باب مرونی بی رفت و آمدھا و قرارھانی دھم کھ احی، چطور توض
 . ستیام ن
 ی اش کردکھی تکھیت.  رو چارهیول کن اون لب ب -    
 :  زدمیبھ تذکرش لبخند اجبار    
  کم دلھره دارمھی -    
 : دستم را گرفت    
 چرا ننھ استرس ؟ -    
 :  در بھبود حالم نداشتیری لحن شوخش ، تاث و نھدینھ لقب جد    
 ستی مھم نادیز. ولش کن .  یچیھ... خوب  -    
 .  نداردی ثمری کھ گفتنش جز بحث و دلخوردانستمیم    
 : دیلجوجانھ پرس    
  ؟کنھی متتی اذیبگو چ. طفره نرو .  ی داغوننقدریحتما مھمھ کھ تو ا -    
 د؟یرسیم بھ ذھنم نی بھانھ اچیچرا ھ    
 :  بکشمگری دیی صحبت را بھ سوری گرفتم مسمی و تصمدمی کشیآه کوتاھ    
  ؟یگی بپرسم راستشو می چھی -    
 :  فکر کردیکم    
 گمیمطمئن باش دروغ نم -    
 : دمیپرس    
 ادمی ندارن ؟ پس چرا حس کردم زی خانواده ات با ازدواج ما مشکلیمگھ نگفت -    

 .  ؟ خصوصا مامانتستنی نیراض
 : کردزیچشمانش را ر    
 دی وارفتھ بشھ کھ کال ازت ناامنقدری ات اافھی سوال مسخره باعث شده قنینگو ا -    

 شمیم
  سوال مسخره بود ؟نیا    
 اصال و ابدا    
 .  خواستمی تمام و کمال خانواده اش را متیرضا    
 .  کنمسکی رتوانستمی بار نمنیا    
 : جواب دادم    
 از گھی دیکی ای بابام ایفکر کن تو خونھ ما مامان .  ستیاتفاقا اصال مسخره ن -    

 ده؟ی بھت دست می چھ حساد،ی خانواده از تو خوششون نیاعضا
 : جواب دادی تاملچی ھیب    
 من ی کنم؟ برای با اونا زندگخوامیمگھ من م.  ستیاصال برام مھم ن.  ادیخوب ن -    

 . یفقط و فقط تو مھم
 : بودیرمنطقیجوابش کامال غ    
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 مھمھ کھ نظر خانواده ات مساعد باشھ یلی من خیبرعکس تو برا.  کنمیدرکت نم -    
 . می کنی عمر با ھم زندگھیخالصھ قراره . 

 : دستم را گرفت و نگاه پراحساسش را بھ چشمانم دوخت    
 . گھی دچکسیھنھ . من و تو .  با ھم نیآفر -    
 : محو چشمانش شدم    
 و ی ، با اخم و ناراحتدامونی و بازددی رفت و آمدھا و دخوامینم.  ترسم ی مایبرد -    

 . خوادیدلم آرامش م.  بگذره یدلخور
 : دستم را بھ لبش چسباند    
 کھ باعث بشھ یھر رابطھ ا.  کس نترس چی و ھزی چچی از ھی کھ با منیتا وقت -    
 . بھ من اعتماد کن.  کنمی کاتش مزهی بھ ھم برمونیمش تو و زندگآرا
 : حرف دلم را بر زبان راندم    
دلم . دوست دارم بعد از ازدواج دورمون شلوغ باشھ .  خوادی دلم کات شدن نمیول -    

 . خوادیرفت و آمد م
 ی روشی کھ حرارت نفس ھاکیآنقدر نزد.  جلوتر آمد و سرش را خم کرد یکم    

 : نشستیپوستم م
 بھ من نگاه کن -    
 :آرام گفت.  باال بردم یسرم را کم    
مثل من کھ جز تو . تو فقط بھ من فکر کن .  کنمیُ ھات پر مییخودم تمام تنھا -    

 .  ندارمیفکر
 آنکھ دستم را یب.  لبم نشست ی روی اراده ایلبخند ب.  نگاھش شدم یغرق جادو    

محال . در ابراز عشق ھم نقطھ مقابل شھرام بود .  زد ھی تکی صندلیشترھا کند ، بھ پ
 ھم بھ من نازی پری جلویحت.  پروا باشد ی بنینچنی ای مکان عمومکیبود شھرام در 
 خلوت ازمندی است و نی خصوصزھای چی سرکی داشت اعتقاد.  کردیابراز عالقھ نم

 . دو نفره مان
  ؟یکنی مری کجا سایننھ رو -    
 : دمی کشیقینفس عم    
 . بھ من نگو ننھ -    
 .  از جا برخواستشی شستن دست ھای و برادیخند    
 . دور شدنش را نگاه کردم    
 می برسنجای کردم بھ ای شدم فکر نمشی ھای خاکسترری کھ اسیروز.  شدیباورم نم    
بود و عذاب  ، ترس یآن روزھا ، سھم من از عاشق.  دو نفره ی لحظھ ھانیبھ ا. 

 کھ بخاطر عشق و عالقھ یترس از برمال شدن راز چشمانم و عذاب وجدان. وجدان 
 . شدی مبانمیشھرام دست بھ گر

 می از آرزوھایمن بھ گوشھ ا.  استرس زا گذشت یتک تک آن روزھا. گدشتند     
 پس چرا خوشحال نبودم ؟.  عاشق شدن و با عشق شروع کردن یآرزو.  بودم دهیرس
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 ی بی و آداب دانی پوش با آن نگاه خاکسترکی و شپی مرد قد بلند و خوش تنیا    
 زن کی ی من ، برای محال برانی امروز ای بود ولمی اتفاق زندگنی ، محال تررشینظ

 . مطلقھ ، ممکن شده بود
 شی حال آرانی و در عکی شیلباس ھا. چند دختر جوان وارد رستوران شدند     
 عطرشان زودتر از خودشان یبو.  داد ی کھ کرده بودند ، نشان از تمول میمیمال
 . دیرس
 در حال صحبت و گاھا ی آرامی آنطرفتر نشستند و با صدازیسرخوشانھ ، چند م    

 زمان ورودم ی ھایاسترس و دلمشغول. ناخواستھ بھ اطرافم نگاه انداختم . خنده بودند 
 لوکس ونیدکوراس.  ، اصال توجھ نکنم ایباعث شده بود بھ رستوران مورد عالقھ برد

.  درد ی است مختص مرفھان بی مکاننجایبود کھ ا نیداخل رستوران ، نشان دھنده ا
 لوکس طی محنیگرچھ در حد ا.  دیرسیبد بھ نظر نم. بھ سر و وضع خودم نگاه کردم 

 تی اھممی لحظھ برانی کھ در ایزی داشت ؟ تنھا چیتیچھ اھم.  نبود ی اشرافبایو تقر
 از آنھا یکی  من ھمگریگرچھ تا چند ماه د. نداشت ، پول و ثروت و تجمالت بود 

 . شدمیم
 از دخترھا ، توجھ یکی یھنوز ننشستھ بود کھ صدا.  لبخند زدم ایبا برگشتن برد    

 : مان را جلب کرد
  ؟ی خودتی بردیوا -    
 .  برگشتزشانیسر ھردو نفرمان بھ سمت م    
 ری غای چشمان بردیبرق خوشحال.  در گردش بود ای دختران جوان و بردنینگاھم ب    

 . قابل انکار بود
 : دی از آنھا را در آغوش کشیکی بھ سمت آنھا رفت و رتیدر کمال ح    
  ؟ی برگشتیک -    
 .  دخترھا ھم دست دادھیبا بق    
 ھا یدر اکثر مھمان.  بودم دهی اش با جنس مخالف را قبال ھم دمانھیار صمرفت    

 منظورش بود کھ ناخواستھ مرا ی توجھات بنی جذب شدن من ھم ھملیدل.  بود نگونھیا
 .  کردرمیبھ اشتباه انداخت و کم کم درگ

  ؟ توجھات شده بودندنی اری بودند کھ اسگریچند دختر د.  ختی تھ دلم فرو ریزیچ    
 :  کردمزی تشانی صدادنی شنی را برامیسرم را با شتاب باال آوردم و گوشھا    
 .  چقدر دلم برات تنگ شده بودیدونینم.  یوا.  برگشتم شھی می دو ھفتھ ایکی -    
 : دی بھ سمت من کرد و آرام پرسیبا سر اشاره ا    
 ؟یکنی نمیمعرف -    
 کند او را ی از من عذرخواھنکھی ای اش ضربھ زد وبھ جایشانی با دست بھ پایبرد    

 :مخاطب قرار داد
 .  شدم کھ فراموش کردمزی سورپرادنتی از دنقدری ادیآخ ببخش -    
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 لحن ممکن از من کھ نی ترنییبعد بھ سمت من کھ ھنوز نشستھ بودم آمد و با پا    
 برده بودم ،خواست ادیاز  و آداب معاشرت را دهی چسبیانگار با چسب دوقلو بھ صندل

 . بلند شوم
دستش را دور شانھ ام . آرام برخواستم .  ذھن نبود یری درگی برایزمان مناسب    

 : حلقھ کرد
 . شانی نامزدم ھستند پرشونیا -    
 :دستش را جلو آورد.  دمی در نگاه دختر و ھمراھانش دیبھت را بھ خوب    
 . خوشبختم -    
پس چرا . بھ فرم لبخند بود میمودبانھ دستش را فشردم و تنھا ھنرم کش آمدن لب ھا    

  نکرد ؟یاو را معرف
 
 
 

 .  نبودکردمی کھ من فکر میدگیچی بھ آن پاوضاع
 مشخص می سردرد وحشتناک براکی و ی بحث طوالنکی نبودنش بعد از دهیچی پالبتھ
 . شد
 .  اشتباھشید و معرف بوای اش ، شخص بردی اصللی کھ دلیبحث

 . سھا.  دوستانم ھستن نیزتری از عزیکی ھم بای دختر خانوم زنیا
 با؟یز

 ن؟یزتریعز
  ؟دوست

 .  بودی انفجار انبار باروت درونم کافی برایی کھ ھر کدامشان بھ تنھای کلمھ اسھ
 آنکھ آن لبخند ی و بنمی چند ساعت بنشی صدا در آن رستوران اشرافی توانستم بچطور

 ھدف فرو دھم را ، ی را بری نظی و بکی شنیزای از لبم دور شود آن غذا با دییکذا
 .  دانمینم
 .ُ متانت فوق العاده سھا بودلشی دلنی تری اصلدیشا

 ی چون و چرای جشن تولد و قبول بیاگر نھ در برابر دعوتش برا. بود نی ھمحتما
 :  بھ سمت من برگشتدی را دایر برد کھ رفتایوقت.  ماندم ی ساکت نمایبرد

 یتونی میاگھ دوست داشت.  ی دعوت ھستی ، شما قبل از بردزمی جان ، عزشانیپر -
 . ای نداره خودت تنھا بیتیاگرم نھ کھ اصال اھم.  یاری نزاکتم با خودت بی بۀ پسرنیا

 
 در دلم روشن شده ی بود بدون آنکھ بداند چھ آتشدهی من ، خندیای ھمان بردای او ِیبرد

 . است
 ری آتش را زنی چھ کھ بود فقط تا خروجمان از رستوران و نشستن داخل ماشھر

 .  شروع شدخودمانیخاکستر نگھ داشتم و بعد از آن بحث ب
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 من از ِی گشت بھ شناخت ناکافی بر منی دعوا من بودم و انی ای چند بازنده اصلھر
 . دی کشی مدکی کھ نام ھمسر موقتم را یمرد
 داشتھ بھ نام یمی دوست صمکی ، ای ، مادر بردزیفرح انگ.  ھمسن بودند ای و بردسھا

 از مباشران یکی با ھم بزرگ شده بودند در اصل ستاره دختر یستاره ، کھ از کودک
 آمدن بچھ ھا ھم ادامھ ای و ارتباط تا بعد از ازدواج و بھ دنتیمی صمنیپدر فرح بود و ا

 شود و ستاره ی مماری فرح بھ شدت بیردھی زمان شر دھنکیمثل ا. داشتھ است 
 دو متی صمطی شرانیخوب ا.  دھد ی مری شیھمزمان بھ ھر دو بچھ چند روز

 کھ خانواده ستاره بھ کشور ی تا زمانکندی مکتری و رابطھ ھا را نزدشتریخانواده را ب
 کی یال چند سای ی و بھ سالشودی و کم کم روابط محدودتر مکنندی مھاجرت میگرید

 .  رسدیبار م
 .  شددی شدی دعواکی ارتباط ، نی اجھینت
.  داشتم ی و داد کرده بودم حس بدغی قبل از مطمئن شدن از اصل ماجرا جنکھی ااز

 و بھ بحث اورمی در بای کردم نتوانستم از دل بردی کھ میبخصوص آنکھ با تمام تالش
 :  بار گفتمنی آخریبرا.  کرد ادهیپ درھم مرا جلو خانھ ییبا اخم ھا. خاتمھ دھم 

  منیُ خوب خودت بزار جا؟ی تمومش کنیخواینم -
 : حرفم را قطع کردتی عصبانبا
 ی کردی احترامی بیبھ اندازه کاف.  شانیبرو پر -

 : خوردی بودنش بھ ھم مکدندهی از حالم
 اطرافت ی حد با دخترا و زنانی تا اادیفقط گفتم خوشم نم.  نکردم ی احترامیمن ب -

 . یراحت برخورد کن
 : نگاھم کردی اخم وحشتناکبا
از .  بودم نیمن ھم.  خوب فکر کن ی کھ زدیی بھ حرفانیبرو بش. ِ امروز بس یبرا -

 تی از شخصی رفتار قسمتنیا.  قبل تر از اون ی تا االن و حتی کھ عاشقم شدیروز
من بھ ھمون اندازه .  دیش برشیی باعث تغگھی دچکسی نھ تو نھ ھستیقرار ن. منھ ِیذات

 ای ھر کدوم از آشناھا دنی بعد از ھر بار دستی نرقرا.  بدم باشم تونمیکھ خوبم م
 ی کن درک کنیسع.  بھ تو جواب پس بدم و باھات کلنجار داشتھ باشم میمی قدیدوستا

 . گمی میچ
 
 .  رفتی خداحافظی را گفت و بنیا

 .  نگاه کردمنشی ماشی خالیبا بھت بھ جا.  نیھم
 ی حاضر نبود کمیحت.  دیای برونی بروزی پدی جنگ است و او بادانی کرد می مفکر

 . لجباز بود.  چکار بکنم دی دانستم باینم.  دیایکوتاه ب
 .  نشستممکتشی نی رفتن بھ خانھ راھم را بھ سمت پارک کج کردم و روی جابھ
 جرات نداشتم بھ او ی من حتی اش با زنھا ادامھ دھد ولمانھی بھ رفتار صمخواستیم

 .  بستھ امدی قرارداد جدمیبگو
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 من تند با او حرف دیشا.  توانم منظورم را بھ او برسانم ی دانستم چطور می نماصال
 نیمحال بود شھرام بھ خاطر چن.  شود ی حد عصبنی تا اشدی نملی دلیزده بودم ول

 کرد با ی می کردم سعیاصال ھر وقت اشتباه م. ا کند  حد قشرق بھ پنی تا ایموضوع
 دنبال ایاما برد.  می نقطھ مشترک برسکی  و صحبت درباره آن موضوع بھحیتوض

 گذشت الزمھ داشتن رابطھ خوب ی کمیانگار نھ انگار کھ گاھ.  نبود ی اشتراکچیھ
 . حوصلھ قھر را نداشتم.  زدمی حرف را بھ خودش ھم منی ھمدیبا. است 
 در کمال تعجب بعد از دو زنگ ، ی را روشن کردم و شماره اش را گرفتم ولیگوش

 نھی حد کنی اشدتایباورم نم.  داخل دستم نگاه کردم یبا تعجب بھ گوش. رد تماس داد 
 .  باشدیا

چند تماس از دست رفتھ و .  را ھم چک کردم ی بودم گوشری کھ با خودم درگھمانطور
 بھ شتریاعصابم ب.  از تماس ھا مربوط بھ جناب فرحبخش بود یکی.  ناخوانده امیچند پ
بھتر بود صحبت .  صحبت کردن با او نداشتم ی برای مناسبی روحطیشرا.  ختیھم ر

 . را بھ فردا موکول کنم
 
 
 

تمام شب گذشتھ بھ .  کرد یسرم بھ شدت درد م.  باز کردم ی را بھ سختمی ھاپلک
 .  و آرامشم شده بودشیاپراتور مخل آسا ی زنگ زده بودم و صداای بردیگوش

 ..."  باشدیمشترک مورد نظر خاموش م" 
 قضاوت کی پا افتاده و شی موضوع پکی اندازه بخاطر نی کردم تا ای فکر نماصال

 یلباس مناسب.  ، ورم چشمانم را بپوشانم شی کردم با آرایسع.  شود یاشتباه ، عصب
.  زدم رونی از خانھ بعیقمھ درست کردم و سر لکی شدن مادر داری و قبل از بدمیپوش

 اتی خواست از جزئی کرد و میو جواب م  سوالی از ھر زمانشتری روزھا بنیا
 . رابطھ مان بداند

 ناراحت داخلش را نداشتم بھتر بود با ای خوشحال و ی خط واحد و آدم ھاحوصلھ
 .آژانس بروم

 دیبا.  رفتم ی مای بخاطر ترس از دست دادن قراردادم نبود اول بھ شرکت برداگر
 نھی حال کنی از حد بچگانھ و در عشیبرخوردش ب.  کردم ی را با او روشن مفمیتکل

مگر من چھ .  اش را ھم خاموش کرده بود ینھ تنھا زنگ نزده بود گوش. توزانھ بود 
 گفتھ بودم ؟

 بلند خودم را بھ دفترش یبا قدم ھا.  شدم ادهی پیتاکس فروشگاه فرحبخش از یروبرو
 .  استامدهی کرد و گفت کھ ھنوز نی گرمی احوالپرسیمنش. رساندم 

 .  مبل داخل سالن بھ انتظارش نشستمی کردم و روتشکر
اصال مرا .  اورمی بیھی او چھ توجی برادی بادانستمی نمی ذھنم مشغول بود کھ حتآنقدر

 موضوع کیاالن کھ بھ خاطر .  شود ی قرارداد منتفنین بھتر کھ اھما.  ھیچھ بھ توج
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 من و دی موضوع کار جددنی کرد حتما بعد از فھمی می لجبازنطوری ای کوچکنیبھ ا
 .  شومنینش  کرد خانھیفرحبخش ، مجبورم م

 .  شدت استرس بلند شدماز
 .  برداشتمدیکاش از اول گفتھ بودم کھ کار جد.  چکار کنم دانستمینم
 رفتم رونی کنم از در بی خداحافظی آنکھ از منشی مبل چنگ زدم و بی را از روفمیک
 چکار کنم خدا ؟.  شدم ی با او محرم نمی زودنی کاش بھ ایا. 
 
 ) شانیپر( 
 
 

 را کندو کاو ای برددهیچی پتی و در ذھنم شخصزدمی کھ با خودم حرف مھمانطور
 یحالت.  در حال نگاه کردن بھ من استی حالت خاص کھ بادمی ، فرحبخش را دکردمیم
 .  ترس و تعجبنیب
 .  اراده سالم کردمیب
 :دی صورتم را کاوی نگاھش اجزابا
 حالتون خوبھ؟ -

 : دھانم را فرو دادمآب
 نمیاومده بودم شمارو بب. بلھ  -
 :ستادی عقب تر ای دست چپ در را باز کرد و خودش کمبا
 میکنی داخل دفتر صحبت مدییبفرما -

 .  حرف وارد شدمی را تکان دادم و بسرم
 :  باز نگھ داشتھ بود گفتمی را داد و ھمانطور کھ در اتاقش را برای سالم منشجواب

 ممنونم.  دو فنجان قھوه دیلطف کن -
 پالتو ی دکمھ باالاری اختیب.  خواست ی آب خنک موانی لکیدلم .  گر گرفتھ بود بدنم

 . را باز کردم
 گرمتونھ ؟ -

 :  نگاھش کردممتعجب
 د؟یبا من بود -

 :  گذاشتزشی می داخل دستش را رولی و موباچیسوئ
 . دینی بشکنمیخواھش م -
 .  حرف نشستمیب

 زی می مجلھ رواری اختیب.  و پر سوالش استرسم دو چندان شده بود نیزبی نگاه تریز
 . را برداشتم و خودم را باد زدم

 : جا برخواست و بھ سمتم آمداز
  اومده ؟شی پیمشکل -
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 .  کردمی با دو فنجان قھوه وارد شد و من از دادن جواب ، شانھ خالی منشخوشبختانھ
 : کرد گفتی اش تشکر می کھ از منشھمانطور

 . دیاری آب خنک براشون بوانی لھی دی لطف کنشھی میخانوم محمد -
 :  کردمتشکر

 ستی نیازین. نھ ممنون  -
 .  آب برگشتوانی لکی توجھ بھ حرف من رفت و چند لحظھ بعد با ی بیمنش
 : دادمحی کردم توضی از اتاق نگاه می رفتن منشرونی کھ بھ بی حالدر
 ... من.  خوامی واقعا عذر مروزی قرار دیبرا -
 : برداشت و بھ سمتم گرفتزی می آب را از رووانیل
 .  لطفانیاول ا -

 : دمی نفس سر کشکیآب را .  کردی مشتری کالمش اضطرابم را بتیجد
 ممنون -
 :  قرار دادزی مینشست و دستانش را رو.  برگشت زشی بلند پشت می قدم ھابا
 د؟یبھتر شد -

 : را تکان دادمسرم
  چرا گرمم شدکدفعھی دونمینم. بلھ  -

 :  را باال انداختشیابروھا
 استرس -

 : ساکت ماندیکم
 دییبفرما. خوب بنده در خدمت ھستم  -

 کردم یسع.  نداشتم ی مناسبھی توجچیھ.  کردم نیی و جمالت را در ذھنم باال و پاکلمات
 : انداختمنییسرم را پا. صادق باشم 

 طمیشرا.  اومد کھ از قبل تو برنامھ ام نبود شی پی کار ضروری سرھی برام روزید -
  و اطالع بدمرمی با شما تماس بگ نبود کھ بتونمیجور

 : برداشتزی می را از رودستش
 .دی رو خاموش کردتونی گوشنی ھمیبرا

 :  انداختمنییخجالت زده سرم را پا.  دلخور بود لحنش
  نداشتمی احترامی قصد بدیباور کن -
 : شود گفتجادی اشی در تن صدایریی آنکھ تغیب
 شما باعث شد شد من ی توجھیب.  من منتظر خبر شما بودم روزیتمام د.  دی کردیول -
 من تا چھ حد در مورد کار حساس دی دونیشما م.  رو از دست بدم ی روز کارکی

 .  باشھتونھی ادامھ کار با شما چطور مدونمیمن واقعا نم. ھستم 
 :  باال گرفتمی را کمسرم

 با خوامینم.  میداد رو فسخ کن کھ قرارخوامی ازتون منی ھمیبرا. من واقعا متاسفم  -
  من بھ کار شما لطمھ بخورهی ھایتی مسولیب
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 : شدیعصب
.  دی اندازه ساده نگر باشنی تا ادیتونیچطور م.  فی خانوم شرکنمیاصال درکتون نم -

 د؟ی ھستتی مسولی حد در برابر تعھداتون بنی تا اشھیھم
 : دمیپرس

 ست؟ی ننی شما ھمیمگھ خواستھ قلب -
 :  بھ جلو خم شدی گذاشت و کمزی می دو دستش را روکف

  ؟ھی مشکل شما چدیدونیم -
 .  نگاھش کردممنتظر
 : دادادامھ

 اشتباھتون از ی جا و نادرست و برداشت ھای بی قضاوت ھارادتونی انیبزگتر -
 ھی کار رو از زندگدی نگرفتادی کھ ھنوز نھی ھم اتونی بعدرادیصحبت ھاس و ا

 نی اولادی مشی براتون پی مشکلنی کوچکترنکھیبھ محض ا.  دی جدا کنتونیشخص
 ی تعھدی بخاطر بستی نقرار.   فاصلھ گرفتن از کار ھستشدیدی کھ انجام میحرکت

 اوضاع فرق ی عدم ھمکاری برادی داری اگھی دلی قرارداد فسخ شھ ، اگھ دلروزتونید
 . درست بشھیِدوست ندارم بخاطر کار با شخص من ، براتون مشکل.  کنھیم
 

 .  کرددیتاک" من "  کلمھ یرو
 

 ی خوب و عاقل کھ برای راھنماکی.  خواست ی راھنما مکیدلم .  سردرگم بودم باز
 را نداشتم کھ خودم نیتوان ا.  زدی ام برنامھ برندهی و کار و حال و آیمن و زندگ

 ، چند قدم بھ عقب داشتمی قدم کھ بھ جلو برمکی ھر یبھ ازا.  باشم می زندگزیبرنامھ ر
 را نداشتم ی مانعچی از ھدنیتوان پر.  دنیُ برد دویاز ب خستھ شده بودم.  شدمی مدهیکش
.  اورمی بھ دست بای آرامش را کنار بردنیدوست داشتم ا.  خواستی آرامش میدلم کم. 

 .  بودنیاصال قرارمان ھم
 فیخانوم شر -

 .  پرت کردمی ھای محال بھ قعر دودلیاھای مرا از روشیصدا
 حالتون خوبھ؟ -

 : دمینال
 . دی خواھش کنم بھ من زمان بدشھیم.  چکار کنم دونمیمن نم -

 : کھ نرم شددی دانم در چشمانم چھ دینم
 چقدر؟ -
 : دمی پرسجیگ
  چقدر ؟یچ -
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 را یاز جا برخواست بھ سمت کمد گوشھ اتاقش رفت و زونکن.  نگاھم کرد یکم
.  کرد نیی داخلش را باال و پای کاغذھایکم.  برگشت زشی و پشت مدی کشرونیب

 :  فکر گفتی گذاشت و بعد از کمنشیی چانھ و لب پایمشتش را رو. زونکن را بست 
  ؟ھی زمان براتون کافنیا.  بندازم ری ماه کار رو بھ تاخکی تونمیم -

 :لبخند زدم.  کنم ی را ھم راضای توانستم بردی مدت منیدر ا.  بود یعال
 کنمی لطف شمارو ھرگز فراموش نمنیا. ممنون  -

 ی را رونکشی اش را فشرد و عینی بغھیبا دست ت.  خورد نی چشمانش چگوشھ
 : چشمش گذاشت

 ھم اریبس.  دی داریشما استعداد و پشتکار خوب.  کنمیدر واقع دارم بھ خودم لطف م -
 کی.  دی آروم باشی کھ از لحاظ روحدی داری رو زماننھایالبتھ تمام ا.  دی ھستنینکتھ ب

 .  کنار آمدن با خودتونھی برایماه زمان مناسب
.  کرد ی زنده ممی شھرام را براادی چشم ھا ، نیا.  گرش نگاه کردم تی چشمان حمابھ

 کھ سخاوتمندانھ نثارم کرد و من مزدش را با عاشق شدنم ی چشم داشتی بی ھاتیحما
 . دادم

 
 
 ) شانیپر( 
 

 توانستم بھ مشکل ی می کار فرحبخش راحت شده بود با ذھن بازتری براالمی خ کھاالن
 .  فکر کنمای خودم و بردنی آمده بشیپ

  شدن بھ کدام سو بود؟دهی کھ با عشق شروع شده بود در حال کشی ارابطھ
 .  راه جا بزنمی ابتدانی ھمخواستی نمدلم
.  من بود ری واقعا تقصدیشا. دارد  دانستم او ھم مرا دوست یم.  را دوست داشتم ایبرد

 اش منظور مانھی صمیاگر از برخوردھا.  دلش را شکستھ بودم می جایبا قضاوت ب
 تر برخورد ی منطقی کاش کمیا.  کرد ی نمی داشت ، مرا نامزد خودش معرفیبد

اصال اگر کارش با منظور بود .  آشنا بودمو ایمن کھ با اخالق معاشرت. کرده بودم 
حق با فرحبخش بود ، . کرد ی راحت برخورد نمنقدری زمان جلو چشم من اچیھ

 ی کاش کمیا.  شده بود می از عادت ھایزودقضاوت کردن و برداشت اشتباه قسمت
 .  کردمیعاقالنھ تر رفتار م

  رفتار عاقالنھ کدام بود؟اما
ادن و ترس از دست د! کرد؟ی مقی کھ ترس را بھ جانم تزریی آمدن با عادت ھاکنار

 !. دوباره ؟یشکست
 یراھ.  کردم ی مدای چاره پدیبا.  نوع ترس در توانم نبود نیمقابلھ با ا.  توانستم ی نمنھ
 .  از بحث و دعواریغ
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.  شدی منی او بودم ھمی من ھم اگر جادیشا.  اوردمی از دلش در مدی چکار کنم ؟ بااالن
 .  بھ بن بست برسدی راحتنی بود کھ بھ انی تر از ایرابطھ ما واقع.  نبودنی از اریغ

 .  چند از صبح نھ او زنگ زده بود و نھ منھر
 غرورم شدم و شماره اش را الی خی نبود بیچاره ا.  باز جواب ندھد دمی ترسیم

 را ی زنگ گوشنیبا اول.  نداشت ییدر عشق و دوست داشتن ، غرور جا. گرفتم 
 :  لبم جاخوش کردی رویمحولبخند . پس او ھم منتظر بود . برداشت 

 سالم -
 :  خش داشتشیصدا

 ؟ییسالم کجا -
 : دی حالم را نپرسیحت
  خاموش بود ؟تیچرا گوش. دنبال کارامم  -

 : را صاف کردشیصدا
 .  تموم شد شارژرم ھمرام نبودمی ، شارژ گوشدمی خوابنای خونھ مامان اشبید -

 من زنگ ھی بھ خودش زحمت نداده بود از آنجا ی شدنم دست خودم نبود ، حتیعصبان
 : بزند

  نداره ؟لی موبای ، کسستی تلفن ننایتو خونھ مامانت ا -
 :  سرفھ کوتاه زدچند

 ؟ اون ی رو بزرگ کنی موضوعات جزئیچرا عادت دار.  شانیباز شروع نکن پر -
 .  رو ندارمھای بچھ بازنیبھ خدا حوصلھ ا.  امروز نمی اروزتیاز د
 :  توانستم عاشقش باشمیمن چطور م.  بود ی بشر رواننی من ایخدا

 پا شی موضوع پنی خاموش بود ، از نظر تو اتی گوشای ی جواب ندادای روزیکل د -
.  باھات بکنم ی کارنی خوبھ منم ھمچھ؟ی من نگرانت شدم بچھ بازنکھیافتاده است؟ ا

 خونھ مامانم بودم یگیت م تا االن چقدر حرص خوردم ؟ بعد تو راحشبی از دیدونیم
 بود اون دوستت دارم نی ا؟ی من فکر کردھ شد حرف؟ اصال بنمیشارژ نداشتم ؟ ا

 فردا پس فردا یکنی رفتار مینجوری نگذشتھ اتمونیگفتنات ؟ ھنوز چند روز از محرم
 ؟ی چکار کنیخوای سقف مھی ری زمیبر

 .  را بستمی راه گلوبغض
 :  گفتی آرامبھ
 ھوم؟ خوبھ؟.  میزنی حرف منجای اای گرفتھ ، پاشو بیلیمعلومھ دلت خ -

 :  داشتمازی حرف زدن ننی بھ اواقعا
  ؟میکجا بر -
 .  خونھ منای بری دربست بگھیتو .  میری نمییجا -

 :  بود بھ خانھ اش بروممحال
االنم کھ .  کوروش ھستم ی رستوران سنتکیمن نزد.  نجای اایتو ب. نھ حوصلھ ندارم  -

 . میزنی ھم حرف ممیخوری می چھیھم . اره وقتھ نھ
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 :  دلخور شدلحنش
  خونھ من؟یای بی ترسیم -

 ی مشکل حل نشده بود مشکل بعدکیھنوز .  بحث تازه را نداشتم کی حوصلھ ایخدا
 : شدیشروع م

 میراحت ترم ھست.  نخوردم یزی چروزی بترسم ؟ از دی آخھ ؟ از چیزنی مھیچھ حرف -
  بد بکننی فکراخوامی اونجا نمانی بنای مامانت ادیشا. 
 :  گفتتی عصبانبا
 خودی بی بھانھ ھانیپس ا.  نداره ی برام ارزشانمیصد بار بھت گفتم طرز فکر اطراف -

 ، اوضاع فرق ی ترسی اگر از تنھا بودن با من میول.  رو بنداز دور یو خالھ زنک
 . کنھیم

 :  نبودی اچاره
  ترسمینھ نم -

 :  آرام شدباز
 . پس منتظرتم -

بچھ کھ .  دمی ترسی مدینبا.  کردم مثبت فکر کنم یسع. انداختم فی را داخل کیگوش
 . نگاه بھ سر و وضعم انداختم بد نبودکی.نبودم 

 و می ماند جورابھایم. تنم کرده بودم ی پالتو ھم لباس مناسبری ھوا زی لطف سردبھ
 انداختم محال بود بتوانم یبھ دور و برم نگاھ. کھ از صبح داخل بوت مانده بودییپاھا

 .  نشستمی تاکسنی موضوع شدم و داخل اولنی االی خیب. کنم دای پیخراز
 . کشدی دادم کھ کارم تا عصر طول مامی پرند پی برابالفاصلھ

آن زمان دلم .  دمیشیناخواستھ بھ افکار زمان تاھلم اند.  داشتم جانی چرا ، ھدروغ
 دور و می آرزوھا برانیچقدر آن روزھا ، ا.  پنھان یدلھره قرارھا.  خواستی مجانیھ

 از ی داشت مرا بھ گوشھ امی تصمری دست تقدی ولدی رسی بھ نظر میافتنیدست ن
 . کردن ھای وقفھ دل و جوانیب ی ھادنی تپیایرو. برساندمیاھایرو

 لباس آن روزش را یحت.  رفتھ بودم ای شد کھ بھ خانھ برددهی کشی بارنی بھ اولفکرم
منچ .  داخل بشقابم زد ی ھاوهی کھ بھ می ، دستبردشی ھاطنتیش. بھ خاطر داشتم 

 .  دادریی کھ سرنوشتم را تغی و شرطیباز
 دارد یی بھای عشق و عاشقگفتندیمگر نم.  صورت ملتھبم گذاشتم ی سردم را رودست

 . دم دای را مشیمن بھا. 
 کنج دلم تکان یزیچ.  لبم نشست ی روی اراده ای ، لبخند بستادمی در خانھ اش ایجلو

 . جانی از استرس و ھیبیترک. خورد 
 خانھ نیآن روز کھ شانھ بھ شانھ شھرام پا بھ ا.  فشردن زنگ باال بردم ی را برادستم

 نی پشت اا،ی تنھا و بھ اسم نامزدبردی کھ روزکردمی درصدھم فکرنمکی یگذاشتم حت
 .ستمیدر با

 .  باز شدیکی تی در با صداھیدر کمتر از چند ثان.  زنگ را فشردم نھی طمأنبا
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 .دی تپی عرق کرده بود و قلبم مثل گنجشک در دام افتاده ممی دستھاکف
  ؟یکنی تو چرا استخاره مایب -

 :  دھنم را فرو دادم و وارد خانھ اش شدمآب
 سالم -

 : تش بود صوری روییبای زلبخند
  بھ خونھ خودتوندی خوش اومدیلیخ. سالم خانوم  -
 

  خودم؟خانھ
 . خانھ من نبودنجای انھ
 .  باره نبودنی صحبت در ای برای امروز زمان مناسبیول.  خانھ سحر بود نجایا

 .  زرد داشتی بود کھ دو طرفش خط ھادهی پوشی کن سورمھ اگرم
.  کردم بد نبود یآنقدر کھ فکر م.  نگاه کردم می را در آوردم و بھ جوراب ھاکفشم

 و دی در آغوش کشیدستم را گرفت و مرا بھ نرم. لبخند زدم و دستم را جلو بردم 
 ادیھرچند ز. ضربان قلبم بھ سرعت باال رفت .  صورتم نشاند ی کوتاه رویبوسھ ا

 .دیطول نکش
 منم یدست و صورتت بزن آب بھ ھی و یاری ، تا لباستو در بیدیخونھ رو کھ قبال د -

 ارمی و مزمیری دبش اعال میدو استکان چا
 شتریاالن کھ با او تنھا شده بودم اضطرابم ب.  سرم مرتب کردم ی خجالت شالم را روبا

بھانھ اش کھ .  کردم ی چکار مدی شود باکی نزدنی از اشتری بخواستیاگر م. شده بود 
 کاش ی فکر کردن بھ ای براگرید.  بودم امدهیکاش ن.  می محرم ھستگفتیم. جور بود 

 . د شده بوری دیلیو اگر ھا خ
 را در میجوراب ھا.  کردم زانی در آوی روبروِیواری دی جالباسی و شالم را روپالتو

آب را باز کردم و دستم را .  رفتم ییآوردم و داخل کفشم چپاندم و بعد بھ سمت دستشو
 آب سرد ی نگاه کردم و مشتنھی ام داخل آهدیبھ چھره رنگ پر.  گرفتم رشی ھدف زیب

 . دمیبھ صورتم پاش
 شھی نمیزی چی کھ تو نخوایتا وقت...  وفتھی بی اتفاقستیقرار ن"  کردم نی خودم تلقبھ

باز ....  نکن خودیپس فکر ب.... دوستانھ ...  بود ی و معمولی عادیلی خدنشیبوس... 
 ...." محکم.... محکم باش دختر....  یکھ دودل شد

 .  و بھ سالن برگشتمدمی کشقی نفس عمچند
 کھ با ی ساده طوسکیھمان مبلمان کالس.  نکرده بود یریی تغچی خانھ اش ھظاھر

 .  پر شده بودی و طوسی سورمھ ایکوسن ھا
  نشستھ بودندری کھ آن روز شھرام و امییجا.  شد دهی بھ سمت تراس بزرگش کشنگاھم

 نگاه عی شاد شھرام ، شرم کردم و سرافھی آوردن قادیاز بھ .  کردند ی میو تختھ باز
 . دمیدزد

  ؟ینیشیچرا نم -
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 .  زدمی برگشتم و لبخند اجبارای سمت بردبھ
 مبل سھ یتشکر کردم و رو.  مبل گذاشت ی شکل جلوی مربعزی می را روی چاینیس

 یشروی پخواستی و منشستیاگر کنارم م.  شدم مانی بالفاصلھ پشیول. نفره نشستم 
 .  نشستمی مبل تک نفره می کردم؟ کاش حداقل روی چکار مدیکند با

 . رهیگی مُتی کم جلو گرسنگھی.  ارمی بینیریمن برم ش -
 : دی پرسگذاشتی اپن می را روینیریھمانطور کھ ظرف ش.  چشمانم دنبالش کردم با
  ؟ی ؟ روزه سکوت گرفتھیچ -
 :  کھ انتظار داشتم معذب بودمیزی از چشتریب
  ؟یخوایکمک نم -

 :  را باال انداختشیابروھا
 .شدمی مدی داشتم ازت ناامگھید.  دی تعارف کوچولو بکنھی افتاد ادتونی. چھ عجب  -

 گذاشت و خودش ی چاینی را کنار سینیریظرف ش.  لحن شوخش لبخند زدم بھ
 :  دور نمانددشی کھ از ددمی کشینفس آسوده ا.  نشست میروبرو

  منو بپوشی شرتای از تیکی ھا ؟ اگھ گرمتھ ی ھستی جورھی بابا ؟ ھیچ -
 :  داخل ظرف را برداشتمی ھای از نان خامھ ایکی حفظ ظاھر یبرا

  دوست دارم ؟ی من نون خامھ ایدونستیاز کجا م. خوبھ . نھ ممنون  -
 :  نگاھم کردقی را پشت مبل گذاشت و عمدستش

 ی بار قبلنا گفتھ بودھی -
 بھ فکر کردن یادی زازین.  کنم نیی کردم خاطرات را باال و پای گفتھ بودم ؟ سعیک

ذھنم بھ آن .  ، گفتھ بودم شانی شرطی ھای ھا و بازی از ھمان دورھمیکیدر . نبود 
 .  شددهیروز کش

.  بودم ای بردریآن روزھا کامال درگ.  میخانھ نگار دعوت بود.  از رفتن سحر بود بعد
 کردم ی کردم و فکر می می وابستھ نشدن از او دورشتری بی کھ براییھمان روزھا

 کردند و قرار شد ی میشھرام و بھروز تختھ باز.  زده است خی سرد و اینگاه برد
 ینیریبھروز باخت و شھرام انتخاب نوع ش.  بخرد  بعد رای سری مھمانینیریبازنده ش

 . را بھ عھده من گذاشت
 ؟ کردی او ھم آن روزھا بھ من فکر میعنی.  بھ خاطر داشت شگفت زده شدم نکھی ااز

 : لب زدم.  طرفھ نبود کیپس حسم 
  موندهادتیخوب  -
 :  گفتردی آنکھ چشم از من بگیب
 . سرد شد.  بخور توییچا -

 :  را برداشتماستکان
  کردهخی.  ی گفترید -

 :  شدبلند
 کنمیبرات عوض م -
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 : دمی کشخجالت
 . کنمیبخوام خودم عوض م. نھ ممنون  -

 :  را از دستم گرفتاستکان
 . زیدفعھ بعد تو بر -

 او نکھیا.  را بھ ھمان شور و ذوق سابق داد شی رفت و جانی بدم از بی حس ھاتمام
 .  طرفھ نبودکی حس نیپس ا. ھم بھ من فکر کرده بود خوب بود 

 :  گذاشتمی را جلوی چااستکان
 نوش جان -

 :  محبتش لبخند زدمبھ
  مرتب باشھنقدری خونھ ات اکردمیفکر نم -

 :  نشستمی روبروباز
 رو نجای اادی بار ، خدمتکار مامان مھی ی ھفتھ ای ولادیکال از شلختھ بودن خوشم نم -

 کنھی مزی تمیحساب
 : دمی پرسی ذھنم را مشغول کرده بود با دودلیسوال

  ؟یجدا شدچرا از مامان و بابات  -
 :  شدی اش جدافھیق
 می داری مھمتری ، حرفامیاالن کھ ھر دو نفرمون آرومتر.  گمی بعدا مستی مھم نادیز -
 مگھ نھ ؟. 

 ھی حاشی کردم بیسع.  دیکل حس خوبم پر.  کردی اشاره مروزی بھ بحث داحتماال
 : صحبت کنم

.  خوب تو ھم قبول کن حق دارم ی من قبول دارم زود قضاوت کردم ولای بردنیبب -
 .  ترسمی میکنی تو با ھمھ زنا خوب رفتار منمیبی میوقت.  زنم ھیمن 

 : را قطع کردحرفم
 یکنی میحسود.  ی ترسینم -

 : شدمی وارد میگری از در ددیبا.  قرار نبود آن بحث بستھ شود نکھی امثل
 ستی نی خوب کھ ھست حسیھر چ!حسادت! ترس.  بزارم ی اسمشو چدونمینم -
 مانھی بخوام صمشناسمی کھ میفکر کن با ھر پسر و مرد.  من یُخودت بزار جا.

 ؟یشیتو ناراحت نم. برخورد کنم 
 : شدی عصبیکم
 . یتو زن.  کنھیفرق م -
 بحث نیا.  کردم خودم را کنترل کنم ی حرفش در حال انفجار بودم سعنی از انکھی ابا
 : شدی جا تمام منی امروز ، ھمدیبا
 من و یھمونجور کھ تو رو.  ھیکی در واقع دوتاش ی ولکنھی فرق میکنیتو فکر م -

 خودتو گمینم.  نطورمی تو ای برخوردای ، منم روی داررتیروابط و رفتارام غ
 ...  خوبی ولیعوض کن
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 :  حرفم را قطع کردباز
 تو ھشی باعث نمنی ، باز ای رفتار من باعث شد تو اشتباه برداشت کنمیفرض کن -

تا .  یدی پرسیبھتر بود اول م.  ی بگراهی دلت خواست بد و بی و ھر چیُچشمت ببند
 یدونی کھ میدر صورت.  نی بھ جنگ و دعوا و توھی تو شروع کردنی تو ماشمینشست

 کھ بخاطرش ستی نیزی چنیا.  یدی دخودت قبال.  رفتار عادت دارم نیمن بھ ا
 یزود عصب.  ی عوض شدیلیخ.  یستی سابق نشانیتو اصال اون پر. شرمنده باشم 

 . یکنی برخورد میرمنطقی وقتھا واقعا غیبعض.  یری و از کوره در میشیم
 ھم ادی کھ در واقع زی اشتباھھی توجی حد برانی بار بود کھ تا انیاول.  دی ام لرزچانھ

 .  کردمی دانستم تالش میاشتباه نم
 کرده تشیتمام مدت با ھم بودنمان بخاطر اشتباھش اذ.  بودم دهی توپیلی شھرام ھم خبھ

 : دمی نالدانھیناام.  کردی و بحث را تمام مامدی او بود کھ کوتاه مشھی ھمیبودم ول
 دیببخش. باشھ  -

 :  گفتیبا کالفگ.  کردمیاحساس حقارت م.  دی اجازه چکی باشکم
  ؟یکنی مھیحاال چرا گر -

 کردم یسع.  دینی خواستم خرد شدنم را ببینم. شکست دلم .  نکن ھی نگفت گریحت
. کنارم نشست .  آمدند ی اجازه میاشک ھا ب.  دست خودم نبود یول.  نکنم ھیگر

 اش قرار گرفت نھی سیگردنم کج شد و سرم رو. دستش را دور شانھ ام انداخت 
 بھ شرکتش پناه برده بودم ید از زندگی کھ ناامیروز.  زنده شد می برایخاطره مشابھ.

 کھ عطر تنش مھمان ناخواستھ یھمان روز.  آرامم کرده بود نطوریآن روز ھم ھم. 
 . وجودم شده بود

 می موھایلبش را رو.  شکمش گذاشتم ی شدت گرفت و ناخودآگاه دستم را رواشکم
 : گذاشت

 . دمتیبخش.  بسھ ھیگر. باشھ کوچولو  -
 .  بودمی از خاطره ھایی جزشی کوچولو گفتن ھایحت
 :  نثارش کردمی و مشت کم جاندمی خندھی اوج گردر
 ستمیمن کوچولو ن -

 :  بھ خود فشردشتری بمرا
 . ی دادی خونگی کھ قول غذایاز ھمون روز.  یھست -

او ھم مرا .  دیچی درونم پینیریدرد ش.  ھا ھجوم آوردند انھیمور.  فشرده شد قلبم
 : زمزمھ کردم. ا از ھمان روزھ. دوست داشت 

 آبگوشت -
 .  ترقی عمشی شد و بوسھ ھاشتری دستانش بفشار

 
 )شانیپر( 
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 ستی تو گناه نآغوش
  امافتھی در آغوش تو آرامش من
 ستی با آرامش مانوس نی گناھچی ھکھ

 ستی تو گناه نآغوش
  را احساس کرده امتی در آغوش تو امنمن
 ستی محسوس نتی امنی گناھچی در ھکھ

 ستی تو گناه نآغوش
  را لمس کرده امییبای در آغوش تو تمام زمن
 ستی ملموس نییبای زی گناھچی در ھکھ

  امانم بدهپس
 ییبای زنی تا ابد در دل اکھ

 ابمی آرامش
 

 !  منیخدا
 .  داشتمازی نتی آغوش گرم و پر از امننی بھ اچقدر

 . می ھای فرار از تمام خستگیبرا
 . ی حرکت اضافھ اچی حرف و ھچی ھی آغوش ، بکی تنھا
 حس و حال دور نی وقت بود کھ از ایلیخ.  دی طلبی را مالی خِیِ حس آسودگنی ادلم

 مانده بودم
 .  سرم را باال بردمی و کمدمی کشیقی عمنفس

 :  مانده بودی استکان چای رونگاھش
 .  کھ سرد شدنمیا -

 : دمیخند
 . خوادیدلم غذا م. گرسنھ ام .  ستیمھم ن -

 :  جابجا شدیکم
  ؟ارنی زنگ بزنم بیخوری میچ -

 :  ام بھ چانھ اش خوردینی بنوک
 بابا با کالس -

 :  تر آوردنیی پای را کمسرش
  ؟یخوری می چینگفت -

 را نمییلب پا.  لب و چشمانم در گردش بود نینگاھش ب.  کننده بود وانھی نفسش دعطر
 :او ھم مانعم نشد.  دمی خودم را عقب کشی کردم و کمسیبا زبان خ

 . ری من ھمونو بگیکدوم غذاش بھتره ؟ برا -
 .  نگاھم کرد و بعد آرام از کنارم بلند شدیکم
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 را گرفت یشماره ا.  اش را برداشت یگوش.  را بھ مبل چسباندم و نگاھش کردم سرم
 :  نشستمی سفارش داد و باز روبرویو دو پرس سلطان

  ؟یآروم شد -
 : ادم تکان دی را کمسرم

  بھترمیلیخ -
 :  زدھی زد و بھ عقب تکلبخند

 با حرف شھی میوقت.  یُ و داد ، اعتراضت نشون بدغی نکن با جی سعچوقتی ھگھید -
 . ستی نی احترامی بھ دعوا و بیازیمشکالت رو حل کرد ن

 مثل شھرام پدرانھ و بزرگانھ ھم نبود یحت.  کرد ی ھم نمدیتھد.  نبود یخی توبلحنش
 : مظلومانھ گفتم.  شدم ری دانست دلگی مرا مقصر منکھی از ایول
دلم .  داشتم یمن واقعا اون لحظھ حس بد.  یخوب قبول کن تو ھم مقصر -
 ...خواستیم

 :  را قطع کردحرفم
 یقبول کن اشتباه کرد.  شانی ؟ پس کن پری رو مقصر کنگرانی دائم دیعادت کرد -

  سختھ؟نقدریا. و تمام 
 .  دانستمی را نمکردی مدای بودن پگناهی حس بدیرسیھ من م ھر کس بچرا

 ی کھ ضرر می با او بحث کنم چون تنھا کسدی بودم کھ نبادهی مدت کوتاه فھمنی ھمیط
 .  تکان دادمدییسرم را بھ نشانھ تا.  خودم بودم دیکشیکرد و عذاب م

 : دیپرس
  ؟ی ھنوز دودلای ی اشتباه کردیدی فھمیعنی نیا -

 شدن میتسل.  نبود ی کافشیپرچم صلح برا.  جنگ است دانی مکردی فکر مواقعا
 : خواستیم
  تمومش کن لطفاگھید. باشھ قبول  -

 : را باال انداختشیابروھا
 مگھ من شروع کردم؟ -

 :  را عقب بردم و بھ سقف نگاه کردمسرم
 . دی فھمدیتو بھش بگو شا.  است وانھی دنیخدا ا -

 : گاھش کردم را کج کردم و نگردنم
لطفا عفو .  جسارتم ی براخوامی خان بنده از حضورتون عذر مای بردیجناب آقا -

 دییبفرما
 :  کش آمدلبخندش

 دمیباشھ بخش.  وونھید -
 :  زنگ خانھ ادغام شدی با صدادمی کھ کشی راحتنفس

 دیغذا ھم رس -
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 دو دست فشردم و بھ خودم قول دادم کھ نی باز کردن در رفت ، سرم را بی کھ برااو
 .  بودکدندهی با او وارد بحث و جدل نشوم واقعا لجوج و گرید
 ؟یسردرد -

 :دمی سوالش خندبھ
  با تو کلنجار رفت و سردرد نشد؟شھیمگھ م -

 : دی ھم خنداو
 . نمی بچزیمن برم م.  زمیخوب کلنجار نرو عز -

 :با دست مانعم شد.  کمک بلند شدم یبرا
 . دی شما امروز مھمان بنده ھسترینخ -

اصال از روز .  بود ی جنتلمن واقعکی گرفتمی اش فاکتور میُ از غد بودن و لجبازاگر
 .  شده بودمشی اداھا و احترام ھانیاول عاشق ھم

 
.  گذاشتن دستمال سفره را ھم فراموش نکرده بود یحت.  بود دهی چکی شیلی را خزیم

 . دی عقب کشمی را برایصندل
 : نشستم

 یخستھ نباش. ممنون  -
 :  نشستمی گذاشت و بعد روبرویمی مالکیموز

 نوش جان -
 و دادمیبعد از مدتھا با آرامش لقمھ ھا را فرو م.  بود ذیواقعا لذ.  می خوردن شدمشغول

 .  بردمی غذا لذت مری نظیاز طعم ب
 : سرم باال بردم و لبخند زدم.  نگاھش را حس کردم ینیسنگ

  خوشمزه استیلیخ -
 :  چانھ اش قالب کردری را زدستش

 یینجایخوبھ کھ ا -
 . دی پوستم دوری زی خوبحس

.  نگذاشت در جمع کردن ظرفھا کمکش کنم یحت.  غذا در سکوت خورده شد ھیبق
 :  کنارم نشستیکارش کھ تمام شد با دو فنجان چا

  نھای ی بخوری چاشھی امروز قسمتت منمیبب -
 . ش غرق لذت شدم توجھ و محبتاز

 : دیپرس
  ؟یای بی ؟ دوست دارھی تولد سھا چیبرنامھ ات برا -

 مھم شی اصال برادی شاای ؟ رفتی ، او مرفتمی اگر من نمیعنی.  سوالش نشدم متوجھ
 : باز دلخور شده بودم.  نرفتنم اینبود رفتن 

 ؟ی چتو
 :  گذاشتزی می اش را روی خالفنجان
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 شھی مشتریب.  کم متفاوتھ ھی ھاشون ی جو مھمونیول.  با تو برم دمی محیمن کھ ترج -
 کھ بشھ وسط ستی ھم نیجور.  کشھی شبم طول می ھامھی و البتھ تا نیگفت پارت

 و کادوھام بعد شھی مدهی لحظھ برنی معموال آخرکیچون ک.  ول کرد و اومد یمھمون
 دمی پرسنی ھمیبرا.  ھشی ده شب شروع مای  از نھیکال مھمون.  شنیاز اون باز م
 ھ؟یبرنامھ ات چ

 کردم ؟ محال بود بتوانم تا آن وقت ی چکار مدیحاال با.  آراستھ شد زی بود بھ سبزه نگل
 و ی را با آن ھمھ آداب دانای بردتوانستمی ، نمگری از خانھ بمانم از طرف درونیشب ب

 .  بودنش با دختران و زنان جوان تنھا بگذارمیمعاشرت
  چرا؟ی شد؟ ساکتیچ -

 :دمیپرس
 ؟ی بردیتو حتما با -

 :  شدی برزخنگاھش
  ؟ھیمنظورت چ -

 : دمیترس
 ...  خوبنکھی ایعنی بگم ی کھ خوب چھ جورنھیخوب نھ منظورم ا -

 : را قطع کردحرفم
 تو ی مھموننی تو ادمی محیترج.  برم دیبلھ من با.  یُ خودت بکشخوادینم. گرفتم  -

 .  با خودتھمیتصم.  مجبورت کنم خوامی نمی ولیکنارم باش
 

محال بود بتوانم تا .  نداشت من بودم یری گمی حق تصمانی منی کھ در ای تنھا کساتفاقا
 را بھ عھده یری گمی ھم تصملی دلنیبھ ھم.  دانستیاو ھم م.  بمانم رونیآن وقت شب ب

 .  معذبم کندخواستیاحتماال نم. خودم گذاشتھ بود
 ھیاصال شب.  اش بود یبا لبخند ، در حال کار کردن با گوش. کردم  نگاھش ی کالفگبا

 ، بھ ذھنم خطور ثیافکار خب.  نامزدش نگران باشد امدنی نای آمدن ی نبود کھ برایکس
 ی مختلط ، با دخترھای مھمانکی.  داد ی محی او ھم نبودنم را ترجدیشا. کرد 

 توانست تا صبح بدون سر یم.  او بود ی برایناسب ، مکان مدهی ترشدیرنگارنگ و شا
 جواب دی ھم باشی ھای احوالپرسی برای اگر من بودم ، حتیول. خر عشق و حال کند 

 . دادیپس م
 شی برایاگر بودنم در آن مھمان.  نظر گرفتم ری کردم و حرکاتش را ززی را رچشمانم

 ای.  ستی چممی کھ تصمدی پرسی مزخرف ، می ور رفتن با آن گوشیمھم بود بھ جا
 : دمیپر حرص پرس.  دادی بودنم نشان می راھکار برایحت
 ؟یکنی چکار میدار -

 :  را باال آوردسرش
 ؟یشی می جنھویچتھ بابا؟  -

 :دمی دادم و بدون فکر پرسرونی را پر صدا بنفسم
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  بپوشم ؟ی چی مھمونیبرا -
 .  شدمری خودم از سوالم غافلگیحت

 :  را با تعجب باال انداختشیابروھا
  ، لباست با منری بگمیتو تصم.  یشجاع شد. بھ بھ  -

 :رومی می بھ آن مھمانیمتی شک نداشتم کھ بھ ھرقگرید.  کردم دای پی بدحس
 لباس یخودم کل.  ی کنیدر ضمن الزم نکرده ولخرج.  زارمیاحترام م.  ستمیترسو ن -

 . دارم
 : صورتش نشستی روی کمرنگاخم

 ی کن متعادل باشیسع.  یکنی حملھ مھوی.  ھا ی رواشناس الزمی ھستی عصبیلیخ -
 مزخرف ی دانستم اگر دھنم را باز کنم بحث ھایم.  شدم ی عصبشتری حرفش بنی ااز

 :  را برداشتمفمیاز جا برخواستم ، ک.  شودیشروع م
  حملھ ور بشم ، برمنکھیپس بھتره قبل از ا -

 :  گفتی زد و با حالت بامزه ایزی رچشمک
  ؟یکجا بھ سالمت -
 :  اش شدمرهی شده خزی چشمان ربا
 . خونھ -
باز مجبور بودم .  کندی می نھ منت کشزندی بروم نھ زنگ مرونی اگر از در بدانستمیم

 : دھمریی اوضاع را بھ نفع خودم تغاستی کردم با سیپس سع. غرورم را بشکنم 
 . رمیگیمتر شدم خودم باھات تماس مالبتھ تا فردا کھ آرو -

 :دیچی خنده بلندش داخل سالن پیصدا
 دیی فرمایواقعا لطف م.  بانو یمتشکرم پر -

 را محکم بھ شانھ فمی بھ سمتش رفتم و چند بار کدمی جوی کھ پوست لبم را مھمانطور
 : دمیاش کوب

 ی منو مسخره کنیتو حق ندار -
آرنجم را ناخواستھ جمع کردم و اگر .  دی کش دستم را گرفت و مرا بھ سمت خودشمچ

 یبا چشمان متعجب و در حال.  نشستی فکش مری بود زدهیبھ موقع سرش را عقب نکش
 : کرد گفتی خنده اش را کنترل میکھ بھ سخت

 نجای اایب.  ادی ات نمافھیاصال بھ قد و ق.  یکنی قبول نمی ھستی وحشگمیبعد من م -
 .  خانوم کوچولونمیبب
 دهیترس. خواستم بلند شوم کھ مانع شد. در آغوشش افتادم .  دی حرکت مرا کشکی با

 : گفتم
 ؟یکنیچکار م. اینکن برد -
 : دست دستانم را مھار کردکی با
 .  خونھی بری اجازه کفش و کاله نپوشی بگھی تا دکنمی مھتیدارم تنب -
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با ترس بھ .  شھرام افتادم ادی.  زنگ خطر را در گوشم بھ صدا درآورد ھی تنبکلمھ
در .  کردی میفکر کنم شوخ.  آرامم کرد ی کنار چشمانش کمنیچ. چشمانش زل زدم 

 : نگاھم کردیکم.  دادی میگری دی معنادی او شاھیضمن ، تنب
 ؟ی شد ؟ ساکت شدیچ -
 شتریفشار دستانش را ب.  بلند شدن تالش کردم ی را دوست نداشتم براتی وضعنیا

 حرف نگاھش توانستمینم.  بود بیحالت چشمانش عج. مچ دستم درد گرفتھ بود . کرد 
دستانم . داغ شدم .  آورد و ھمان اندک فاصلھ ھم تمام شد کیسرش را نزد. را بخوانم 

 .  کردادیرا آزاد و فاصلھ را ز
 .  کھ دچارش شده بودمینیری ازحس شدمی ولب گزدمی کشسمی لب خی را رودستم
 تجربھ نی قبل اولیقیانگار نھ انگار کھ دقا.  بود ی اش جدافھیق.  نشستمیوبرو رباز

 :  محکم گفتیلیخ.  ھردو نفرمان یعاشقانھ بود برا
 . رمیگی دوش مھیمنم .  رونی بمیپاشو آماده شو بر -

 ینیری و آن شدیکل حس خوبم پر. دور شدنش را نگاه کردم .  جوابم نماند منتظر
 .  مشترکمانی خاطره احساسنی گند زد بھ اولی راحتنیبھ ھم.  داد ی را بھ تلخشیجا
 کیتا آن حد نزد.  قبل در آغوشش بودم یقیدقا.  قابل فھم نبود می براشی حالت ھارییتغ

 مراعاتم دیشا.  کردمی اش را درک نمکبارهیچرا فاصلھ گرفت ؟ سرد شدن ...  یشد ول
 باز ی شود ولکی نزدنی از اشتریتم ب خودم اصال دوست نداشنکھیبا ا.  کردیرا م

 . احساس پس زده شدن داشتم
 
 

 حالش نی الیدل.  می نشستھ بودنی قابل ھضم نبود داخل ماشمی کھ اصال برای سکوتدر
 : دانستمیرا نم

 ؟یچرا ساکت -
 : آنکھ نگاه کند جواب دادیب
 .  کدوم مزون ببرمتکنمیدارم فکر م -

 : دیپرسی نظرم را نمیحت
  ؟ی چیمزون ؟ برا -

 :  را گرفتدستم
 .  تولد سھایبرا -

 : کردماخم
 .  لباس دارمیخودم کل.  ستیچرا؟ گفتم کھ الزم ن -
 : را باال انداختشی ابروی تاکی
 دوست دارم خودم برات لباس انتخاب کنم -
 :  ناراحت شدمشتریب
  داره؟یرادی من اقھیمگھ سل -
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 :  رافشرددستم
  نکن لطفایمسائلو با ھم قاط!  داره یچھ ربط -

 :  را گرفتی شماره اکردی میھمانطور کھ رانندگ.  آرام بود لحنش
 ؟یخوب! الو سھا  -

 . دمی سھا را شنغی جیصدا
 یای بی تو ھم بخوادی گفتم شایری برم مزون خانوم خشانی با پرخوامیم -

 . بدون آنکھ نظرم را بپرسد او را دعوت کرد.  بود جالب
 نمتیبیم.  زمی عزیاک -

 : را کنار گذاشتیگوش
 سالم رسوند -

 :  گفتمپرحرص
 سالمت باشھ -

 : دادرونی را پر صدا بنفسش
 ھ؟ی سھا کیدونی شد؟ االن کھ میباز چ -

 : را بھ در چسباندم و بھ سمتش برگشتمپشتم
 سھارو خوادی داغون اصال دلم نمافھی قنی من االن با ا؟یدیپرسیبھتر نبود نظر منم م -
 نمیبب
 :  بھ سمتم انداختی نگاھمین
 ی مثل روح شد؟ی ندارشیچرا آرا -

 : درشت کردمشی را براچشمانم
 . ھمرام نبودلھیوس.  خونھ شما بودما نکھی مثل ادیببخش -

 :  را گرفتدستم
 ی قابل تحملشمی آرایتو ب.  ستی نزای چنیسھا اھل ا.  باباالی خیب -
 شی آرای بگفتی مشھیشھرام ھم.  امدی کالمش بود خوشم نھی چاشنی شوخنکھی ابا

 بھ مزون دنیجوابش را ندادم و تا رس.  گرفتی نمرادی از ظاھرم اچوقتیھ.  یقشنگتر
 و رفتی کھ ھزار جا می کھ گذاشتھ بود گوش دادم البتھ با فکریبھ آھنگ فرانسو

 . گشتیبرم
 
 ) شانیپر( 
 
 
 

 .  شده بودی طراح و مدرنکی واقعا شیری خانوم خمزون
 اول ساده بھ دی در ددیشا.  ی شده ای اشھی قصر شکی ی از سالنھایکی وارد ییگو

 .  واقعا منحصر بفرد بودی ولدیرسینظر م
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 می بودی کوتاه مجلسی ھاراھنیما در قسمت پ.  مخصوص داشت ی قسمت لباس ھاھر
 .  کننده بودجی گی متنوع بھ راستیطرح ھا و رنگھا. 

 و یمی قدانی کھ از مشتردادی با سھا نشان میری و مودبانھ خانوم خمانھی صمرفتار
.  نبودن فروشنده ھا بود لھی کھ داشت ، پیی ھای از خوبگری دیکی.  نجاستیولخرج ا

 ، یی ورودمان ، فروشنده قسمت مربوطھ جلو آمد ، بعد از خوش آمد گویھمان ابتدا
 ھم مثل جوجھ اردک پشت گرید.  خدمت است  دریی بھ راھنماازیگفت در صورت ن

 . سرمان قدم رو نرفت
 یلی خی بود و نور پردازنھیھر چھار طرفم آ.  داخل پرو رفتم ای بردی لباس انتخاببا
 . داشتییبایز

پشتش .  کرده بود دای پی نور اتاق جلوه خاصری لباس زییمویرنگ ل.  دمی را پوشلباس
.  افتادی منیی ھا پانھی شل لباس تا وسط سقھی بود و یفی ظراری باسن تور بسیتا باال

 : سھا چند ضربھ بھ در زد
  جون ؟ی پریدیپوش -

 : بدون توجھ بھ من در را تا انتھا باز کرد.  باز کردم ی را کمدر
 . نی ببای بیبرد.  زمی عزیچھ ناز شد -

 دلم یلی اش ، خکبارهیبا توجھ بھ سرد شدن .  ندی مرا ببای بردخواستی ھم دلم ممن
 نی اری لباس و زنی پوستم در ایدی دانستم سفیم.  نمی عکس العملش را ببخواستیم

برق نگاھش را .  وجب شد شی ھای خاکسترزری لریاندامم ز. نور کامال در چشم است 
 .  و غرق لذت شدمدمید
 . ارمی بگھی مدل دھیبزار .  ومدی خوشم نادیز -

 آمد کھ از او بخاطر رفتار ی غرغر کردن سھا میصدا. در را بستم .  کردم خی باز
 . گرفتی مرادی ادبانھ اش ایب

 ری لباس را زی رگال ھایبا وسواس خاص.  و از پرو خارج شدم دمی لباس پوشعیسر
 : من متعجب شددنیبا د.  کردیو رو م

 رون؟ی بیچرا اومد -
 :  زدمپوزخند

 . ستی اضافھ ندی بھ خریازیپس ن.  من لباس دارم زمیعز -
 :  خوردنی طرف چشمانش چدو
 .  برات انتخاب کنمخوامی کالم گفتم خودم مھی. باز زد بھ سرت  -
 : باال بردمی را کممی صداتی عصبانبا
 خوامی نمیعنی خوامی نمگمی میوقت -

 : دخالت کردسھا
 ؟یاری در می بازوانھی چرا دیبرد. زشتھ بھ خدا .  ؟ ساکت ھوی نی شدیبچھ ھا چ -

 :دی با اخم بھ او پرایبرد
  ما دونفرهنی مسالھ بنیدخالت نکن ا -
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 نوع حرف زدنش عادت نیانگار بھ ا.  خالف تصورم سھا اصال ناراحت نشد بر
 :  را در آوردشی را کلفت کرد و اداشیصدا. داشت 

 منو با خودت ی شما دو نفره اشتباه کردنیاگھ ب.  ما دونفره نیدخالت نکن مسالھ ب -
 خودت یتو برا.  بپوشھ نھ تودی باگھی دیکی ؟ی نظر بدیی تو تنھاشھیگھ مم.  یآورد

 . نظر بده
 :  آرامتر از قبل گفتایبرد

 کوتاه بود و ھم یلیبابا اون لباس ھم خ.  دارم لی حرفام دلیمن برا. تو دخالت نکن  -
 . نازک و بدن نما

 :دی بھ او توپسھا
 اری نخودیبھانھ ب.  ھم خوب بود یلی ؟ خی شدیرتی غیاز ک... ِاوا  -

 آن لباس دنیواقعا فکر کرده بودند بخاطر نخر.  دادمی گوش منشانی بی بحث لفظبھ
 : حرفشان را قطع کردمیناراحت شده ام ؟ با دلخور

 . ستی لباس ننی ادنی نخرای دنیاصال حرف من سر خر.  لطفا دیبس کن -
 مثل یآن ھم از طرف کس. گرفتھ شدنم است دهی ، مشکل من نادمی بگوخواستی مدلم
 . ستی گرفتن ندهی اھل ناددانستمی کھ مایبرد

 ی گذاشتم زمان مناسبای دست بردیلباس را رو.  ندادم اشک چشمم را تر کند اجازه
 :دمیظاھرم را حفظ کردم و با لبخند از سھا پرس.  زدن حرف دلم نبود یبرا

  ؟دیکنی پرو نمیزیشما چرا چ -
 رفت و دستم را ای بھ بردیچشم غره ا.  تر از آن بود کھ موضوع را کش دھد دهیفھم

 : گرفت
  دارمازی نتی و ھم فکرقھی کھ بھ سلزمی عزمیبر -

 .  با آرنج بھ او زدی ضربھ محکممیشدی رد مای کھ از کنار بردھمانطور
 .  تکان دادشی بھ نشانھ تاسف برای سرایبرد
 . کردم با نگاه کردن بھ لباس ھا فکرم را آزاد کنم یسع.  می رفتیگری قسمت دبھ
  چطوره؟نیبھ نظرت ا -

 :  داخل دستش نگاه کردم با توجھ بھ رنگ برنزه پوستش گفتمی تاپ سرخاببھ
 د؟یکنی ست میبا چ.  نمی تنتون ببی رودیبا -

 : کردینیری شاخم
 ینجوری اکنمی میری ؟ احساس پی منو جمع نبندشھیم -

 :  را کج کردمگردنم
 چشم -

 :  در را ببند گفتنکھی پرو شد و قبل از اوارد
 . شھی بھ الالش نزار پررو می لی لادیز.  پسره خل و چلھ نیا -

 . ستی دانست در دل من چھ آشوبیاو کھ نم.  جوابش بھ زدن لبخند بسنده کردم در
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 سرگرم زی می اتاق نشستم و خودم را با ورق زدن ژورنال روی مبل روبرویرو
 . کردم

 اجازه ھست؟ -
 دستھ مبل نشست و دستش را ی ھا ،روی توجھ بھ تک و توک مشتریب. بود ایبرد

 : دور شانھ ام انداخت
 .  اخم نکنخودی ندارم پس بی کھ حوصلھ ناز کشیدونیم -

 : را بھ سمتم گرفتیپاکت.  تی از عصبانی رگھ اچی ھیب.  آرام بود شیصدا
 عادت ندارم باج بدم -
 :  گفتمرمی آنکھ پاکت را بگیب.  است دهی را خرراھنی ھمان پدمی فھمدهیند
 ستی نی کوفتراھنی پنیدرد من ا.  رمیمنم عادت ندارم باج بگ -

 :  را خم کردگردنش
 . ھی دردت چدونمیم -
 چیارکشتھ ھ کیای بردنیاز ا.  ماند ی نممی بود آبرو برانطوری بود ؟ اگر ادهی فھمیعنی

 : دمیپرس.  بود طانیچشمانش ش. سرم را باال بردم .  نبود دی بعزیچ
  ؟ھیدردم چ -

 :  زدیزیچشمک ر.  ام نشاند و بلند شد ینی بی رویعی سربوسھ
 گمیبعدا م -

 دهی را بھ دازمین.  مرد بود کیاو .  بود دهیشک نداشتم فھم.  شدنش را نگاه کردم دور
 چرا ؟.  گرفتھ بود دهیشدن درک کرده بود و عمدا ناد

  خانوم خوشگلھ؟میبر -
 :  تعجب بھ سھا نگاه کردمبا
  ؟رونی بی اومدیشما ک -

 :  خاص خودش گفتطنتی و با شدی را کشدستم
 یگفتھ باشم ، برد.  کھ باج داد بھت نمیبیم.  مزاحمت نشدم ی گرم معاشقھ ھستدمید -

 . دهی باجش خوابنی پشت اثانھی ھدف خبھیمطمئن باش .  ستایاھل باج دادن ن
 :  اش لبخند زدمی شوخبھ
 ستی نثی خبادیاونقدرام کھ بھ نظر م -
 : تعجب نگاھم کردبا
 شھی باورم نمیکی نینگو کھ اصال ا -

 :دمی عوض کردن صحبت پرسیبرا.  بود نی ھمقتی حقیول.  کردم ی ھم باور نممن
 لباس چطور بود؟ -

 :  شصت و اشاره اش را بھ ھم چسباندانگشت
 ھمون کھ تو ذھنم بود. ھلو .  بود یعال -

 :  گرفتمی می اش حس خوبی ذوق و انرژاز
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 و رو ری لباس زیمن معموال کل.  ی سرعت لباس انتخاب کننی بھ اکردمیفکر نم -
 .  کنمدای پلمھی کھ باب میزی پوشم تا چی و مکنمیم

 :دیخند
 . نھیشی بھ دلم مادی کھ بھ چشمم میزی چنیاول شھیھم. برعکس من  -

 :دیپرس.  می رفتای سمت بردبھ
  ؟ مدالش تک و بھ روزنینی ببیخوای عروسشو نمیلباسا -

در .  نگاه کردم ایبھ برد.  بودم امدهی دوباره لباس عروس کنار ندنی ھنوز با پوشمن
 : جواب دادم.  شدی نمدهی دیزیچشمانش چ

 اون باشھ دفعھ بعد -
 .  مخالفت نکردندچکدامیھ

 : دستم را گرفت.  می زودتر از مزون خارج شدای و بردمن
 اخمات باز شد -
 :  بھ سمتش انداختمی نگاھمین
 . دلم گرفت. اخم نکرده بودم  -

 :  خم کردی را کمسرش
  بگودی جدزی چھی.  گرفتھ است شھیدلت کھ ھم -

 :  شدمناراحت
  ؟یریمی می نندازکھیکال ت -

 : ستادی امیروبرو
 دیاالن با.  کنمیدرکت نم. داغون .  ی انرژیب.  ی ھستی جورھی.  ندازمی نمکھیت -

 ؟یخواستی نمنویمگھ ھم.  یخوشحال باش
 :  رساندهمی کھ انگار لطف کرده و مرا بھ آرزوزدی حرف میجور

 دادی مامی ، پزدی بود کھ ھر روز زنگ می ک؟یتو چ.  خواستمی منویفقط من بودم کھ ا -
  رفتھ ؟ادتی، آرامش برام نزاشتھ بود؟ 

 : کرداخم
 یستی کھ نرمال نی توئنی ؟ ای خواستگارومدمیمگھ ن. سر حرفمم موندم .  نرفتھ ادمی -
 . یزنیانگار ھنوز تو گذشتھ دست و پا م. 
 : دمی پرستی عصبانبا
 بود کھ بھ ھر سازت نی گفتم تا االن ؟ جز ای ؟ مگھ چزنمیمن تو گذشتھ دست و پا م -

 . ی کھ عوض شدیی ؟ تودمیرقص
 اش نھیدستش را دور شانھ ام انداخت و مرا بھ س.  نشد ی تصورم اصال عصببرعکس
 : چسباند

 .  ترسمیفقط م. باور کن عوض نشدم  -
 :  فاصلھ گرفتمیکم
 ؟ی ترسی میاز چ -
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 :  شدرهی چشمانم خبھ
 . گذرهیم.  ستی نیم مھزیچ -
 .  آمدن سھا حرفمان ناتمام ماندبا

.  لحظھ ترسش مھم نبود نی در ایول.  دانستم ی ترسش را نملیدل.  دی ترسی مایبرد
 شی دادم ترس ھایاجازه نم.  بود ی کھ از حسش بھ خودم مطمئن شده بودم کافنیھم

 .  قرار دھدریعشقمان را تحت تاث
 
 ) شھرام( 
 
 

 ھرازگاھي
َ را ھرس کنتخود َ.. 

 .. ھاي اضافیت را بزنشاخھ
 .. تمام شاخھ بریده ھایت بایستپاي
 .. سختي ھایتتمام

 ..دردھایت
 

 .. کن خودت راباغباني
 .. بدت راخاطرات

 .. کنی سوارتاب
ُسبک  .. کن فکرت راَ

 .. ھرچھ آزارت مي دھداز
 

 .. باشریاضیدان
 .. و کتاب کنحساب

 .. زندگیت را جمع کنخوبیھاي
 ..ِ بد زندگیت را کم کنآدمھاي

 .. .. چیز خوب مي شودھمھ
 
 
 ی کھ گاھیی ھابیفراز و نش.  است بی دارد فراز و نشادی ما آدم ھا زی کھ زندگیزیچ

 در یکنی فکر میگاھ.  انی گری و گاھی خندانیگاھ. کندی منی غمگیآدم را شاد و گاھ
 ...  و گاه دریاوج

 خودت را در چند نکھیجز ا.  گذرندیھمھ م.  است تحمل ھمھ آسان.  ستی مھم ننھایا
 کند ، ریی تغزی و ناگھان ھمھ چی احساس کنی و خوشبختی کھ نھ ، در بطن شادیقدم
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 و تنھا ، ی باشفیآنوقت است کھ اگر ضع.  تی ، اعتقاداتت ، تمام زندگتیتمام باورھا
 . ی پاشیفرو م

 .  باشمفی نخواستم کھ ضعی نبودم ولیقو.  دمی من فرو نپاشیول
 . تنھا ھم نبودمی کنارم نبود ولیکس
 .  خدا را داشتممن
 .  خدا را دارممن
 . می زندگی تک تک لحظھ ھادر
 .  مردهی بستھ و احساسخی ی من مانده باشم با قلبتی اگر در نھایحت
. ر  من ، ھم تلخ بود و ھم دردآوھی زندگقتیحق.  روبرو شوم قتی گرفتم با حقادی من
 من اتفاق ی برای ولشدی نفر ھم با آن روبرو نمکی دی کھ از ھر ھزار مرد شایقتیحق

 .  جا نزدمیبا عمق دردش آشنا شدم ول.  و زجر آور بودنش یبا تمام تلخ. افتاد 
 .  را کنارم داشتممی نزدم چون خداجا
 .  االن خوبممن

 کیانگار از .  کشدی مری بدنم از درد تی تمام استخوان ھایول.  کشمینفس م.  ام زنده
 .  پرت شده امنیی بھ پایبلند

 . حس شده استیروحم ب....  روحم و
  شدنش گفتماھچالھی کھ با صداقت در چشمانش زل زدم و از سی از ھمان روزدرست

. 
 .  زدمادی اش را در صورتش فریاقتی لی کھ بی روزھمان

 .  او گفتم تا خودم بشنومبھ
 می باورھاشھی بھ رشھی درونم را بلند کردم تا گوش کر وجودم بشنود کھ چطور تیصدا

 . خورده است
 عاشقانھ ام را با ی ھر شب قبل از خواب ، روزھا و شبھایول.  کشمینفس م.  ام زنده

 .  آورمیزجر باال م
 .  ، ذره ذره از تار و پود وجودم خارج شودانتی عشق و خروسی آورم تا وی مباال
 .  دارمازی و شبانھ نی ذره اھی پاکسازنی بھ امن

 ی ناراحترمی آن را بگی جلوشتری ھر چھ بدانمی می بھ خوبی است ولندی ناخوشاگرچھ
 .  شودی تر میام طوالن

 .رودی نمنی از بی راحتنی بھ اروسی ونیا
 .  شودی از ذھن پاک نمی آساننی خاطرات مشترک بھ انیا

وادارام کرد .  گفتیخودش ھم م.  ستی نی کافی دکتر آرام خوب است ولیراھکارھا
 ھر چند بد ، ی و پررنگ شدن ھر خاطره ایادآوری کھ سمینقاط مثبت خاطراتم را بنو

 . ندهی آی برایاری ھوشای.  درس عبرت ای.  داشتھ باشدمی برای تواند نقطھ مثبتیم
را در ذھنم " بس کن" آورند ، واژه ی داد کھ ھر وقت خاطرات بد ھجوم مادی من بھ
 .  کنمنیگزی ندھم و مثبت ھا را جاتی اھمیبھ افکار منف.  بزنم ادیفر
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 .  تا آن حس خجالت ترک شدن توسط عشقم را کمتر کنمکندی مکمکم
 .  بودن کھ نتوانستھ ام او را نگھ دارمی کمبود و ناکافاحساس

 . قی خودم با آن نارفسھیمقا.   کمتر شده استزی نمی ھاسھی روزھا مقانی ایحت
 ...  او در آغوشدنیکابوس د.  کمتر شده اند می ھاکابوس

 می ناراحت کننده و آزار دھنده ، چند درس مثبت برای داستان ھانی مھربان از ادکتر
 .  کرده استدایپ

 ی بھ بازگشت دوباره و برقراردی ، پنجره امگری ، ترک شدنم بخاطر فرد دنکھی ااول
 منتظر نمانم چون مطمئن ھودهی بشودی باعث منی بستھ است و امیبا او را بھ رومجدد 

 .دی رذالتش را نخواھم بخشنیھستم کھ ا
 فکر کردن بھ یعنی نی اتفاق باعث شده رابطھ ام با او کامال تمام شود و انی انکھی ادوم

 اعتماد دوباره.  دی جدی ھاتیموقع
 روابط را ی مقاومت در برابر چالش ھاتی تجربھ ، ظرفنی بدترنی ، با انکھی اوآخر

 عبور کنم و می ترسھانیقدرتم چند برابر شده است و توانستھ ام از بدتر.  کرده ام دایپ
 .  آماده شومندهی رابطھ بھتر در آکی داشتن یبرا

 .  و تفکرات دکتر مھربان استناتی تلقنھای اتمام
 .  مضحک و خنده آور استیادی زکنمیر م فکیاما گاھ.  کنمی روز مرورشان مھر
 کھ ی کسانھی بھ حال بقی کرد پس وانی با من چنختمی رشی کھ تمام عشقم را بھ پایزن

 . کننددای بھ بعد بھ خلوتم راه پنیقرار است از ا
 . کنمی بھ اطرافم نگاه می مثبت تردی و با دکنمی دکتر مھربان آرام عمل مھی توصبھ

 است و از لکردهیتحص.  کندی کار ممی ، چند سال است کھ برایری خانوم وزنی ھممثال
 شھیھم.  پوشد ی مکی ششھیھم. متانتش مشخص است کھ لقمھ حالل خورده است 

 نشده بودم فشیچرا تا بھ حال متوجھ صورت ظر.  کنمی نگاھش مقتریدق.  زندیعطر م
 .  نگاه کنمیگری ددی بھ او بھ دتوانمیم چرا من نیول.  ری پذتی است و مسئولیجد. 
 .  خاص خودشی ھاییبایبا ز. مثل تمام زن ھا .  زن است کی ھم او

 . از من استمشکل
 خنددی میلیخ.  جلف ی ھم کمدیشا.  باستیاو ھم ز.  است ی آنطرفتر خانوم مرشدیکم
 چگاهی و ھدزددی چشم مشھی کھ ھمیریبرعکس خانوم وز.  شود ی ھم مرهی خیگاھ. 

 . زندیزل نم
 من سرشار از ؟یمن چ.  تجربھ اند یھر دو مجرد و ب.  ستندی جفت من ننھای ایول

 ... ، تجربھ عاشقانھ ، ھمسرانھ ، خائنانھ. تجربھ ام 
 .  آن زنی برادانستمشی ناباب مقی رفی کھ روزیدختر.  ھم بود نازیپر

 . زن من ناباب بود.  او نبود ناباب
 ... آن زن ھم.  دی بود رسقشی بھ آنچھ النازیپر
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. مثال رفتھ اند ماه عسل .  رمیگی را می ، شماره علرومی کھ بھ سمت اتاقم مھمانطور
.  میدی و با ھم دومی خوردیزید.  ی و علنازیمثل پر.  مشھد میرفت.  میما ھم رفتھ بود

 .  او حرمت شکستیول.  میداخل حرم عھد بست
 از لحن صحبت کردنم نفھمد کنمی میسع.  کندی ھم آرامم نمی حرف زدن با علیحت

 انتی خی ھم بھ علنازی پری ممکن است روزیعنی.  ام را ی ھم زبانی و بییاوج تنھا
 . کند

.  زن شھروز مایس.  شھره یحت. مثال مادر خودم .  ستندی زنھا مثل ھم نگفتی مدکتر
 .  آنھا ھم منتظر تولد فرزندشان بودندیراست

 وسط تنھا نیا.  بودند شانیھر کدام سر خانھ و زندگ.  ری و اممی و نگار ، مربھروز
 .  کھ باختھ بود من بودمیکس
 " ... بس کن" . " بس کن " کشدی مادی گوشھ ذھنم فریزیچ
 .  صدا گوش کنمنی بھ ادیبا.  فشارمی طرفم سرم را محکم مدو

 . کنمی مبس
 یگاھ. دش را کرد  کار خویباز عل.  ستی دانم کیم.  خوردی ضربھ کوتاه بھ در مچند

 اعتماد یبھ رفاقت عل...  ی نخوربیفر"  زندی مادی در سرم فریثی و خبیفکر موذ
 "  تو ببنددشی خالھ ناکامش را بھ رخواھدی مدیشا. نکن 

  تو ؟امی بتونمیم -
 ی و برای کھ بھ خواھش علیکس.  دمیحسابدار جد. آرزوست .  درست است حدسم

ھر چند .  ستی کار بلد نادیز.  کندی می با ما ھمکاردای جدیدور کردنش از افسردگ
 . زدن مخ من.  ستی او چھی کار اصلدانمی میبھتر از ھر کس

  توایب -
 : گذاردی ممی را جلوی بندد و فنجان چای را پشت سرش مدر
 دیشیآروم م.  ھا ی اسھی کنیاز. گل گاوزبونھ  -

 ادی و فررونیاز اتاق پرتش کنم ب خواھدیدلم م.  زنمی دلم بھ فعل جمعش پوزخند مدر
 " محالھ من با تو ازدواج کنم. دست از سرم بردار " بزنم 
  دکتر آرام چھ بود ؟زیتجو
 . ی منفی افکار مثبت بھ جاینیگزیجا
 سرخ یرگھ ھا.  کنمی نگاه مشی آبیادیبھ چشمان ز.  دادن من نبود بی قصدش فردیشا

 . کنمیتشکر م.  دزددیچشم م.  نمیبیچشمانش را م
 ممنون -

 : زندی ملبخند
 .  نگرانتون بودیعل -

 کھ با دیگوی می زبانیبا زبان ب.  کھ حرف نگاھم را خوانده است دانمیم.  است باھوش
 پست شده ام نقدری ایِاز ک. از خودم .  کشمیخجالت م.  وارد اتاقم نشده است ینقشھ قبل

  ؟دھمی بھ افکارم اجازه مانور محانھیکھ وق
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 .  پوشانمی را با کف دو دست مصورتم
 . دارمی باز و بستھ شدن در دستم را بر میبا صدا.  دانم ی نمگذردی مچقدر

 . کندی می آرزو دھن کجی خالیجا
 
 
 ) شھرام( 
 
 

 چھره ام شده است ، بھ نفکی کھ جزء الی کرده و من ھمچنان ، با اخمخی گاوزبان گل
 . کنمی آرزو نگاه می خالیجا

 . ستمی گذشتھ نی آن آدم روزھاگری دانم کھ من دی می از ھر کسبھتر
 .  جا گذاشتھ اممی ھای را در آلبوم کودکمی ھاطنتی لبخند ھا و شانگار

 .  خودم تنگ شده استی برادلم
 .  کشمی را بھ عقب ممی اندازم و با تمام قدرت موھای بھ فنجان میگری دنگاه

 . تھ است چنگ انداخمی وجدان بھ گلوعذاب
 .  حق نداشتممن
قرار .  را مقصر بدانم گرانی خودم دی ھای نداشتم و ندارم کھ بخاطر کج فکرحق

 .  ، تقاص گناه آن زن و معشوقھ اش را پس بدھندگرانی دستین
 زن کی او بھ عنوان گاهیجا.  تنھاتر از من دی شایحت.  بود مثل خودم یکی ھم آرزو

 منصفانھ در ریچطور توانستھ بودم غ.  بھ من در جامعھ عذاب آورتر بود نسبت
 موردش فکر کنم؟

.  کنمی ام را چک میبیروزنگار ج.  فرستمی ام لعنت میرعقالنی خودم و افکار غبھ
 و چندش آورم ییایخولی از افکار مالدیبا.  بود گریجلسھ بعد با دکتر آرام سھ روز د

 افکار نی دست و پا زدن در ایسھ روز برا.  رفتم ی زودتر مدیشا.  گفتمی مشیبرا
 .  بودادیز

رفتارم بد نبود ."  ذھنم بھ تکاپو افتاده است یقسمت موذ.  افتد ی نگاھم بھ فنجان مباز
 " .  اشتباه نکنمدیشا.  ھم بھ خودم ربط داشت اتمیذھن. 

 " بس کن."  مثبت باشم دیبا.  کشمی مقی نفس عمچند
 " بس کن"

 ر دکتر آرام چھ بود ؟راھکا.  تمرکز کنم کنمی میسع
 " تیفرار از موقع. "  پوشم ی و کتم را مدارمی برمزی می را از روچمی و سوئیگوش

 خودم ی حتای ھی ، نسبت بھ بقی شدن افکار منفادی کھ باعث زیی ھاتی از موقعدیبا
 . شدمی دور مشدیم

 در جواب کنمی میسع.  شومی با چشمان نگران آرزو مواجھ مکنمی را کھ باز مدر
 :  لبخند بزنمیریخانوم وز"  مھندس؟ ی آقادی بری مفیتشر" سوال 
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 . گردمیبرم -
در قدم اول ، .  دکتر یبھ تک تک حرف ھا.  فکر کنم دیبا.  شوم ی شرکت خارج ماز
 .  از خودم سوال بپرسمدیبا

 جدا و تمام حس ھا و افکار بد امروزم را نی از سالنامھ داخل ماشیدی سفبرگھ
 .  داردی عصبستمی سی رویمی مستقری نوشتن تاثگفتیدکتر م.  کنمی مداشتادی
 
" 
 ؟ مگھ تو حرفھا و شھی مکی باعث شده کھ من فکر کنم آرزو با ھدف بھ من نزدیچ

 حرکاتش عشوه و جلب توجھ ھست ؟
  ھستم ؟ی من نقشھ بکشھ ؟ مگھ من کی برای علدی باچرا
 ؟ی داریلی چھ دلتی منفی فکرایبرا

 "  باشھ؟تونھی می و آرزو چھ نکتھ مثبتی علی حرکات و رفتارھاپشت
 
 .  بگذرامی ھر سوال را خالی جلودیبا

 .  جوابنی مثبت تریبرا
 .  مدافعلی وککی مانند درست

 .  با افکار مثبت دفاع کنمدیبا
 . شومی شرمنده تر مکنمی فکر مشتری چھ بھر
 کنم افتضاح بود ی کھ بھ خودم اجازه داده بودم کج فکرنیھم.  کشمی خودم خجالت ماز
 تا اوردمی از دلش در مدیبا.  حق را نداشتم نیمن ا.  ینسبت بھ عل. نسبت بھ آرزو . 

 .  االن نھیول. از بار عذاب وجدانم کم شود 
 .  اندازمی مبمی و داخل جکنمی را مچالھ مکاغذ

 . زنمی پک مقی و عمکنمیوشن م را رگاریس.  کندی دانم قدم زدن آرامم میم
 . ندی نشی عرق کرده ام میشانی پی سرد ھوا روسوز

 و بھ سمت کنمی را تمام می روادهیپ.  شدن را کم دارم ماری آشفتھ بازار فقط بنی اانیم
 . گردمی برمنیماش

ھر کس سرگرم کار خودش .  شوم ی مثبت وارد شرکت می اعصاب آرامتر و ذھنبا
 و زنمیلبخند م.  کندی خم میسرش را بھ نشانھ سالم کم.  کنمیاه مبھ آرزو نگ. است 

 . دھمی سرم را تکان مرومیھمانطور کھ بھ سمت اتاقم م
 . نمی نشی مزیپشت م.  کنمی مزانیکتم را آو.  دارم ی بھترحس

 .  استزی می دست نخورده روفنجان
 .  خواھدی داغ میدنی نوشکی دلم

 شوم ی مکی کار نزدیانی بھ ساعات پاشتری و ھر چھ بکنمی را با کار سرگرم مخودم
 . کندی متمیسوزش گلو و درد استخوان اذ.  شود یحالم بدتر م

 .  بھتر باشد امشب را مھمان مادر شومدیشا
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ھنوز اصرار . بخصوص بعد از جر و بحث با مادر .  پشت سر گذاشتم ی سختروز
 می شوی ،از ھم دورتر مشودی مرشتیھر چھ اصرارش ب.  ردی زن بگمیدارد کھ برا

 شی امشب را پخواستیمثال دلم م.  رسد ی بار مکی ی بھ ماھدارمانی دی حتیگاھ.
 آن زن ، ی براشی ھانیو نفر  ھاحتی از ھمان بدو ورود نصیخانواده ام باشم ول

 . شروع شد و بعد ھم عکس دختران دوستانش
 .  مادرانھ او نداردی ھاھی گالی برایی نا آرامم جایزندگ

 .  خواھدی شدن مماری و بدن کوفتھ شده دلش تی گلو درد لعنتنی چند اھر
 .  کاسھ سوپ گرمکی

 .  پراندی مرا از جا می زنگ گوشیصدا
 ؟ی جان خوبیسالم عل -

 : گلھ مند استشیصدا
 صدات چرا گرفتھ؟. سالم گل پسر  -

 :  متوجھ وخامت حالم نشودکنمی میسع
 ا خوردم کم سرمھی -

 : نگران استلحنش
 ی ؟ حتما دکترم نرفتی نبود بخوری اگھی دزیچ -

 . کنمی شدت سرفھ مبھ
 .  کھیضی مریلیخ.  بابا یا -

 : کنمی کنترل می را بھ سختسرفھ
 . ستمینھ اونقدرام بد ن -

 :  خشکی سرفھ ھاباز
 .  تو اون خونھیدی چپیی تنھاھیچ. پاشو برو خونھ مامانت  -

 : زنمی مپوزخند
 .شمیبخوابم خوب م -

 : کندی محتی و نصزندی غر مگری دیکم
 ارنی آرزو برات سوپ بای مامان زنمیپس من زنگ م -

 :  ھم آرزوباز
 خاص یای گرفتاریھر ک.  ی بشی مزاحم کسخوادینم. خوبم .  ی نکن علتیاذ -

 . خودشو داره
 . کندی کھ او کار خودش را مدانمیھر چند م.  کندی نماصرار

 . کنمی تخت مچالھ می و خودم را روکنمی را قطع متلفن
 بھ یبھ سخت.  زنمیپوزخند م.  زنندی چشمانم گرم شده است کھ زنگ خانھ را متازه

 :  رومیسمت در م
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 بلھ ؟ -
 :چدیپی شھره در گوشم میصدا

 وونھی درو پسره دنیباز کن ا -
  نبود؟آرزو

 قابلمھ و پاکت شلغم داخل دستش ،  شھره ، با آنیصورت عصبان.  کنمی را باز مدر
 :  دانم کھ مادر او را فرستاده استیم.  کندیلبم را بھ خنده باز م

 کنھی چھ ذوقم منیبب.  نمی ببری بگناروی اای خرس گنده؟ بیخندی می بھ چیھو -
 : برمی مشی گرفتن قابلمھ پی و دستم را براکنمی مسالم

 . یداغھ نسوز -
 وقفھ حرف کھ نھ ، غر یب.  خوردی تھ دلم تکان میزی محبت خواھرانھ اش چنی ااز
 :زندیم
 ؟یدکتر رفت.  کشھیخجالتم نم.  نوریمنو ازون سر شھر کشونده ا -
 : خندمیم
 ھی معمولھی سرماخوردگھیخوبم . نھ  -

 : کندی را کج مدھنش
 رو قلبت زهیریم عفونتا نیا.  یعقل ندار. فقط قدت دراز شده ھا . خوبھ خوبھ  -

 . ھایشیداغون م
 نتی و شروع بھ گشتن داخل کابرودی بھ سمت آشپزخانھ مکندی محتی کھ نصھمانطور

 :  پرسمیم.  کندیھا م
  ؟ی گردی میدنبال چ -

 : داردی را برمی تھ گودبشقاب
 ھم کخونھی بھش؟ چھ تاریدی خونھ چسبنی اھیچ.  کردم دایپ. تو خودتو خستھ نکن  -

 . نمیروشن کن اون المپارو بب.  یراه انداخت
ظرف .  تنگ شده بود شی کھ چقدر دلم برافھممی مشتری بزندی حرف مشتری چھ بھر

 :  رودی مفشی گذارد و بھ سمت کی مزی میسوپ را رو
 . بخور تا سرد نشده -
ده ام لذت آنقدر از آنھا دور شده ام کھ فراموش کر.  دھمی قاشق بغضم را فرو منی اولبا

 : گذاردیبستھ قرص را کنارم م. داشتن خانواده را 
. درمان سرخود .  دمی ، برات قرص خری ترسیخوب چون از دکتر رفتن م -

 . بعد بخور.  بپزه زارمیم.  دمیبرات شلغمم خر.  ھا یکپسوالرو بھ موقع بخور
 :  بھ محبت خواھرانھ اشزنمی ملبخند

 . ممنون.  یدی زحمت کشیلیخ -
 چرخاند و بھ سمت ی بھ سرعت سرش را منمیبی اشک را در چشمانش مرقب

 :  رودیآشپزخانھ م
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من فقط زحمت . مامان پختھ .  ستیکار من ن. خودتو لوس نکن . خوبھ خوبھ  -
 برم شلغمارو بزارم بپزه.  دمیآوردنشو کش

 :  پرسمیم
 شونیبچھ ھا چطورن؟ کاش آورده بود -

 : زندی مغر
 . ی معرفتیب.  شونیدیدی میومدی می بودی خوبیی شن؟ اگھ داضی کھ مرنجای اارمیب -

.  بد یلیبد شده ام خ.  دارم مانی انیبھ ا.  روزھا ھمھ حق دارند جز من نیا.  دارد حق
 :دھدیادامھ م

 ای دختره یدونی ؟ اصال مادی مای دننامی بچھ شھروز اگھی چند روز دیدونیاصال م -
 پسر؟
 :  سوالش ندارمی برایجواب

  ؟ادی مای دنیک. پسره  -
 :  آوردی را در ممیادا
  ؟یخوای مازمینکنھ کارت امت.  باھوش نیآفر -

 خوبھ ی از خصلت ھایکی.  میھر دو ساکت.  کشمی روم و در آغوشش می سمتش مبھ
 : زندی بھ شانھ ام می جانیمشت ب.  است شیشھره ، دخالت نکردن ھا

 ؟یدیچشم شوھرمو دور د. ول کن منو خرس گنده  -
 :  سوزاندی دلم را مشی صدابغض

 شدمی مضی ، زودتر مریای شم تو مضی مردونستمیاگھ م -
 : کندی و بھ سمت آشپزخانھ پا تند مگرداندی را برمشیرو

 حواست ھست ؟.  ھا ی انداختیمن و از کار و زندگ -
 :شودی بندد و مشغول شستن ظرفھا می بند مشیپ.  کندی می شوخدانمیم
  ؟ کپک زدنایچند وقتھ ظرفاتو نشست -

 : لی تعطیجز روزھا.  کنمی نمیمن اصال آشپز.  کندی ممغلطھ
 . ثوابم داره.  بارم واسھ داداشت بشور ھی ی شوھرت شستی ھمھ برانیحاال ا -
 :  و بھ سمتم برگشتدی مشت آب بھ صورتش پاشکی
 .  بارم مامان مجبورم کردھی نیھم.  شھیداداشم پررو م -

  روزھا ھمھ نگرانم بودندنیا. او ھم نگرانم بود .  قرمزش دلم را بھ درد آورد چشمان
: 
 .  کنمدای خودمو پکنمی میدارم سع.  دی مدت تحملم کنھی -
 :  را نگرفتشی اشک ھازشی جلو رگرید
 . دونمیم.  ی داداشدونمیم -

 :  شانھ ام گذاشتیسرش را رو.  بغلش کردم گری رفتم و بار دجلو
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 تو مییخوایما فقط م.  نداره خودوی بی ارزش غصھ خوردنای زندگیدونیخوبھ کھ م -
 شھیدر ھم.  یشگی ھمون شھرام ھمیشیباز تو م.  رسنی خوبم میروزا.  یشاد باش

 .  چرخھی پاشنھ نمھی یرو
 .  با اوستحق
 .  چرخدی پاشنھ نمکی ی روشھی ھمدر
 

 , زیبا زیستمیتوان
 , چنان سخت کھ از عاطفھ دلگیرشویمنھ
 ,کھ بمانیم میان بدوخوب,  چنان بي مفھومنھ

  ھا میگذرندلحظھ
 ))))فکر امید(((( باشیم و پراز گرم

 , باشیم و سراسر خورشیدعشق
 )))) زندگي ھمھمھ مبھمي از ردشدن خاطره ھاست((((( 

  ھرکجا خنداندیمھرکجاخندیدیم
 نجاست آزندگاني

 تلخیھا خیال ھمھ ي بي
 
 

 .  و پرمفھومشبای زی و شعرھادی بود و مطالب مفتی موفقمجلھ
 از یصبح با حس بھتر.  آرامم کرده بود یادی قبل ، حرف زدن با شھره تا حد زشب

 .  بھ شرکت آمدمی شدم و با انرژداریخواب ب
 .  آرزو باعث تعجبم شده بودی خالی چند جاھر
 ی را نمشیچرا.  گرفتھ است ی امروز مرخصیگفت برا.  دمی پرسیری خانوم وزاز

 ھم بود نیالبتھ احتمال ا.  تعجب داشت ی بود جاامدهی با غذا نشبی کھ دنیھم. دانست 
 . بھ حرفم گوش کرده و اصال بھ او نگفتھ باشدیکھ عل

 گفتی میحس.  شود ی تفاوت باشم و خودم را با کار سرگرم کنم اما نمی بکنمی میسع
 . کھ از من دلخور است

 ترسم تماسم او را بھ یم.  شومی ممانی پشدهی نرسھی بھ ثانی ولدارمی را برمیگوش
 . اندازدیاشتباه ب

.  است امدنشی او و نری از فکرم درگی ھر چند گوشھ اکنمی را در کار غرق مخودم
 . رمی گی تماس می آرزو با علی بھ جای آورم ولی ھم طاقت نمتیدر نھا

 . دی تماس گرفتدی بارم شما افتخار دادھیچھ عجب . بھ بھ سالم  -
 :  شده اممانیپش
 ؟یخوب. سالم  -
 : خنددیم
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 ؟ی بھتر؟ تو چطورنیازا.  و گشتن دنیبلھ چرا بد باشم ؟ کارم شده خوردن و خواب -
 : می دانم چھ بگوینم
زنگ بزنم حالتو  ھیگفتم .  نتونستم درست باھات حرف بزنم ودی حالم خوب نشبید -

 . بپرسم
 :  خنددیم
  مھندسیزود سر پا شد.  خالھ خانوم ما معجزه کرده ی کھ سوپانمی بیم -

 کی زدمی بود ؟ حدس مامدهی ؟ پس چرا ناوردی قرار بود سوپ بیعنی خالھ ؟ سوپ
 :  لنگدی کار میجا
 خانومت کجاست ؟ -
 رسونھی جا سالم منیھم -
 تو ھم سالم برسون. ممنون  -
 . میگردی ورا ؟ ما احتماال فردا برمنی ایخوای نمیزیچ.  داداش یسالمت باش -

 :  آرزوستری ھمچنان درگفکرم
 . دیخوش باش.  یبھ سالمت -
 :  پرسدیم
  ؟ تعارف نکنیخوای نمیزی چگمیحواست کجاست ؟ م -

 :  دھمی مجواب
 ؟یکار ندار.  دکتر ینھ آقا -

 بار بدون فکر شماره آرزو را نی و من امینکی میخداحافظ.  رود ی ملی تحلشیصدا
 .  شودی میانتظارم طوالن.  رمی گیم

 .  دھدی نمجواب
ھر چھ بود در ذھنم .  بھ او نزدم یمن حرف بد.  کنمی را مرور مروزی داتفاقات
 . ستی نی دلخوری برایلیپس دل. گذشت 

 . کندی کردنھا آرامم نمھی توجنی ایحت
 یقرار است برا.  شود ی وارد میری و متعاقب آن خانوم وزخوردی ضربھ بھ در مچند

 ی دور کاریبرا* VPN  ارتباطکی کھ پدرش از کارکنانش است ، یشرکت
 .  پس فردا با آنھا ھماھنگ کندای فردا ی براخواھمیاز او م.  می کنجادیکارمندانش ا

 غرورم یا رو پتی گذارم و در نھای را با ذھن آشفتھ پشت سر مماندهی ساعت باقچند
 :  دھدی جواب معی سریلی بار خنیا.  رمی گی و باز شماره اش را مگذارمیم
  مھندسیالو سالم آقا -

 :  صحبت کردن نداردطی مھندس؟ حتما شرایآقا
 بد موقع مزاحم شدم ؟ -
 :  دھدی مکث جواب میب
 دیی امرتونو بفرماکنمیخواھش م. نھ اصال  -
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 یسکوتم طوالن.  بھ او زنگ زده ام ی چی برادانمی نمیحت.  است ی رسمیادی زلحنش
 :  تماس قطع شده استکندیفکر م.  شود یم
  افتاده ؟یاتفاق.  مھندس یالو آقا -

 :  شومی و بھ دروغ متوسل مکنمی را صاف ممیصدا
 امروز دمی سوال بپرسم کھ دخواستمی از شرکتھا میکینھ درباره صورتحساب  -
 . دیومدین
 : پرسدیم
 در خدمت ھستم.  دیی بفرمادی داریوالھر س -

 : زندی حرف می رسمیلیخ.  یلعنت
  پرسمیفردا م.  ستی نینھ مشکل -

 : کندی سکوت میکم
 . ممکنھ فردا ھم نباشم -

 : می گوی می عصبیبا حالت.  شود ی ملی تبدنیقی بھ حدسم
 . دی کار منو لنگ بزاردیتونی خانوم شما نمدیببخش -

 :  بردی را باال نمشیصدا
 در یری و ھم خانوم وزیھم خانوم مرشد.  مونھی کارتون لنگ نمدیمطمئن باش -

 .  کارا ھستنزی رانیجر
 : می آی نمکوتاه

 قانع لی دلنکھیمگھ ا.  داره خانوم ؟ کار شما بھ شخص خودتون مربوطھ یچھ ربط -
 دی داشتھ باشومدنتونی نی برایکننده ا

 : کندی کوتاھش را رھا منفس
 . می موضوع بعدا صحبت کننی درباره ادیاگھ اجازه بد -

 :  نداردی فکر اضافھ اچی ھشیمغزم گنجا.  من بعدا وجود نداشت یبرا
 میکنی صحبت منجای ادیاری بفیتشر.  ستی نیمشکل -

 : کندی مکث میکم
 . شھی داره تموم میاالن کھ ساعت ادار -

 : کنمی را قطع محرفش
 . نتظرتون ھستمم. من کار دارم ھنوز  -

 تی ھدف مجلھ موفقی ساعت انتظار را با ورق زدن بکی و من کندی نممخالفت
 . دی آیتمام کارکنان رفتھ اند کھ او م.  گذرانمیم

 .  اتاقم را باز گذاشتھ امدر
بھ .  ستی مھربانش نشھی از لبخند ھمی خبری است ولدهی مرتب و ساده پوششھی ھممثل

بھ .  میھر دو معذب ھست.  کنمی شوم و او را بھ نشستن دعوت می مزی خمیاحترامش ن
 :  شومی بلند می چاختنیبھ بھانھ ر.  نشستھ ام زیخصوص من کھ پشت م

 . دیزحمت نکش -
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 ی از در دوستکنمی میسع.  نمی نشی و خودم ھم ھمانجا مگذارمی مزی می را روفنجانھا
 : وارد شوم

  ؟دیخوب ھست -
 :  استنی بھ زمنگاھش

 . ممنون -
 : کنمی را صاف ممی شده است گلوی طوالننمانی بسکوت

  سرد شدتییچا -
 . نمی خواھم عکس العملش را ببیم.  کنمی از فعل مفرد استفاده معمدا

 چانھ اش ریدستش را ز.  دو دل است ی زدن حرفی برافھممیم.  شود ی ام مرهیخ
 : دیگوی و با تأمل مکندیمشت م

  باھاتون راحت باشم ؟تونمیم -
 : کنمی خم می را کمسرم

 . حتما -
 : دوزدی را بھ من منگاھش

 ی دو جا برایکی.  ومدمی ننی ھمیامروزم برا.  گردم یمن دارم دنبال کار م -
 .  قرار دارمییفردا ھم جا. مصاحبھ رفتم 

 دور نی باشند مطلقھ است ادهیاگر فھم. ناراحتش کرده است یحتما کس.  کنمی متعجب
 : ستیاز ذھن ن

  گفتھ ؟یزی چی اومده ؟ کسشی براتون پی تو شرکت مشکلیعنی بپرسم چرا ؟ شھیم -
 :  شودی ثابت مشی ھایآب
 .  ندارهی بھ اونا ربطممی تصمنیا.  نجای دارم ای خوبیاتفاقا ھمکارا. نھ اصال  -

 : کنمی ماخم
  ؟ھی چلشیپس دل -

 : چاندی پی را دور دستش مفشی کبند
 مستقل یمنم برا.  باعث شد یالبتھ اصرار عل.  اشتباه بود نجایاز اولم اومدنم بھ ا -

.  مشغول شم یی ھر جاشدی خاصم نمطیخوب بھ خاطر شرا.  داشتم ازیشدن بھ کار ن
 اشتباه نکھی مثل ایول.  کارم ، بھ من اجازه دادن طی بابت محی علدییخانواده بعد از تا

 .میزاشتی متیمعذور  شمارو تودینبا. کردم 
 :  را قطع کردمحرفش

 .  دوستمھنی بھتری ؟ علیتیچھ معذور -
 :  ام شدرهی خباز

 . دی دادنکاروی دوستتون بھ من انیشما بخاطر بھتر.  جاست نی ھمقایمشکل دق -
 :  منظورش نشدممتوجھ

  داره ؟ی چھ اشکالنیخوب ا -
 :  تکان دادنی سرش را بھ طرفکندی کھ پوست لبش را مھمانطور
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 کی نزدی من برادی فکر کنخوامینم.  صادق باشم دیبزار.  بگم ی چھ جوردونمینم -
 .  کشمی مای دمیشدن بھ شما نقشھ کش

دلم .  نمی نشی و دوباره مزمی خی ھدف از جا برمی توجھ بھ صراحت کالمش ببا
 :  از فکرش مطمئن شودخواھدینم
 د؟یدی رسجھی نتنیھ ا زدم کھ شما بی حرفای کردم یمن رفتار -

 :  لرزدی چشمانش ممردمک
.  ھیلی تجربھ ھامون خی نباشھ ولادی سنمون زدیشا. نھ شما . نھ من .  میستیما بچھ ن -

 ی واقعا از بعضیول.  شمارو محکوم کنم خوامیمن نم.  زد دیھمھ حرف ھا رو نبا
مثال .  کنھی رنگ عوض مھوینگاھتون .  دهی حس بھ من دست منیبرخوردھاتون ا

بھ خدا .  کھ منم بھ خودم شک کردم دیکرد  با شک بھ من نگاهی ، جورروزی دنیھم
 بد ی فکرادمیترس.  زنگ زد گفت براتون سوپ بپزم ، جرات نکردم ی علشبی دیوقت
.  دی حق داردمی نشستم با خودم صادقانھ فکر کردم ، دی وقتی نگفتم ولیبھ عل.  دیبکن

 کنمیم  و فکرشمیپ و راست بھم توجھ کنھ دچار اشتباه م مرد چھیمنم اگھ االن 
 مقصر دونستن ی برایلیپس دل.  نی اگھ اون شخص شما باشیرفتاراش با منظوره حت

 . ستیشما ن
 

 ی آرام نشده ام اما حس عذاب وجدان و شرمندگشی از حرفھاگفتمی بود اگر مدروغ
 :  بودتریقو
  ؟دی بردیی خوای منی ھمیبرا -

 :  را تمام کرد و بھ چشمانم زل زدفی با بند کیباز
 کھ دائم قرار دی باشیطی روزتون تو محشتری نصف بنکھیا.  ستی نی کمزی چنیا -

 کھ مبادا طرف مقابل کھ از قضا دیباشھ بھ حرکات و حرفا و رفتاراتون فکر کن
 از توان حداقل.  واقعا عذاب آوره وفتھی دوست خواھرزادتونھ بھ اشتباه بنی تریمیصم

 زیشما کھ شاھد ر.  ندارم ی خوبھیوان ری روحطیمنم مثل شما شرا. من خارجھ 
 روزھا و خوامینم.  نشدم تی کمتر از شما ھم اذی ، ولشتری بگمینم.  دیمشکالتم بود

 طی محھی.  خوادیمنم مثل شما دلم آرامش م.  بگذره زای چنجوریشبام با فکر کردن بھ ا
 ترسم یم.  نیھم.  نرمال ی زندگھی.  نازی مثل شما و پریدوستان خوب.  یامن کار

 .  کار نکنمنجای بھتره انی ھمیبرا.  شما بشم یناخواستھ باعث ناراحت
 

از افکار پوچ و . از خودم .  دمیخجالت کش.  دی را با صداقتش بھ صورتم کوبقتیحق
 شتری بواستمخینم.  کردم وانمود کنم کھ اشتباه برداشت کرده است یسع.  ام یمنف

 :  شوددهیرنج
  داشتمیاگھ ناخواستھ برخورد اشتباھ.  خوامیمن معذرت م -

 :  بھ جلو خم شدی را قطع کرد و کمحرفم
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 نی حساس و بدبیادی من زدیشا.  دی کنی نگفتم کھ شما عذرخواھناروی ایبھ جون عل -
. صبرم کم شده .  بازم ی زود خودمو میلی روزا خنیا.  ستی دست خودم نیشدم ول
 . ُ برمیزود م
 : دی صورتش چکی رواشکش

 . دیواقعا ببخش.  گفتمی بھ شما مناروی ادینبا -
با ھمان .  حال خرابش من بودم نیمسبب ا. بھ خودم لعنت فرستادم .  دی لرزی مدستش

 . دی کشرونی بی را باز کرد و بستھ قرصفشیدست لرزان ک
 تمام افکارش درست بوده میجرات نداشتم بگو. اندم  را با کف دو دست پوشصورتم

 یتنھا کار. بلند شدم .  در توان من نبود ی ولکردی اعتراف آرامترش منی ادیشا. است 
 .  بود کھ مانع رفتنش شومنی اآمدیکھ از من بر م

 
 
 )شانیپر( 
 
 
 

 :  کردم گفتمی کھ بھ پرند نگاه مھمانطور
 . ی کمکم کندیبا.  باشم یمن مجبورم تو اون مھمون -

 : ی بود و عصبکالفھ
محالھ .  بابارو یشناسی کھ انگار نمیزنی حرف می برا خودت ؟جوریگی میچ -

 .ی باشایبزارن تو شب با برد
 : را قطع کردمحرفش

ھر .  شب اونجا بمونم ستیدر ضمن قرار ن.  دارم اجی بھ کمکت احتگمی منیبرا ھم -
 . ردم گی تموم شد برمیوقت مھمون

 :  از جا بلند شدی عصبی حالتبا
 کھ ساعت ده شروع شھ ، تا پنج صبحم ادامھ داره ی ؟ مھمونشانی پری آوردریبچھ گ -
بھ خدا بھ .  رهی نکن کھ حوصلھ ندارم شرش دامن منم بگاتی بازی قرتنی اھیمنو قاط. 

 .  چھ برسھ بھ تودنی مریبھ منم گ.  خودم مشکل دارم یاندازه کاف
 :  نفرت نگاھش کردمبا
.  دی جا بھ دردم بخورھی تونیکیآرزو بھ دلم موند .  دیھمتون مثل ھم.  یگیراست م -

 نی عادت داری ؟ خوب وقتی چرا بھ ما نگفتنیگیبعد م.  تو مشکالت تنھا بودم شھیھم
 برام ی غلطچی داره حرف زدن باھاتون؟ تا االن ھی ، چھ لزومدیپاتونو عقب بکش

 .اصال اشتباه از من بود کھ بھ تو رو انداختم.  ی بکنخوامیبھ بعدم نم نی ازینکرد
 : دی را کشمیبازو

 .  چشمگنی من بگم می انگار ھر چیزنی حرف منی ھمچ؟یگیچرا زور م -
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 : دمی را کشدستم
 . کنمی می غلطھیخودم .  نمیولم کن بب -
 
 سجاده نشستھ بود و در حال ذکر گفتن یمادر رو.  رفتم رونی ھمان حالت از اتاق ببا

 ! بود ؟ی بود کدهی ام بھ مھر رسیشانی کھ پی بارنیآخر. بود 
 .  ھم نگاه کردمی روحی تسبی افتادن دانھ ھابھ

 .  خودم تنگ شدی برادلم
 .  ھفده ، ھجده سالھشانی پریبرا
 ... شی و روزه ھاشدی کھ نمازش قضا نمیشانیپر
 . بودم را جا گذاشتھ شانی پرآن

 .  پنج سال قبلھمان
 . فی مدرسھ در جشن تکلیی سجاده اھداکنار

 . ھمرازم.  کھ تا روز قبل از عقدم ھمدمم بود ی اسجاده
 .  سپرده شدی ، بھ فراموشمی عقد ، کنج کمد ، کنار دفتر آرزوھای فرداو

 را از آب نوای روم و لیبھ آشپزخانھ م. کندیمادر بند دلم را پاره م" هللا اکبر "  یصدا
 . ستی ننی دانم عطش وجودم چاره اش ایھر چند م.  کنمیسرد پر م

 . گذارمی منکی را کنار سی خالوانیل
 . یمتیبھ ھر ق.  رفتم ی می بھ آن مھماندیبا
  را مشخص کنمی مھمانفی تا قبل از آمدن پدر و پرھام ، تکلدیبا.  گردمی سالن بر مبھ
: 
 .  دعوتمیمامان من پنج شنبھ مھمون -

 :کشدی را از سر مدشی گذارد و مقنعھ سفی مھر می تا کرده را روچادر
  کجا ؟؟یمھمون -

 :  شروع شدیبازپرس
 . استی بردیتولد خواھر ناتن -

 : کندی متعجب
  ؟یخواھر ناتن -

 :  دادن نسبت ھا را ندارمحی توضحوصلھ
  برمدیبا. منم دعوت کرده . پنج شنبھ تولدشھ .  خوردن ری مادر شھیدوتاشون از  -

 : کندی را تا مسجاده
  ؟یستی نایمگھ با آقا برد. خوب برو  -

 :  دھمی را تکان مسرم
 کشھی طول مروقتی تا دشونی مھمونی ولمیچرا با ھم -

 : دھدی را ماساژ مشیزانو
 ؟ی اونجا باشی تا آخر مھمونھیچھ اصرار.  یای زودتر بیتونیخوب م -
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 :  دھمی مرونی کالفھ ام را بنفس
 وسط مجلس تونمینم.  ھا مھی تولد خواھرشوھر ناتنگمی مامان ؟ میگی می چیدونیم -

 . ستمیبچھ کھ ن.  کننیھزارتا فکر م. زشتھ .  امیول کنم ب
 : کندی نگاھم میجی گبا
 شتری ، بیھ بمون ، اگدی چکار کنن ؟ بعد شما کھ ھنوز عقد نکردخوانیمگھ م! وا  -

 ارنیبرات حرف در م
 :  حرفم را بزنمدی چطور بادونمینم
خواستم کھ . ممکنھ تا چھار پنج صبح اونجا باشم .  ستی نامینجوریا. ِنھ مادر من  -

 .ی باشانیشما در جر
 :  زده نگاھم کردرونی چشمان ببا
 .  ؟ امکان ندارهیدی می ؟ جواب باباتو پرھامو چیگی میچ -

 :  برمی را باال ممیصدا
  اونجارمیبا شوھرم م.  رمیتنھام نم.  ستمیمن بچھ ن -

 :  زدپوزخند
.  کننی ؟ بدبخت ، فردا پس فردا ھزارتا حرف بارت می اغھی صای یشوھر عقد -

 . ی االن حرمتتو نگھ دارنیبھتره خودت از ھم
.  اش شده ام غھی صی کرد پنھانی فکر مدیشنی می کھ اگر کسی اغھی صگفتی مآنچنان

 : کنمیحرفش را قطع م
 .  ندارنایُ امل بازنیاونا از -

 : زندی شود غر می بلند منی کھ از زمھمانطور
 یھر کار دوست دار.  گمی خودت می ؟ من برامیُحاال ما امل شد. دستت درد نکنھ  -

 . جواب بابات و برادرتم با خودت. بکن 
 : کندی دخالت مپرند

 زشتھ وسط گھیراست م.  شھی شب کھ ھزار شب نمھی ؟یکنی متشیمامان چرا اذ -
 ادیمراسم پا شھ ب

 :  شدیعصب
 . کنھی فرق منی اتیوضع. تو دخالت نکن  -

 : دی گوی مضیرا پر غ"  نیا" 
 چرا؟ چون مطلقھ ام؟ -

 :شودی چشمانم براق مدر
 شب ھی ، ی بشنودی ھزارتا سرکوفت باشینجوریھم.  یزنی و حرف میدونیخوبھ م -

 .  چسبوننی ھزار تا برچسب بھت میکھ باھاش بمون
 :  باال نرودمی صداکنمی میسع
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.  تولده تولد گمی بمونم ؟ دارم مای شب با بردھی رمی من م؟یگی می چیمتوجھ ھست -
 نای بابا اخوامینم.  شھی وقت مریفقط د.  گردمیبر م.  ششی شب بخوابم پستیقرار ن
 ھ؟یادیتوقع ز. بفھمن 
 : تمام شده است طاقتش

  بابات اجازه بدهنکھیمگھ ا. اصال امکان نداره . نھ  -
 :  شومی موانھید
 نی چھ ندنی ، چھ اجازه بدگمی االن دارم منی ھمیول.  رمیگیاز بابا اجازه م. باشھ  -

اصال .  زن مطلقھ ھی.  زنم ھیبھ قول تو .  ستمیبچھ ن.  شده یمتیبھ ھر ق.  رمیمن م
.  نداره حرف شماھارو گوش کنم یلیدارم ؟ پس دل.  از دست دادن ندارم ی برایزیچ

 . یتی محدودچیبدون ھ.  دختر ھینھ .   زنھی.  زنھ آزادم ھیمن 
 :چدیپی کوتاه پرند در ھم مغی با جزندی کھ بھ صورتم می ادهی کشیصدا

 . ببند دھنتو -
 : ردی گی را مانھی مپرند.  کنمی و با خشم نگاھش مگذارمی صورتم می را رودستم

 ! مامان -
 ندارد تی اھممی کھ برایزی لحظھ تنھا چنیدر ا.  برم ی بھ اتاق پناه متی عصبانبا

 . سوزش صورتم است
 

 ، ییانگار روابط زناشو.  را دارم ی اغھی صیحس زنھا.  را در آورده اند شورش
حالم از طرز فکرش بھ ھم .  شود ی ملیمختص شب است و صبح و ظھر تعط

 . خوردیم
 و رو ریخودم را با ز.  کردنش است ی شنوم کھ در حال راضی پرند را میصدا

لباس .  کنم دای آن شب پی برای لباس مناسبدیبا.  کنمی کمد سرگرم میکردن لباس ھا
 در یبا کالفگ.  است کری در و پی از حد بشیب.  خوردی بھ درد آن شب نمای بردییاھدا

ھمزمان .  اندازمی تخت میخودم را رو.  ندارم م را ھنکاریحوصلھ ا.  بندم یکمد را م
 : ندینشی کنارم منھیپرند دست بھ س.  شودیدر اتاق باز م

 خونھ ما گفتمی کرده بودم میاگھ من عروس.  رسھی بھ ذھنم نمی راھچیباور کن ھ -
 . زاشتنی نمنایگرچھ اونم بابا ا.  شب یمونیم

 :  زدمطعنھ
 زنمی مخ شوھرتو مکردنیالبد فکر م -

 :  سرخ شدصورتش
 ی شعوریواقعا ب -

 کرده بودم ی روادهیز. حق داشت .  بلند شود کھ با گرفتن مچ دستش مانع شدم خواست
 :  آوردمی حرف دلم را بھ زبان مدینبا. 
 قھر نکن.  گمیُاعصابم خرده چرت و پرت م. باشھ بابا  -

 :  گفتجانی باشد با ھدهی بھ ذھنش رسی انگار فکرکدفعھی.  سکوت کرد یکم
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 .  تو اتاقت سرک بکشنانی ؟ اونا کھ نمیدی و خوابیضی مرمی بگیخوایم -
 :  آمدند بھ سراغمی مردم ھم نمیمن اگھ م.  نبود ی بدفکر

  ؟می کنی راضیمامانو چھ جور -
 : دی را داخل دھان کشلبش

 . میکنی می فکرھی اونم یبرا -
 :  را نامحسوس تکان دادمسرم

 . نھی بگم ؟ فکر کنم تنھا راھمون ھمی چدونمینم -
 : دیپرس

موھاتو .  مانتالن ی سانتیادی مامانش مشخص بود زافھی ؟ از قی پوشی میلباس چ -
 ؟ی رنگ کنیخواینم

 :  دادمجواب
 . دونمیھنوز نم.  دارم ادیلباس ز -
 

 ساعت ثابت ینگاھم رو.  دادی اتاق ، خبر از آمدنشان مرونی پرھام و بابا از بیصدا
  ؟شدمی از خانھ خارج مدیچطور با.  ساعت خانھ بودند نیمعموال ھم.  میھشت و ن. شد 

 را یھر درز.  دوتا نبود یکیمشکالتم .  فرو بردم می دستم را داخل موھای کالفگبا
 .  کردی دھن باز مگری دی گوشھ اگرفتمیم

 تلخ و ی روزھای مشکالتم ھستند و بھ زودنی تری درزھا سطحنی ادانستمی اگر ماما
 ی و سجده شکر بھ جا مشدمی می ھا راضیری ، بھ ھمان درزگدیسختم خواھند رس

 .  شده استری کھ چقدر زود دمی فھمی مری دیلی خشھیاما افسوس کھ ھم. آوردم 
 ،استرسم کمتر شده ی حضور در مھمانی برامھی راه حل نصف و نکی کردن دای پبا

 ی را انجام می مربوط بھ عروسیدھای و کم کم خرمی را گرفتھ بودشی آزماجھینت. بود 
 روزمره ام ھی آرامش بھ زندگی بر وفق مراد بود و کمیاوضاع تا حدود.  میداد

 آرامش ھا اعتماد نکنم نی کرده بودم بھ ادتھر چند عا.  شده بود قیسخاوتمندانھ تزر
 .  نشده ھم باشمینی بشیو گوش بھ زنگ طوفان پ

 بر ھم زدن سکون درونم بر سر راھم ی برای بھانھ اشھیھم.  ھم نبود نی از اریغ
 .  بودرمی از تقدی ھم قسمتنیا.  گرفتیقرار م

 پروژه رستوران یوارھای از دیکی بر سر رنگ و طرح یری امی کھ با آقاھمانطور
 .  توجھم را جلب کردیی آشنای صدامیکردی تبادل نظر منتویز
 .  قرار داشتمیبا جناب مھندس موسو -

 پنج سال ، شب و کینزد.  صدا را نشناسم نیمحال بود ا.  قلبم باال رفت ضربان
 .  شده بودنی صدا عجنیروزم با ا

 :  فاطمھ آمدیصدا
  ؟ی شما آقاخوامیعذر م -

 :  در گوشم نشستشیصدا
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 .  ھستندانی در جریریجناب وز. زرگر ھستم  -
 خراب کردن من آمده بود ؟حتما باز ی برایعنی ؟ کردی چکار منجایاو ا. دی پررنگم

.  کند ی من بازیمحال بود با آبرو. او نامرد نبود ! اما نھ . پرھام مزاحمش شده بود 
 .لرزش دستانم شروع شد

 د؟یخوب ھست!  فیخانوم شر -
 :  نگاھش کردمدهیترس.  بود یریام
 . االن اصال تمرکز ندارم.  بعد ی صحبتمون باشھ براھی بقشھیم -

 :  را خم کردسرش
 حتما. بلھ  -
حتما .  آمد ی نمشیصدا. خودم را پشت در پنھان کردم .  بلند فاصلھ گرفت ی قدم ھابا

 شانھ ی رویدست.  خودم نشستم و سرم را گرفتم ی صندلیرو. داخل اتاق مھندس بود 
 آب قند را بھ دستم وانیھمانطور کھ ل. فاطمھ بود. با وحشت سر بلند کردم . ام نشست 

 :دی پرسدادیم
  ؟یخوب -

 :  جواب گذاشتمی را بسوالش
  بود ؟ی آقاھھ کنیا! فاطمھ  -

 : کردزی را رچشمانش
  ؟پی قد بلند و خوش تی آقانیھم -
 .  سرم را تکان دادمفشی توجھ بھ تعریب
 :  گفتطنتی شبا
  گمشده منمھیفکر کنم ھمون ن -

 :  نداشتمی شوخحوصلھ
  بود ؟یک.  نکن فاطمھ تیاذ -

 : ستی حالم خوب ندیفھم
 گفتنی مییزای چھی دونمینم.  شرکت یستمای سی قرار داشت برایبا مھندس موسو -

VPN, VIP,VNP ش؟یشناسیچرا ؟ م.  اوردمیواال من سر در ن 
 نجای من ادانستی نمیاو حت.  نداشت یس آمدنش بھ من ربطپ.  دمی کشی آسوده انفس

 :دیفاطمھ پرس.  کنمیکار م
 شی شناسیم.  با توام ؟ییکجا -
 :  شناسمی او را می بھتر از ھر کسمی بگوخواستیدلم م.  نگاھش کردم یجی گبا
 آره -
 :  خاص خودش گفتطنتی شبا
 میزنیاول آب قندتو بخور بعد درباره اش با ھم حرف م -

 :  نگاه کردم و سرم را تکان دادمشی لبخند دندان نمابھ
 آب قند چرا؟ -
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 :  آنکھ لبخندش را دور کند گفتیب
 ی آقانیاز ا.  ولش کن نارویا.  ارمی برات بستی گفت حالت خوب نیری امیآقا -

 مجرده ؟ حلقھ دستش نبود.  بگو برامپیورزشکار خوش ت
 : کردمیاخم کمرنگ.  ختی تھ دلم فرو ریزی ، چکندی می دانستم شوخی منکھی ابا
 .  حلقھ نداره مجردم باشھی ھر کستیقرار ن -

 :  کردزی را رچشمانش
 ی بعد اجباری آقا بودنینکنھ قبال عاشق ا!  یزنیمشکوک حرف م!  ھست یزی چھی -

 کھ تو ذھن پاستی آقاھھ ؟ آخھ ازون تنی اشی و دلت موند پیبا شوھرت ازدواج کرد
 زود باش راستشو بگو.  شھیحک م

.  جوابش را بدھم کھ در اتاق مھندس باز شد یخواستم بھ تند.  شدم ی بار عصبنیا
 : شتاب زده از جا بلند شدم

 حاال چکار کنم ؟.  نھی منو ببخوامینم. فاطمھ کمکم کن  -
فاطمھ ھول تر از من .  شدنشان بھ اتاق ما ضربان قلبم را باال برد کی نزدیصدا

.  جا پشت در بود نیبھتر.  می نداشتی آنچنانیگرچھ تفاوت قد.  ستادی امیوبروکامال ر
 .  قرار گرفتمی لحظھ فاطمھ جلونیخودم را بھ سرعت پشت در انداختم و در آخر

 کھ بھ ی کلماتش ، نظم جمالتش و آرامشی ، مکث روشی صدای ولدمشیدی نماصال
 .  گذاشتی مری قلبم تاثی تعداد تپش ھای روکردیطرف مقابلش القا م

دستم را .  با ھم بھ سمت اتاق کنفرانس رفتند دادی محی مھندس توضی کھ براھمانطور
.  فاطمھ ھم بھتر از من نبود تیوضع.  دادم رونی قلبم گذاشتم و نفسم را پر صدا بیرو

 را بھ سمت ی و مابقدی آب قند را برداشت و نصفش را سر کشوانی توجھ بھ من لیب
 : فتمن گر

  تو بخورنمی اایب -
 را اتشی را گرفتم و محتووانیل.  حرکتش خنده ام گرفت نی آن ھمھ استرس از انیب

 . دمیسر کش
 :  گفتنشستی من می صندلی کھ روھمانطور

 ی محمودی براشدی می و ترانھ نبودن ؟ چھ سوژه ای خانوم ھراتمیشانس آورد -
 جانمان

 .  و من در دل خدا را شکر کردمدی خندینخود
 .  ھنوز در گوشم بودشی حرف ھانیآخر.  با شھرام روبرو شوم خواستی دلم نماصال

  ھای بھ من بدھکارحی توضھی تو یول -
 . بود"  حیتوض"  نی و زمان بدھکار بودم ، ھمنی کھ بھ زمیزی روزھا چنیا

مقنعھ اش را .  میده بودھر دو نفرمان ھول کر.  فاطمھ را صدا کرد ی موسومھندس
 . صاف کرد و بھ سرعت از اتاق خارج شد
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 یبرا.  تا رفتنش ھمانجا پشت در بمانم دادمی محیترج.  زدم ھی پشت سرم تکواری دبھ
ناخواستھ دلم گرفت و .  مشغول صحبت بود یریبا ام.  کردم زی گوش تشی صدادنیشن

 .  چنگ انداختمیبغض بھ گلو
فاطمھ بھ سرعت نور خودش را بھ من .  برگشتم زیدم پشت م از رفتنش مطمئن شیوقت

 :رساند
 رفت -

 :  را بھ نشانھ دانستن تکان دادمسرم
 دمیفھم -

 : دمیپرس.  بود بی عجمی بودنش برانجای ھمھ شرکت ، انی انیب.  وا رفتم ی صندلیرو
  ؟نجایچطور اومده بود ا -

 :  اش را باال انداختشانھ
 . ارمی در میحاال تھ و توھش بخوا.  یری وزی آقاقیفکر کنم از طر.  دونمینم -

 : را کج کردمگردنم
 گھی دستیمھم ن -

 : بھ دماغم زدی اضربھ
 آره جون عمھ جانت -

 :  گزاشتمزی میسرم را رو.  زدی ام ضربھ مینی بھ نوک بشھی ھم ھمشھرام
  نکن فاطمھتیاذ -

تماس را .  بود ایبرد.  دمی متر باال پرکی ی زنگ گوشدنیبا شن.  گفت ی کشدارچشم
 : برقرار کردم

 سالم -
 :  سالمم را ندادجواب

 نیی پاایب -
 :  بودی عصبشیصدا

  شده باز ؟یچ -
 :  کردتکرار

 . ینکنھ کر شد.  نیی پاایگفتم ب -
 را جمع کردم و لمیوسا.  داخل دستم نگاه کردم یناباور بھ گوش.  را قطع کرد تماس

تجربھ ثابت کرده بود .  شانھ انداختم ی را روفمی ،کداشتمیھمانطور کھ پالتوام را برم
 ی کردم و برایبا فاطمھ خداحافظ.  سرکار برگردم توانمی است نمی او عصبانیکھ وقت

 . ن رفتمیی وقت از پلھ ھا پادنیخر
 . باشدی شما قابل مشاھده می پست برانیمحتوا ا

بھ محض باز کردن .  رفتم نی توجھ بھ اطراف بھ سمت ماشی و بدمی کشیقی عمنفس
 : آمدی خانوم ھراتیدر صدا

 ! ؟دی ببخشفیخانوم شر -
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 :  ھم کنارش بودیمحمود.  دمی باز گذاشتم و بھ سمتش چرخمھی را ندر
 دیسالم خستھ نباش -

 بسنده کرد درست برعکس خانم شخندی در جواب سالمم بھ تکان سر و نیمحمود
 : یھرات

 یشما ھم خستھ نباش. ممنون . سالم دخترم  -
 :  گشت گفتی میزی دنبال چفشیھمانطور کھ داخل ک.  زدم و تشکر کردم لبخند

 ھی خونھ ی فلشو بدم بھت رفتنیبزار ا.  رمی گی وقتتو نمادی زیری می داردیببخش -
 . ز چشم من دور مونده باشھ ایزی چدی بنداز شایینگاه بھ طرح نھا

 :  را دستم دادفلش
 . شمی مزاحمت نمزمیبرو عز -

 ی بخاطر معطل شدنش ، عذرخواھای آورد تا از بردنیی پای ھمان حال سرش را کمدر
من ھم از فرصت استفاده کردم و .  شد ادهی پنی از ماشایبر خالف تصورم ، برد.کند

!  ؟می دانستم چھ بگوینم.  کردم یھ ھم معرفتنھا با گفتن ھمکارانم ھستند آنھا را ب
  ؟یگری دزیچ  ھرایھستند " ھمسرم "  ھم شونیا

 جوابش ی با چنان عشوه ایمحمود.  کرد ی با ھردو احوالپرسی با احترام فراوانایبرد
 ، با آن لبخند دندان شی گاومشعوریدختره ب.  خفھ اش کنم خواستیرا داد کھ دلم م

 و کلمات قلنبھ سلنبھ و دھن پر ی ھم کھ از زبان بازایبرد.  زدی حالم را بھ ھم مشینما
انگار نھ انگار کھ .  داشت شی زبانش ندی رسیمن کھ م فقط بھ.  آورد یکن کم نم

 .  با من صحبت کرده بودی چند لحظھ قبل ، با چھ لحن بدنیھم
 .  از ھم دل کندندخالصھ

 از جا کنده شد نی ، ماشی قبل از ھر حرفیتم ول نشسنی داخل ماشی اخم آشکاربا
 :  بودمشھی کھ اگر خودم را سفت نگرفتھ بودم داخل شیجور

  ؟یکنی مینجوری ؟ چرا اوونھیچتھ د --
 :  کمربندم را بستمی عصبیبا حالت.  آنکھ جوابم را بدھد سرعتش را باالتر برد یب
 ی بازی روانیکنی مھی ؟ خوش و بشاتو با بقی بری سر میمگھ دار. آرومتر برو  -

  من ؟ی برایاریھاتو م
 صورتم ی کھ گردنم بھ جلو خم شد انگشت اشاره اش را جلودی ترمز کوبی روچنان

 :تکان داد
  نھ ؟ای یشیخفھ م -

 :  دھانم را با ترس فرو دادمآب
  شده؟یچ -

 : دی فرمان کوبی دستش را روکف
 ؟یکردی میتو اون خراب شده چھ غلط -

  از خراب شده شرکت بود؟منظورش
 : دمی پرسی آرامبھ
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 شرکت ؟ -
 :  سرش را خم کردیکم
  ؟یکنی می معلوم ھست روزا اونجا چھ غلطچیھ. بلھ شرکت  -

 :  باال بردمی را کممی ھم صدامن
 یکنی شرکتت می کھ تو تویھمون غلط -

 و دمی کشی بلندنیھ.  صورتم باال آورد کی تا نزدیلی را بھ قصد زدن سدستش
 :  کردادیمشت شدن دستش جراتم را ز. ناخواستھ سرم را عقب تر بردم 

  بزنایب. خجالت نکش . نھ  -
 :  چشمش را بستھی صدم ثانچند

 یاون اونجا چکار داشت ؟ نکنھ ھنوز باھاش در ارتباط -
 :  بوددهیحتما شھرام را د.  دمی فھمتازه

 !شھرام ؟ -
 :  ام را فشردچانھ

 ی داریواشکی ی ولی ھا؟ نکنھ نامزد من شد؟ی دوستش داریدی ؟ نکنھ تازه فھمھیچ -
 باھاش یادی زھی نباشھ خاطرات مشترک و فراموش نشدنی ؟ ھر چی پریبا اون م

 !مگھ نھ؟. یدار
 :  شده بودادی دستش زفشار

 . وونھینکن د. آخ  -
 : را بر نداشتدستش

 ؟یھنوز دوسش دار. جواب منو بده  -
 :  در چشمانم حلقھ زداشک

 . ای بردیضیتو مر.  نبودم نجایاگھ دوسش داشتم االن ا -
 :  زدھی تکی صندلبھ
 ن؟یکردی میپس اونجا چھ غلط -

 :  چشمان سردش زل زدمبھ
 .  تو خونھ اش بودمکنھی ندونھ فکر میکی اونجا کھ یگی میجور -
 :  بار مچ دستم را گرفتنیا
  تو خونھ اش نھ؟ دلت براش تنگ شده ؟ی برادیبدت نم -
 :  شناختمی را نمی روانیای بردنیا
  کالم ، باھات چکار داشت ؟ھی.  نگام نکن ینجوریا -

 :  زدمداد
 من دونھیاصال نم.  کار قرار داشت ی برایبا مھندس موسو. با من کار نداشت  -

 میدی رو ھم ندگھی ھمدیحت.  کنمیاونجا کار م
 :  زدپوزخند
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.  شرکت ی بریاز فردا حق ندار.  منم باور کردم یتو گفت. ره جون عمھ ات آ -
 .  دفتر منیای می نباشکاری بیخوایم

 :  شدمیعصب
 .  نداره بھت دروغ بگمیلیدل.  ی کنفی تکلنیی من تعی برایتو حق ندار -

 :  صورتم تکان دادی را جلوانگشتش
 . ی بھ من دروغ بگیجراتشو ندار -

 :  را بھ نشانھ برو بابا تکان دادمدستم
  جراتشو ندارم ؟یکنیچرا فکر م -

 :  چانھ ام را گرفتگری دبار
  ؟یگی دروغ می پس دار؟یپس جرات دار -

 : دمینال
 با ھم روبرو یحت.  کارش اومده بود ی براگمیدروغم کجا بود ؟ م.  یولم کن روان -

 . مینشد
 :دی بھ سمت مخالف چرخیورتم کم کھ صی ام را بھ ضرب رھا کرد جورچانھ

 . ستمی خوردن ، نیمن آدمھ باز.  یبھ نفعتھ کھ دروغ نگ -
 چنگ میبغض بھ گلو.  را روشن کرد نی منقبض از خشم ، ماشی را گفت و با فکنیا

 بھ فی ضعشی خواستم جلوینم.  اشکم را گرفتم زشی ری جلویبھ سخت. انداختھ بود 
 .  کھ من عاشقش شده بودم فرق داشتی با کسای بردنیا. او حق نداشت . نظر برسم 

سرعتش را کم کرده .  چند بار چشمانم را باز و بستھ کردم می پس زدن اشک ھایبرا
 نانھیخوش ب. او ھم ساکت بود .  رفت ی مگری دابانی بھ خیابانی ھدف از خیبود و ب

 .  اش گذاشتمیمانیسکوت و آرام راندنش را بھ حساب پش
 ی بود ، چطور می حد از من عصباننیاگر تا ا.  سخت بود می برا رفتارشدرک

 خوش ی و با محمودی مودبانھ و پر احترام و با لبخند احوالپرسیتوانست با خانم ھرات
 کی.  حد خوددار باشم نی بودم محال بود بتوانم تا ای کھ من عصبانیزمان. و بش کند 

 .  نداشتیان تعادل رودیشا.  دی لنگی کار میجا
 ی نگاھمین. فکش از حالت انقباض در آمده بود .  بھ سمتش انداختم ی نگاھی چشمریز

 : بھ سمتم انداخت
 . از فردا نرو سر کار -

 . حوصلھ تنش نداشتم.  را ندادم جوابش
 :  را گرفتدستم

 !ھوم ؟.  یسییاونجا خودت ر.  دفتر خودم ای ؟ فردا بگمی می چیکنیگوش م -
.  دیاشکم چک. با انگشت شصتش پشت دستم را نوازش کرد .  ھم سکوت کردم باز

 : دمی کشی چرخاندم و آه کوتاھشھیسرم را بھ سمت ش
 . نیمنو بب -
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بغضم .  لرزاند ی بم کھ دلم را می مودب با ھمان صدایایھمان برد.  نرم شده بود باز
 . دم بوفی ضعیلیمن در برابر او خ.  ضعفم یبرا. کامال شکست 

 : ستادی و ادیچی پی کوچھ خلوتداخل
 ی شرکت باشھی با اون تو خوادیدلم نم -
 :  انداختمی توان بھ سمتش نگاھیب
در ضمن .  موقت اومده گمی ؟ می ؟ اصال بھ حرف من گوش کردای بردیگی میچ -

  تو و شھرام ، تورو انتخاب کردمنیمن قبال ب
 :  را قطع کردحرفم

 . ی جا باشھیدوست ندارم باھاش . با من بحث نکن  -
 :  گفتمی کالفگبا
 ....  اونستی اصال قرار نگمی ؟ مکنمیمن االن دارم باھات بحث م -

 : دی فرمان کوبی را رودستش
  تو باشھشیمن اعصاب ندارم کھ ھر روز فکرم پ. بس کن  -

 :  را گرفتمدستش
 مگھ من بچھ ام ؟. ل باشھ  نداره کھ فکرت مشغویلی دل؟یچھ فکر -

 :  بھ روبرو بودنگاھش
  ؟ی بچھ بودی زن اون بودیمگھ وقت -
 :  لب زدمیبا ناباور.  تھ دلم تکان خورد یزیچ
 . ینگو کھ بھ من اعتماد ندار -

 ی اگر بھ زبان نمیحت.شک نگاھش را دوست نداشتم .  را بھ سمتم چرخاند سرش
 : ِ صدا در ذھنم اکو کردنیا با بلندترنگاه متزلزلش ، طعنھ شھرام ر.آورد 

 "  عادت دارهدناتی ھرز پرنیاون بھ ا" 
 
 

ترس در .  نداشتم ی من ، از نگاھش حس خوبی نگفت ، ولیزی چای آن روز برددیشا
 . کردی می بھ اعصاب نداشتھ ام دھن کجشھیدلم النھ کرده بود و فکرم مشغولتر از ھم

اگر حرف .  بلند شده ام ی انجام چھ کاری آمد برای نمادمی گرفتم و ی می فراموشیگاھ
  کردم؟ی مدی ، چھ بای دائمایشھرام درست بود و شک برد

 کھ با شوھران ییداستان زنھا.  رفتی در ذھنم رژه میمی مجالت قدی ھاداستان
 .  نشده بودبشانی نصیزی کردند و جز عذاب چی میشکاک زندگ

.  بستھ شھی ھمی و درھاپی کیپرده ھا.  لیا شدن در خانھ بدون تلفن و موبیزندان
 .  در قفسری اسیمانند پرنده ا

 یمثل حس.  نداشت ی شکاک نبود فقط نسبت بھ شھرام حس خوبایبرد. محال بود ! نھ
 و حسادت شدمی می من ھم عصبگشتی سحر برمیاگر روز. کھ من بھ سحر داشتم 
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.  موقت بود ی وسواس فکرنیا.  نمانی گشت بھ عالقھ مابی بر منیا.  کردم یم
 .  دامن نزنمتشی حساسنی بود کھ بھ انی کار انیبھتر

 دھمی محی صحبت کردم و گفتم کھ شھرام ھمسر سابقم بوده و ترجی مھندس موسوبا
 .  کردمی را تنظمیمھندس ھم برنامھ کار.  کھ آنجاست من نباشم ییزمان ھا

 .  ثابت کردن خودم بھ او بودی قدم برانی اولنیا
  غذارو ؟یسوزوند -

 : دمی کشی کشدارنی قلبم گذاشتم و ھی را رودستم
 دمیترس -

 :  داشت گفتی گاز برمی را از روتابھی ھمانطور کھ ماھپرند
 نای بابا؟ سوخت کھ اییکجا -

 :  سوختھ نگاه کردمی ھاینی زمبی سبھ
 کنمیدوباره سرخ م.  لحظھ حواسم پرت شد ھی -

 :  برداشت و مشغول پوست کندن شدینی زمبی تا سچند
 ؟ی کردی فکر مقی عمنقدری ایبھ چ -

 می بگوشی درھمم برای بھ او اعتماد کنم و از استرس ھا و حس ھاخواستی دلم مچقدر
 :  آن ھمھ دغدغھ ، مانند تف سر باال بودیی بازگویول
  از طرحامیکیبھ  -

 :  نگاھم کردیکم
  ؟یگیراست م -

 :  را تکان دادمسرم
  ؟ھیدروغم چ. آره بابا  -

 :  شعلھ قرار داد تا خشک شودی را شست و روتابھ
 یکنی پنھان مویزی چھی کنمی حس می ولیگی دروغ مگمینم -

 :  زده در روغن را باز کردمشتاب
  ھم خوبمیلی کنم؟ خمی قاوینھ چ -

 :  را از دستم گرفتروغن
 نی ای ، ولیمنم نگفتم بد.  خوبم خوبم گھیبعد م.  ھنوز سھی بابا ، تابھ خنوی ازینر -

  گفتن؟یزیباز مامان بابا چ.  بگو کنھی متتی اذیزیچ.  ھا یری تو فکر مادیروزا ز
 :  کردم دل نگرانم باشدی نمباور

  تو؟یگی میچ.  زنھی نھ باھام حرف منھیبیبابا کھ اصال نھ منو م -
 :  را خم کردروغن

 ده ؟پس مربوط بھ تول -
 :  گفتمکردمی را خالل مینی زمبی سنی کھ آخرھمانطور

تازه .  دمی بپوشم ، کادو ھم نخری چدونمیھنوز نم.  کنمی بھ اونم فکر میی جوراھی -
 . ستی دو تا نیکیفکرام کھ .  رفتنم از خونھ ھم ھست رونیب
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 : ختی ھا را داخل روغن رینی زمبی از سیمین
 دهی پوشیادی زخورنی من کھ بھ دردت نمیلباسا.  نمی لباساتو بپوش ببمیخوب بعد بر -

کادو ھم کھ گردن آقا .  باکالس باشن یلی خادیبھ خانوادش م.  زرق و برقن یو ب
 ساعتم می ندونھی خواھرشم کھ مقھی ، سلرهی ، ماشا پولش کھ از پارو باال ماستیبرد

.  کنھ ی شده نقش بازیمامان راض.  بایر کھ حل شد تقتممشکل رفتن.  رهیگیوقتتو نم
 . البتھ در حد ھمون جواب دادن بھ بابا

 :  زدمپوزخند
  بابا مھمھیچقدرم برا -

 :  را کج کرددھنش
 .  ندارهیمنظور بد.  گھی دنھیاونم اخالقش ا -

 :  چسباندمیشانی دستم را بھ پپشت
 وقتا یگاھ.  شھی طالقم گذشتھ ھنوز باھام ھم کالم نمانی ھمھ از جرنیمنظور بد ؟ ا -

 .  نھای بچھ اش ھستم کنمیشک م
 : و ادامھ دادمدمی کشیقی عمآه
 . عمرا بپرسھ من کجام.  مشکل بابا حلھ یگیراست م.  حرفارو نیول کن ا -

 :  گفتپرند
.  ی و سردردیسرماخورد.  یضی از صبح مرمی گی مدنی بابا پرسایاگرم پرھام  -

 گھی ھا دھی مانی تو ھمی چھی دونمیچھ م. یدیخواب
 :  ام را باال انداختمشانھ

  بگم ؟یچ -
 : دی مقدمھ پرسیب
  ؟ی ھستیراض -
 : ادامھ داد.  اش شدم رهیخ
.  ی خونھ بھش جواب مثبت دادتی فرار از موقعی براکنمی چرا ھمش حس مدونمینم -

  شدییھوی یلی خیآخھ ھمھ چ
 :  انداختمنیی را پاسرم

  ھمومیدوست دار -
 : دی پرسدی تردبا
 ؟ی دوسش داریدی فھمیاز ک -

 :  را بھ سرعت باال آوردم و در چشمانش براق شدمسرم
 ھ؟یمنظورت چ -

 : دی ترسعلنا
 دمای سوال پرسھی.  منو بخور ایب!  بابا یا -

 ھی زندگ کھ مربوط بھییمخصوصا سوال ھا.  زارمی با منظور بی کھ از سوالھانگفتم
 ی من ھم برادیچشم کھ دزد.  نگاھش کردم ی شده کمزیبا چشمان ر. گذشتھ ام باشد 
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 روزھا بھ آرامش نیا.  بلند شدم و بھ اتاقم پناه بردم ی بعدی از سوالھایریشگیپ
 نی اولنیا.  شدم ی آماده می مھمانی برایآرامتر  با اعصابدیبا.  داشتم ازی نیشتریب
 و شکست خورده فی ، ضعای خواستم کنار بردی ام با خانواده او بود و نمی رسمدارید

 . بھ نظر برسم
 
 

 پرند ، ی ھاتی کلک و صد البتھ حماکیبا ھزار و .  دی فرا رسی روز مھمانباالخره
قرار بود قبل از آمدن پدر و پرھام بھ خانھ .  کنم ی بھ ھمکاریتوانستم مادر را راض

 بھ ی نبود ولیگرچھ مادر اصال راض.  آماده شوم ی مھمانیرا بروم و ھمانجا بایبرد
 .  کار داده استنی ، تن بھ انمانی بی نشدن حرمت ھاھ کھ بخاطر شکستدانستمی میخوب

 آماده شدن کنار یی مرحلھ نھای و اتو مو را برادمی را سشوار کشمی رفتم و موھاحمام
 و ی ناخنم مشکنھیزم.  الک زده بود ییبای را بھ زمیپرند ناخن ھا.  گذاشتم لمیوسا
 .  چند خط کج و معوج انداختھ بودیی آن بھ کمک خالل دندان ، با الک طالیرو

 شی آرالی کھ وسای کوچکی و کفش ستش را برداشتم و با ساک دستفی لباس و ککاور
 لحظھ پرند کنار گوشم نیدر آخر. صورت و مو داخلش قرار داشت سوار آژانس شدم 

سرم را تکان .  بدھم و ھماھنگ کنم امیرد کھ قبل از برگشتنم حتما بھ او پزمزمھ ک
 ، سنگ تمام گذاشتھ بود شی ، در خواھرانھ ھاار بنیواقعا ا. دادم و از او تشکر کردم 

 کھ بعد دانستمیم.  دھد تی او نبود محال بود مادر رضای کردنھاھیاگر اصرار و توج
 .  شودی شماتت میاز رفتنم کل

 را در ذھن مرور ازمی مورد نلی وساستی بار آخر ، لی را دادم و براای خانھ بردسآدر
 شدن بھ خانھ اش بھ کیبھ محض نزد.  از قلم انداختھ باشم یزی چدمی ترسیم. کردم 

 .  خواستھ بودنطوریخودش ا. او تک زنگ زدم 
بعد از .  را برداشت لمی را حساب کرد و وساھی بود ، کراستادهی خانھ اش منتظرم اجلو
 ی کھ بھ خرج دادم ، توانستم تا حدیاستی بحثمان کھ بر سر شھرام بود ، با سنیآخر

 نکرده بودم ی داده و لجبازتی اھمشی بھ دلخورنکھیاز ا.  را برگردانم ایاعتماد برد
 را از توجھ نیا.  نگھ دارد ی کھ مرا راضکردی را مشیسع  خوشحال بود و تمامیلیخ
 یلبخند پررنگ.  استقبال امروزش نینمونھ اش ھم.  بودم دهی وقتش فھمی و ب وقتیھا

 .  تا من اول وارد شومستادیعقب تر ا.  لبم نشست یرو
 یچقدر دم و دستگاه ھمرات آورد -

 :  ام را باال انداختمشانھ
 ھیتماما ضرور -

 :  کردزانی را آوکاور
 بلھ اون کھ صد البتھ -

 : دمی لحن شوخش خندبھ
 ی خودتم قبول داریدید -
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 : دیخند
  بکنم ؟تونمیقبول نکنم چکار م -

 : دمی دادم پرسی را نشان مشمی ام را باال انداختم و ھمانطور کھ ساک آراشانھ
  کم کم آماده شمدی کجا بزارم ؟ بالموی حرفارو ول کن ، فقط بگو وسانیا -

 :  اتاقش اشاره کردبھ
 وقت یکل.  ی عجلھ کنخوادیدر کل نم.  یراحت تر ھر جا کھ خودت ایبرو اونجا ،  -

  کھ ؟یخوریم.  ارمی بزار اونجا منم برم قھوه بلتویوسا.  ھنوز میدار
 :  کردم جواب دادمی کھ در اتاقش را باز مھمانطور

  و پرسش ؟یکیچرا کھ نھ ؟ ن -
اتاق بزرگ بود و .  درست وسط اتاق قرار داشتدی و سفی خواب دونفره طوسسیسرو

 .  نبودی کمدچیداخل اتاق ھ.  ھمرنگ تخت ری حری با پرده ھاریفتاب گآ
  ننھ غرغرو ؟یکجا موند -

 :  کنکاش اتاق دست برداشتماز
 امیدارم م -
 :  شل لباسم را درست کردم و بھ ھال برگشتمی قھی
 ی داریچھ اتاق دلباز -

 :  را باال انداختشیابروھا
 جدا -

 :  نشستمشی را تکان دادم و روبروسرم
 .  شدهی طراحکی ساده و شیلیآره خ -

 :  زدیی دندان نمالبخند
 ھی باش کافیشما راض -

 :  دادم بحث را عوض کنمحیترج
 م؟یریساعت چند م -

 :  را پشت سرش قالب کرددستانش
 .  خوبھمیساعت نھ اونجا باش -

 :  قھوه را برداشتمفنجان
  کم کم آماده شمدیپس با -

 :  نشستصاف
 . ستی شد مھم نرترمید.  نکن تیخودتو اذ -

 :  را تکان دادمسرم
 . ادی از کادو خوشش میمطمئن -

 : می بوددهی خرشی بود کھ برایفانی تفی ام بھ گردنبند ظراشاره
سھا ، عاشق .  رو تموم کرده ی برندش ھنر جواھر سازیدونیتو کھ بھتر م -

 . ھیفانیجواھرات ت
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 دوست یلیھر چند سھا را خ.  عالقھ دارد دلم گرفت زی او بھ چھ چدانستی منکھی ااز
 یلی را خزی جملھ اش اضافھ کند مثل تو کھ فالن چی انتھاخواستی دلم میداشتم ول

 قسمت نی را بھ پرت تررانگری و ویافکار منف.  جا بود ی توقعم بدیشا.  یدوست دار
 . دم کرتی سھا ھداقھشوت و فکرم را بھ سمت کادو و عال

من ھم .  نباشد ی حال گراننی و در عکی برند شنی ذھنم گذشت کھ چرا عاشق چناز
 از یکی ، می سھا بودی کادو برادنی ھمان روز کھ در حال خریحت. دوست داشتم 
 تی قلب کوچک در نھاکی داشت و گوشھ سمت چپش یفی ظریلی خریمدلھا کھ زنج
 رنگ بود ، چشمم را ی مسی و طالدی سفی از طالیبی شده بود و ترکیظرافت طراح

 . دی برق از سرم پرمتشی قدنی بعد از شنیگرفت ول
 :  و از جا برخواستمدمی نفس سر کشکی را قھوه

 ارمی ترسم وقت کم بیم. من برم کم کم آماده شم  -
 :  را تکان دادسرش

  صدام کنیکمک خواست -
 را باز و پا را از یوخ باب شدمیترس. جوابش را ندادم .  امدی خوشم نشی شوخاز
 .  داخل اتاقش مشغول شدمنھی آیاتو مو را برداشتم و روبرو.  درازتر کند مشیگل

 :  افتادنھی داخل آرشیتصو
 . رمی دوش بگرمی ننھ غرغرو من میآھا -

 :  را تکان دادمسرم
 باشھ برو -

 :  آمد گفتی کھ بھ سمتم مھمانطور
 کنمیمنم اگھ کمک خواستم صدات م -
 : اتو را از دستم گرفت.  ادامھ دادم می بھ حرفش زدم و بھ صاف کردن موھایشخندین
 بده من پشت موھاتو صاف کنم -

 . دهی کشی سحر را اتو می قبال موھادی ذھنم گذشت کھ شااز
 : دمیپرس

  ؟یبلد -
 :  کردزمزمھ

 . ستمینابلدم ن.  نی ھمچیا -
 سحر یحتما دلش ھوا.  کندی فکر میزیمشخص بود بھ چ.  نگاھش کردم نھی داخل آاز

 : اتو بھ گردنم خورد.  ھوا سرم را بھ سمتش چرخاندم یب. را کرده بود 
 خوامینم. حواست کجاست ؟ بده خودم بابا . آخ سوختم  -

 :  را باال گرفتمی گذاشت و موھازی می را رواتو
 ی برگشتھوی خودتھ ریتقص.  کم قرمز شد ھی.  نمیبزار بب -

 : اتو را فشردم off دکمھ
 ادی و مرهی فکرت کجا مستیمعلوم ن -
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 :  گرفت و سرم را بھ سمت خودش باال بردی ام را بھ آرامچانھ
  ؟گذرهی تو اون سر کوچولوت میچ -

 :  شدمشی ھای خاکسترمحو
 یچیھ -

 :دی لبم کشی شصتش را روانگشت
 .  کنیذھنتو از افکار پوچ خال.  دختر خوب نیآفر -

 :  بھ کف دستش چسباندمشتریصورتم را ب.  بم و نوازشش شدم ی صدامحسور
 ی بھ اون فکر کنی با منیدوست ندارم وقت -

 :  جواب دادتلخ
. من چھارچوب خاص خودمو دارم . عادت ندارم در آن واحد بھ دو نفر فکر کنم  -

 یھمونجور.  پابرجاست یشتری تعھد وسط باشھ اون چھارچوب با قدرت بی پایوقت
  فراموش نکنچوقتی ھنویا.  کردم ی بود بھ تو فکر نممی سحر تو زندگیا وقتکھ ت

صورتم را عقب .  دیکل حس خوبم پر.  زدیبھ من و احساسم طعنھ م.  گفتی ممتلک
 : پر بغض لب زدم.  چشمم را پوشاند یھالھ نازک.  دمیکش

 . منم چھارچوب خودمو دارم. دوست داشتنت دست خودم نبود  -
 . دی چکراھنشی پیاشکم رو. م را بھ خودش چسباند  حرف سریب
 
 
 

 شوم واھمھ داشتم اما ، با شی شکھاای تھمت ھا ری ، اسلی دلی بنکھی چند ھنوز از اھر
 کھ یزیچ.  موقت شده بودم ی نرمش ، دچار آرامشی پر مھر و بوسھ ھاینوازش ھا

 نی بھ ادی نبادیشا.  دادم ی بھ او فرصت مدی بود کھ بانی ادمی مدت کوتاه فھمنیدر ا
.  نبود دنی پاپس کشی برایی جای ولمی شدی می رابطھ جدکیسرعت با ھم وارد 

 .  داشتانی جرنمانی بود کھ بی کھ محرز بود عالقھ مشترکیزیچ
 بودم بھ خودم دهی ھنوز لباس نپوشنکھی آب بھ خودم آمدم و از ای قطع شدن صدابا

 رنگش در آستانھ در ظاھر ی سورمھ ای کھ با حولھ قددی نکشیطول. لعنت فرستادم 
 :  آنکھ سر بلند کنم گفتمیخودم را با بستن دستبند دور مچم مشغول کردم و ب. شد 

  باشھتیعاف -
ھر چھ او عقب تر . ضربان قلبم باال رفت .  قرار گرفت می حولھ پوشش روبروقامت

 یلی خییجا.  اش باال آوردم نھینگاھم را تا س.  شدی مشتری من بی قراری بدی کشیم
 : دستبند را از دستم گرفت. باالتر از کمربند حولھ اش 

 . بندمیبزار برات م -
 : کردیحرارت دستانش تنم را مور مور م.  استرس آب دھانم را فرو دادم پر
  تویخیچقدر  -

 :  کردم و سرم را باال بردمسی رژ خورده ام را با زبان خلب
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 خمیمعموال  -
 درونم را بھ ی ھاانھیبرق چشمانش مور.  ام شد رهی را بھ خودش چسباند و ختمدس

 : جنب و جوش انداخت
 ؟ی خوشگلیلی خیدونستیم -

حس دختران نوجوان را داشتم .  کرد ی مفی واضح از من تعرنقدری بار بود کھ انیاول
 حس و حالھا را از سر نی تمام ای روزگاریانگار نھ انگار کھ روز.  دمیچشم دزد. 

تجربھ .  درونم بکر بود جانیشور و ھ. انگار نھ انگار کھ من زن ھستم . گذرانده ام 
 . میا از تمام عاشقانھ ھدتری جدیا

 .  کھ شروع نشده ، تمام شدیعی چانھ ام نشست و بوسھ سرری زدستش
 .  قدم عقب رفتکی.  چشمانش خاموش شده بود برق

 :  زدیزی رچشمک
  لباس بپوشمبرم -
 . باز حس پس زده شدن داشتم.  زده دورشدنش را نگاه کردم خی من و

 .  کردمی نمدرکش
 .  معنای بود و ببی عجمی براشی پس زدن ھانیا

 ! مرد نبود؟کی او مگر
 ... دیشا
 . امکان نداشت!  نھ

 ی ھدف جلویلباسم را از کاور خارج کردم و ب.  تا آرام شوم دمی کشیقی عمنفس
 تنھ نیی ساده و پای با باال تنھ مشکی حلقھ انی گرد و آستقھی راھنیپ. نم گرفتم چشما

 نیباتریز. دی رسی زانو می داشت و قدش تا باالیی کھ طرح طالی مشکیمدل خمره ا
 . گذاشتی مشی کمرم را بھ نمایکی بود کھ باری رنگییقسمت ، کمربند پھن ساتن طال

  ؟ی بپوشیخوای منویا -
 :  بوددهیھنوز لباس نپوش!  برگشتھ بود داخل اتاق ؟یک
 ست؟یخوب ن. آره  -

 :  آمدجلوتر
  کردم ازش خوشت اومدهی فکر مم؟ی بوددهی امشب لباس نخریمگھ با ھم برا -

 :  ام را باال انداختمشانھ
  بود باھاش راحت نبودمکری در و پی بیلی خوب اون خی دوسش دارم ولیلیخ -
 :دی با خنده پرسختھی آمی تعجببا
  بود؟یچ -

 :  را گاز گرفتملبم
  باز بودنجایپشت کھ نداشت جلوشم کھ تا ا.  کری در و پیب -

 :  باال انداختطنتی را با ششی محل اشاره ام نگاه کرد و ابروھابھ
 !تا کجا؟ -
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 یتو کھ عرضھ ندار"  می بگوخواستیدلم م.  صورتم نشست ی روی ناخواستھ ااخم
 لیصددرصد عرضھ اش را داشت و دل.اما حرفم را قورت دادم "  نکن خودی بیادعا

.  ام پوزخند زدم نانھیبھ افکار خوش ب.  نکردن من بودتی اذشی کردنھاینیعقب نش
 :  ام زدیشانی بھ پیضربھ ا

  ھاشھی مری آماده شو دگذره؟ی تو اون مخت میچ -
 :  گفتممتفکرانھ

 یمزاحم شد کارو بکنم شما نی خواستم ھمیمنم م -
 : ستادی بھ کمر ادست

 . راحت باش.  ندارم یمن بھ تو کار -
 :  دادمرونی را باد کردم و نفسم را پر صدا بدھنم

  ؟ی آماده شیخوایتو نم -
 :  کھ گوشھ اتاق بود رفتی را گرفت و بھ سمت در کوچکدستم

  بودمشدهی در از کجا سبز شد ؟ ندنیا -
 : را باز کرددر
 یدقت نکرده بود -

انگار وارد .  شود ی مشتری داخل اتاق تعبم بدنی خودم در عجبم کھ با دی حواسی باز
 : ی شده ای قدی ھانھی با آیواری کمد دکی
 . ی تو اتاقت کمد نداردمید.  یچھ فکر جالب -

 :  دھدی بھ جلو ھل ممرا
 .  راحت لباس عوض کنالیبا خ. بفرما خانوم  -
 : گردمیتش برم لبخند بھ سمبا
 ؟ی پوشی میتو چ -

 ی کت و شلوارھافیرد.  کندی از کمدھا را باز میکی و در کشدی را داخل دھان ملبش
در .  کمد بود نی او داشتن ای از آرزوھایکی.  اندازد ی شھرام مادی ، مرا بھ دهیاتو کش

 پر از ییکشوھا.  کفش ی قفسھ ھای و در بعدراھنی پفیرد.  کنمیکنارش را باز م
 را ی با خطوط درھم مشکییکراوات طال.  بود شده دهی کھ با نظم چییکراوات ھا

 :  دارمیبرم
  بزننویا -

 : دھدی تکان مدیی و سرش را بھ نشانھ تاکندی نممخالفت
  شدری دیلیتو ھم برو بپوش خ. خوبھ  -
.  روم یم و بھ سمت ھال دارمی شوم ،لباسم را برمی بلند از اتاق خارج می قدم ھابا
 .  کھ او ھم در اتاق مخصوصش سرگرم استدانمیم

 راھنی ام خراب شود و پدهی اتو کشی کھ مبادا موھاکنمی را با دقت از تن خارج مبلوزم
 کھ امکانش یی تا جای شوم ولی متی اذی کمپشی بستن زیبرا.  پوشم ی میرا بھ سخت

 پی اش ، بستن زی امتحان کردن درجھ مردانگی بھتر بود برادیشا.  کشمیھست باال م
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 بدنم ، دنی با دستی ندیگرچھ بع.  عاشقانھ یرمان ھا  ، مثلاندازمیرا بھ گردن او ب
 تلخ و پر از یخنده ا.  ردیگیاز تصورش خنده ام م.  ترک کند دیخانھ را بھ قصد خر

 . درد
 .  گردمی اندازم و بھ اتاق بازمی دست می و شلوارم را روبلوز

 ی و خواستنکی شتی نھای تک دکمھ بیدر آن کت و شلوار مشک.  ھم آماده است او
 :  بردی را باال مشی ابروھادنمیبا د. شده است 

 شھی باورم نمد؟یشما ھمون ننھ غرغرو ھست.  گاد یاوه ما -
 : زنمی میی دندان نمالبخند

 چھ لوس -
 : ردیگی را بھ سمتم مکراواتش

 دی لطف کنشھی بانو مدیببخش -
.  مانده باشد ادمی دانم ی مدیبع.  گذردی میلی را کرده ام خنکاری کھ ای بارنی آخراز

 فشار نیی لب پای را رومی باالفی ردی و ھمانطور کھ دندان ھاستمی ای مشیروبرو
 . کنمی دھم ، شروع میم

 ، کیر تر از لبھ بانیی متر پای سانتی برم سی پھن کراوات را بھ سمت راست ملبھ
 .  بنددیچشمان شھرام در ذھنم نقش م

 یشگیعطش ھم.  برم ی آن مری دھم و بھ زی عبور مکی لبھ باری پھن را از رولبھ
 .  آورمی مادی لمس کردنم را بھ یشھرام برا

 ینجواھا.  گذرانمی حلقھ مری را از زشی و انتھاگذارمی مکی لبھ باری پھن را رولبھ
 .  شودیعاشقانھ شھرام در گوشم اکو م

 یصدا.  پھن کراوات را از حلقھ رد کردم ی شل را با انگشت سبابھ گرفتم و انتھاگره
 . چدیپی در سرم ممینازکردنھا

 مرتبش قھی دارم و با دقت خاص خودم ، گره را محکم و نسبت بھ ی را بر مانگشتم
 خواھد و نوازش یدلم ناز کردن م. د  پوشانی از اشک چشمم را میپرده نازک.  کنمیم

 . شدن
 ی کمرم می گودیدستش رو.  روم ی قدم عقب مکی آنکھ بھ چشمانش نگاه کنم یب

 . کشدی مرا بھ سمت خود مھی از ثانیدر کسر.  ندینش
 دهی دنی تاب ایدلم ب.  شوم ی جوند و من غرق لذت می ھا تارو پودم را مانھیمور

 .  عاشقانھ لمس شدن بودنیشدن و ا
 : چسباندی اش منھی را بھ سسرم

 ی کندی رژ لبتو تمددیفکر کنم با -
 و کشمیبا چشمان بستھ عطر تنش را بھ مشام م.  شود ی دور کمرش سفت مدستم

 .ستادی ایکاش زمان م. شوم ی ناب میسرشار از حس
 :رندی گی می گردنم را بھ بازانگشتانش

 جواب سھا با تو.  می مھموناش باشنیرفکرکنم ما تو دستھ آخ -
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 :  شومی از آغوشش جدا می آرامبھ
 من آماده ام -
 :  آوردی مادی را بھ یزی انگار چکدفعھی
  لحظھ صبر کنھی -

 دی پوشم و رژم را تمدی و من سرخوشانھ کفشم را مرودی مشی سمت اتاقک لباسھابھ
 . کنمیم

 : ستدی ایپشت سرم م.  نمی بی شدنش را مکی نزدنھی آاز
 ادی گردنبندت خوشم نمنیاصال از ا -

 کھ یگردنبند.  است دمی نھ چندان نازک با قاصدک زرد و سفری اش بھ زنجاشاره
 آنکھ یب. با شھرام جز در مواقع خاص از گردنم جدا نشده بود ی بعد از عروسبایتقر

 :  پرسمیبھ سمتش برگردم م
 چرا؟ من دوسش دارم -

 : کندی مزمزمھ
 کھ باعث ھیزی چشمت و اون گذشتھ چی جلوارنی ھستن کھ گذشتھ رو مزای چیبعض -

 تا بھ ی حذف کنزارویبھتره اون چ.  ی از حالت لذت ببرزارهیرنج و عذابتھ و نم
 . یآرامش برس

 داد؟ی من عذابش مگذشتھ
  قسمتش ؟کدام

 !!!  شھرامدیشا
  آورد ؟ی مادشی گردنبند شھرام را بھ نی ایعنی

  بود ؟نی اشی سرد شدن ھاکدفعھی لی دلپس
 . افتمی چند لحظھ قبلم مادی بھ

 .  گره زدن کراواتزمان
 کرد؟ی کروات را با فکر شھرام گره زده ام با من چھ مدانستی ماگر

 .  شودی باز مریقفل زنج.  گردنم ی روخوردی سر مدستش
 . دوزمی اش چشم می خالی فشارم و بھ جای را در مشت مقاصدک

 : کندی گرمش کنار گوشم مورمورم منفس
 چشماتو ببند -
 . کندی رد ممی موریدستش را از ز.  گذارمی ھم می دون دون شده پلک روی بدنبا

 و قلب یفانی و سرخ تدی سفی طالری قاصدک با زنجی خالیجا.  کنمی باز مچشم
 .  شودیاشک شوق در چشمانم جمع م. کوچک سمت چپش پر شده است 

 : زندی ملب
  چشمتو گرفتھ بودیلی خنیفکر کنم ا -
 .  شومی قدم مشی پدنشی بوسی بار منم کھ برانی و اگردمی تامل بھ سمتش برمیب
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 ی کھ برای باغ بزرگنگیوارد پارک.  کندی در را باز می پوشکی مسن نسبتا شمرد
 ھی پایھا شکل است و با چراغ لیباغ مستط.  می شویتولد در نظر گرفتھ شده بود م

 ی انتھایساختمان بزرگ.  می شوی درختان سرو رد منیاز ب. کوتاه روشن شده است 
 نی ماشی ھاکی و حرکت الستبرخورد یآنقدر ساکت است کھ صدا.  نمی بیباغ م

 :  شنومی ھا را مزهی سنگ ریرو
 میدیفکر کنم زود رس. چھ سوت و کوره  -
 :  خنددیم
 ؟ینیبی اونجا نمناروی ماشفی ؟ واقعا ردمی برگردگھی ساعت دھی خونھ می بریخوایم -

 : کنمی اخم میشی مدل باال نگاه و نمای ھانی ماشبھ
 با جوونا میبر.  ادی بزن و بکوب نمیصدا.  و پاتاال اومدن ریخوب پ.  مزه یب -

 میبرگرد
 : کندی را پارک منیماش

  خونھ من؟می و برمی تولد شالی خی کال بھی نظرت چگمیم -
 : زنمی زل مطانشی چشمان شبھ
 ی ترسم رودل کنیم.  الزم نکرده رینخ -

 :  بردی را باال مشیابروھا
 لباسشو نصفھ باز پی بود زیاون ک. شما منو از راه بھ در نکن ، بنده پاک پاکم  -

 گذاشتھ بود ؟
 : زنمی مشی بھ بازوی کم جانمشت

  نتونستم تا آخر بکشمش باالدیچند بار بگم دستم نرس.  ای بردکشمتیم -
 :  گفتشدی مادهی کھ پھمانطور

  منم باور کردمیتو گفت -
 کی موزی صدامیدی پلھ ھا کھ رسکینزد.  نثارش کردم و ھم قدمش شدم ی افتھیخودش
 :  آوردکی سرش را نزدایبرد.  دمیرا شن

.  امشب ی کنیی ھنرنمایخوای چطور منمیبب.  زنده یقی موسنمیا. بفرما ننھ غرغرو  -
 .  المبادادمی شاایتانگو، سالسا 

 یحت.  ام با خانواده اش بود ی برخورد جدنی اولنیا.  دچار استرس شدم کدفعھی
 :  نگاه کردمای بھ بردیبا حس بد.  در برابرشان داشتھ باشم دی بای چھ رفتاردانستمینم
  داخل؟می االن نرشھیم -
 :  چشمک زدطنتی شبا
 یرقصی مینگو کھ فقط سنت -

حتما آن را با شناختش از .  شدم مانی بودم پشدهی را نپوشای بردی لباس انتخابنکھی ااز
 : ستادمیا.  انتخاب کرده بود ی در مھماننیخانواده و حاضر

 !ایبرد -
 :ادامھ دادم.  نگاھم کرد منتظر
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  ؟ لباسم خوبھ؟رسمیمن چطور بھ نظر م -
 :  بھ خودش چسباندمرا

  ؟ھوی ی شدیچ. آروم باش  -
 یاما آن روز بھ قدر.  ای سحر و بردیدر مھمان.  بودم دهی اش را دی خانواده اشرافقبال

 را یزی چای شده بودم کھ جز رقص دو نفره آنھا و مکالمھ خودم و بردمیغرق حسرتھا
 . بھ خاطر نداشتم

 : دستانش دو طرف صورتم نشست.  چدیپی دل و روده ام در ھم مکردمی محس
 . یری نظی تو ب؟ی ترسی میاز چ -

 :  زدیزی عادت چشمک رطبق
 ی برقصی عربیری نگمی کھ تصمیالبتھ تا وقت -

 :  را کج کردمگردنم
  گرفتھ ؟تی از استرس اونوقت تو شوخرمی میمن دارم م -

 :  را گرفتمیبازو
تو ھم فقط بھ قسمت .  بھ فکر خودش و لذتشھ ی ؟ پشت اون در ،ھر کھیاسترس چ -

 !م؟یبر! ھوم؟.  فکر کن شیونخوش گذر
 .  از آنھا کم نداشتمیزیمن چ.  کردم خودم را آرام کنم یسع

 کھ نظرم را یزی چنیاول.  شدی پخش میمی مالیقیموس.  می ھم وارد سالن شددوشادوش
 اعتماد شانی لباسھادنیبا د.  دندی رقصی بودند کھ می جوانیجلب کرد دختر و پسرھا

 در یاکثر لباس ھا ب.  بودم دهی را پوشای بردی انتخابراھنیکاش پ.  رفت لیبھ نفسم تحل
 شدن فشار ادیبا ز.  بودم دهی شکست خورده لباس پوشن زکیمن مثل .  بود کریو پ

 :  بھ خودم آمدمایدست برد
 !! زمیعز -

.  دمی خجالت کششتری بود بستادهی کھ منتظر ای خدمتکاردنیبا د.  نگاھش کردم گنگ
 دی نفرت را تھ نگاه دخترک دشدیم.  را دستش داد می کردم و پالتو و روسریعذرخواھ

 وارد ی من ھم بھ تازگدانستیگرچھ نم.  می درد بودیاز نظر او ما مرفھان ب. 
 . گروھشان شده ام

 بود با دهی ھفت پوشقھی تنگ ی سرخابپوری گراھنیپ.  شدکمانی پر سر و صدا نزدسھا
 کی تکیمثل . قد دامن لباسش از جلو ، کوتاه و بلند بود . ر شانھ  تا سیینھایآست

 :  زانو بودی وجب باالکیکھ خط کوتاه وسط ران چپ و خط بلند . وارونھ 
 دیومدی مکی کدنی واسھ برنیزاشتی مھوی شما دو تا ؟ دییکجا -

.  دمیشن بوسھ آرامش را یصدا.  دیگونھ اش را بھ گونھ ام مال.  گفتم کی را تبرتولدش
 : دی خندایبرد

  ؟دیمگھ مجبورتون کردن ھوارو ببوس -
 :  پر غضب بھ سمتش برگشتسھا
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 دم ینگاش کن چھ مثل دخترا.  بخاطر توئھ ری تاختی ادونمی نگو کھ میچی ھیکیتو  -
 .  تو شده ھاھی جون عاشق چی پرنی ادونمی نمدهیبخت بھ خودشم رس

 صورتش حی ملشی کھ زده بود با آرای پررنگھیرژ سرخاب.  لبخند زدم شی شوخبھ
 : با محبت خاص خودش گفت.  داشت ییبایتضاد ز

 عی ضایلی خیدی رو نپوشی بردھی انتخابرھنیخوب شد اون پ. چھ لباست خوشگلھ  -
 . یشدیم
 : دمی وسواس پرسبا
  پوششم متفاوتھیی جوراھیواقعا خوبھ ؟ اومدم داخل ، حس کردم  -

 : شصت و اشاره اش را بھ ھم چسباندانگشت
 .رهی نظی متفاوت بودنتھ کھ بنیھم -

 :  با ذوق ادامھ داددی چرخی کھ مھمانطور
 نی لباسم ببنیمن عاشق پشت ا -

 ی پشت لباسش کھ کمی خالیضیبا لبخند بھ ب.  حرف را عوض کرد ری مسماھرانھ
 :  آمدی بھ چشم مپوست برنزه اش کامال. باالتر از خط کمر بود نگاه کردم 

 کھی شیلیخ -
 :  آوردکی را نزدسرش

 دنیبخصوص وقت رقص.  زدن مخ پسراست یبرا -
با ابرو بھ .  است دهی داشت و مطمئن بودم کھ شنیزی تیلی خیگوشھا.  اخم کرد ایبرد

 :  باال انداختیسھا با عشوه شانھ ا. سمتش اشاره کردم 
 واسھ خودش دونھی واسھ من بد مویمھ چھ. عادت داره .  ری نگلشیتحو. ولش کن  -

 خوب
 : با ھمان اخم اخطارگونھ گفتایبرد

  ؟ی بھ مھمونات برسی شما برستیبھتر ن -
 : گونھ اش کاشت و رو بھ من گفتی روی بوسھ اسھا

 با دییای و بدی بخوری چھی.  رژ منو بکش یمن کھ رفتم شما ھم زحمت پاک کردن جا -
 دوستام آشناتون کنم

 کھ در حال رقص بودند رفت و با یبھ سمت گروھ.  خنده دور شدنش را نگاه کردم با
 .  حلقھ شان جا گرفتانیسر و صدا م

 : با دستمال بھ جان صورتش افتاده بودایبرد
  تختھ اش کمھھیدختره  -

 : با لبخند گفتم.  رفتھ بود نی کال از باسترسم
 پاک شد.  پوستتو یکند.  ادی اون از پس تو بر بنکھیمگھ ا -

 : را باال انداختشیابرو
  شما ھم دارمیبرا! است؟ینجوریا! ؟...ِا -

 :  حلقھ کردمشی را دور بازودستم
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  کندی بعد تھدمینی بشمیبر -
 بلند ی ھاھی با پادی گرد سفیزھایدور تا دور م.  گفت و ھمراھم شد ی خوب آراماریبس

 وهی و مینیری شزی ھر میرو. بودند دهی با ھمان جنس و رنگ چیی ھای و صندلییطال
 :  بودندیگرچھ اکثرا خال. قرار داشت

  ؟ستنی ، کال بزرگترا ننای مامانش انا،یمامانت ا -
 : دی را بھ صورتم پاشلبخندش

 .  مخصوص جووناستی خانوم مھمونرینخ -
 :  نشستمی صندلیرو

  ؟نی جورھیچرا خدمتکاراشون .  تشنھ ام یلیخ -
 :رد را کج کدھنش

  ؟نیچھ جور -
 : کردماخم

 خوادی مییدلم چا.  کننی نمییرایپذ. خوب تشنھ ام . مسخره نکن  -
 :  اشاره کردی شکللی مستطزی تک مبھ
 ھی قھیالبتھ خدمتکارام ھر چند دق. حروم . حالل . سرد . گرم .  ھا اونجاست یدنینوش -

 . ی چرخونن بھ جز چای مییزای چھیبار 
خانواده ما .  نداشت ی خوبانھی ھا میدنی دست نوشنیشھرام با ا.  نگاھش کردم متعجب

 :  مشخص بودفشانیھم کھ تکل
 یخوریواقعا؟ نگو کھ تو ھم م -

 :  شدتلخ
 رمی از تو اجازه بگدینگو کھ با -
 ای من خوردن یبرا.  از جا برخواست و بھ ھمان سمت رفت می توجھ بھ دلخوریب

.  کرد ی متمی اذدادی بھ من اجازه اظھار نظر نمنکھی ای نبود ولنخوردنش آنچنان مھم
ھر چند .  دیسالن آنقدر بزرگ نبود کھ نشود حرکاتش را د. دور شدنش را نگاه کردم 

 کی و ختی ریزی خودش چیبرا.  گرفتی ما رزی کامل مدنی ، جلو دیستون بزرگ
چند دختر و پسر بھ سمتش .  دورش شلوغ شد ھیدر کمتر از چند ثان.  دیضرب نوش

 میگلو.  ستادی بھ او ادهی چسببای از دخترھا تقریکی. با تک تکشان دست داد . رفتند 
 شدم و لندب.  بود نی آمدن من ھملیاصال دل.  ماند ی تنھا مدینبا. کامال خشک شده بود

 ی چند از درون مھر.  رفتم شی بردارم پای آنکھ چشم از بردیب. بھ سمتشان رفتم 
 کتری نزدزشانیھر چھ بھ م.  را محکم بردارممی کردم قدم ھای می سعی ولدمیلرز

 . شدی آزار دھنده تر ممی پر عشوه دختران برای خنده ھای صداشدمیم
 یکم.  کھ دستش بود را بھ سمتم گرفت یجام کوچک.  در ھم گره خورد نگاھمان

 .  حرکتش نگاه ھا بھ سمتم برگشتنی ابا.  دی ضرب نوشکیدستش را باال آورد و 
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.  رفتم شی آنکھ نگاھم را از چشمانش جدا کنم پی ام را حفظ کردم و بی مصنوعلبخند
 دور شانھ ام ای فاصلھ گرفت و دست بردی بود با اکراه کمستادهی کھ کنارش ایدخترک
 . نشست

 
 بھ نظر فیتمام غرورم را در چشمانم جمع کردم تا ضع.  شدمی بھ خودم مسلط مدیبا

 :  ، تک بھ تک ، نگاھشان کردمیشی نماینرسم و با لبخند
  ؟زمی عزیخوری میچ -

 ی لب باز کنم صدانکھی بھ سمتش سر چرخاندم اما قبل از اای از توجھ بردخوشحال
 :  اعصابم رژه رفتیدخترک رو

  من حدس بزنمدیبزار -
 قرمز ی وجبکیبا آن لباس .  بلوندش نشست ی صورت جذاب و موھای رونگاھم

 :  گفتمای توجھ بھ او رو بھ بردیب.  دی رسی و لوند بھ نظر مبای از حد زادیز
 قھوه -

.  داشتھ باشم یمثال خواستم انتخاب باکالس تر.  دادم ریی بھ قھوه تغی را از چاانتخابم
 .  بوده استنیسش ھم کھ حددادیپوزخند گوشھ لب دخترک نشان م

 بھ دخترک نگاه گریتشکر کردم و بار د.  فنجان قھوه را دستم داد یی با خوشروایبرد
 نکھی نازک کردم غافل از اشی برایپشت چشم.  باال انداخت ی را سوالشیابرو. کردم 

 : کنار گوشم زمزمھ کرد.  ھستم ای بردنی ذره بریز
 د؟یکشی ھم شاخھ شونھ می براھیچ -

 : بھ قھوه اشاره کرد.  چشمان خندانش زل زدم بھ
 سرد نشھ -

 بود کھ اصال از نی ابی و عجدادی الکل میدھنش بو.  او ھم دھنم را کج کردم یبرا
 . امدی بو بدم ننیا
  ؟ای بردیکنی نمیمعرف -

 یقد متوسط.  بود نگاه کردم ستادهی کھ پشت بھ ستون ای پسر جوان و خوش پوشبھ
 از چکدامی بود کھ ھنجایجالب ا.  در گردش بود ای من و بردنی بشیوه اداشت و نگاه قھ

 :  دستش را دور شانھ ام حلقھ کردایبرد.  بودند دهی سوال را نپرسنیدخترھا ا
 شانینامزدم پر -
 .  بودی مصنوعیادیلبخندشان ز.  غرور بھ دخترھا نگاه کردم با
 :  گفتانھی از دخترھا موذیکی
  ات عوض شدهقھیسل -

 .  دخترھا ، اعصابم را نشانھ گرفتھ بودی پرصداخنده
  شدهقھیتازه خوش سل.  ام دهیمنم باھات ھم عق. آره شراره جون  -
 

 . قدرشناسانھ نگاھش کردم. متوجھ آمدنش نشده بودم .  بود سھا
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 :  شدلی مزخرفشان بھ پوزخند تبدخنده
  قشنگھیلیآره اسمشم خ -

 :  حلقھ کردای بردی توجھ بھ آنھا دستش را دور بازویزد و ب ی لبخند پرنازسھا
  آشنات کنمیکی با خوامی مای جونم بیبرد -

 :دی پرسایبرد.  گذاشتم زی می قھوه را دست نخورده روفنجان
 ؟یخورینم -

 : دادی سھا او جواب دخترک را می بھ جاخواستیدلم م.  بودم ی دستش عصباناز
 نھ -

 : دی بھ سمت سھا چرخی تفاوتی با بایبرد
  رو من ؟ی وزنتو نندازشھیم -

 :  پر عشوه جواب دادسھا
 . شھی نمرینخ -

 :  با دست آزادش جامش را پر کردایبرد
 کارتو بگو -

 : دی خندسھا
 رمیمثل جوجھ اردک ھر جا م.  از دوستامو بسپرم دستت یکی خوامیم.  بابا یچیھ -
  بھ حال خودم باشمقھی دو دقزارهینم.  ادیم
 
 احتمالش را یعنی تا چھ حد آزاد است ای روابط برددانستیاو کھ م.  سھا توقع نداشتم از
  وقت بگذراند؟گری دی با دخترای داد کھ من دوست نداشتھ باشم بردینم

 :  ابرو باال انداختایبرد
  دارن دوستتون؟فیاالن کجا تشر -

 .  دست تکان دادی کسی گذاشت و براشی را بھ نماشی دندانھاسھا
 ری ھر دو نفرمان غافلگدی و کت و شلوار سفیخی ی آبی پسر جوان با چشم ھادنی دبا

 :  ھا نبودیرانی اھی ، اصال شبیی طالیبا آن موھا.  میشد
 من فکر کردم دختره دوستت -

 :  زدای بردی بھ بازوی محکممشت
  توی دارییچھ رو -

 :  دادحی کوتاه توضمی کردیشدن پسر نگاه م کی کھ بھ نزدھمانطور
 بابا یباباش از دوستا.  سی و مامانش انگلیرانیباباش ا. دورگھ است .  نیآرم -
 .  بلده ھا حواستون باشھی نبودن ، مثل بلبل فارسادی زرانی انکھیبا ا.  ناستیا

 :  گفتی بھ شوخایبرد
  ؟یدی لباسو پوشنی بچھ خوشگل انی اینکنھ برا -

 :  لبش را کج کردسھا
  و دو سھ سالشھستیب.  دهی مری ؟ دھنش ھنوز بو شیگی میچ -
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 :  کردی ، سھا معرفدی ما کھ رسبھ
 شانیپر.  ای جان بردنیآرم -

از .  نگاه کردم ای و ناخواستھ بھ برددمیخجالت کش.  دی احترام خم شد و دستم را بوسبھ
 . دست ھم را فشردند.  دمی نفھمیزیچشمانش چ

 :  گفتطنتی با شسھا
 اونور دییای بیی کن و سھ تاییرای از خودت پذای تو ھم با بردرمی جان من منیآرم -

  دانسیبرا
 .  کردانی بی را با لحن خاصدانس

 :  لبخند زد و سرش را با ذوق تکان دادنیآرم
 راحت باش. حتما  -

خنده ام .  کردیکلمات را با مکث و محکم ادا م.  بامزه بود یلی حرف زدنش خیفارس
 :  کنار گوشم زمزمھ کردایبرد. گرفتھ بود 

  خوشت اومد ؟یلی خھ؟یچ -
 .  فاصلھ گرفتیدنی نوشختنیبھ بھانھ ر.  نگاه کردم ای تعجب بھ بردبا

 حال بھ.  از ما جدا شد ی در ھوا فرستاد و با سرخوشی بوسھ انی از پشت سر آرمسھا
 . خوشش لبخند زدم

 : دی پرسایبرد
 دیقرمز ، سف.  ستی نادی حق انتخابت زنجای ؟ البتھ ازمی بریچ -
 :  آنکھ لبخندش دور شود چند بار پشت ھم تکرار کردیب
 قرمز لطفا. قرمز . قرمز  -
 .  جرات نکردم بخندمایاز ترس برد.  دی خندو

 :دی من پرساز
  ؟زمی بری تو چی برازمیعز -

 :  جلد جنتلمنش برگشتھ بودبھ
 کنھی نمیفرق -

 .  از خودشان بودندییرای چند تا پسر جوان سرگرم پذی رفتھ بودند ولدخترھا
 :دی ، غرکردی نگاھم را دنبال مری آب پرتقال را بھ دستم داد و ھمانطور کھ مسوانیل
  ؟شونیشناسیم -
 .  شده بودوانھید

 .  فاصلھ گرفتزی کوتاه از می را بھ دستش داد و با قدم ھانی آرمجام
  ؟میبر -

 : دی پرسایبرد.  بود نیآرم
 کجا؟ -

 :دیخند
 بھ قول سھا دانس -
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 گذاشتم و با ھم بھ ھمان زی می نصفھ را رووانیل. تلخ بود .  را خوردم وهی از آبمیکم
 : میسمت رفت

 ؟یچرا نخورد -
 :  راشی ابراز محبت کردنھانی و نھ ادمی فھمی گرفتنش را مرادی انھ
  تلخ بودیلیخ -

 : کردتعجب
  بودهشی قاطیزیجدا؟ حتما چ -
سھا دستمان .  ستی سھا ، فرصت نکردم بپرسم منظورش چجانی شدن پر ھکی نزدبا

آن ھم .  ستمی بلد ندنی کھ اصال رقصمی فرصت نکردم بگویحت. را گرفت و وسط برد 
 . دندی رقصی منھای کھ ایی مدل ھانیاز ا
 زود یلیگرچھ خ.  کردم ینی و قبل از تمام شدن آھنگ عقب نشدی از رقص سھا تقلیکم
 .  را گرفتمیچون بالفاصلھ آن دخترک بلوند جا.  شدم مانیپش
 ری خنده زکی ی کھ مرا برای توانست وقتیچطور م.  نگاه کردم ای حرص بھ بردبا

  راحت با آن دخترک برقصد ؟نقدریسوال ببرد ا
با .  دادم بھ آنھا با آن لبخند مسخره شان نگاه نکنم حیترج.  خشک شد می ھم گلوباز

 .  رفتمزی خوردن آب بھ سمت می درھم برایافکار
 یتی جشن با من سنخنی ازی چچیھ.  بودم مانی آمده بودم پشی مھماننی بھ انکھی ااز

 . نداشت
 . آب نبود. نبود.  چرخاندم زی می روچشم

 درست گفتم اسمتو ؟.   خانومشانی پریخوای میچ -
 .  بودی پسرک چشم قھوه اھمان

 
 .  نگاھش کردمی اخم واضحبا

 :  آوردشی را پدستش
  کنھی فراموش کرد معرفایبرد. ارنوش ھستم  -
 کار است ، بھ دست نی تری جماعت ، عادنی ای دانستم دست دادن ، برای منکھی ابا

 .  نکردمیدراز شده اش توجھ
 :  را در ھوا مشت کرددستش

 منم خوشبختم -
 پسرک واقعا پررو بود.  ام را کنترل کردم خنده
 .  را چک کردمزی مگری ، بار دلی باب میدنی کردن نوشدای پیبرا

  بتونم کمکت کنمدی ، شای گردی می دنبال چزی منی ایاگھ بدونم رو -
 :شدی نمالی خی ب کردیتا شر بھ پا نم.  دادم رونی کالفھ ام را پر صدا بنفس

 . آب.  ابھی نای مھموننی کھ تو ای چھی -
 :  بود اشاره کرد و رو بھ من گفتستادهی کھ گوشھ سالن ای خدمتکاربھ
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 ؟ ی جور شدایموندم چطور با برد.  ی مثبتیلیخ!  ؟ی مھموننیآب ؟ اونم تو ھمچ -
 نی با ھم فرق داریلیخ
 : کردی ما سوال می در مورد مسائل خصوصیبھ چھ حق.  اخم نگاھش کردم با
  داشتھ باشھیفکر نکنم بھ شما ربط -

 :  زدگارشی بھ سی محکمپک
 یگوشت تلخم کھ ھست -

 نیا.  دمی نفس سر کشکی و ختمی روهی خودم آبمی را برگرداندم و باالجبار برامیرو
 .  بودشی فروت قاطپیاحتماال آب گر.  اش کمتر شدیبار تلخ

 میفقط مانده بود کھ او برا.  آب خنک کرد وانی لکی خدمتکار درخواست  کھ ازدمیشن
 تر از دهیحتما چون لباسم پوش.  ی نچسب عوضیپسره .  دلسوزتر از مادر شود ھیدا
با .  بود دهی احمقانھ رسجھی نتنی بھ ازدمی مزخرفشان نمی ھایدنی بود و لب بھ نوشھیبق

 . پر کردمگری در را باوانمی ، لی عصبیحالت
 :  را بھ سمتم فوت کردگاری سدود

  تو ھم خوش باشگذرونھی اون داره خوش میوقت -
 آنکھ نگاھش کنم عقب گرد ی بد،یرسی توجھ بھ حرفش کھ چندان ھم مفت بھ نظر نمیب

 .  سوختی ممیاعصابم متشنج شده بود و تھ گلو. کردم 
 چشم ای کردن برددای پیبرا.  نی آرمیحت.  تمام مھمان ھا در حال رقص بودند بایتقر

 توانستم ینم.  بود دنی مشغول رقصگری دی با دختریحتما گوشھ ا. نبود . چرخاندم 
 شده شی رفتارھا و توجھ ھانی از روز اول عاشق ھمنکھیمگر نھ ا. مواخذه اش کنم 

  دانستم ؟ی مرادی را اشیھا  راحت بودننیبودم ؟ چرا االن ا
حوصلھ آن .  نشستن انتخاب کردم ی را برای دنجبایگوشھ تقر.  داشتم جھی سرگیکم

 گاه چانھ ام ھی گذاشتم و مشتم را تکزی میآرنجم را رو.  خوش را نداشتم یجمع الک
 بھ خودم خواستی من چھ بود ؟ دلم مھی بود ؟ مشکل زندگنیچرا سرنوشت من ا. کردم 

 ی را داشتم تا صادقانھ و بیش کس کایا. گر ی دی شخصدیاز د. از دور نگاه کنم 
 کردم افسار یحس م.  را میھم مرا و ھم تک تک لحظات زندگ. کرد ی ملمیطرف تحل

 . ستی دست خودم نمیزندگ
 شانھ ام نشست ، از فکر و ی کھ روی گذاشتھ شد و دستزی می کھ روی آبوانی لدنی دبا
 .  جدا شدمالیخ

 اش ، ی پوستریاز محبت ز. ب نگاه کردم  آوانیبھ ل.  دیچی در مشامم پشی آشناعطر
 . دلم گرفت

 ! ییتنھا -
انگار نھ انگار کھ خودش با تمام دخترھا .  نھفتھ در کالمش را دوست نداشتم طعنھ
 حرف ی بعضیگاھ.  شود ی نمی ولمی ھا را بلند بگونیدوست دارم ھم.  بود دهیرقص
 : رسدی ماند و بھ زبان نمی دل میھا رو

 آشناتون کنم ؟.  نجانی و جعفرم ای و علنیاالن عباس و شاھ.  رینخ -
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 : نفس گرمش بھ صورتم خورد.  آوردنیی را تا کنار صورتم پاسرش
 ھی کافیبا ارنوش آشنام کن.  زمینھ عز -
. پس حواسش بھ من بود .  درونم تکان خورد یزیچ.  نشدم ی شدم ولی می عصبدیبا

 شناورش ، بھ حال ی ھاخی آب با وانیل. کرده بود  بھ من ھم فکر دنشیتمام مدت رقص
 :  فشردیشانھ ام را کم.  لبم نشست ی روی اراده ایلبخند ب.  زدندیخوبم چشمک م

 خنده دار بود -
 :  را بھ پشت دستش چسباندمصورتم

 ادینھ ز -
 :  و نشستدی کنارم را عقب کشیصندل.  را برداشت دستش

  ؟گفتی میچ -
 :  کردمکی آب را بھ لبم نزدوانیل
 . چرت و پرت -

 : دی را داخل دھانش کشلبش
 باھاش ھم کالم نشو.  ستی نیآدم درست -

.  بود نی اش ھم بخاطر ھمیآرامش نسب.  است با او دست نداده ام دهی بودم کھ دمطمئن
 :  شبم با حرف زدن درباره او بگذردھیحوصلھ نداشتم بق

 گرسنھ ام ھستم. شنھ بودم  تیلیخ.  آب ممنون یبرا -
 :  دستم گذاشتی را رودستش

  تازه سرشون گرم شدهنایا.  خورنی مریگفتم کھ شام د -
 : دمی تعجب پرسبا
 سرشون گرم شده؟ -

 :  را تکان دادسرش
  ؟ستی نتیزیتو چ.  گھیآره د -

 : شدمی منظورش نممتوجھ
 ھی دارم کھ بخاطر گرسنگجھی کم سرگھیفقط . نھ  -

 :  آب پرتقال اشاره کردی خالبای تقروانی لبھ
 یتو ھم کم نخورد.  مجاز بودن ری کم غھی.  ھاست وهیبخاطر آبم -

 : دمیترس.  بودم دهی منظورش را فھمتازه
 شم؟ی مخودی من االن از خود بیعنی -

 : دیخند
 ی و خوردی ترسیخوبھ کھ م -

استرسم .  بعدش بود در ذھنم رژه رفت ی کھ درباره اثراتش و رفتارھایی ھاداستان
 :  شدادیز
 برم وسط بخندم و ھوی باال؟ نکنھ ارمیخوب حاال چکار کنم ؟ انگشت کنم تو حلقم ب -

 ھمھ مسخره ام کنن
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 :  کردستادنی جا برخواست و مرا ھم مجبور بھ ااز
  ؟یسی وای تونیم -
 :  زدیزیک رچشم.سرم را تکان دادم .  بودم جی گیفقط کم.  توانستم یم
  بھش فکر نکنگھیباشھ پس نترس و د -

 : سرم را بھ دو طرف تکان دادم.  نبود نھ
 ی خوردیلی تو خدمی من دیول -

 :  را گرفت و مجبورم کرد ھم قدمش شوممیبازو
 پس بترس ازم.  خوردم یدی کھ تو دی از اونشتری بیلیمن خ -

ھمصدا ترانھ آھنگ .  شاد وسط سالن نگاه کردم تیبھ جمع.  دمی کالمش خندطنتی شبھ
 :  کردمکیسرم را بھ گوشش نزد. زدندی مادیرا فر

  ھستن؟ینجوری ھمای مستن نایاالن ا -
 : دیخند

 ھردو تاش -
 :  بھ سمتمان آمدسھا

  بھ ھمنیدیھمش مثل مرغ عشق چسب.  دای رقصیحواسم ھست نم -
 : بھ صورت سرخش اشاره کردایبرد

  تو ؟ی پری منییچقدر باال پا.  کم استراحت کن ھی یوقت کرد -
 : دی توجھ بھ او دستم را کشی بسھا

  با تودونمی من می آھنگو تا آخر نرقصنیبھ جان خودم ا -
 نیدر ا. باالجبار ھمراھش شدم .  شد یکی کی موزیگفتن من با صدا"  ستمیبلد ن" 
 با دنمی بار رقصنیا.  کردم ی بود نگاه مستادهی انی کھ کنار آرمای بھ بردی گاھنیب

 .  باشدیدنی نوشراتی حدس زدم کھ از تاثا،یطبق گفتھ برد.  ھمراه بود یشتریآرامش ب
.  ختی اعصابم دوباره بھ ھم رشدی مکی نزدای دخترک قرمز پوش کھ بھ برددنی دبا

 یا جام ھاخدمتکار ب. تمام حواسم بھ آنھا بود .  دیدخترک دستش را گرفت و وسط کش
 .  را گرفتدمی دی جلویرنگ

 .  تمام شدآھنگ
 . دمی را دآنھا

 .  ھر دو نفرشان جام بوددست
 قرمز داخل جام ھا عیما.  داخل دست خدمتکار نگاه کردم ینیبھ س.  گرفت حرصم

 . دیچی در گوشم پای بردیحرف ھا.  کردیوسوسھ ام م
 دلھره مزه ی از جام ھا را برداشتم و با کمیکی.  کرد ی نممی تجربھ کردن رھاوسوسھ

 . اش کردم
 ی بشی ھادنی رقصنی عاشق من است و اای برددانستمی میوقت.  شدم ی مالی خی بدیبا

 منظور است حرص چرا؟



 491 

او . لبخند زد .  ستادمی انی کنار آرمی خالمھی شدم و با جام ندنشانیی پایواشکی الی خیب
 :  باال بردمیرا بھ سمتش گرفتم و دستم را کمجامم .  بود دنیھم در حال نوش

 یبھ سالمت -
 سرش را خم یکم. دی باال پرشیابروھا.  بودم دهی ھا دلمی از فیکی صحنھ را در نیا

 : کرد و او ھم تکرار کرد
 یبھ سالمت -

 .  گذاشتمگذشتی کھ از کنارم می خدمتکارینی را داخل سی خالجام
فکر کنم مخصوص رقص .  شروع شد یدیآھنگ جد.  شده بودم و سرخوش جی گکامال

 ای کھ دختر برددمید.  ستادندی ھم ای روبروی ھمھ زوجکدفعھیچون .  دو نفره بود یھا
 درباره رقص و آھنگ و ی اطالعاتچی ھنکھیاز ا. را وادار کرد ھمراھش شود 

 ست نیھم. بھ او اجازه دھم  بود محال اگر بلد بودم.  شدم ی ھا نداشتم عصبیدنینوش
 .  حرام بودزی کھ ھمھ چی شھرام بودم وگرنھ در خانھ پدرونی را ھم مددنمیپوش

 ؟ی رقصیشما نم -
 : دمی کشیاز او خجالت نم. شانھ ام را باال انداختم .  بود نیآرم

 ستمیبلد ن -
 :  را بھ سمتم دراز کرددستش

 . کنمیمن کمکت م.  نداره یکار -
خودش در آغوش .  منصرف شدم ای چشمان برددنی دعوتش را رد کنم کھ با دخواستم

 یادی تقاص زیبد نبود کم.  دیی پای از دور با چشمانش مرا می ولدی رقصیدخترک م
 .  را بدھدشیراحت بودن ھا

 :  کردتی مرا بھ وسط ھدایبا آرامش خاص.  را در دستش گذاشتم دستم
  ؟یدیقبال د. عجلھ نکن . خوب  -

 :  زدملبخند
 لمایآره تو ف -

 : دی ھم خنداو
 تو ھم تکرار کن کنمی توجھ باش و ھر کار میفقط بھ اطرافت ب.  خوبھ یلیخ. خوبھ  -
 ؟یاک. 

 :  را تکان دادمسرم
 یاک -

 :  دو دستم را گرفتھر
 حاال وسط.  بار چپ ھی.  بار راست ھی.  قدم عقب ھی قدم جلو ، ھی -

 : زدیاو ھم لبخند م.  حرف زدنش خنده ام گرفتھ بود از
حاال با .  یعال. خوبھ . آھا . جلو ، عقب ، راست ، چپ ، وسط . تکرار کن . نخند  -

 . من بچرخ
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 می نخوردیول.  میھر لحظھ منتظر بودم بھ ھم گره بخور.  میدی قفل شده چرخی دستھابا
 : شدجانزدهیھ. 
 مینبازم تکرار ک.  خوبھ یلیخ -

 تمی مشخص بود کھ او ھدایھر چند بھ خوب.  سخت نبود دیرسی کھ بھ نظر ماونقدر
 .  رفتمی و من فقط عقب و جلو مکندیم

 :  سرخ شده استجانی کھ صورتم از ھدانستمی می تمام شد و من بھ خوبآھنگ
  بودیعال -

 : دمیخند
 ممنون -

 : دمی را درست کنار گوشم شنای شماتت بار بردیصدا
 .  بودی عالیلیخ. ره آ -

 :  جواب دادمحانھی سمتش برگشتم و مثل خودش وقبھ
  بودیرقص شما ھم عال. ممنون  -

 . کردی خودش را کنترل می سختبھ
 نی بود کھ چھره اش ، در بدترنجایجالب ا.  دمی شده چشمانش فھمرهی را از رنگ تنیا

 .  از اندازه خوددار بودشیب.  داد ی را نشان نمتشیحالت ھم عصبان
 .  کردمدیمن ھم تقل.  را فشرد و بھ سمت خدمتکار رفت می آنکھ جوابم را بدھد بازویب

 :  را از دستم گرفتجام
 ی کنترل حواستو از دست دادیبھ اندازه کاف.  ی تو بخورستیالزم ن -

 :  جام را پس گرفتملجوجانھ
 می اومدی کھ از وقتییاس شدم ؟ پس تو حوی بدمی از تو رقصری نفر غھیحاال کھ با  -

 ی کال تو ھپروتی و اوننویھمش تو بغل ا
 :  آوردکی را نزدسرش

 یکنی میزی آبروریدار.  نیی پااریصداتو ب -
 :  پوزخند زدمکردی حفظش تالش می براتی کھ در اوج عصبانی لبخند مسخره ابھ
 !آبرو ؟ -

 : دمی داخل جام را سر کشعی ماتمام
 !آبرو ؟ -

 : دستم را گرفت.  کرد ریی چشمانش تغرنگ
 ستیحالت خوب ن.  مینی بشمیبھتره بر -

 :  و بلندتر از معمول گفتمدمی را عقب کشدستم
 من خوبم. دستتو بکش -

 :  داشتمجھیسرگ
 . یستی کھ خوب نییتو. من خوبم  -

 :  شدکی نزدزمانی بھ می با نگرانسھا
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 ا؟ی شده بردیچ -
 : دمشیدستش را گرفتم و بھ سمت خودم کش.  بود ی دختر واقعا دوست داشتننیا
 . ی مھربونیلیخ.  ی خوبیلیتو خ -

 :  دستم را نوازش کردپشت
 زمی عزی خوبیلیتو ھم خ -

 :  گفتایبرد
 .  کردهی روادهی زیفکر کنم با معده خال -

 : دی آنھا چرخنی بنگاھم
 ھیمعده ام خال. آره گرسنھ ام  -

 :  سرش را تکان دادایبرد
  ؟میاشکال نداره ما زودتر بر.  ستیحالش خوب ن -
 : دمی حرفشان پرنیب
 .  دارمجھی کم سرگھیفقط . من خوبم  -

 :  سرش را تکان دادسھا
  شھ ؟دهی شام چزی کم استراحت کن تا مھی برو یخوایم.  یخوب.  زمی عزدونمیم -

 : شتم دای احساس خواب آلودگیکم.  نبود ی بدفکر
 آره خوبھ ممنون -

 میپلک ھا.  چھ گفتند دمینفھم.  گفت یزی چای بھ بردی زد و بھ آرامی پر محبتلبخند
 .  چسباندمیسرم را بھ پشت صندل.  شده بود نیسنگ

 شانیپاشو پر -
 :  بود زل زدمستادهی کھ پالتو بھ دست کنارم اای بردبھ
  ؟میری ممیدار -

 :  کرد پالتو را بپوشمکمک
 می کم ھوا بخورھی رونی بمیبر -
 : ردی را بگمی نگفتم و اجازه دادم بازویزیچ
 زنھیچشامم دو دو م.  رهی مجیسرم گ -

 :  را محکم تر گرفتمیبازو
 ستی نیزینترس چ -

 رفت و بعد از باز کردن در نیبھ سمت ماش.  می چطور از سالن خارج شددمینفھم
 : نمی بنشی صندلیکمک کرد رو

 کنمیاحساس ضعف م -
 باز و بستھ یصدا.  چسباندم شھیسرم را بھ ش.  آنکھ جوابم را بدھد در را بست یب

 : دمیشدن در را شن
 ؟یخوب -
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 ی بودنیاحساس تھ.  کردمی می احساسیبعد از مدتھا احساس ب.  را تکان دادم سرم
 .  با آرامشختھیآم

.  دمی کشیقینفس عم. عطرش را دوست داشتم .  بستن کمربند بھ سمتم خم شد یبرا
 یکف دستم را رو. برق چشمانش را دوست داشتم . صورتش را بھ سمتم چرخاند 

 . دمشی شده اش گذاشتم و با تمام احساس بوسویصورت ش
 :  کردی آرامخنده

 ی کردیقاط.  وونھیدختره د -
 :  بستمپلک

 ستمی نوونھید -
 :  زدستارتا
 سمی بگو واستی حالت خوب نیدیھر جا د. حاال چشماتو ببند .  یستیباشھ ن -

 کھ ی کالمی بیقیسکوت کردم و بھ موس.  بود زیحواسم بھ ھمھ چ.  را تکان دادم سرم
 . گذاشتھ بود گوش سپردم

 : ستادی خانھ اش اجلو
  برم خونھدی ؟ من بانجایچرا ا -

 :  را پارک کردنیماش
  وقت شب ؟نی خونھ ؟ ای بریتونی مینجوریبھ نظر خودت ا -
 حتما متوجھ دنیدی مامان مایاگر پرھام ، بابا .  خوب حق داشت یول.  بد نبودم ادیز
 . سرم را تکان دادم و در سمت خودم را باز کردم.  شدندیم
 :  عجلھ گفتبا
 صبر کن کمکت کنم -
وحشت .  دمی دی تار می داشتم و کمجھیگھنوز سر.  گذاشتم رونی بنی را از ماشمیپا

 : زده شدم
 حالت تھوعم دارم.  نمی خوب ببتونمینم.  شھی خوب نمجھیچرا سرگ -

 :  را دور شانھ ام انداختدستش
 فقط کم صحبت کن.  یشی خوب می کم بخوابھی و ی قھوه بخورھی. نترس  -
 :  تختش نشاندیبھ سمت اتاقش رفت و مرا رو.  کمکش وارد خانھ شدم با
  ، من برم برات قھوه درست کنمیتا لباستو عوض کن -

.  خواست ی مدنیدلم خواب. اصال حوصلھ نداشتم لباس عوض کنم .  را ندادم جوابش
 دو نی لباس بپیاگر ز.  بود ی عالیلیخ. آره .  تخت انداختم یخودم را بھ پشت رو

 . شدی رفت بھتر ھم میکتفم فرو نم
  ؟ برات قھوه آوردمیدیخواب -

 :  باز کردن چشمانم را نداشتمتوان
 ی چراغو خاموش کنشھیم.  باال ارمی ترسم بیم.  خوامینم -

 :  را خاموش کردچراغ
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 یپس بزار کمکت کنم لباس عوض کن -
 :  را بھ نشانھ نھ باال بردمدستم

 خوبھ.  خوادینم -
 :  پالتو را باز کردی توجھ بھ من دکمھ ھایب
  نکردمی روادهی زگھیبعد م.  وونھی ددختره -

 :  باز کردمچشم
 . جمی و وجیفقط گ. باور کن خوبم  -

 :  را در آوردپالتو
 ی خوردی مدینبا -

 :  روشن کرده بودی آمد ، صورتش را کمی کھ از ھال می کمرنگنور
 خواستم تجربھ کنم -

 :  و سرش را تکان داددیخند
 یاوردیکفشاتم کھ در ن -

 : دمی صورتش کشیدستم را رو.  کردی نممی رھادنشی بوسوسوسھ
 ینرم -

 :  بازش افتادقھیچشمم بھ .  دی را گرفت و کنارم دراز کشدستم
 کراواتت کو ؟ -
 :  را پشت گوشم فرستادمی انگشتش موھابا
  ؟یدی رقصنیچرا با آرم -

 :  حرف زدن از او بودخواستمی کھ نمیزی خلوت دو نفره تنھا چنی ادر
 ادیبم مخوا -

اشکم .  شده بودم ی ، عصبدی فھمی را نمازمی و ندی دی مرا نمنکھیاز ا.  بستم چشم
 . دیچک

 اش رد شد و چانھ ام را لمس یی گردنبند اھدای از رودی گردنم کشی را روانگشتش
 : کرد و کنار لبم متوقف شد

  ؟ی کردی منکاروی ادینبا -
 : دمیپرس

  ؟ی ؟ تو چرا کردیتو چ -
 :  ام را نوازش کردگونھ

 .  رقص ساده بودھی نی من ادی بودم ، از دنی ھمشھی من ھمیدونیم -
 :  کردمنوازشش

  بودیرقص منم بھ ھمون سادگ -
 :  آوردنیی را پاسرش

  خوشت اومده ؟نیاز آرم -
 :  کرده بودی قاطکال
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 .  بدترهیلیاوضاع تو کھ خ.  مست یگی بھ من مبعد
 :  گفتی آرامبھ
 والمو بدهجواب س -

 رونیپوف کالفھ ام را ب.  کرد ی بحث مسخره و آن رقص مزخرف را رھا منی اکاش
 : دادم

  خوشت اومد ؟یدیمگھ تو از اون دختره کھ باھاش رقص -
 :  ام را فشردچانھ

 طفره نرو -
 از دی بادیشا.  بودم جیمن ھم گ. احتماال اثر الکل بود .  ستی نی کردم حالتش عادحس

 :  قلبم گذاشتمیدستش را گرفتم و رو.  کردم یعشقم مطمئنش م
 فقط تو.  خوامی ؟ من تورو مستی ننجای ای جز تو ، کسیکنیچرا باور نم -

 :  لباسم سر خوردری زدستش
 . یزاری تو نمی باورت کنم ولخوامیم -

 : لب زدم.  از فشار دستانش شتری بیحت.  تلخش قلبم را بھ درد آورد لحن
 ا؟ی بردیگی میچ -

 :  ام چسباندیشانی را بھ پلبش
 نقدریا.  از من لمست کنھ ری غیدوست ندارم کس.  یدیرقصی منی با آرمدینبا -

  سختھ؟دنشیفھم
 

  بودادشی از عالقھ زدی شک داشت ؟ شاای کرد ی محسادت
 .  دانستم کدام استینم

 .  دادم مثبت فکر کنمحیترج
 ی کسخواستی نمنی ھمیبرا.  عشق دو طرفھ کی.  بود کھ او ھم عاشقم بود نی امھم

 . شودکمی از خودش نزدریغ
.  شده بود بی تنش با ادکلن ترکی اش چسباندم بونھی و سرم را بھ سدمی کشیقی عمنفس

  ھجوم آوردندمی ھا بھ تک تک سلول ھاانھیمور.  گرفت ی را بھ بازمیانگشتانش موھا
. 

 ھا را انھی موری ، پای شدم کھ روزیی ھای خاکستررهی باال بردم و خی را بھ نرمسرم
 . ، بھ جسم و روانم باز کرده بودند

 .  شدمکتریآب دھانم را فرو دادم و بھ او نزد.  تاب بود ی او ھم بچشمان
 .  دستانش محکم تر شدحلقھ
 .  سر خورد و تمام احساسم را بھ او منتقل کردمشی موھاانی مدستم

 .  عوض شدشی نفس ھاتمیر
 .  ھا اجازه تازاندن دادمانھیچشم بستم و بھ مور.  قلبم باال رفت تپش
 :  زدلب
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 ی کنانتی ترسم بھ منم خیم -
 :  سوال رفتری حس خوبم زتمام

  بکنم ؟نکاروی ادیچرا با -
 :  خش داشتشیصدا

 یچون قبال کرد -
 

 ! ؟قبال
 ! شھرام بود؟منظورش

 :  اساسشی شکست از تھمت بقلبم
 من عاشقت شدم -

 : دیغر
 ی باز عاشق شدیشا -

 : خواستم خودم را عقب بکشم کھ اجازه نداد.  دستانش مرا ترساند خشونت
 شھرام چطور بود ؟ -

 :  کردم او را از خودم دور کنمیسع
 یکنی متمی اذیدار.  اینکن برد -

 :گرفت را دستانم
 ؟ی خواستی نمنویمگھ ھم -
 : دمینال.  نبود شی در صدای نرمشچیھ
 ستیتو حالت خوب ن. ولم کن  -
 .  کردشی ھاانھی وحشری ، تنم را اسمی توجھ بھ نالھ ھایب

 نی ، بدترمارشی شبانھ مشترکمان ، بھ خاطر فکر بیی تنھانی آن شب سرد ، در اولدر
 .  حس را بھ وجودم منتقل کردنی انعطاف تریو ب
 

دستش را .  ندارد ی تماممیاشک ھا.  کشمی و ملحفھ را دور بدنم مکنمی را بھ او مپشتم
 :  تا از حصار دستانش آزاد شومکنمیتالش م.  کشد ی اندازد و مرا بھ عقب میدورم م

 یولم کن لعنت -
 . شکندیبغضم م.  ردیگی در آغوشم ممی توجھ بھ تقال کردن ھایب

 گاه و ی ھادنی نامنظم و آه کشی نفس ھای صدایول.  دانم ی را نمگذردی مچقدر
دستم خواب رفتھ و .  خواب است و ناآرام ی دھد کھ او ھم مثل من بی نشان مگاھشیب

 کندی حلقھ دستانش را محکم تر می خواھم جابجا شوم ولیم. گردنم دردناک شده است 
. 

 میاشک ھا.  وحشتناک داده است ی را بھ سردردشی جایجیگ.  کنمی حقارت ماحساس
 . آنقدر کھ بھ سکسکھ افتاده ام.  ندارد یتمام
 : دی گوی می دانم ولی است را نممانی واقعا پشای سوزد ی مدلش
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شھرام و .  شد ی قر و قاطیھمھ چ.  شدم ی لحظھ عصبھی. دست خودم نبود  -
 .  کنمتتی اذخواستمیکن نمباور . داداش نگار . ارنوش .  نیآرم.  مونیدوست

 : می گوی بغض مپر
  بشنومیزی چخوامینم.  نگو یچیھ -
 :  چسباندی اش را بھ پشت شانھ ام میشانیپ
.  شھ ینجوری کردم ایباور کن اصال فکرشم نم.  ی نبودری تقصیقبول کن تو ھم ب -
 ی کنانتی بھ منم خدمیترس.  دمی مدت و کارات اومد تو ذھنم ، ترسنی ای اتفاقاییھوی

.  ردی گی نشان دھد حرصم مختنشی خواھد مرا مقصر افسار گسی کھ منی ااز
 : رمیگی فاصلھ مزنمی مادیھمانطور کھ بر سرش فر

تو کھ بھ من اعتماد .  من دادم مارتویتاوان ذھن ب.  ی کردیپس عقده ھاتو خال -
 یری ؟ اول خوددرگیکرد ریچرا خانواده ھارو درگ.  جلو ی اومدی کردخودی بینداشت

 یومدی بعد می کردیھاتو درمان م
 : شدبلند

  خواستم از دستت بدمینم. چون دوستت داشتم  -
 . دوستم داشت و اعتماد نداشت.  داد ی داشت و آزارم مدوستم
 : تخت نشستی بھ من روپشت

 ی نمنجای کارمون بھ ای دادی نمریاگھ گ.  ی کردلھیتو پ.  شھ ینجوری اخواستمینم -
 ی اعتمادی کھ با خودم و بیحداقل تا زمان.  شم کی خواستم بھت نزدیمن نم. دیرس

 ...  توی ولامیھام کنار ب
 قدم شده بودم شی من پدنشی بوسی برایحت.  کرده بودم لھیمن احمق پ.  گفتی مراست

  ھا ذره درهیدنیانگار آن نوش.  خودم بود ریتقص.  شدن اصرار داشتم دهی دیمن برا. 
 ، یی پروای و بیالی خیب.  کردم کھ خوبم یمن فکر م. شرمم را با خود برده بودند 

 . آن لحظات از بد ھم بدتر بودم.  نبودم من خوب. کار دستم داده بود 
 شی انداخت و دستش را درون موھانییسرش را پا.  گذاشت شی پای را روآرنجش
 :فرو برد

 خواستن دو ھی نیا. منم خواستم .  یخوای کھ مدمیتو چشمات د.  ینگو خودت نخواست -
  شدی چھوی دونمی نمیطرفھ بود ول

 لی دلکی کھ اتفاقات چند ساعت گذشتھ دی فھمی میھر بچھ ا. بھ دانستن او نبود اجیاحت
 شک ھا نی خشونتش الیو تنھا دل. عدم اعتمادش .  بھ من ایشک برد.  نداشتشتریب

 من با یھر چند خوش قبول نداشت ول.  بروز کرد دنی آن ھمھ نوشریبود کھ تحت تاث
 ی بمیاھای ، در نابود کردن روی قرمز لعنتعیما تجربھ شب قبل مطمئن بودم کھ آن

 .  نبوده استریتاث
 من ماندم و دمی آب ، فھمی صدادنی رفت و با شنرونیاز اتاق ب.  نزد یگری دحرف
.  پس درونم حمل کنم نی کھ قرار بود از ایی از تنھایمن ماندم و سھم بزرگ. خودم 
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 ی اشک ھا ھم حاصل ھمان بنیا.  ختمی زانو گذاشتم و بھ حال خودم اشک ریسر رو
 .  بودیخبر

ناز و نوازش .  رابطھ ام با شھرام افتادم نی اولادی.  چشمانم بود ی جلوشبی داتفاقات
 را داشت می ھواشھیھم.  بود نیبعدھا ھم ھم. کھ دچارش شده بودم یحس خوب.  شیھا

 ی خوب است و چھ ابلھانھ آرزوی کردم کھ ھر رابطھ ایو من چھ احمقانھ فکر م
 .  بستھ بودمیوھا را داشتم کھ کمر بھ قتل آرزیآغوش

.  است یی جامی از لباس ھاکھیھر ت.  نمی نشی لباس صاف مدنی پوشی و براکشمی مآه
 ی مشکراھنیپ.  شود و روحم آزرده تر ی قلبم فشرده تر مدارمیھر کدام را کھ بر م

 پی زنیا.  شوم ی مرهی پاره شده اش خپی و بھ ززنمی چنگ منی زمی را از رومییطال
 .  خواھد بودمی شب زندگنیبدتر ِ کھ زنده ام ، خاطره سازیتا روز

 یاصال تا چھ ساعت.  ساعت چند است دانمی نمیحت.  پوشم ی روز قبلم را می ھالباس
  ؟می بودیداخل مھمان

 کجا دی آی نمادمی کنمیھر چھ فکر م.  روم ی مفمی بھ سراغ کی برداشتن گوشیبرا
 .  آورمی را در میگوش.  کنمی مشیدای مبل داخل سالن پیرو. گذاشتمش 

  نگران شده استیحتما حساب.  پاسخ دارم ھمھ از پرند ی و تماس بامی پستی از بشتریب
. 

  او را فراموش کرده بودم؟چطور
 بھ پرند زنگ بزنم خواھمیم.  چرخم ی پنج صبح است و من ھنوز دور خودم مساعت
 .  خواب باشددیشا.  شوم ی ممانیکھ پش

 . کنمیو ارسال م" نگران نباش . من خوبم . سالم "  سمی نویم
تمام شب را بھ خاطر من .  کند ی شماتتم می و کلزندی نشده کھ خودش زنگ مقھی دقپنج

 ، خودم را بھ ی خبری کھ من در بیدرست ھمان زمان.  مانده است داریدر اضطراب ب
او "  یای میک"  و در برابر سوال کنمی میاز او عذرخواھ.  کردم ی عرضھ مایبرد

 . کنمی میخداحافظ
 باز و بستھ شدن در حمام نشان از یصدا.  دھم ی مبل لم می افکار درھم ، روبا
 : پرسدیم.  دھد ی حضورش آزارم مینیسنگ.  آمدنش دارد رونیب
 ؟یری دوش بگیخوایتو نم -

 فشارم و یسرم را م.  دارد یچھ دل خوش.  دھم ی را بھ نشانھ برو بابا تکان مدستم
 . کنمی ھا را باز مامی ھم صحبت نشدن با او جعبھ پیبرا

  :٩ ساعت
.  یدی خوابیضیر ممیگفت.  اعصابھ یاز اون شباست کھ ب.  اومدن نای ، بابا اشانیپر" 

 " خوش بگذره.  راحت الی برس با ختیبرو بھ خوش. شک نکردن 
  :١٠ ساعت

 "  لباست خوبھ ؟دن؟ی پوشی مھمونا چگذره؟یخوش م. سالم خواھر خوشگلم " 
  :١٢ ساعت
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 "؟ی خوردی ؟ چیشام خورد" 
 :١ ساعت

 "؟یندازی نمتی نگاه بھ گوشی سرگرمنقدری ایعنی" 
  :١:٣٠ ساعت

 " ؟یدی نمتویچرا جواب گوش" 
  :٢:٣٠ ساعت

 "؟یدی نمتویچرا جواب گوش.... ی تو خوشیغرق نش.... الووووو " 
  :٣ ساعت

 "  ھاھی کافی ھم بفرستی متن خالھی.  زنگ بزن یدی دامامویپ. نگرانت شدم !  بابایا" 
 :٤ ساعت

 "؟یزنده ا.  کنمیدارم دق م.  ی فکری بیلیخ" 
 کندیسرم درد م.  شوم ی مبل در خودم مچالھ می اندازم و روی مزی می را رویگوش

 امکانش یول.  شدی کردم بھتر می را فراموش مشبی دعی اگر وقادیشا.  بندم یچشم م. 
 . ستین

 : چدی پی خوش قھوه در مشامم می و بوکنمی نگاھش را حس مینیسنگ
 شھیسردردت بھتر م.  بخور نویپاشو ا -

 .  را دوست ندارمشیدلسوز
 : ندی نشی مکنارم

  ؟ی بلند شیخواینم -
 ام یشانی پیانگشت شصتش را رو.  ھستم یاز دستش عصبان.  دھم ی را نمجوابش

 :  کشدیم
 میزنی بخور بعد با ھم حرف منویپاشو ا.  با خودت لج نکن یاز من دلخور -

 :  گوشھ مبلکنمی و با فاصلھ کز مزنمی را عقب مدستش
 یتو بھ من اعتماد ندار.  اتفاق افتاد دی کھ نباییزایحرفا زده شد و چ.  نمونده یحرف -

 بھ توھمات پوچتو و یدی رابطھ ، چسبنیتو اوج اول.  شھی دوست داشتنت می ادعایول
 ؟ی نکننکاروی ھست کھ باز اینیچھ تضم.  ی توجھ بودیبھ احساس من ب

 ! شانیپر -
 . صدا کردن اسمم.  است نی ھممی واکشنش بھ حرف ھاکل

 .  شومی اش مرهی و خرمی گی دوست منی را بسرم
 :  دھدی قھوه را دستم مفنجان

 . شبھی دیدنیسردردت بخاطر نوش.  یشیبھتر م.  بخور نویا -
 ستمی کھ من ھم کمتر از او مقصر ندانمیم.  ندارم یحوصلھ لجباز.  رمی گی را مفنجان

فقط االن کھ .  دھد ، سردرگم شدنم است یارم م آزیزی از ھر چشتری کھ بیزیچ. 
 افتاد ، نمانی بشبی کھ دیبا اتفاق.  چکار کنم دی دانم بای در عمق ماجرا ھستم نمقایدق

 :  قرار گرفتری تحت تاثزی نمی بلکھ باورھانکرد رییفقط نوع ارتباطمان تغ
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  ؟می چکار کندیحاال با -
 .  شود جوابمی پرسم و سکوت او می است کھ من میسئوال

  چکار کنم ؟دیتو کھ نھ ، من با -
 :  شود بھ صورتمی مبراق

  نھ ؟ای ی فھمیم.  روم بود ی فشار روانگمی ؟ دارم میکنیچرا حسابمونو جدا م -
 :  برمی را باال ممی ھم صدامن

 ی کھ خودتو پشت بھ اصطالح فشاراییتو.  فھمم ی بھتر از تو ھم میلیخ.  فھمم یم -
 . ی کردمی قاتیروان
 :  شدیعصب

 شبی اتفاق دگمی ترسم از تو؟ دارم صادقانھ بھت می بکنم ؟ مگھ منکاروی ادیچرا با -
 اتفاق ی کردی نملھیاونم اگھ تو پ.  تکرار شھ گھی دستی محض بود و قرار نتی خرھی

 ...  بعدامی کردم با خودم و افکارم کنار بی میمن داشتم سع.  وفتادینم
 :  را قطع کردمحرفش

. نھ حاال .  یومدی با خودت کنار میزاشتی پا تو خونمون منکھی قبل از ادیتو با -
  تحمل کردم ؟شبی رو از دی چھ فشاریدونیم

 بھ گرشی گرفتھ بود و دست دشی دستش را بھ پھلوکی.  ستادی امی شد و روبروبلند
 :  اشیشانیپ
 کھ نھی ھمیبرا.  کنمی میرم ازت عذرخواھ دانمی ھمیبرا.  دونمی می لعنتدونمیآره م -

 . یدی دشبی کھ تو دستمی نیزیاصرار دارم بھت ثابت کنم من اون چ
 : شدمی تر می آرامتر شدن عصبی کرد ، بھ جای اعتراف مشتری چھ او بھر

 یمن عشق.  می با ھم باشی اگھی زمان دچی ھستیچون قرار ن.  یتونی نمگھید.  شھینم -
 . خوامی باشھ نمیکھ توش شک و دودل

 :  کردزیچشمانش را ر.  مات شد نگاھش
  ؟ی گفتیتو االن چ -
.  زدمی حرفم را بھ او مشھی ھمی بار براکی دیبا.  دمی بودم عقب نکشدهی ترسنکھی ابا

 :  کردیاگر مرا دوست داشت خودش را اصالح م
 ... البتھ.  باھات ادامھ بدم تونمیمن نم -
 کھ با خودت و ی البتھ تا زمانمی حرفم را قطع کرد و اجازه نداد کھ بگوشی خنده ھابا

 . ی شوکدستیاحساست 
 را میبھ سمتم آمد و شانھ ھا.  آشنا بود می صحنھ برانیچقدر ا.  کیستریبلند و ھ.  دیخند

 : داد گفتیگرفت و ھمانطور کھ با ھر جملھ تکانم م
 دلتو زدم ؟ی ؟ تنوع دوست دارھی ؟ ھا ؟ چھی الکید ؟ فکر کری زدی چھ زرقایتو دق -

 افتاده بھ نی روزم دوست دوستش ؟ ھوس آرمھی روز دوستش ھی روز شھرام ، ھی؟ 
 دلت ی ھر گھزارمی مرتتی غی من مثل اون شوھره بی ارنوش ؟ فکر کردایسرت 

  ؟یخواست بخور
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بلد نبودم .  درد گرفتھ بود میشانھ ھا.  وحشت بھ چشمان سرخ شده اش نگاه کردم با
 .  را آرام کنممی روبروھی مرد وحشنیا

 
 

 : دمی دستانش را گرفتم و نالمچ
 ؟ی داد و ھوار گوش کنی بھ جاشھیم -

 :  طرف پرت شدمکی کھ بھ دی محکم دستانش را عقب کشآنچنان
 . دیھمتون مثل ھم.  نداره دنیمزخرفات تو شن -

 .  بودی چھ کسانقای منظورش از ھمھ ، دقدمینفھم
 :  قدم بھ عقب رفتکی
 باھام زارمیپس نم.  دادن ی خوردنم ، نھ بازی تو گوشت فرو کن، من نھ آدم بازنویا -

 . ی کنیباز
 :  زدمداد

 ...  منیتو اصال نزاشت.  بده ی نخواست تورو بازیکس -
 : ، پوزخند زداوردی بنیی را پاشی آنکھ تن صدای را قطع کرد و بحرفم

 .  امروزمون بسھیبرا. ن نھ اال -
 :  استدهی فھماندم کھ منظورم را اشتباه فھمی بھ او مدیبا
 ی گوش کندیبا -

 :  دستش را بھ سمتم گرفتکف
 اشتباھم موندم و ازت یمن پا.  می کردتی رو اذگھی ھمدیبھ اندازه کاف. گفتم نھ  -

.  کردن ی و ماست مالھی بھ توجی تو عادت کردنکھی مثل ایول.  کردم یعذرخواھ
 میزنیبعدا حرف م.  خونھ رسونمتیاالنم پاشو کاراتو بکن م

 :  موقتی اغھی زن صکیحس .  حرف بھ شدت احساس حقارت کردم نی ابا
 ردم ی ھستم کھ کارت تموم شده داریابونیمگھ من زن خ. درست صحبت کن  -
 م دست خودم بود کھ اومدنیھمونجور.  کنمی منیی برم ؟ رفتنمو خودم تعیکنیم
 :  فرو بردشی دستش را داخل موھای کالفگبا
بھ .  ی خودت از کاه کوه بسازی برای ؟ عادت کردی ھستیتو چرا روان!  خدا یوا -

 اقتی لنکھی مثل ای ولیخواستم بعدا از خانواده ات حرف نخور. بمون . درک 
 .  کار دارمرونی برمیمن م.  ی نداریدلسوز
 :  شدمیعصب

 تو برو بھ کار اول وقتھ روز جمعھ خودت برس.  ندارم یازی تو نھیبھ دلسوز -
 :  نگاھم کردی و کمدیلبش را داخل دھانش کش.  راستش را بھ پھلو گرفت دست

 . واقعا -
 .  را گفت و بھ سمت اتاق رفتنیا

 .  اش نگاه و فکر کردمی خالی جابھ
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 . بھ حقارت نھفتھ در کلماتش.  شی سرکوفت ھابھ
 رهیخ.  دمی سرم گذاشتم و دراز کشریکوسن را ز.  بھ دلم چنگ انداخت ی خوارحس
 ی روز فکر منی بھ ادی کھ با داشتن ھمسر عاشقش شدم بایروز.  می روبروواریبھ د

 تی نھای ؟ او جذاب بود و بدی رسی بھ نظر مباتری ززیچرا آن روزھا ھمھ چ. کردم 
  و احترام ؟بکجا رفتھ بود آن ھمھ اد.  آداب یمباد

 .  دھمی مدنی و بھ چشمم اجازه نم نم بارکنمی را داخل شکم جمع ممیزانوھا
 .  مظلوم شھرام جلو چشمم استچھره
 .  پر از مھرشلبخند
 . تی در اوج عصبانی در نگاھش بود حتشھی کھ ھمی عشقبرق

 .  کردی منت آرامم می کھ بی آغوشو
 .  کرده بودقی ذره ذره بھ وجودم تزر کھیمحبت

 .  کردی قلب نثارم ممی کھ از صمیی ھاعاشقانھ
 . شی ھاتیحما
 .  زجر بود و عاشقانھی کھ بیی ھاقی ھا و تشوھیتنب

 .  نگاھشرنجش
 . کنمی بار شرم منی اولیبرا.  بندم ی مچشم
 .  از خودمکنمی مشرم

 .  کھ ارزان فروختمشیمن
 .دھمی تاوان اشتباھم را مدیشا
 
 با تعجب و بغض بھ ختھی آمیبا حس.  کنمی پلک باز می گوشی ملودی صدادنی شنبا

 . کنمی انداختھ است نگاه ممی کھ روی نازکیپتو
  ؟ی شدداریب -

 را بھ سمتم یگوش.  کنمی و بھ او نگاه مرمی گیسرم را باال م.  خشک شده است گردنم
 : ردی گیم
  دارهیاحتماال کار مھم. ند بار زنگ زده چ. خواھرتھ  -

.  کنمی و بالفاصلھ تماس را وصل مرمیگی را میگوش.  اندازد ی بھ دلم چنگ مدلشوره
 کنم قبل ی خواھد سعی نماز جمعھ رفتھ اند و از من می کھ پرھام و بابا برادی گویم

 . از آمدنشان بھ خانھ برگردم
 :  پرسدیم.  کنمی فرو ممی موھاانی گذارم و دستم را می را کنار میگوش

 ؟یھنوز سردرد -
 .  دھمی جواب سرم را تکان می جابھ
 می بخوری چھی آب بھ دست و صورتت بزن ھیپاشو  -

 : زنمی مھربان ؟ پوزخند مای شده است دلسوز
 نظرت عوض شد -
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 : کشدی می بلندپوف
 می کنیبعدا صحبت م -

 و بھ سمت اندازمی مبل میپتو را مچالھ رو.  ھنوز سوار بر خر خودش است پس
 .  دردم باشدی مشت آب سرد دواکی دیشا.  روم ی مییدستشو

 و خشک شده اشک اهی چشمم و رد سری پخش شده زی ھاملیبا ر.  کنمی نگاه منھی آبھ
 نکھیھ ااز فکر کردن ب.  رسم ی صورتم واقعا مضحک و قابل ترحم بھ نظر میرو

 یبا حالت.  شود ی مشتری بتمی بوده ام ، عصبانوالیزمان بحث کردن با او ھم مثل ھ
دستمال را .  شود یھر چند پاک نم.  م شوری میی دستشوعی صورتم را با مایعصب

 چانھ و گردنم باز شب قبل جلو چشمانم ری زیھای کبوددنی کھ با دکشمی چشمانم مریز
 تنم نقش ی ھمھ جاشی بازیآثار وحش.  کشمی منیی لباسم را پاقھی.  شود یپررنگ م

 . می بازویحت. انداختھ است 
 خواھدیدلم م.  کنمی جمع مرهی سرم با گی را باالمیموھا.  بندم ی حرص آب را مپر

 . ندیھنرش را بب
 :  شده منتظرم نشستھ استدهی چزی مپشت

 نیبش -
 شود و ی مزیچشمانش ر.  ماند ی گردنم ثابت مینگاھش رو.  نمی نشی مشیروبرو
 و لبش را داخل دھانش کندی چانھ اش مشت مریدستش را ز.  خوردی گره مشیابروھا

 .کشدیم
 !من چکار کردم -

ظرف املت را .  گذارمی نان داخل دھانم می شرمسار ؟ تکھ کوچکای است مانیپش
 :گذاردی ممیروبرو

 .  نخوریخال -
 : کندی مکث میکم
  شھینجوری اخواستمیواقعا نم -

 : پوشاندی از اشک چشمم را می شود و پرده نازکی مشت مزی می رودستم
  شدیول -

 :ندی نشی مشتم می رودستش
 ی فراموشش کندیبا -

 : زنمی مپوزخند
  ھمھ درخواستات با زور ھمراھن؟یدقت کرد!  دیبا -

 :کندی مکی را بھ لبش نزدمشتم
 . خواھشھ.  ستی نی زورکدی بانیا -

 .  چشمانش نگاه کردمبھ
 .  داشتیمانی شفافش رنگ پشی ھایخاکستر

 .  بودمخستھ
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.  مدت کوتاه ، توانم را گرفتھ بود نی کھ در ایی ھای و بلندیاز پست. از او .  خودم از
 نیا.  توانستم از او دل بکنم یھمانطور کھ نم.  فراموش کنم ی آساننی توانستم بھ اینم

 ھی برابر بود با نابودمی کردن او از زندگرونیب. فرق داشت ی نکندنم اندکبار جنس دل
 کھ ی ھمان اندک حرمتیحت.  ام مھی ام ،خانواده نصفھ و نندهی ، آارم خودم ،کھیزندگ

 .  او نداشتمی برایاالن جواب. بھ چشمان منتظرش نگاه کردم .  شدیداشتم نابود م
 .  برداشتمی جواب دادن را از شانھ ھاینی ، سنگلشی موبازنگ
 :  بھ سمت من گرفتی اش را جواب داد و بعد از احوالپرسیگوش

  تشکر کنھخوادیم. سھاست  -
 :  را گرفتمیگوش

 سالم -
 ؟ی خوبزمیسالم عز -

 :  کھ نبودمخوب
 . ممنون -
  خوشگلت تشکر کنمیخواستم بابت کادو -

تعارف !  بودم؟جی گنقدری واقعا ایعنی.  بھ او داده بود ی بودم کادو را کدهی نفھماصال
 :کردم

 قابل نداشت.  کنمیخواھش م -
 : دیخند

 عاشقش شدما.  خوشگلھ یلیخ.  زمیفدات بشم عز -
 :  شومشی شادی تر از آن بودم کھ ھمپاخستھ

 خدارو شکر -
 ارهی بای برددمیم. برات گذاشتما .  ی بخوری نتونستکی شام و کشبید -
 نی توقع چنژشی از او با آن ھمھ پرستشدی اصال نمیعنی.  بود بی عجمی برارفشح

 مدل محبت خرج کردن ھا را مخصوص قشر متوسط بھ نی اشھیمن ھم.  داشت یکار
 :  دانستمی منییپا
 یواقعا لطف کرد -
 عاشقانھ ات لذت یبرو از لحظھ ھا.  شمی مزاحمت نمگھید.  خوشگلم شھیخواھش م -

 ببر
 :  فکرش پوزخند زدمبھ
 ممنون -
 یبا.  زمی بوسمت عزیم -

 .  بلند شدمز،ی می روی کردم و بعد از گذاشتن گوشیخداحافظ
 :  دستم را گرفتمچ

 ی نخوردیزیکجا ؟ ھنوز چ -
 : دمی را کشدستم
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 . بھتره زودتر برم خونھ.  تونمی نمگھید -
 .  دادرونی کالفھ اش را بپوف

 دیاصال نبا.  گشتمی قبل از پدر و پرھام بھ خانھ برمدیبا. دم  را جمع کرلمی عجلھ وسابا
 .  نبوده امشبی کھ ددندی فھمیم

 ھی کھ تکنھی دست بھ سیای کھ با بردرمی گی را بھ دست ملمی پوشم و وسای را مپالتو
 :  شومیزده بھ چھارچوب در چشم در چشم م

 ؟ی آژانس خبر کنھی شھیم -
 من ھم کنمی میسع.  ردیگی اش حرصم می تفاوتیاز ب.  ام شده است رهی سکوت خدر

 .  شودی توجھ از کنارش بگذرم کھ مانعم میب
 :  چسباندی اش منھی کشد و سرم را بھ سی در آغوش ممرا

  کنمتتی خواستم اذینم -
 باورش کرده ام اما فراموش کردنش سخت است.  شود ی مشت مراھنشی پی رودستم

. 
 : ردی گی مفاصلھ

  رسونمتیم -
 . کنمی کھ مخالفت نمدی گوی و محکم می جدآنقدر

 ) شھرام( 
 

 :… استی معلم بزرگیزندگ
 . آموزد کھ شتاب نکنی میزندگ
 ی وقتی بھ آنھا برسی خواھی کھ مییزھای آموزد چی میزندگ

  مھم نبودهی کرده ای آنقدر ھم کھ فکر مینی بی می کنی مافتشانیدر
 . شده استزی موجب اندوھت ندی ھم اصال مھم نبوده شادیشا

 .ستی سخت نی کنی آموزد از دست دادن آنقدر ھم کھ فکر می میزندگ
  شوندی منیری شی بھ خاطراتلی آموزد ھمھ لحظات تبدی میزندگ
  و تو در آن لحظھی گذری کھ مبعدا

 .ی دانستی را نمنی و ای کردی می تابیب
 !باستی زیزندگ

  است کھکی طناب بارکی ی زندگریمس. 
 ی عقل و قلبت تعادل برقرار کننی بی نتواناگر

 .!… استی حتمسقوطت
 !باستی زیزندگ
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 . گذارمی مزی می را روی شوم و گوشی واتساپ خارج ماز
 یلی انسانھا خی شخصھی زندگی دوست خوب و ھمدرد ، روکیِ ، داشتن ِری تاثیگاھ

 .  روانشناس مجرب استکی از داشتن شتری بیلیخ
 . مھم ھمفکر بودن و ھمراه بودنش است.  ستی دوست نتی جنسمھم

 .  ھمراه را داشتنی من ، حکم بھتری براآرزو
 پر ی ھاامی بستم و روزھا را با پی سرشار ازآرامشش پلک می ھا با متن ھاشب

.  نمانده بود ی باقیزی ام نسبت بھ او چینیاز شک و بدب. کردمی ،شروع مدشیام
 کھ ی صحبتنیبعد از آخر.  دادی می خاصیحضور شادش در شرکت ، بھ من انرژ

 را گاھمانیشده بود و ھر کدام جا شتری بنمانی بتیمی ، صممی رفع سوء تفاھم داشتیبرا
 . می کرده بوددایپ

 ، بھ ی ذھنیری و درگی کھ بعد از آن ھمھ سختی سکون و آرامشنیاز ا.  بودم یراض
 .  بردمی کرده بود لذت مدای راه پمیزندگ

 نی و ادهی بار رسکی ی بار بھ ماھکی ی مشاوره ام با دکتر آرام ،از ھفتھ اجلسات
 ، شدی مدهی بھ وضوح دمی شخصھی در زندگی آرامش ، حتنی اریتاث.  بود ینشانھ خوب

.  ی خانوادگی ھای و شرکت در دورھمی در خانھ پدرانمی شب در مکیاز حضور 
 فرزند شھروز گرفتھ شده بود و من تولد  کھ بھ مناسبتیجشن. نھ اش جشن امشب نمو

بماند .  جشن در حال آماده شدن بودم نی حضور در ای واھمھ ، برایبعد از مدتھا ، ب
 ی جشن و صحبت ھانی ای برامھی ساعت و نکی جلسھ مشاوره کی روزیکھ د

 .  داشتمشیاحتمال
 .  مھم نبودنھایا

 بود کھ ذره ذره در وجودم کمرنگ ی و عدم اعتماد بھ نفسینی استرس ، خودکم بمھم
 . شده بود

 و شلوار ی سورمھ اراھنیپ.  دھمی لباس وسواس بھ خرج مدنی پوشی از مدتھا برابعد
 .  دارمی را برمممی پوشم و کت اسپرت ضخیکرمم را م

 گری دارم و بار دی را برمی از خارج شدن از خانھ ، جعبھ مخمل سورمھ اقبل
 .  شھره استقھیسل" .  کادیوان " پالک کی.  کنمینگاھش م

  داشتمازی خانواده چھ بخرم و واقعا بھ کمک شھره نی نوه پسرنی اولی دانستم براینم
. 

 .  بھ بچھ نطفھ مانده خودم فکر نکنمکنمی میسع.  ی نوه پسرنیاول
 .  ، پسر شھروز استی نوه پسرنیاول

 .  اندازمی کت مبی فشارم و داخل جی را در مشت مجعبھ
 .  افکار مزاحم را دور کنمدیبا

 .  را فراموش کرده امیزی چکنمی محس
 .  شھرهی کادو بچھ ھای ھاپاکت

 . گرفتھ امادی را از آن زن یکی نیا
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 . شانی قول دکتر مھربان ، زن نھ ، پربھ
 .م است نگاھشان بھ دست آدنکھی نکردن بچھ ھا و افراموش

 . افتمی گرفتھ بود ممی کھ برای تولدادی بھ باز
  ندارند؟یچرا خاطرات تمام!  منیخدا

 
 
 ی با احساس مردانگنیآرت.  ندی آی بھ سراغم مسی و آرمنی محض باز شدن در ، آرتبھ

 : کندی خودش را بھ بغلم پرتاب مسی آرمی آورد ولی، دستش را جلو م
  جونمییسالم دا -
 :  بوسمشیم
  لباسانی شده با ای چھ خانومنی ببیوا -

 : زندی می چرخفمی از تعرخوشحال
 دمیمخصوص امشب خر -

 : رمیگی را بھ سمتش مندرالی با طرح سپاکت
 دمی مخصوص شما ، بنده خرنمیا -
غرق .  کندی و گردن و صورتم را بوسھ باران مردی گی ذوق پاکت را از دست مبا

 .  شودی وارد قلبم می راحتنی کھ بھ ای کوچکی ھایاز شاد.  شوم یلذت م
 : زندی غر منیآرت

 .  آخھیَاه چقدر تو لوس.  سی آرمگھیبسھ د -
 و پاکت با طرح بن تن را بھ اندازمیدستم را دور شانھ اش م. دورگھ شده استشیصدا

  کنمھی توجکنمی میسع. مانمی پاکت را انتخاب کرده ام پشنی انکھیاز ا.  رمی گیسمتش م
: 
 انتخاب نوی ای شده بود مجبوررمیمنم د.  بچھ گانھ ای تمام پاکتاش دخترونھ بود نیآرت -

 .  رو کھ قول داده بودم گرفتم براتیکروسکوپی در عوض میکردم ول
 نمی بیبرق ذوق را در چشمانش م.  گفتم کھ بھ غرور مردانھ اش بر نخورد مخصوصا

: 
 یی دایمرس -
 ھم در نی ایول.  دی آی کار بدش منی از ادانمیم.  زمیریھم م را بھ شی دست موھابا

 . کوچک قرار داردی ھایدستھ ھمان شاد
 : کندی بچھ ھا را دور مشھره

 نجای ساعت اھی یکنیچکار م.  بابا گھی دایب -
 . کنمی مسالم

 :کندی دست بچھ ھا تعارف می پاکت ھادنی دبا
  تویدیباز کھ زحمت کش -

 : بوسدی را مصورتم
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  کھ ھمھ منتظر تو بودن واسھ شاممیبر -
 ھم مایخانواده س.  شوم ی مییرای و وارد سالن پذگذرمی کوچک می از راھرودنبالش
 . می گوی مکی و تبرکنمی میبا ھمھ احوالپرس. ھستند 

 : دی آی با پسرش جلو مشھروز
 یخوش اومد.  ھستم اریسام! سالم عمو شھرام  -

 ی را دو چندان ممی آورد ، انرژی پسرش در میھروز بھ جا کھ شی بچگانھ ایصدا
 : کند

 .  کوچولوئھیلیخ.  ی بغلش کردی ترسینم. عمو قربونش بره  -
 : دی گوی خندد کنار گوشم می ھمانطور کھ مشھروز

 قوم زن نیمگھ ا. تازه بعد از چند روز جرات کردم بغلش کنم .  بابا الی خیب -
 گنی نمیزی ؟ االنم از ترس مامان چزارنیم

 : گذارمی اش منھی سی را روی بوسم و جعبھ مخملی را ماری بستھ ساممشت
 حق دارن بنده خداھا -
 :  خنددیم
  چھ کرده عمو شھرام ؟نیاووو بب -
 دی خریگری بابا از کس دای از او ریمحال است شھره غ.  دانم کھ از قبل خبر دارد یم

 . کند
 شھیھم.  و مرتب است زی تمشھیمثل ھم.  می گوی مکی و تبرکنمی میالپرس احومای سبا

 ری حاضرند زی دھند و حتی متی اھمیلی کھ بھ ظاھرشان خیی کردم زن ھایفکر م
 نشان داد کھ تصورم مای سیول.  خورندی مشترک نمھی بروند ، بھ درد زندگی جراحغیت

 . کامال اشتباه بوده و مھم اصالت است
 .می کنییرای داداش ازت پذنیبش -

 توان در نگاھش یبرق غرور را م.  نمی نشی و کنار پدر مدارمی را برمی چااستکان
 . دید

 : ردیگی ممی را جلوینیری ظرف شمای سخواھر
 دییبفرما -

 . دارمی بر میکی و کنمی متشکر
 ی ساده و بیچھره ا.  است اوردهی مانتو و شالش را در نیحت.  ماستی مقابل سنقطھ

 اراده ی و لبخند بافتمی آرزو مادی بھ نکشی عدنیبا د.  ھم دارد یفی ظرنکیع.  شیآرا
 . ندی نشی لبم می رویا
 ی خودم سریبرا.  کنکاش چھره زنھا و دخترھا ھم جزء عادات اشتباھم شده است نیا

نگاھش .  شوم ی کھ با اخم وحشتناک مادر روبرو مگردانمی را برممی و رودھمیتکان م
 بھ تاسف تکان ی و سرخوردی چرخ مدانمی نامش را نمی کھ حتمای من و خواھر سنیب
 .  دھدیم
 . خوردی اش وول ملھی کھ در مخی بھ افکارخندمیم
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 نیگزی دکتر آرام ،جازی ، بھ تجوگرانی دی ھا و افکار منفتی بھ موقعدنی خندنیا
 .  شده استمیحرص خوردن ھا

 . شودی ، سرو ممای برادر سدی شھروز و سعی ھای شوخانی مشام
 . یآرام و دوست داشتن.  است ی عالزی چھمھ

 شھرام -
 و بھ او کھ بچھ را با تشکچھ اش در دست رمیگیسرم را باال م.  کندی ممی صداشھره

 :  شومی مرهیدارد خ
 جانم -

 : گذاردی در آغوشم می را بھ نرماریسام
 . آھا خوبھ. نترس  -

 یلبخند رو.  کنمی نگاه ممای و ناخواستھ بھ سمت سرودیاز ترس باال م قلبم ضربان
 :  شش دانگ حواسش بھ بچھ استی استرس ندارد ولنکھی دھد کھ با ایلبش نشان م

  مارو نکشتھمای بچھ رو تا سریشھره بگ -
 :کندی چشم نازک مپشت

 نی ؟ نازنادتھی نینازن.  گمی می چنی گوش کن ببما؟یبرو بابا بھ تو چکار داره س -
 . یمستوف

 . ندی نشی لبم می اسمش لبخند رودنیبا شن.  می کودکی و ھم بازھیدختر ھمسا.  نینازن
 ی روی اراده ای اسمش لبخند بدنیبا شن.  می کودکی و ھم بازھیدختر ھمسا.  نینازن
 : ندی نشیلبم م

 ادمھی -
 :کندی را کج مدھنش

  ذوق نکن شوھر دارهیالک -
 :  پرندی م باالمیابروھا

  حالمو گرفتیھر چند با نامرد.  اون وقتا افتادم ادیذوق نکردم  -
 :  اش را باال انداختشانھ

  مسخره تونی ھایاپردازیبا اون رو.  ی نبودری تقصیتو ھم ب.  گھیبچھ بود د -
 :  دھدیادامھ م.  کنمی مخالفت نمی را قبول ندارم ولحرفش

 تو شرکتت نمی ، منم گفتم با تو صحبت کنم ببگشتیدنبال کار م.  ولش کن نارویا -
 ؟ی الزم نداردی جدیروین
 : دمی تعجب پرسبا
 ش؟یدیتو کجا د -

 :  را تکان دادسرش
البتھ من کھ اول .  دمشیبچھ ھارو برده بودم کانون ، اونجا د.  ی اتفاقیلیخ -

حوال کرد حال و ا.  اون منو شناخت و اومد جلو یول.  عوض شده یلینشناختمش ، خ
 . گھی حرفا دنیو ا
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 :  شودی نمرمی دستگیزی ناقصش چحاتی توضاز
  خونده حاال ؟یچ -

 :  دھدی منی را چدماغش
تو شرکتت بھ ھمھ رشتھ .  تی واسھ خودش با او شرکت در پزارهی میچھ کالس! اوا  -

  طاقچھ باال نزارخودی ھست بازیھا ن
 : کنمی بھ خنده نگاھش مختھی آمی تعجببا
  تو؟یگی میچ -

 :دی گوی آورد و می را در ممیادا
 زبان ی سرھی.  کرده یی کاراھی شبکھ قبال ی طراحنھیگفت تو زم.  وترهیمھندس کامپ -

 .  بھترهی با خودش صحبت کنادیحاال ب.  ھم بلد بود یسیبرنامھ نو
 :  دھمی را تکان مسرم

 یکپ.  ارهیبگو مدارکشم ب.  ھی خوبیروی نیگی کھ تو منجوریا.  ادیباشھ بگو ب -
 گھی داره دیھر چ. ی رزومھ کارھی و یلیمدارک تحص. شناسنامھ 

 : داردی دھد و بچھ را آرام برمی تکان مدیی را بھ نشانھ تاسرش
 ی بھ بعد فحش خورم ملس شده حسابنی نفس عمھ رو کھ از انیبده من ا -

 : خندمی حرفش مبھ
 ت نگاه نکرده بودم بھھی زاونیاز ا.  ھا یگیراست م -

 : رودی غره مچشم
 . رهی بشنوه دست بگدهی شھروز ورپرنی اھیفقط کاف. جنبھ داشتھ باش .  سیھ -

.  کنمی فکر منی بھ نازنشودی برم و ھمانطور کھ دور می باال ممی را بھ نشانھ تسلدستم
 . ی درشت عسلی با چشم ھاییدختر موخرما

 
 

 کھ گذراندم در حال یشب خوب.  زمی خی برمداری از خواب بی بھترھی با روحصبح
 . ستی نری تاثیامروزم ب

 ی بھ احترامم برمیریخانوم وز.  شومی وارد شرکت می بانکی از انجام دادن کارھابعد
 : زدیخ
 سالم -

 ی مابقی روم برای دھم و ھمانطور کھ بھ سمت اتاق می پاسخ می را بھ گرمسالمش
 را ی کھ پرونده صورتحساب شرکت خراسانمخواھی دھم و از آرزو میسر تکان م

 . اوردیب
 کنمی و قبل از نشستن ، لپ تاپم را روشن مکنمی مزانیکتم را آو.  بندم ی اتاق را نمدر
 :  شودی ، آرزو ھم بعد از زدن چند ضربھ کوتاه وارد مندوزیھمزمان با باال آمدن و. 
 سالم -
 ؟یپرونده ھاشو آورد.  یخستھ نباش. سالم  -
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 :  گذاردی مزی می ھا را روپوشھ
  اومده؟شی پیمشکل. بلھ  -

 : دھمی جواب مزنمی کھ ورق مھمانطور
 . کننی می فکر کنم دارن بد حسابیول. مشکل کھ نھ  -
 :کندی را جابجا منکشیع
قراره تا آخر .  ، قبال ھماھنگ کردن دیکنی چک صحبت منیاگھ در رابطھ با آخر -

 . کننزیوقت امروز بھ حساب وار
 : رودی در ھم ممی ھااخم

 د؟یگیخوب چرا االن م -
 :شودی مدستپاچھ

 ...  خوبی تا بھ شما ھم بگم ولدییایمنتظر بودم شما ب. امروز بھ من گفتن  -
 : کنمی را قطع محرفش

 خوب شد چکشونو برگشت نزدم -
 : دارمی را برمیگوش.  خوردی زنگ مزی می روتلفن

 . با خودتون ھماھنگ کردنگنیم.   آوردنفی تشریخانوم مستوف -
 :  پرسمیم
 !؟یخانوم مستوف -

 رفتی مشی خودش پیبا برنامھ ھا. مثل قبل بود .  ، دختره پررو دی آی مادمی بالفاصلھ
 " . نیاز دست تو نازن"  می گوی لب مریز.  کرد ی من تره ھم خرد نمیو برا

 :زنمی ملب
 ارنی بفی تشردی بگگھی دقھیپنج دق -
.  ردی گی چشمم شکل مشی پمانی پنھانی ھاطنتیش.  گذارم ی را می لبخند گوشبا

 نکھیبا ا.  شیبغض ھا و اشک ھا.  بلند و از تھ دلش یخنده ھا.  مانی ھایخرابکار
 و ی و نوجوانی خاطرات خوب کودکشدی باعث نمنی ای ولمی نداشتی خوبییجدا

 با او دی االن بادانستمیکھ اصال نم  بودنیتنھا مشکلم ا.  را فراموش کنم مانیجوان
 ... ای یمیمثل گذشتھ ھا صم. چطور برخورد کنم 

  برم ؟تونمیمن م -
دستم را دور دھانم . کال او را فراموش کرده بودم .  آرزو بھ خودم آمدم ی صدابا
 : کشمیم
  راحت باشھ ؟المی چک ، صحبت کردن ؟ خیپس برا.  حواسم پرت شد دیببخش -

 : ان داد را تکسرش
 بلھ -
 : زدی در نگاھش موج میناراجت.  دانستم با او بد رفتار کردم یم
  شما ناراحت نشوخوامی شدنم عذر میبابت عصب -

 :  سرش را تکان دادباز
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  برم ؟تونمیم. نشدم  -
 : کنمی متشکر

 کنمیخواھش م -
 می پوش روبروکیبا تعجب بھ زن ش.  نی شود با ورود نازنی ھمزمان مخروجش

 :  شومی مرهیخ
 !ن؟ینازن -

  اندازدی را ھمزمان با شانھ اش باال مشی گذارد ، ابروھای مشی را بھ نماشی ھادندان
: 
 سالم. فکر کنم خودمم  -

 :  فشارمی را کھ بھ سمتم دراز شده میدست
 . یخوش اومد -
 : کندی بھ چشمانم سرش را کج مرهیخ
  نگام نکنینجوری شدم ؟ اری عوض شدم؟ پیلیخ

 :  خندمیم.  برد ی منی را از بھی اش استرس اولیمی صملحن
 نیبش.  یلیراستشو بگم خ -
 : ندی نشیم
 . ی شدریتو ھم پ -

 : دی گوی حرف بالفاصلھ منی بند اپشت
 . نجایچھ خوشگلھ ا -

 فرصت دکور نی در اولدیبا. اصال .  فکر کنم نجای اونی بھ طراح دکوراسخواھمینم
 :  را عوض کنمنجایا
  خودت ؟یخوب خوب -

 :  آوردی را باال مدستانش
 می گذرونیم. شکر  -
 : پرسمیم
  قھوه؟ای یچا -

 : کندی مکی بھ ھم نزدیشی را نماشیابروھا
 . معلومھ قھوه.  خور باشم ی چاادی مپمیبھ ت -
ا  دانم کھ طعم قھوه ریم.  اوردی بی دو فنجان چاکنمی خواھش می خندم و از منشیم

 .دوست ندارد
 : خنددیم
  قھوه دوست ندارمادتھیپس  -

 :  امامدهی کنار ندشی با چھره جدھنوز
 ی عوض شدیلیخ -

 :ندی نشی منھی بھ سدست
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اگھ .  از تو دمیکم کش.  ی دستم بندازی باشم تا باز بتونی ھمون شکلیحتما توقع داشت -
 .  کردمی شھره جون استقبال مشنھادیھنوز چاق بودم عمرا از پ

 :  خندمیم
  دماغ گندهیچاقالو -

 :کشدی عمل شده اش مینی بی را روانگشتش
 رمردینھ چاقم نھ دماغ گنده ، پ -

 و ظرف کوچک ی با فنجان چای و متعاقب آن منشخوردی ضربھ کوتاه بھ در مچند
 :  پرسمی منی رفتنش رو بھ نازنرونی و بعد از بکنمیتشکر م.  شود ی وارد مینیریش
 . یگردی دنبال کار مگفتیشھره م. ب از خودت بگو خو -

 :  دھدی را تکان مسرش
 ال و اوراکل کھ کامل بلدم و کار کردم ، تو کار راه وی پالس ، اس کیجاوا ، س. آره  -

 کھ شھی می خوب چند سالی ولکردمی شبکھ ھم بودم قبال با شرکت پاسکال کار مھیانداز
 . ستی ، گفتم باز سرگرم باشم بد نادتریباربد بزرگتر شده و وقت آزاد منم ز.  کارمیب
 :  پرسمی تعجب مبا
 !باربد؟ -

 :  شودی پر از عشق مچشمانش
 دمی دنارویشھره جون نگفت ؟ رفتھ بودم ثبت نامش کنم کھ شھره ا.  گھیپسرم د -

 : دارمی را بر ماستکانم
 بخور تا سرد نشده -
 : کندی م لبخند تشکربا
  ؟یبچھ ندار.  یشھره گفت ازدواج کرد. خوب تو از خودت بگو  -

 :  دھمیکوتاه جواب م.  کندی داغ دلم را تازه مسوالش
 نھ -

 : کندی سرم اشاره مبھ
  بابای جای شده بابابزرگ شددیبابا دست بجنبون موھات سف -

 :  دھمی مرونی کوتاھم را بنفس
 میجدا شد -

 : گذاردی مزی میاستکان را رو.  کندی باز نگاھم ممھی زده با دھان نبھت
  نگفتیزی شھره جون چیعنی.  دونستمینم.  دیببخش -

 : دھمی را تکان مسرم
 . ستیمھم ن -

.  حکم فرما شده است ینیسکوت سنگ.  شود ی باره پر از غم مکی شاد اتاق بھ یفضا
 : جو را شاد کنمکنمی میسع

فقط از االن بگم کھ .  یای بیتونی میاز ھر وقت آماده بود.  میخوب از کار بگ -
 ی ھم نداریمرخص.  ستیحقوقت باال ن
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 :  کندی ھمراھکندی می ھم سعاو
االن مواظب .  ی سرمو کاله بزاری بزرگ شدم عمرا بتونگھید. اوھو آقارو باش  -

ال اومدم اص.  رمیگی متاتویانتقام تک تک اذ. خودت باش کھ من سرت کاله نزارم 
 . شرکتتو نابود کنم

 : میگوی مخندمی کھ مھمانطور
 . ی نرفتھ روز آخر چکار کردادمیھنوز .  رمیگیانتقامو کھ من م -
 : پوشاندی کف دست صورتش را مبا
 . کشمی اونو نگو کھ من خجالت میوا -

 : داردی را برمدستش
 خوب تقاصشم پس دادم.  اشتباھم کردم ھی چطور شد تورو قاطدونمیاصال نم -

 : گرفتمشی را جلوینیریظرف ش.  شد نی غمگشیصدا
 تو اون لحظھ دیشا.  نگرفتم نھی ازت کچوقتی اشتباه بود و من ھھی ؟یتقاص چ -

 خوبن؟ مامان و بابارو یراست.  بابات یبایبا اون اخالق ز.  ی گرفتموی تصمنیبھتر
  ؟کنھینادر چکار م.  گمیم

 : لبخند زد باز
نادرم کھ . بھترم نشدن .  ریرادگیھمونجور غرغرو و ا.  و سالم حیصح. ھمھ خوبن  -

 سانسیالبتھ فوق ل.  خونھیعمران م. دانشجوئھ 
 : می جلسھ داشتگری ساعت دکی.  اندازم ی ساعتم می روینگاھ

  ؟ی مدارکتو آوردنمیحاال بگو بب. خوب خداروشکر کھ اوضاع ھمھ خوبھ  -
 : ردی گی ممی قرمز رنگ را جلوپوشھ

  خدمت شمانیا. بلھ  -
 : رمی گی دستش ماز
 با ھمکارا ھم ینجوریا.  بمون ی نداریتو ھم اگھ کار.  می جلسھ دارگھی ساعت دھی -

 یشیآشنا م
 : دھدی را تکان مسرش

 ی ھم عالیلیخ -
 : کنمی را نگاه ممدارکش

 یغیمعلومھ جوجھ ت. خوشم اومد  . نیآفر.  ی فعالیلیخ.  تو یچقدرم مدرک دار -
 . ھواتو داشتھیحساب

ھر چند بعد از .  بودم دهی بود کھ جور نامھ عاشقانھ اش را من کشی پسریغی تجوجھ
 .  از خجالتش در آمدمیآن اتفاق حساب

 : پرسدیم
 ایخوب حالشو گرفتھ بود.  یغیجوجھ ت.  ادتھیھنوز  -

 :  اندازمی را باال ممیابروھا
 .  حالشو گرفتمیدیپس از کجا فھم.  نیستی باھم دوست نیگفتیتو کھ م -
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 ماند ی از مدارکش ثابت میکی ی جوابم را بدھد چشمم رونکھیاما قبل از ا.  خندد یم
 : کنمی نگاھش میبا ناباور.
 ھمسرت فوت کرده ؟ -

 : شودی سرد مچشمانش
 شھره جون نگفت ؟. چند سالھ  -

 :  دھمین م تکانی را بھ نشانھ نھ بھ طرفسرم
 متاسفم.  دونستمینم -

 : زندی میکجخند
 یمرس -

 : شومی و از جا بلند مدارمی را برممدارکش
  جلسھ آماده شمی برادیبا -

 :زدیخی ھم برماو
 . شمیپس مزاحم کارت نم -
 :  او تعارف ندارمبا
 تمرکز کنم بخصوص اگھ اون تونمی تو اتاق باشھ نمی کسی وقتی ولیستیمزاحم کھ ن -

 . یشخص تو باش
 : اندازدی می ساعتش نگاھبھ
  ؟ازدستیجلسھ ساعت  -

 : دھمی را تکان مسرم
 آره -
 : داردی را برمفشیک
 نجامی قبلش اقھیپنج دق -
 : کنمی مشی در ھمراھی لبخند تا جلوبا
  بودنت مطمئنممیاز آن تا -
 : خنددیم
 فعال -

 از گرید.  فرق کرده است یلیبر خالف باطن ، ظاھرش خ.  کنمی شدنش را نگاه مدور
 زی و خال ریتنھا شباھتش چشمان درشت عسل.  ستی نی خبرییآن دختر تپل موخرما

 .کنج لبش است
 ی جانیلبخند ب.  شوم ی کھ با آرزو چشم در چشم مکنمی سمت اتاقم عقب گرد مبھ
 . دزدی و نگاھش را مزندیم
 
 
 ) شھرام(
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 کرده و لبش کی را بھ ھم نزدشیابروھا.  شوم ی مرهی خنی چھره غرق در کار نازنبھ
 کتری باری چانھ اش مشت شده و چشمانری کھ زیبا دست.  است دهیرا داخل دھانش کش

 :  شده استینحلی موضوع الریاز معمول ، مشخص است کھ درگ
  شده؟یدانشمند ، چ -

 فشارد و گوشھ لبش ی ھم می را روشیدان ھا بردارد ، دنوری آنکھ چشم از مانتبدون
 :  اندازدیرا باال م

 کنمیشما دخالت نکن خودم حلش م -
 : اندازمی را باال ممیابروھا

  بھت دست دادهاستیاحساس ر.  ی پررو شدی من نشستزیپشت م -
 : اندازدی بھ سمتم می کوتاھنگاه

 حل کنم برام دست تونمیبعد نم.  گھیبزار تمرکز کنم د.  مزخرفت زی منیبرو بابا با ا -
 یری گیم
 ، خواستم ستیالبتھ بھانھ ھم ن.  بھانھ گرفتن تست مھارت او را بھ اتاق آورده ام بھ
 :  تبحرش را بسنجمزانیم
  خونھ مادر شوھر کجھنی زمگھی برقصھ مستیعروس بلد ن -
پشتکارش .  رمیگینگاھم را از او نم.  کندی مپی را تایزی آنکھ جوابم را بدھد تند چیب

 :  کوبدیکف دستانش را محکم بھ ھم م.  بود نطوری ھمشھیھم.  است یستودن
  بھ خودمنیآفر.  نھیا -

 : کنمی باز اتاق نگاه ممھی در نبھ
 ستای شما نکی تارنیرزمی خونھ ما و زاطیح.  کاره ھا طھی محنجایا. آرومتر ! سیھ -

 : کندی نازک ممی برای چشمپشت
 . باشھ بابا دست خودم نبود ذوق کردم مھندس -

 : دی گوی را کشدار ممھندس
 ؟یتونست.  شد یچ -

 : دی گوی باال رفتھ می دھد و با ابروھای مھی تکی بھ پشت صندلنھی بھ سدست
 بفرما چک کن.  مھندس ی منو دست کم گرفتیلیخ -

 ی مری لبم جوگیرو تی لبخند رضادنیبا د.  نمی نشی مشی و من جازدیخی جا برماز
 :شود

  نھ ؟ای منت استخدام ھستم ی اومدم ؟ برونی شد ؟ از آزمون سربلند بیچ -
 : رمیگی بھ خودم می جدافھیق
 دمی و بھت خبر مکنمیفکر م -
 در شرکت ، عالوه بر کار ، نی کھ حضور نازنکنمیاعتراف م.  کنمی می داند شوخیم

 برگشتھ ام نمیری بھ گذشتھ شی کمکنمیحس م.  گذاردی می مثبتری من ھم تاثھی روحیرو
 ھیِ توانستم چند سال زندگیاگر م.  کھ قبل از عاشق شدنم رقم خورده بود یگذشتھ ا. 
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 می گویم.  شدی می و بدترش ، کمرنگ کنم عالبد  را با خاطرات خوب ومیمتاھل
 .  دانمی رنگ شدنش را محال میکمرنگ چون ب

 :  شوندی اش وارد مافھی ھم قد و قی با پسرنیره و آرت و شھخوردی ضربھ بھ در مچند
  مھندسیسالم عرض شد آقا -

 :  دھمی و پسر ھمراھش دست منیبا آرت.  شده ام ری غافلگدنشانی داز
  ؟دی از کدوم طرف در اومده افتخار داددیخورش.  یسالم خواھر گرام -
 : ندی نشی تعارف میب
 نجای ازاشتمی وگرنھ عمرا پامو مامیمجبور شدم ب -

 :  خندمی لحن شوخش مبھ
 ینیریچھ اجبار ش -

 : کندی از شھره تشکر منینازن
 .  خان داداشتھری باور کن تقصیول.  مزاحمت شدما یحساب. ممنون شھره جون  -

 ی رود و رو بھ من می بھ سمت پسر منینازن.  آورم ی سر در نمشانی حرف ھااز
 : دیگو
 . سرمباربد پ -

.  بزرگ باشد نقدری کردم پسرش ایاصال فکر نم.  پرند ی با تعجب باال ممیابروھا
 .  ھفت سالھ بودای شش تای پسر بچھ نھاکیتصورم از باربد ، 

 :  دھمی با باربد دست مگری دبار
 داریمشتاق د. بھ بھ خوشبختم جناب باربد خان  -

 :  دھدی خندد و آرام جواب می ممظلومانھ
 ممنون -

 :  دھدی ادامھ منینازن
 تست ، باربد کالس بود مجبور شدم مزاحم شھره جون ی بمونم برادی بای گفتیوقت -

 . شم
 :  بودنددهی را دگری آمد کھ در ھمان کانون ھمدادمی
 . میتعارف کھ ندار.  یگفتیخوب م -

 : دیخند
 .  بکنمی فکرھی ساعت کالساش نی ای برادی با؟یآخرش چ -

 : مداخلھ کرد شھره
 شرکت امی بعد نمیفقط سر.  دارمیخودم برش م. من کھ ھستم .  زمی عزخوادینم -

 از اونجا برش دار چطوره ای خونھ خودمون تو ببرمی مشھی می طوالنرمیچون مس
 خوبھ؟

 .کندی تشکر می با شرمندگنینازن
 :  دھدی ادامھ مشھره

  تموم شد ھمونجا بخونھری کھ اگھ کارت دارهی روز بعدشو بیفقط بگو کتاب و دفترا -
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 ی وارد می چاینی با سی کھ آنھا در حال تعارف کردن ھستند خانوم عباسھمانطور
 نی ترسم ایم. اتاق شلوغ شده است و من بھ شدت تحت فشارم .  کنمیتشکر م. شود 

  بزنم چون شھرهی توانم حرفی نمیول.  بگذارد ی منفری کارمندان ھم تاثیروند رو
 دی و با ببخشدارمی را از پرونده اش برمنینشماره ناز.  نیبرعکس نازن. زودرنج است 

 .  شومیاز اتاق خارج م
 دانم کھ شماره یم.  رمی گی گردم شماره اش را می دنج می جاکی کھ دنبال ھمانطور

 :چدیپی در گوشم مشیصدا. مرا ندارد 
 دییبلھ بفرما -

 : می گوی مآرام
  شھره بفھمھخوامینم. شھرامم .  اری در نی تابلو بازنینازن -

 :کندی را صاف مشیصدا
 دییبلھ چشم بفرما -

 :ردی گی اش خنده ام می لحن رسماز
 بھونھ شھره و بچھ ھیاالن بھ .  فردا ی کارا باشھ براھیبق.  برو ی بریخوای تو منیبب -

 . ھارو بردار و برو
 :  دھدی جواب می ھمان لحن قبلبا
 اشھ حتماب -

 تا از آبدارخانھ خارج شوم کھ گردمیبا ھمان لبخند برم.  کندی قطع می خداحافظبدون
 : کندی را گم مشیدست و پا.  نمی بیآرزو را م

 اومده بودم آب بخورم... من .. م  -
 : قرمز پوشانده و بستھ قرص دستش استی چشمانش را رگھ ھایدیسف
 ؟یخوب -

 : زندی می کجلبخند
 بلھ ممنون -

 : کنمی قرص اشاره مبھ
 ؟یسردرد -

 : دھدی جواب مکوتاه
 فکر کنم سرماخوردم -

 :  استی عصبای دلخور یزی از چکنمی محس
  خوبن ؟نای ایعل -

 : کندی را باز و بستھ مشی ھاچشم
 ممنون. اونام خوبن  -

 : کنمیپس اصرار نم.  را بدانم شی ناراحتلی نخواھد من دلدیشا
 سون بھشونسالم بر -

 . کندی رود و تشکر می جلو در عقب ماز
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 .  نشده استرشی فکرم درگمی است اگر بگودروغ
 یبھ سمتشان م.  ندی نشی لبم می لبخند روی در خروجی و شھره جلونی نازندنی دبا

 . روم
 : زندی می چشمک پنھاننینازن

  ندارم ؟ی اگھی امروز کار دیپس برا -
 :  خندمیم
 تا فردا. نھ  -

 .  روندی و مکندی می ھم خداحافظشھره
 نمانده یزی چیتا تمام شدن ساعت کار.  روم ی کش آمده بھ سمت اتاق می ھمان لبھابا

 . است
 .  دھمی تمام سر و سامان ممھی نی کارھابھ
 از اتاق ستمی و بعد از خاموش کردن سکنمی خودم آماده می فردا را برای کارھاستیل

 . شومیخارج م
 .  اندازمی نگاه میال شرکت خبھ
 .  رفتھ است متعجبمی آرزو بدون خداحافظنکھی ااز

 شماره اش را ی معطلیب.  ارزش دارد کھ نگرانش شوم میآنقدر برا.  خوب نبود حالش
 . رمی گیم

 . استخاموش
 .  شومی نا آرام از شرکت خارج می فکربا

 " ممکن است از من دلخور باشد؟"  مثل خوره بھ جانم افتاده است یفکر
 
 
 ) شانیپر( 

 می کنی ماسخت ترش می سخت است وگاھی زندگیگاھ
 می کنی خرابش مم،خودمونی آرامش داریگاھ
 میشی نداشتھ ھامون می امامحوتماشامیزاروداری چیلی خیگاھ
 می کنی فرداخرابش می حالمون خوبھ امابانگرانیگاھ

 میدی ادامش مداماباانتقامی بخششھی میاھگ
 میدی انصراف ماقی ادامھ داد امابااشتشھی میگاھ
 میدی انصراف داد اما باحماقت ادامھ مدی بایگاھ

... میخوای نمای می دونی ونممی کنیتمام عمر اشتباه م. . .  یگاھ. . .  یگاھ. . .  یوگاھ
 .میبدون
 می باشمونی زندگی ھایگاھ. . .  ی وگاھماتمونی مراقب خودمون،تصمشتری بکاش
 کباری فقط می کنی می و زندگمی زنده اکباری نره کھ فقط ادمونی کاش
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ھر .  کلمھ بھ کلمھ اش شدم ری خواندمش ، درگیوقت.  متن مصداق حال من بود نیا

 .  ، بھ باور کامل برسدیری درگنی دانستم ، ھنوز مانده است ، تا ایچند نم
 ی سردرگمانی درھم و برھم پشت سر گذاشتم و ھنوز می روز سخت را ،با افکارچند

 ی باز مھربان و جنتلمن شده بود و ھر شب بھ بھانھ اایگرچھ برد. زدمیدست و پا م
 ، در پس شی باز ، تمام مھربانھ ھای ولکردی مممی و تقددی خری می کوچکھیھد

 را بھ شی باخت و جای ، رنگ مکار  رساندن و برگرداندنم از محلیاجبارش برا
 .  دادیدلھره و ترس م

 .  شک داشتتی کھ بھ تو و تمام باورھای کردن با مردی نبود واھمھ زندگکم
 از ی با شھرام ، جزئی کھ بھ لطف زندگی نبود از دست دادن ذره ذره اعتماد بھ نفسکم

 . شده بودمیعادت ھا
 چنگ انداختھ بود و وجدانم میھ گلو ببی روزھا عجنی کھ ای نبود فشار طوق گناھکم

 . کردی مرتری و درگریرا درگ
 .  حرفی آرام شده بودم و بباز

 دارم ی مشکلای سوخت و خواستھ بود اگر بابردی ممی دل مادر برای ساکت کھ حتآنقدر
 . می اول بگونیھم
 . ستی من ھمان اول نی اول برانی اگری دانست کھ دی نماو
 .  و ھوسم شده املی ممی دانست کھ من تسلی نماو
 .  استدهی روحم را درانھی دانست ھوسم چھ وحشی نماو

 .  دانستی نمزی چچی او از دخترش ھشھی ھممثل
 :  پراندیپرند مزه م.  دارمی را برمفمی کای تک زنگ بردبا
 .  مدل باالنی ، ماشی راننده مفت و مجانیکنی مثل شما؟خوب حال میک -

ِ داند از زجر و حقارت نھفتھ در پشت یاو چھ م.  دھم یت سرم را تکان م سکودر
 .ری چشمگی لطفھانیا

 .  پوشمی مکفش
 ری بگناروی اشانی پرایب -

 : کنمی آماده اش نگاه می لقمھ ھابھ
  ندارملی ؟ مھی چنایا -

 : کندی ماصرار
 زمی واسھ داماد عزنمیا.  گھی دنی بخورریبگ.  دونستمی داشتم و نمیچھ خواھر لوس -

 .  برمی نمی لذتشی ابراز محبت ھااز
 . دانمی نمقی را الای چون برددیشا
چرا او طعم .  سوزد ی شھرام می دلم براشتری بکنندی محبت مشتری چون ھرچھ بدیشا
 د؟ی محبت ھا را نچشنی از اچکدامیھ

 . کنمی ھا را ھمانجا رھا ملقمھ
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 .  خواھمینم
 . کندی اعصاب نداشتھ ام را آرام نمی ظاھری محبت ھانیا

 :  اندازمی می صندلی و خودم را روکنمی را باز منی ماشدر
 سالم -

 : ردی گی را مدستم
 ؟یخوب.  خودم یسالم ننھ غرغرو -

 : کشمی بھانھ درست کردن مقنعھ دستم را مبھ
 ممنون -

 :کندی را بھ سمتم کج مسرش
  تو رونمیبب -

 :دی گویبا خنده م.  کنمی منگاھش
  برویزشت -

 :زندیباز اوست کھ حرف م.  دھم ی را نمجوابش
 . شدمی بودمت عاشقت نمدهی دینجوری تو دختر؟ باور کن اگھ ای روحی بنقدریچرا ا -

"  چدی پی شھرام درگوشم میصدا.  شکندیدلم م.  ندارم ی طنز نھفتھ در کالمش کاربھ
 " ؟ی ھستی معصوم و دوست داشتنشی آرای چقدر بیدونستیم!  خانومیآش
  بھ حال خوب من؟ی گند بزنیعادت کرد. اه .  ی اافھیاوف باز کھ تو ق -
 . تنگ شودشی گفتن ھای آشی ، برای کردم دلم حتی زمان فکر نمچیھ

 : زنمی می اجبارلبخند
 . دمی بد خوابشبی کم دھینھ  -

 :کنمی را عوض محرف
 سھا خوبھ ؟ -
 :ردیگیب م فرمان ضری دستش روبا
  ؟رونی بمی شب با ھم بریخوایم.  دی حالتو پرسیلیاتفاقا خ.  یعال -

 :  حوصلھ ندارماصال
 شھی می چنمیبب.  دونمینم -
 : کندی انگشتش پشت دستم را نوازش مبا
  خونھ من ؟میبعد از کار بر -
 : کنمی وحشت نگاھش مبا
 رونی بمیھمون شب بر. نھ  -

 :ستدی ای از حرکت مانگشتش
  خونھ منمیریبعد از کار م. نھ  -
 .  بودنش عذاب آور استکدندهی

 . محال است بھ آن خانھ بروم.  فشارم ی ھم می را رومی ھادندان
 .  نشاندی گونھ ام می روی و طبق عادت ، بوسھ استدی ای شرکت میروبرو
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 .  شومی مادهی و پکنمی میخداحافظ
 ھمھ وسواسش چھ نیمانده ام با ا.  رود ی تا کامل وارد شوم و بعد مکندی مصبر
 . محال است اجازه دھد کھ با او کار کنم.  بھ فرحبخش بدھم یجواب

 . کنمی فاطمھ سالم مبھ
 ؟یخوب.  بای خانوم زیسالم پر -

 : کنمی متشکر
 کجان؟. چھ خلوتھ  -

 :  دھدی با خنده جوابم را مکندی را مرتب مزشی می کھ روھمانطور
 . ستنی نزیھمھ کھ مثل من و تو سحرخ. نوز تو رختخوابن کجان؟ حتما ھ -

 و با توجھ بھ پروژه ھا و مبلغ قراردادشون داده ی اصل چون حقوق ھمھ پورسانتدر
 .  نداشتی محدوده زمانی ، ساعت کارشدیم

 :  آوردی مکمی را نزدسرش
 ارمی بود شاخ در بکی نزددمی دی چھی امروز شانیپر -

 : کنمی را گرد مچشمانم
 !؟یچ -

 :  آوردی تر منیی را پاشیصدا
  دختر گرفتمھی با ویامروز مچ اسکندر -

 واری بھ دواری دھی شرکت طرح نو و ھمساری مدیاسکندر.  شود ی مشتری بتعجبم
 :  دھندی انجام متیزی کارت وی و طراحیکی گرافیکارھا.شرکت ماست 

  کھ سن باالستیاسکندر -
 : ردیگی را گاز ملبش

 دختر جوون از در ھی صبح زود دمی ، خودم دشھیُ گفتن دود از کنده بلند ممیبابا از قد -
 . رونیشرکتش با عجلھ زد ب

 :زنمی مپوزخند
 ی درست بگدمی بگم ؟ شایچ -

 : ردی گی را باال مدستش
  کنھتیخدا ھمھ بنده ھاشو بھ راه راست ھدا -

 . رومی و بھ سمت اتاق کار مکنمی مدیی را تاحرفش
 ی را تا حدرامونشی و مشکالت پای ساعت بعد آنقدر غرق کار شده ام کھ بردچند

 . فراموش کنم
 و کش کنمی گردنم را چپ و راست میبا خستگ.  سرگرم کار است ی کس گوشھ اھر

 . خواھدی می فنجان چاکیدلم .  دھم ی بھ بدنم میو قوس
 . کشمی مازهی گذارم و خمی دھانم می دستانم را جلوکف

  آب بھ دست و صورتت بزن بلکھ خوابت بپرهھیپاشو برو  -
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 ی مرونی بی چاختنی ری دھم و برایجوابش را نم.  شی است و متلک ھایمحمود
 .  مھندس استشیحتما پ.  ستی نزشیفاطمھ پشت م. روم 
 . زنمی و لبخند مزمیری می خودم چای و براشومی آبدارخانھ کوچک موارد

 توجھم را یزی خنده ری نوشم ، صدای منھی خوشرنگ را با طمانی کھ چاھمانطور
حس . صدا از پشت در شرکت ماست .  شود ی مکی ام تحریکنجکاو.  کندیجلب م

 : کنمی مکیبا فنجان خودم را بھ در نزد.  است ی اسکندرکنمیم
 ایعمرا کوتاه ب.  کنمی باھات کار می شبکھ ھارو درصدنجوریا.  ادهی روت زیلیخ -
 . ستماین

 : چدی پی در گوشم میی آشنایصدا
  ؟ بھ تو فرصت طلب ؟یاونم بھ ک. منم عمرا باج بدم بھت  -

 : دی گوی پر ناز و آرام مزن
حساب .  ای سرم گذاشتی چھ کالھشبی نرفتھ دادمی تو ؟ ھنوز ایمن فرصت طلبم  -

 . کنھی می کھ با تو ھمدستدهی رسییکارش بھ جا.  رسمیباربدم م
 :  شودی مکی نزدصدا

 تا دفعھ بعد با ی شدھیتنب.  بھ زور ازت گرفتم ینداد.  بود دتی کار جدھینیریاونکھ ش -
 ی خودت بھ حرفم گوش کنلیم

 " !! ھیتنب" 
 .  شوندی موارد
 . خی شود و سرانگشتانم ی خشک مدھنم

 .  ماندی قامت بلندش ثابت می روچشمم
 " شھرام. "  کنمی خودم زمزمھ می لب نامش را براریز

 .  شکندی شود و پر صدا می از دستم رھا ماستکان
 .ستی نی شود کھ آبی می چرخد و نگاھم قفل چشمانی ھر دو نفرشان بھ سمتم مسر

  و چند بارنیچند.  شود یباز در ذھنم اکو م"  ھیتنب"  کلمھ
 .  مانده استرهی دستانم خیچشمانش رو.  گذارم ی دھنم می مشت شده ام را جلودست

 . کشمی لرزان ،خودم را داخل آبدارخانھ می قدم ھابا
 .زندی مزانی نامقلبم

 . داشتی کوبش بر منی دست از اکاش
 . دی آی نزدم می با نگرانفاطمھ

 .  آرام باشمدیبا
 !آرام؟

 ینی واژه دلنشچھ
 . نمی نشی منی زمی ، روواریھمانجا پشت بھ د.  لرزانم طاقت وزنم را ندارند زانوان
 . شودی اجازه در ذھنم مرور می بشانی ھاحرف

 . ی دارد خود آزاری چھ لذتیگاھ
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 ) شھرام( 
 
 .  و مبھوتمجیگ

 .  شودی نمباورم
 !شان؟یپر
  کرد ؟ی کار منجای ااو
  رسم ؟ی روم بھ او می کوچک است کھ از ھر سو منقدری اای دنیعنی

 بود بر ی کھ خنجری شود و بھ برق حلقھ ای مدهی اراده بھ انگشتانش کشی بفکرم
 . روانم

 : ندی نشی ممی بازوی رویدست
 ؟یخوب -

 .  شومی دستپاچھ می نگاه کنجکاو چند نفر ، کمری ، زگردمی برمنی سمت نازنبھ
 ی میبا چشمانم ، دنبال منش.  ظاھرم را حفظ کنم کنمی می ، سعیشی لبخند نماکی با

 . گردم
  در خدمت ھستم ؟دی داشتیامر -

 . کنمی گنگ نگاه ممی روبروشی زن غرق در آراای دختر بھ
 . سرکارتوندیی شما بفرمایخانوم محمود -

 : چرخدیبھ سمت من م. است ی موسومھندس
 سالم عرض کردم جناب رزگر -

 :  فشارمی را مدستش
 . سالم از بنده است.  خوامیعذر م -
 :  دست بھ اتاقش اشاره کردبا
 .  در خدمت ھستمدییبفرما -

 تعارف نی اول بھ نازنکنمی فراموش می حواس کھ حتیآنقدر ب.  شوم ی اتاقش موارد
 .  را در انگشت داشتای حی بقی ھم مانده است ؟ او حلقھ آن نارفیمگر حواس. کنم 

 . امروز منتظرتون نبودم.  زرگر ی شدم آقاریغافلگ -
 :  دھمی جوابش را میجی گبا
  خدمتتونکنمیعرض م.  ؟ بلھ دیبا من بود -

 :  بھ نشستنکندی متعارفمان
 . کنمیخواھش م -

 . اورندی بی کھ چادی گوی و مداردی را برمیگوش
 . داغی دھد نھ چای جواب مخی من و التھابم آب یبرا

 .  ساکت و معذب کنارم نشستھ استنینازن
  ؟می چھ آمده بودیبرا.  تمرکز کنم دیبا.  دھم ی فرو میشی نداشتھ ام را نمابزاق
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 : دھمیزبانم را تکان م.  کندی میگنی حال موشکافانھ اش سننی پدرانھ و در عنگاه
 .  اومدمی ھماھنگی کھ بخوامیعذر م -

 . رسدی بھ ذھنم مطی شرانی کھ در استی جملھ اتنھا
 .  شودی اتاق باز مدر

 .  شوندی گذاشتھ مزی می ھا رواستکان
 : کنمی اشاره منی و سپس بھ نازن بستھ شدن دوباره در صبرتا
 خدمت شونی اھی معرفیامروز برا.  مسئول ادامھ پروژه شما ھستند یمھندس مستوف -

 دمیرس
 :  دھدی را تکان مسرش

 خوشبختم خانوم مھندس -
 .  دھدی ھم با لبخند جوابش را منینازن

 :  دھمی مادامھ
 در طوی داشتھ باشن و شرادی بازدھیفکر کردم قبل از شروع کارشون ، بھ شخصھ  -

  بھتر باشھرنینظر بگ
 . کندی بازگو منی نازنی را براشی از خواستھ ھای و خالصھ اکندی مدیی را تاحرفم
 :  دھدی جواب میبعد از عذرخواھ.  خوردی زنگ مزشی می روتلفن

 دیکنی میخوب کار. حتما . نھ .  ستی نیمشکل.باشھ  -
 . کنمی سرگرم می را با خوردن چاخودم
حرف . چند سوال کوتاه .  دھد ی را مخاطب قرار منی باز نازنگذاردی را میگوش

 : کندی می شود عذرخواھی کھ تمام مشانیھا
 پروژه یبچھ ھا دارن رو.  خوامیواقعا عذر م.  گردمی بنده بر مدی کنلی میتا شما چا -

.  داشتھ باشن ی بھشون بگم کھ آمادگدی ، باستمی سی بررسی و براکننیھاشون کار م
 .  در خدمت شما ھستمدی بازدیبعد برا

 : میستی ای احترام مبھ
 بود کھ وقفھ نیصرفا بخاطر ا.  ختمی شما رو ھم بھ ھم ریبرنامھ ھا. واقعا متاسفم  -

 .  نشھجادیتو کار شما ا
 :  کرد گفتی کھ در را باز مھمانطور

 . رسمیاالن خدمت م.  شما دییبفرما.  ستی نینحلیمشکل ال.  کنمیاستدعا م -
 .  شومی مبل ولو می بندد روی را کھ مدر
  ؟ی شناختی ؟ اون خانومو مھوی ی شدیچ -
 :  فشارمی ام را میشانیپ
 . ھمسر سابقم بود -

 : نمی بی را بھ وضوح در نگاھش متعجب
  ؟کنھی کار منجای ایدونستینم -

 :  مسخره استسوالش
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  ؟ومدمی مدونستمی اگھ میکنیفکر م -
 : کندی می کوتاھپوف

 نی با ادیبا.  شینی ، امکانش بود ببگھی دی جاھی ی نھ ، ولنجای ؟ خالصھ ایآخرش چ -
 یایموضوع کنار ب

 : کنمی توجھ بھ حرفش زمزمھ میب
 حلقھ دستش بود -

 : کشمی برم و با تمام توان بھ عقب می فرو ممی را داخل موھادستم
 خدا لعنتشون کنھ. شک ندارم . حلقھ اون نامرده  -

 : زندی زانو منی زمی رومیروبرو.  شود ی شده ام کھ دستپاچھ می چھ شکلدانمینم
 نداره زجر یگاھی جاتی تو زندگگھی کھ دی کسی خودتو برای تو؟ داریگی میچ -
 . آروم باش شھرام.  یدیم
 : زنمی او زل مبھ
  ؟یتو شوھرتو دوست داشت -

 :  شودی چشمانش لرزان ممردمک
  ؟یکنی با خودت چکار میدار. شھرام  -

 :  نگھ دارمنیی را پامی کھ صداکنمی تالشم را متمام
 ھی امیتا م. اون زن و خاطراتشھ کھ شده سوھان روحم .  کنمی نمیمن با خودم کار -

 . کنھی رشتم پنبھ می و ھر چشھی جلو روم سبز مھویکم آروم شم ، 
 : کنمی ام مشت منھی سی را رودستم

 . ارهیفشار م.  کرده ری گنجامی ای چھی نینازن -
 :  شودی نمدار مچشمانش

  کنھیخودتو تخل.  رونی بزشیخوب بر -
 :  داندی نمزی چچی ھاو
  گذشتھھیکارم از تخل -

 : کندی ماخم
 یشی سبک نمیتا حرف نزن -

 : زنمی می تلخلبخند
 ی شدی ؟ پاشو خاکی نشستنجایچرا ااصال تو .  بعد یبزار برا -

 : زدی خی و برمزندی مینی ھم لبخند غمگاو
 ؟ میگفتی و پوکمونو بھ ھم مکی رفتھ قبلنا جادتی.  یچونی منو بپیتونی نمینجوریا -

  ھمونشھیاالنم م
 :  گل کردهشی رگ فضولشھی ھممثل

 . مثل تف سر باالن.  حرفا و دردا گفتن ندارن یبعض -
 :  اش را باال انداختشانھ

 ی قصر در بریعمرا بتون.  نکن یفلسفھ باف -
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 :  دھمی مرونی را پر صدا بنفسم
 امان از دست تو -

 :  چرخدی سمتم مبھ
  ھم خوشم اومدی مھندس موسوی آقانیاز ا -
 . کندی مھارت حرف را عوض مبا

 . رمی بگدهی را نادمی ھادهی دکنمی می ھم سعمن
 :  قول آرزوبھ
 

 ی را کھ با بودنشان ، بودنمان را بھ بازیی آنھاادی می ببرادی الزم است از یگاھ" 
 " گرفتھ اند

 
 ) شانیپر( 
 
 
 
 
 : کنمی آنھا ، در سکوت ، کنارم نشستھ بود نگاه می برای فاطمھ کھ بعد از بردن چابھ
 ؟یاری بفموی پالتو و کشھیم -

 ی بلند می حرف اضافھ اچی ھیو ب کندی پشت دستم را نوازش میکم.  کندی نمسئوال
 . شود
 . گذارمی ساعدم می را روسرم
 .  اندازدی بھ وجودم چنگ میحس

 . ی دلتنگحس
 .  با او بودنی روزھای برایدلتنگ

 .  داشتن تمام و کمالشیبرا
  ، نگاھشدنی دیبرا

 .  عاشق بود و سرشار از اعتمادشھی کھ ھمینگاھ
 .  نگاه مطمئنکی
 .  عشق استوارکی

 .  چون کوهاستوار
 .  ساپورتت کندتواندی تا آخر عمر میدانی ھمان عشق ھا کھ ماز
 . ستیگری از آن من بود و امروز از آن دی کھ روزینانی آن اطمی برارودی غنج مدلم

 .  گردندی بازنمگری است کھ رفتھ اند و دیی روزھامیآرزو
 . م کرداھشانی بودند و من با دستان خودم سدی کھ سفییروزھا
 . ی کلمھ سھ حرفکی تجربھ کردن بخاطر
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 .  بودم دو وجھ دارددهی بود فھمی کھ مدتی اکلمھ
 . ی ظاھرای است یقی حقای
 . ی سطحای است ی عمقای

 . ی باشد و ظاھری کھ سطحی از روزامان
 .  برسدانی لمس بھ پاکی نگاه آغاز شود و با کی کھ با ی از روزامان

 : گرددی برمفمی با پالتو و کفاطمھ
 ؟یخوب -

 : کنمی صورت مھربانش نگاه مبھ
 شمیخوب م --

 : کندیاو ھم چادرش را سر م.  پوشم ی را مپالتو
 ؟یریتو کجا م -

 : زندی ملبخند
 .  حال تنھات بزارمنی کھ با ایتوقع ندار -
 : می گوی می کالفگبا
  تنھا باشمخوامیم.  کنمیخواھش م -

 : ردی گی را مدستم
 یبھ مھندس موسو.  راحت التیخ.  پرسم ی نھ سوال مزنمینھ حرف م . ییتو تنھا -

 .نگران نباش. ھم گفتم 
ھر .  رمی گیپشت فاطمھ پناه م.  شودی مخالفت کنم در اتاق مھندس باز منکھی از اقبل

 .  نداردیدیچند از آنجا د
 : کندی زمزمھ مفاطمھ

  اتاق کار شمارهیداره م. مھندسھ . آروم باش  -
 . رمیگی فاصلھ میکم

قرار بود زمان آمدن شھرام من .  ندی نشی می قامت مھندس موسوی دلخورم رونگاه
 .  دانستیاو م. نباشم 

 .  رومی و بھ سمت در مدارمی را برمفمیک
 . دی آی ھم دنبالم مفاطمھ
 : ستمی ای پلھ ھا مکنار

  ؟یایتو کجا م -
 فشارد سرش را بھ ی ھم می اندازد و ھمانطور کھ لبش را روی را باال مشیابروھا

 .  دھدی تکان منیطرف
 .  مانمی من ساکت مدی گوی با زبان اشاره ممثال
 .  رومی منیی ، از پلھ ھا پاکنمی را خاموش می و ھمانطور کھ گوشکنمی نگاھش میکم

 .  را ندارمچکسی ھحوصلھ



 530 

 ی سبز کوچکیآنقدر کھ بھ فضا.  دانم یچقدرش را نم.  می روی سکوت راه مدر
آنقدر کھ مرور خاطرات و حسرت ھا ، .  سبز و زرد گذاشتھ اندمکتی کھ چند نمیرسیم

 . کندیخستھ ام م
  ؟یخستھ شد -
 . دھدی تکان منیبھ طرف" نھ "  لبخند سرش را بھ نشانھ با

 : نمی نشی ممکتی نیرو
 دروغگو -
 :  گذارمی شانھ اش می سرم را رواری اختیب.  ندی نشی خندد و کنارم میم
 ھمھ امی ؟ چرا تا ممی خواستم از زندگی می بدبختم فاطمھ ؟ مگھ من چنقدریچرا من ا -
 چشمم ؟ ی جلوارهی وفق بدم ، حماقتامو مدمی جدطی فراموش کنم و خودمو با شرازویچ

 زجر کش کردنا نی اگھید.  دمیدارم تاوانشم پس م.  کردم ی غلطھی.  دمیفھم.خوب بابا 
 . کشمی نمگھی ؟ دھیواسھ چ

 : کندی دستم را نوازش مپشت
 ستی حکمت نی کار خدا بچیھ.  نباشھ دیناام -

 : زنمی می کمرنگپوزخند
  وقتھ کھ منو گذاشتھ کناریلیخ! خدا؟ -

 را بر می خدا شروع کند تا عقده ھاکرانی را در وصف لطف بشی ھاحتی نصمنتظرم
 یباز من ھستم کھ سکوت را م.  کندی مرمیبا سکوتش غافلگ یسرش آوار کنم ، ول

 : شکنم
 ھی نشدم و نزدم وانھیبگو چکار کنم ؟ تا د.  چکار کنم ؟ تو بگو دونمینم! فاطمھ  -

  راه بزار جلو پامھی اوردمی سر خودم نییبال
 : کندی منگاھم

 بوده کھ تی زندگی اون آقا کجادونمی نمده؟ی داره آزارت می چدونمینم!  شانیپر -
 دنشی در حقت کرده کھ با دی چھ ظلم بزرگدونمینم.  برات عذاب آوره نقدریبودنش ا

 در حقت کرده کھ باعث شده ی چھ ناحقدونمینم.  کنھی مخی لرزه و دستات یزانوھات م
 کھ اونم ی روزستی نرید.  دار مکافاتھ ای کھ دننمدوی منوی ایول.  یاز خدا دور بش

  از دست ندهدتویتو فقط صبر کن و ام.  کھ بھ تو کرده رو پس بده ییتقاص ظلم ھا
 !شھرام و عذاب ؟.  دھدی عذابم مشیحرفھا

 . ستی حقش ننھ
 ! توانست عذابش دھد؟ی از من مشتری بی کسمگر

 کرده ام و در مقابل از او شک ای روزھا کھ عشق و محبتم را خالصانھ نثار بردنیا
 . برمی می بھ حال بد شھرام پشتری ام و زبان تند ، بھتر و بدهید

 یزی چشی گرفتھ بودم و جز آزار و تکرار مکررات برادهی را نادشی عاشقانھ ھاتمام
 . نداشتم

 .  بودشانی ھمان پرای برداالن
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 .  شھرام ، دور شد و دورترادی کھ در برابر عشق زیشانی پرھمان
 :  است ساکت بمانم و شھرام را مقصر جلوه دھمی انصافیب
 . دمیمنم کھ دارم تقاص م.  ستیاون مقصر ن -
 : کندی تعجب نگاھم مبا
  ؟یگی میچ -

 . دزدمی را منگاھم
 . کنمی لب باز می دارم از گفتن ولشرم

 .  از خودم کمکم کندری غیکی است کھ دهی وقت آن رسدیشا
 . می گوی مشی آنکھ نگاھش کنم برایب

 . یی تا روز جدایی روز اول آشنااز
 . ی سانسور و حذفچی ھیب

 کھ ی ، بھ تک تک کلمات و جمالتکنمی از آن روزھا صحبت می بار وقتنی اولیبرا
 .  شومی آزرده مشتری روم از خودم بیھر چھ جلوتر م.  کنمی آورم فکر میبر زبان م

 ھمسر عاشقم را بر باد داده  آرام وھی ، زندگی عشق تو خالکی بخاطر شودی نمباورم
 . باشم
 .  بد کردممن
 .  کرده بودمغی را از او درستنی کھ حق زیبا کودک. با شھرام .  خودم با

  عکس بود و دل سپردن اشتباھش بھ منکی اجازه برداشتن ی شھرام در بگناه
 !!!  منوگناه
  من کھ بودم؟اصال

 ... شتری بمی گوی مشتری چھ بھر
چشمانش بزرگتر .  کنمی با وحشت بھ فاطمھ نگاه مرسدی کھ مای بھ عقدم با بردداستانم

 .از معمول شده و چھره اش متفکر است
 کند؟ی می درباره من چھ فکراالن
 .  الل شده بودمکاش

 .  و پر از حرفش را ندارمرهی نگاه خطاقت
 .  نداردیی توانم حکم او جادر
 . زمیخی بر می عذرخواھی و بکنمید رھا م بھ حال خوشی را با تمام قضاوت ھااو
 . کنمی شنونده بودنش تشکر نمی برایحت

 : زندی ممی دور نشده ام کھ صداشتری قدم بچند
 شانیپر -
 .  گردمیاما برنم.  ستمی ایم
 ؟یریکجا م -

 :  استدهی رسکنارم
 .  ھستم راحتم بزاری چھ آدمیدونیاالن کھ م. بزار بھ حال خودم باشم  -
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 :ردی گی را ممیبازو
 . با اشتباھات خاص خودت.  ھی مثل بقیکی ؟ ی ھستیچھ جور آدم -

 : بھ صورتشزنمی مزل
 ... من.  بھ خدا ستمی نیول.  فمی چقدر من کثیگیحتما االن م -

 :کندی را قطع محرفم
 اشتباھو نی تو بودم ھمی منم جادی ھستم کھ بخوام تورو قضاوت کنم ؟ شایمن ک -
.  خوبھ یلی کارت اشتباه بوده خی کجایدی و فھمیمونی کھ االن پشنیھم.  کردمیم

 قدم ھی ، ی زرگر اشتباه فکر کنم و اعتراف کردی من درباره آقای کھ نزاشتنیھم
 نوی ایول.  بکنم نکاروی کھ بخوام استمی نی چون در حدکنمیمن قضاوتت نم. بزرگھ 

 بوده کھ با نی ارتی تقصنیشتریب.  ی کھ تو اشتباھاتت ، فقط خودت مقصر نبوددونمیم
 .  کھ داناتر از خودت باشھیبا کس.  بزرگتر ھیبا .  ی مشورت نکردیکس

چقدر .  دمیناخواستھ در آغوشش کش.  از نگاه شفافش خواند شدی کالمش را مصداقت
 :  داشتمازی حرفھا ننی ادنیبھ شن

 فاطمھ چکار کنم ؟ -
 :  را تکان دادسرش

. من نھ تجربھ دارم نھ علمشو .  بگم بدتر شھ ی چھی ترسم یم.  دونم یبھ خدا نم -
 ی کردی روانشناس صحبت مھیکاش با 

 :  موضع گرفتمعیسر
 ھی زندگزاشتنیاگھ روانشناسا عرضھ داشتن ھمون موقع نم.  عنوان چیبھ ھ. اصال  -

 گرفتنی منو می ، جلویزی ، چی ، حرکتی حرفھی. من از ھم بپاشھ 
 : ردی گی را مدستم

 دهی دادی موردا زنی کھ قبال از ایکی.  کمکت کنھ یکیبزار .  شانی پرکنمیخواھش م -
 . ینزار روز بھ روز پژمرده تر ش. بھ خودت رحم کن . 

 :  کردمالتماس
  نفر تو باشھیخوب اون  -

 :  کرد آرامم کندیسع
 حرفاتو ھنکی برات انجام بدم ؟ جز اتونمی میمگھ من چھ کار خاص.  شانی پرشھینم -

تو تمام .  امیھمرات م.  تنھات نزارم دمی قول می کنم باھات؟ ولیگوش کنم و ھمدرد
بخصوص .  کمکت کنھ تونھی کھ میبزار کس. باشھ ؟ بھ خودت فرصت بده . جلسات 

 نجوری ایول.  دونمی دومت نمی از زندگیادیز زیمن چ.  دتی جدھیدر رابطھ با زندگ
 حرفات حس نی نرفتھ ، از بشی کھ تو تصوراتت بوده پی اوضاع اونجوردمیکھ فھم

.  دتی جدھی بھ زندگگردهی برمشتری بیبانی کھ االن باھاش دست بھ گریدیکردم نا ام
  ؟ی عقد کردیگفت

 :  دھمی را تکان مسرم
 . می خوندغھیص -
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 :  پرسدی می دودلبا
 . ه جوابمو بدیرابطھ تو و اون آقا ، چطوره ؟ البتھ اگھ دوست دار -

 : دھمی را تکان مسرم
 . افتضاحھ.  فاطمھ ستیخوب ن -

 :  شده استسی از اشک خصورتم
.  فاطمھ شمی موونھیدارم د.  کنمی مانتی بھش خکنھیھمش فکر م. بھ من شک داره  -

 چکار کنم؟ چکار کنم خدا؟
 : کندی زمزمھ مآرام

 .  حرف من گوش کنبھ
 
 
 ) شھرام( 
 
 
 
 

 رونی از شرکت بی وقفھ و تعللچی ھی کھ تمام شد بی در شرکت مھندس موسوکارمان
 . زدم
 :  پشت سرم آمدزدی کھ نفس نفس می در حالنینازن

 واشتری.  تی بابا لنگ درازی با اون قد بلند و پاھایریچھ تند م -
 :  را کوتاه تر کردممی قدم ھایکم
 یای تندتر بیتونی کوتاه و کپلت نمیھابا پا.  زهی تو خالھ رایمن بابا لنگ درازم ؟  -

 .  بلندتر ھم بودشانینسبت بھ پر. اصال کوتاه نبود .  کردم ی ممغلطھ
 . کنمی مدای پی انھا در ذھنم ، حس بداسی قاز
 . شومی منی در ھم سوار ماشیی اخمھابا

 :  بنددی را مکمربندش
 خواست ھنوز چاق باشم و ی دلت میلیخ.  حالت گرفتھ شده ھا ی کھ حسابنمی بیم -

 پیمنو خوش ت.  حق نشستھ ی خدا جانیبب. شکرت .  خدا یا.  ی مسخره ام کنیبتون
 . کرد و تورو شکم گنده

 
 کلمی ھلی دلنیبھ ھم.  کردمی کم ورزش میلی ، خریبعد از اتفاقات اخ.  گفتی نمدروغ

 :  سابقش خارج شده بودھیدگیاز حالت ورز
در ضمن االنم .  و کم خوردنا باعثش بوده ی آبکیمایرژ.  خدا الغرت نکرد خانوم -

 .  دور بر ندارادیز.  ایستی نی الغر و باربنیھمچ
 :  دھدی منی را چدماغش
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  شرکت ؟میگردیبرم.  حسادتارو نیحاال ول کن ا.  اسودیحسود ھرگز ن -
 : کنمی متشیاذ
ھنوز چند .  بھت حقوق بدم ی من پول مفت ندارم الکدایببخش.  دربند میری مرینخ -

 .  تموم شھتونی کارمیساعت مونده تا تا
 : زندی مغر

 . می قدیسای رئسمیرئ. واقعا کھ  -
 :  وقت نھار استبایتقر.  کنمی خندم و بھ ساعت نگاه میم
 بعد میخوری مرونی نھارو بکنمی بھت ارفاق می بودیحاال چون امروز کارمند خوب -
  شرکتمیریم
 خورمیھمونو م. من با خودم غذا آوردم .  ی کنی ولخرجستیالزم ن -

 :  چرخانمی را بھ سمتش مسرم
  کھھیدستات خال.  نمیبیکو؟ نم -

 : کندی مزی را رچشمانش
 اونجا ؟ شما کھ تو خورمی روزا ھوا میپس فکر کرد. تو شرکتھ . نگرفتم دستم کھ  -

 . شھی نمدایشرکتت کوفتم پ
 : خندمی مباز

  گوشھ برات بوفھ بزنم ؟ھی یخوایم.  شرکتھ ھا نھ رستوران دیببخش -
 : دی گوی تمسخر مبا
 .  بامزهرینخ -

 :  شومی میشگی رستوران ھمنگی و وارد پارکزنمی مراھنما
 ای بیدوست داشت.  شرکتھ کینزد.  خورمی نھار منجایدر ھر صورت من ھر روز ا -

صد قدم .  شرکت ستیدور ن.  ی شرکت نھارتو بخوری بریتونی میاگرم خواست. 
 . امی مادهیخودمم معموال روزا پ.  تره نییپا

 : کندی را باز منی از من در ماشزودتر
 شبی کھ دیبخصوص با کالھ.  از دست بدم توی موقعنی ؟ عمرا ای زرنگیفکر کرد -

 البتھ نوش جان شھره جون و بچھ ھاش و باربد.  دیبا باربد سرم گذاشت
 : کندی اشاره ممی شروع کارش گرفتینیری کھ بھ مناسبت شی شام اجباربھ
  بگو نوش جون ھمھ جز توھوی -

 : کندی اخم میشینما
 ی و کارت و رمزشو ازش گرفتیپسرمو گول زد.  گمی منویمسلمھ کھ ا -

 : کنمی می نچنچ
 دت؟ی کار جدی بدب براینیری شی خواستی نمیعنی.  سی خسیا -

 :  اندازدی را باال مشیابرو
 نیریشام شوره نھ ش.  ینھ شور.  ینیری گفتن شمیاز قد -
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 است ی دنج و آرامیجا.  می شوی ، ھمگام ھم وارد رستوران ممی خندی کھ مھمانطور
 نجای شامم را ایبعد از طالق اکثرا نھار و گاھ.  روز است ی ، داشتن غذاتشیمز. 
 . خوردمیم

 : نمی نشی میشگی ھمزی مپشت
 ؟یخوری می چخوب شما -

 :  کنمی اضافھ می شوخبھ
  ندارهیمی و رژیاھی گیالبتھ بگما غذا -

 :  اندازدی را باال مشیابروھا
 کدوم غذاش خوبھ ؟.  یچقدر تو بامزه ا -
 . خورمی روزشو معموال میمن غذا -

 :  دھدی را تکان مسرش
 خوامی متونمیساالد و ز.  ریواسھ منم ھمونو بگ -

 . شومی سفارش دادن غذا بلند می و براکنمی نثارش مییپررو
 .  رودی مشی شستن دستھای ھم برااو
 می بگوشی را براتیمانده ام کھ چقدر از واقع.  است می حرفھادنی دانم کھ منتظر شنیم
 یزاری عذاب دارد و بمی کھ براستیمسئلھ تکرار.  ستی نی اعتمادیمسئلھ اعتماد و ب. 
 . دائم در ذھنم ، ھم بخورد خواھمی کھ نمستیمسئلھ گند. 
 :  پاشدی صورتم می و آب دستانش را روندی نشی ممی روبروسی دستان خبا
  تو ؟ییکجا -
 : زارمی کار بنی داند از ایم.  کشمی صورتم دست می چندش روبا
 عادت نی ای گذاشتن ؟ تو ھنوز ترک نکردیپس دستمالو واسھ چ. اه نکن  -

 مزخرفتو؟
 : دی گوی مطنتی شبا
  ؟شھیتو ھم ھنوز چندشت م.  رینخ -

 زده و رونیبا چشمان ب.  کشمی صورتم میدستمال را رو.  دھم ی را نمجواش
 : کندی چانھ اش قالب کرده نگاھم مری کھ زییدستھا

 . خوب بگو -
 :  اندازمی مزی می مچالھ شده را رودستمال

کل قصھ .  نیھم.  ییدا شد ؟ جیآخرش چ.  راه اشتباه ھی.  عشق اشتباه ھی بگم ؟ یچ -
 نای تو ھمشھیمن خالصھ م

 :  گره خوردشیابروھا
 . نمی کن ببفیدرست تعر.  دمی نفھمیزیمن کھ چ -

 : میگوی مشی و مراحل ازدواج را ، خالصھ براشانی با پریی آشناانیجر
 چیتو ھ.  اشتباھم موندم ی پایدرستھ کھ با برداشتن اون عکس حماقت کردم ول -

 .  رو بخوره کھ از دست دادهییزاینزاشتم حسرت چ.  براش کم نزاشتم ی انھیزم
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 : دھمی مکث ادامھ می از کمبعد
 نکھی مثل ای براش کردم ولنکاراروی کردم ایفکر م.  تصور خودم بود نیالبتھ ا -

 .  بودماشیاز نظرش من عامل بدبخت.  دی منو نبخشچوقتیھ. تصوراتم اشتباه بود 
 :  کشمی مآه
 شکل ازم نیبھ بدتر. نابودم کرد . ُخردم کرد . دل نداد بھ دلم . ینداد بھ زندگدل  -

 . انتقام گرفت
 .  شومی مساکت

 .  گذاردی مزی می ھا را رویدنی و نوشتونی ظرف ساالد و زگارسون
 دیاری دو تا سوپ بدی لطف کنشھیم -

 : کندی خم می را کمسرش
 حتما -

 : دھمی مرونی را بمینفس پر صدا.  می نگونی از اشتری بدھمی محیترج
 . تو از خودت بگو -

 :  داردی غم خاصشیصدا
 زود نقدری ایخوبھ کھ تونست.  ی شده باشتی اذنقدری کردم ای بگم ؟ اصال فکر نمیچ -

 یسرپا ش
 : زنمی مپوزخند

  شدم ؟الھی چند وقتھ با روانشاسا ھم پیدونیم -
 :  دھدی را تکان مسرش

.  راونشناس شی بره پستی حاضر نی روزا ھرکسنیا.  ی کھ راه درستو رفتنھیمھم ا -
 . مخصوصا مردا

 :  حرف زدنش کندی را قاطی شوخکندی میسع
 . یکال با ھمھ پسرا فرق داشت.  یالبتھ از ھمون موقع ھم عاقل بود -

 : ردی گی خنده ام مشی ھافی تعراز
 و ی کھ از متانتم سوءاستفاده کردی روزالبتھ ھمون.  شنوم ی مدی جدیحرفا! نھ بابا  -

 . دمی گردن من ، فھمیگناه دوست پسرتو انداخت
 :  دھدی منی را چدماغش

. چند بار بگم اون پسره دوستم نبود .  جنبھ یب.  شیا. جنبھ داشتھ باش . خوبھ خوبھ  -
  چقدریخنگ

 : تشکر کردم.  گذاشت مانی سوپ داغ را روبروشخدمتیپ
 ی چربیخوای کھ مخورهیبھ درد تو م.  ھا زهی کم تند و تھیالبتھ . اره سوپاش حرف ند -

 ی کنیسوز
 :  دھدی دستمال را پرشتاب بھ سمتم ھول مجعبھ

 ای کردم پررو شدفیباز از تو تعر -
 :  برمی باال ممی را بھ نشانھ تسلدستم
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 .  آبرو دارمنجایمن ا. باشھ بابا آروم باش  -
 :  اندازدی بھ دور و بر مینگاھ

  ؟نجاستیپاتوقت ا -
 :  پرندی باال ممیابروھا

از .  ولش کن نارویخوب ا.  نھار امی شرکتھ مکینزد. پاتوق ؟ دختره خل و چل  -
 دوست پسرت بگو

 : دھدی را تکان مسرش
 پسره ھمش ھی کرده بودم کھ فی برات تعرادتھی. بزار از اولش بگم .  گھی دیخنگ -

 ھوی کوچھ استفاده کرد و ی گشتم کھ از خلوتیتم از مدرسھ برمدنبالمھ ؟ اون روز داش
منم . نامھ رو گذاشت تو دستم و بدو بدو رفت .  نامھ تو دستش ھیبا . جلوم سبز شد 

از شانس بدم بابا در .  طرف خونھ دمی تو دستم دوده مچالھ شیھول شدم و ھمونجور
. اونم برش داشت و بازش کرد . اد نامھ از دستم افت.  دمیترس. خونھ رو برام باز کرد 

 خوابوند تو یکی صورتش سرخ شد و دمی دھوی.  نوشتھ ی توش چدونستمیاصال نم
فکر .  گفتم از تو ا ؟ منم مثل احمقی گرفتی از کدیپرس.  اطیپرت شدم گوشھ ح. گوشم 

 برات شر دونستمینم.  شھی مالتی خی دوست داره بیلی بابا چون تورو خکردمیم
 تا آخر عمر دور شمی و مجبور مشھی می ناموسھی دونستم قضینم. درست کردم 

 و از کنھی بابا خونھ رو عوض مدونستمی نمیحت.  با تو و خانوادتو خط بکشم یدوست
 .دهی برات خط و نشون کشی تو و کلشی اومده پنستمدوی نمیحت.  رهیاون محل م

 : می گوی و مظلومانھ مکنمی را قطع محرفش
  محکمم بھم زدیلی سھیتازه  -

 : گذاردی صورتش می را رودستانش
 .  مونمیبھ خدا تا آخر عمر شرمنده تو م -

 :  داردی را برمدستش
 .  بود کھ بھ مامان و بابات نگفتنی امیتمام خوشحال -
 :  خندمیم
.  دنی نفھمنایتازه خوشحالم ھست بابام ا.  درازه نقدری و زبونت ایخوبھ شرمنده ا -
  نگھ ؟نای چقدر باج دادم بھ شھره تا اون خزعبالتو بھ بابا ایدونیم

 :  فشاردی دندان مری را زلبش
 د؟ی فھمیشھره جون چھ جور -

 :  آورمی را در مشیادا
 . ی ؟ با فضولدی فھمیشھره جون چھ جور -

 :  شددهی چزی می روغذاھا
 غذاتو بخور.  کرد خیسوپت کھ  -
 :  پرسدیه کند م آنکھ بھ غذا نگایب
 ؟ی دادیحاال واقعا بھ شھره جون باج م -
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 رو زد و نامھ رو یلی بود کھ بابات اومد اون ستونیبعد از اسباب کش.  ادینھ ز! باج؟ -
خوب از خطش مشخص بود کار من . بھ شھره نشون دادم . کوبوند تو صورتم و رفت 

گفتم .  بگھ کھ من قسمش دادم و نزاشتم نای بھ بابات اادی بخواستیشھره ھم م.  ستین
  برات بد شھخواستمینم.  تم دونسی مویکھ از اولش ھمھ چ

 :  پرسدی خجالت مبا
 ؟یحتما از من متنفر شد -

 : زنمی چشمانش زل مبھ
 ی کم عصبانھی.  کھ کمتر از شھره دوستت نداشتم ؟ اصال ییمتنفر؟ اونم از تو ؟ تو -

 دمیفھم.  یستی نی دونستم اھل دوست پسر بازیم.  شناختمت ی خوب میول. شدم 
.  کتکش زدم یحساب.  رفتم حال اون پسره رو گرفتم نیبرا ھم.  ی درآوردیخنگ باز

 ی بودیتو تنھا کس.  تنھا شدم یلی رفتن تو خاز بعد.  یچون باعث شد تو از کنارم بر
 کھ چقدر با ادتھی.  شدمی کھ با حرف زدن باھاش آروم میتنھا کس.  کردیکھ درکم م

 .  بودمری درگنایبابام ا
 : شودی مسی خچشمانش

 ی تو با ھمھ فرق دارگمی کھ منھی ھمیبرا -
 :  دھمی را بھ سمتش سر متونی زظرف

 ؟ی کنھی گریمگھ تو ھم بلد -
 : کندی را مشت مدستش

  جنبھیب -
 :  خندمیم
 .  از حرف زدنایری طفره میحواسم ھست ھ -

 :  اندازدی منیی را پاسرش
از اون .  ھم کتک خوردم یکل.  گقتم قتوی بھ بابا حقمی از اونجا رفتنکھیبعد از ا -

 دهی بلھ مادی کھ بی خواستگار خوب و موجھنی و گفت بھ اولرونی بدیمدرسھ ھم منو کش
 .  نبود جز بھادری خواستگارمم کسنیاول.  گھی دیچیھ. 
 :  پرسمی تعجب مبا
  ؟خوندی می ؟ ھمون کھ پزشکتییپسر دا -

 :  دھدی را تکان مسرش
 آره -

 : می گوی می آرامبھ
 .ومدی چقدر از بھادر خوشت مادمھی.  یپس تو با عشق ازدواج کرد -

 : دی گوی دھد و پر حسرت می سرش را تکان مباز
 نای خونھ مامان بزرگم ای روز کھ ھمگھی.  حس دو طرفھ بوده نی انکھیمثل ا. اوھوم -

 ، بھادرم زدهی بابا حرف ممی و از تصمکردهی خالھ درددل می مامانم برای ، وقتمیدبو
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 ستی از من حاضر نری کھ غگھی و مکنھی و از ھمون شب با مامانش صحبت مشنوهیم
 .  ازدواج کنھیبا کس

 : کندی می بازشی غذابا
 ، نھ ینھ کار.  کم نزاشت ی انھی زمچیاصال برام تو ھ. بھادر واقعا خوب بود  -

 . یاحساس
 : دھدی سکوت ادامھ می از کمبعد

 ی دوره ھاری خودش درگنکھی باردار شدم ، با ای بالفاصلھ بعد از عروسنکھیبا ا -
مثل کوه پشتم . مجبورم کرد درس بخونم .  لحظھ ھم تنھام نزاشت ھیخودش بود ، 

 . سادیوا
 : ردی گیست م را کھ آماده فرو افتادن ای و با انگشت قطره اشککشدی مآه
 ادی زیلیخ.  شھی احساس میلینبودنش خ -
از .  کنمی کھ بھ بھادر دارد حسادت می ھمھ عشقنیبھ ا.  زدیری تھ دلم فرو میزیچ
 .  دانستی قدر من و عشقم را مدی نباشانی چرا پرنکھیا

 :  تا آسمان متفاوت استنی جنس آھمان زمدانمیھر چند م.  کشمی ھم آه ممن
 خدا رحمتش کنھ -

 : کندی زمزمھ مآرام
 ممنون -

 :  آزارش دھمشتری خواھم بینم
 ومد؟یاز غذا خوشت ن -

 : کندی و چنگال را داخل بشقاب رھا مقاشق
 . مھیق.  وقتھ نھ پختھ بودم و نھ خورده بودم یلیخ.  مورد عالقھ بھادره یغذا -

 : کنمینگاه م سشیبھ صورت خ.  کند ی خوددارنی از اشتری تواند بینم
 ی اورژانسضیمر.  زنگ زدن مارستانیاز ب.  پختھ بودم مھی روز آخر براش قیحت -

 .  وقتھ ھوس کردمیلیخ.  درست کن مھی شام قیگفت اگھ تونست. داشتن 
 : رمی گی را بھ سمتش مدستمال

  نکنتیخودتو اذ. نگو .  نینازن -
 :  کشدی دماغش را باال مآب

 از کنترلشون خارج نیماش. ا جوون با ھم کورس گذاشتھ بودن چند ت.  ومدیبھادر ن -
 ...  وشھیم

 : رمی گی را مدستش
 . نینازن -
 نھایا.  دانم چند سال از مرگ بھادر گذشتھ است ی نمیحت.  زدی ری صدا اشک میب

 کھ ھمچنان ستیمھم عشق.  او تازه است ی کھ ھنوز براستیمھم داغ.  ستیمھم ن
 . سوزنده است

 . کنمی حسادت مباز
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 . کنمیُ مرده بھادر ھم حسادت مبھ
 . دی عشق جاونی لمس ایبرا.  نی داشتن نازنیبرا.  خوشبخت بود بھادر

 . شدی راحت مشانیُ مردم ، پری اگر ممن
 !!! "  پروراندهی مرگم را در ذھنش می آن روزھا آرزودیشا"  کنمی خودم فکر مبا

 .  بودمنی ھم بدبخت تر مرد بود ، مننی بھادر خوشبخت تراگر
 
 ) شانیپر( 
 

 .  دانمی را نمگذرندی و شب ھا چطور مروزھا
 و بھ شروع روزم کنمی چشم باز مدی دانم ، ھر روز با طلوع خورشی مفقط

 کی روزم انی پای خزم و برای پتو مری زدی وھر شب با غروب خورشزنمیپوزخندم
 . زمی ریقطره اشک م

 .  دانمی شود را نمی بھ عمرم افزوده می چطور ھر روز ، روزنکھیا
 ام ی حواسم بھ گوشدیبا.  آرام بماند ای روز و شب دعا کنم کھ برددی دانم کھ بای مفقط

کھ اگر نباشد .  حواسم بھ نگاھم باشد دیبا.  باشد می حواسم بھ رفت و آمدھادیبا. باشد 
 .  را تجربھ خواھم کردایباز خشم برد

 . دانمی شوند را نمی ملی ھا بھ ساعت تبدقھی و دقھقی ھا بھ دقھی ثانچطور
 آرامش نی ادانمی نمیول. آرامتر است و عاشقتر .  بھتر شده است ای دانم کھ بردی مفقط
 .  دوباره شودی اشتباه من دستخوش طوفاننی ادامھ دارد و قرار است با کدامیتا ک
 :  بوددهیچی کھ در گوشم پیادی فریصدا.  آن روز مثل

 ؟ی ھستیکدوم گور -
 بود کھ شماره نیفکرم فقط ا.  کھ در آن بودم فکر نکرده بودم ی آن لحظھ بھ گوردر

 : فاطمھ را از کجا آورده
 ؟یشماره فاطمھ رو از کجا آورد -
 :  کھ از پشت خطوط تلفن بر سرم آوار شده بودی خشمو
 ی بی کردخودی ؟ ب دنبالتامی ؟ مگھ قرار نبود بی ھستیخفھ شو و بگو کدوم جھنم -

 . یخبر رفت
 : بھ دروغ پناه برده بودم.  کند دای برد تا کلمات و جمالتش در ذھنم معنا پی مزمان

 رفتھ؟ خواستم بھ حرفت ادتی.  تو شرکت اونجا نباشم ادی شھرام می وقتیخودت گفت -
 . رونی اومدم بدمشی دیوقت. گوش کنم 

 :  فروکش کرده بودتشیبا دروغم عصبان.  شده بود آرام
 ؟ی خاموش کردتویچرا گوش -

 :  دروغ گفتھ بودمباز
 ؟ییتو کجا.  شارژ تموم کرده دیمگھ خاموشھ؟ شا -

 :  گرم شده بود و پر از عشقشیباز صدا.  بود دهی کشی راحتنفس
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 مونیاون دختره ھمکارت ، ھمون کھ اونروز معرف. منتظرت بودم .  شرکتتون یجلو
 مھندس زرگر دنیگفت بعد از د.  بھ ھم ، اومد و گفت کھ منتظرت نباشم یکرد

 . تیزنگ زدم خاموش بود گوش.  از شرکت رونیفشارش افتاده و رفتھ ب
 آمارم را داده بود ی عوضھیمحمود. خوانده بودم تا تھش را .  مھم نبود شی حرفھاھیبق
 فکر یحت. شعور فرصت طلب یدختره ب.  گرفتھ بود یشماره فاطمھ را از آن عقده ا. 

 .  زن دارداینکرده بود کھ برد
 ! دارد؟زن

 دل بستھ و در روز عقدش پنھان از چشم شوھرم بھ او ای کھ من بھ بردی زمانمگر
  دانستم کھ زن دارد؟ی باشد ، نمادمی داده بودم ، کھ بھ ھیھد

  ، شوھر نداشتم ؟لی کھ عشق چشمم را کور کرد و عقلم را زای من زمانمگر
 .  خاک بر سر منیا

 .  شدمطانی وسوسھ شری و اسدمی بر سر من کھ نفھمخاک
 . صمی و دل حرای حی بر من و چشم بشرم
  شھرام چھ کم داشت؟مگر

 .  شودی ممی دردھاادآوری آن شب سھا ی باز حرف ھاو
ھ خانھ و  و رفتن بای فاطمھ گذشتھ بود و بھ آمدن بردحی کھ ظھرش با نصای شبھمان

 . تختخوابش ختم شده بود
 در خانھ می و من مانده بودم کھ بگومی آشنا شده اای بود کھ چطور با برددهی پرسسھا

 . گری دزی چایشوھرم 
 ی کھ بھ من می نداشتھ ارتیاز غ.  گفتھ بود ای بردھی و رفتاری اخالقراتیی از تغسھا
 عشق منحصر بفردش گذاشتھ بود و تنھا من ی را بھ پانھای و تمام اشدی قلنبھ مدیرس

 . تی نھای دانستم ، رفتارش از شک است نھ عشق بیبودم کھ م
 . کشمی سرم می روشتری را بپتو

 دی بھ امکنمی دھند و من باز روز بعد چشم باز می را پوشش ممی افکار لحظھ ھانیا
 . باز کنم شھرام چشم ی گفتن ھای کابوس باشد و من با آشنھای تمام انکھیا

 . دانمی شرم ، می ھستم و بپررو
 .  دانمی داند ، می کھ اسرارم را می از ھر کسبھتر
 ، بھتر از ی و آن چشم عسلی ، مھرآنا ، فاطمھ ، آن دختر چشم آبنازی از پربھتر

 .  شده استمی روزھانی کھ بھ اجبار فاطمھ ، ھمراز ای بھتر از روانشناسیشھرام حت
 . کنمی نمباور
 .  دانندی کھ اسرارم را می شده اند تعداد کسانادی زچقدر

  داند؟ی ھم میگری کس دیعنی
 ! ایبرد!  آھا

 . ستی دانستن او کھ مھم نگرچھ
 .  من استھی درمرکز گنداب زنگاو
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 .  شومی پتو مچالھ تر مری و زکشمی مآه
 روانشناسم با فرحبخش ھیقرار است طبق توص.  است یفردا روز مھم.  بخوابم دیبا

 .  نداردگری دی گره ای برایی جامیکالف سردرگم زندگ. اتمام حجت کنم 
 وهی اشتباھش ، شی تمام رفتارھالی است و دلی عادای گفتھ است شک بردروانشناسم

 .اشتباه آشنا شدنمان است
 .  است با گذر زمان خوب خواھد شدگفتھ
 . گذر ، چقدر زمان الزم داردنی نگفتھ است کھ ااما

 روزھا نی کنم تا امالی پادی را بامی و آرزوھای و جوانی است کھ چقدر از شادابنگفتھ
 . ردی را بگشی ھای دودلیبگذرند و اعتماد جا

 را یکی عاشقانھ ام ، ی و زندگی اجتماعی ھاشرفتی و پی کاری آرزوھانی بدیبا
 . انتخاب کنم

 . استی من بردانتخاب
 .  با عشق کھ با اجبارنھ

  اشتباه دوباره نداردی برایی در ھم و برھم و اعتماد ترک خورده خانواده ام جاھیزندگ
. 

 .  دارمجھی مثل چند روز گذشتھ سرگباز
 نی کھ ایدی و حس تھوع شدجھی فشارم تا کم شود سرگی ھم می را رومی ھاپلک

 . کندی نممی رھایروزھا لحظھ ا
 .  نشده از منزانیحداقل خواب گر کھ کنمی شکر مخدارو
 .  از عاداتم شده استی آلوده بودن ھم جزئخواب

 
 
 

 .  رومی بھ سمت در میشی آراچی ھی پوشم و بی لباسم را منی ترساده
 . دهیچقدر رنگت پر -

  استزی چنی ، کمترمی در برابر دردھادهی رنگ پرنی داند کھ اینم.  مادر است یصدا
: 
 فکر کنم سرما خوردم.  ستی نیزیچ -
 : دی گوی می نگرانبا
  صبحانھ بخورایحداقل ب -
 شھی مرید. من برم .  میخوریتو شرکت م -

 سرد را ی بندم و ھوایدر را پشت سرم م.  روزھا نی شده ام ای قھاریدروغگو
 .  تھوع ، دست از سرم بر دارددی بلعم تا شای مصانھیحر
 :  را باز کنمنی با لبخند در ماشکنمی میسع

 سالم -
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 : زندی ھم لبخند ماو
 ؟یخوب.  بانو ریصبح بخ -

 : ستمی و استرسم شوم ، بد نجھی تھوع و سرگالی خی باگر
 ؟یتو خوب.  یمرس -

 : ردی گی را مخمی دست
 .  و بد باشمنمی شمارو ببشھیمگھ م -
 :  دھدی مکث ادامھ می بعد از کمو
 یخیباز کھ تو  -

 : می گوی او ھم دروغ مبھ
 . فکر کنم سرما خوردم -

 :  کندی را نوازش مدستم
 ی کردی خونھ امروز و استراحت میموندیکاش م.  مواظب خودت باش شتریب -

 کھ ندارند یزی کھ تنھا چییبخصوص حرف ھا. کندی زدن حالم را بدتر محرف
 : یصداقت است و روراست

 امی نشدینم.  می داریامروز جلسھ کار -
 :  شرکتی تا جلودی گوی نمیزی چگرید
 ی بمونشتری بخوادینم.  دنبالت امیھر وقت جلسھ تموم شد زنگ بزن ب -

 . می گوی می دھم و باشھ آرامی را تکان مسرم
 رودی میاھی شوم ، چشمانم سی مادهی کھ پنیاز ماش.  بوسد ی و گونھ ام رامزندی ملبخند

 . م شوم فشارم تا مانع افتادنی را در دست منیسقف ماش. 
 .  اش شده است کھ نفھمد حال خرابم رای شکر آنقدر غرق گوشخدارو

.  منتظر رفتنش بمانم دیبا.  شوم ی کوتاه وارد شرکت می و با قدم ھاکنمی میخداحافظ
 .  دھمی مھی راه پلھ تکواری بندم و سرم را بھ دیچشم م.  نمی نشی پلھ ھا میرو

 زنگ بزنم یخوای ؟ مادی ازم بر میخدا بد نده کمک.  فیسالم عرض شد خانوم شر -
 ی رسی خوب بھ نظر نمادی دنبالت ؟ زادی بیجناب بھرام

.  را دارد ای شماره برددی خواھد بگویمثال م. چدی پی در گوشم می نحس محمودیصدا
 کنمیبا نفرت نگاھش م.  شماره اش را گرفتھ باشد ی کھ آن روز بھ بھانھ ازدمیحدس م

 : وصلھ کل کل کردن با او را ندارم حیول
 . ی نگران من باشستیالزم ن. شما بھ فکر خودت باش -

 :  اندازدی باال می اشانھ
 یخوددان -

 و با رمی گیبالفاصلھ بعد از رفتنش شماره دفتر فرحبخش را م.  رود ی پلھ ھا باال ماز
 دھم ھر چھ ی محیترج.  کنمی ساعت بعد ھماھنگ ممی نی برای اش قراریمنش
 .  ماجرا را تمام کنمنی اعتریسر

 .  اندازمی مفی و داخل ککنمی را خاموش میگوش
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 . رمی گیسرم را باال م.  نظرم داردری است و زستادهی پلھ ھا ای باالی کسکنمی محس
 .  اشتباه کرده امدیشا.  ستی نیکس
 یشرکت خارج م بلند از ی تکانم و با قدم ھای شوم و خاک پشت پالتو را می مبلند

 :  دھمی دست تکان می تاکسنی اولی مانم و برای منتظر میکم. شوم 
 دربست -

حرف ھا را .  خرم ی را بھ جان منی داخل ماشی و گرمانمی نشی عقب می صندلیرو
 فکر کند ، طاقچھ باال ای خواھم فرحبخش دلخور شود ینم.  کنمی مشیدر ذھنم پس و پ

 . گذارمیم
.  اندازد ی از قبل بھ جانم چنگ مدتریاسترس شد.  شوم ی مادهی فروشگاھش پیروبرو

 .  دارمجھیباز ھم سرگ
 از شانھ ینیامروز کھ بگذرد بار سنگ.  دھم ی و بھ راھم ادامھ مکشمی مقی نفس عمچند
 .  شودی برداشتھ ممیھا
 .  مانم تا کار فرحبخش تمام شودی و ھمانجا منتظر مکنمی می احوالپرسی منشبا
 شھیاالن کارشون تموم م.  دینی بشدیی بفرمافیخانوم شر -

 دھم و پوست لبم را ی را تکان ممیبا استرس پا.  نمی نشی مبل می و روکنمی متشکر
 یآنقدر غرق فکر شده ام کھ با صدا.  شود ی مشتریھر لحظھ حالت تھوعم ب.  کنمیم

 .  پرمی ترسم و از جا میزنگ تلفن ، م
 ی و در ھمان حال تلفن را جواب مردی لبخندش را بگی جلوکندی می سعی محمدخانوم
 .  رودی مکالمھ اش می ، ناخواستھ حواسم پدی گوی کھ میبلند"  ی وایا" با . دھد 

 !"؟یک " -
 "  خودت رحم کنایخدا" 
 ."  رسونمیمن خودمو م" 
 " باشھ. باشھ " 
 

 شود و یبخش باز مھمزمان در اتاق فرح.  است سی صورتش خگذاردی را کھ میگوش
 نگاه کند از دفتر ی خانوم محمدای آنکھ بھ من ی و بدی آی مرونی بیمرد شکم گنده ا

 .  شودیخارج م
 :  شودی با ھمان حال وارد اتاق فرحبخش می محمدخانوم

 اشکال نداره من برم؟.  مارستانیبردنش ب. حال مامانم بد شده .  دیببخش -
 : کندی حرفش را قطع مفرحبخش

آرومتر کھ .  دی کم صبر کنکی.  ستی نیانشا مشکلشون جد.  خانوم دیآروم باش -
 . دی ببرفی تشردیشد

 : دی گوی می من بعد از عذرخواھدنی و با دکندی تشکر میمحمد
 .  داخلدییبفرما.  دی شما ھم معطل شددیببخش -
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 زیدستم را بھ م.  رود ی میاھیباز چشمم س.  شوم یبلند م.  سوزد ی مشی برادلم
 .  تا آرام شومکنمی صبر می و کرمیگیم

 : زنمی و چند ضربھ کوتاه بھ در مکشمی میگری دقی عمنفس
 کنمی خواھش مدییبفرما -

 :  شومی وارد می آرامبھ
 سالم -

 : کندی شود و با دست بھ مبل اشاره می مزی خمی احترامم نبھ
 دییبفرما.  دی خوش آمدیلیخ -

 .  مانم او شروع کننده باشدی و منتظر منمی نشیم.  بھ حال بدم غلبھ کنم کنمی میسع
 : کشدی طول نمادی زانتظارم

 دی خوش خبر باشدوارمیام -
 :  دوزمی منی را بھ زمنگاھم

 منتظرتون یلی دونم کھ خیم.  کار شمارو قبول کنم تونمی اومدم بگم کھ نمقتایحق -
 ی چھ جوردونمیاصال نم.  واقعا متاسفم ی ولدیت لطفو بھ من داشتیشما نھا. گذاشتم 

 ... من... من .  بدم حیبراتون توض
 :  فرق داردشھی با ھمشیحس کردم تن صدا.  را صاف کرد شیصدا

 یبراتون آرزو.  دیشما استعداد الزمو دار.  ی بعدیانشا پروژه ھا.  ستی نیمشکل -
 کنمی متیموفق

 ی آرزومیبرا.  اجازه دھد با او کار کنم ایمحال بود برد.  در کار نبود ی بعدپروژه
 .  مکالمھانی پایعنی نیا.  کرده بود تیموفق

 . ی لعنتجھیباز سرگ.  زمی خی جا برماز
 ، دی آی و ھمانطور کھ کنارم مداردی برمیدیپاکت سف.  شود ی بلند مزی ھم از پشت ماو

 :ردی گیبھ سمتم م
 ی پول پروژه قبلیابقم. ناقابلھ  -

 از یری جلوگی خواھم برایم.  رودی میاھیباز چشمانم س.  آورم ی را باال مسرم
 ردی گی را ممیبازو.  ، دستان اوست زی چنیکترینزد.  اندازمی چنگ بیزیسقوطم بھ چ

 .  شودیو مانع افتادنم م
 
 . شودی در، ادغام میگفتنش ، با باز شدن پر صدا"  فیحالتون خوبھ خانوم شر" 

 : چدی پی در گوشم مای بردادی فریصدا
 . ی کشمت لعنتیم.  شانی کشمت پریم -

 .  در چارچوب درمی مرد زندگستادنیا.  صحنھ آشناست نی اچقدر
 : کشدی شال می را از رومیموھا

 کنمتی خودم خفھ میبا دستا.  یری دونستم ھرز میم.  دونستم یم -
 .  آورمی را ھمانجا ، باال ممی و من جھنم تلخ زندگزندی مادی فراو
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 ) شانیپر( 
 

 .  پاره شدشی کھ گلودیآنقدر ھوار کش.  دی مرا زد کھ توان خودش تھ کشآنقدر
 ، مرا بھی چشمان ھزار غریجلو.  می من دھان باز کنای اجازه نداد ، فرحبخش یحت
 .  انداختنی و داخل ماشدیکش
 ! مودب و جنتلمن ؟شھی ھمیای بود آن بردکجا
 .  بودمشی در آرزوشھی بود آن عشق جاودانھ کھ ھمکجا

 .  عشق او و عشق شھرامانی تفاوت بود مچقدر
 !ای دانستن درست شھرام و نادرست بردانی فرق بود مچقدر

 .  مراای خودش را شکست و بردشھرام
 و در خودم دمیگوشھ اتاق خز.  فشی تخت کثیرو. ھم در خانھ منحوسش بودم باز

 . نداشتمختنی ری برای اشکی حتگرید. مچالھ شدم 
 .  نبودنی بار انیدرد من ا. نھ .  و پر زجر ی بھ خاطر رابطھ اجبارنھ

 . خرد شده بودم.  رفتھ بود میآبرو
  چشمان فرحبخش ، بھ گناه نکرده متھم شدمیجلو.  شکستم کبارهی ذره کھ نھ ، بھ ذره

. 
 .  تخت خوابش برده بودیھمانجا ، رو. ه کردم  از عرقش نگاسی بدن خبھ
 .  او متنفر بودماز
 .  ام را فروختھ بودمی زندگمن

 ی اندهی آدی نابم را حراج کرده بودم بھ امی ام را ، خاطرات خوب و تجربھ ھاگذشتھ
 یدارھای خواست و دی میآن روزھا دلم تب و تاب جوان.  جانیسرشار از عشق و ھ

 . چی و امروز چھ داشتم ؟ ھیپنھان
  شده بود؟چھ
  بودم؟دهی دچھ
  از آن روزھا؟شتری داشتم بچھ
 ی زخم خورده و روحی فرو افتاده، تنی با شانھ ھای من چھ مانده بود جز زناز

  شده ؟یسالخ
 .  شده بودم و فرتوتری پی اوج جواندر
 . کنمی جدا منی از زمی شوم و تن دردناکم را بھ سختی مبلند

 . کندی می ، بھ حالم دھن کجنھی کبود و لب متورم زن داخل آصورت
 .  شنومیم

 : چدی پی مستانھ اش در گوشم می قھقھھ ھایصدا
 "  مبارکت باشدرتیتقد" 
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 ! نھ
 !  ندارمقبول

 . زندی رقم متی کھ خدا براستیزی چریتقد
 .  رقم نزدمی روزھا را خدا برانی ااما

 .  زدمخودم
 .  خواستمخودم

  ندارد ؟ییبای زگریچرا د.  شوم ی مرهی چھره غرق در خوابش خبھ
ھنوز .  کنمی سر و صدا از آن خانھ فرار می پوشم و بی می را بھ سختمی ھالباس
 .  و تھوع دارمجھیسرگ
 نی نشود و سوار اولدای صورتم پی تا کبودکشمیشالم را جلو م.  دانم چھ کنم ی نمھنوز
 .  شومی میتاکس
 :  ھنوز در گوشم استشیادھای فریصدا

 
اونم .  ستیمثل تو و سحر کم ن.  دیزی چھیفقط دنبال .  دیفیھمھ کث.  دیھمتون مثل ھم" 

فکر کردم بھ تو . مثل تو .  رفت شوھر داره ادشی. تا پاشو گذاشت اونور ولو شد 
 نیبخاطر تو ب.  یعاشقت شدم لعنت.  یفکر کردم تو واقعا عاشق.  اعتماد کرد شھیم

 منو ول ؟ی تو چکار کردیول.  تھ اسمم دی چسبقیارفانگ ن.  آبرو شدم یتام بدوس
.  برات مھمھ زی چھیفقط . خدا لعنتت کنھ .  نھیکارت ھم.  ی بھ بعدیدینکرده چسب

.  ی باشرابی کھ تا آخر عمرت سیجور.  کنمی متی خودم راض؟یدوست دار. رابطھ 
 "  نخوادوی رابطھ اچی کھ تا آخر عمر دلت ھیجور
 .  افکار آزار دھندهنی دور کردن ای برادھمی را تکان مسرم

 لیس.  کنمی و روشن مکشمی مرونی بفمی را از کی راننده ، گوشنی توجھ بھ نگاه سنگیب
 . امکی پاسخ و پی بیتماس ھا

 . گفتھ کھ نگران است.  از فاطمھ است شترشانیب
 دھد آن شخص ی و احتمال مزدهیم حرف ی در مورد من با کسی محموددهی کھ شنگفتھ
 .  باشدایبرد
 ...  کھگفتھ

 . کنمی را خاموش می شوم و باز گوشی مشی گفتھ ھاالی خیب
 اشتباھاتش ریاس.  شود رشی ھم مثل من اسی کھ محمودکندی ذھنم آرزو مھی موذقسمت

 من سوخت؟ من ھم تاوان ی برایمگر دل کس.  سوزد ی نمشی دلم برای ذره ایحت.
 . دادم
فقط مانده است کھ .  پوشانم ی دھم و با دستمال دھانم را می را مھی در خانھ کراجلو

 .  و قضاوتم کنندنندی ببتی وضعنی ھا مرا با اھیھمسا
 تا پدر و پرھام دیبا.  شوم ی چرخانم و وارد خانھ می را بھ سرعت در قفل مدیکل
 .  و وضعم بکنم بھ حال سری اند فکرامدهین
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 . کندی ابولفضل گفتن مادر رشتھ افکارم را پاره مای یصدا
 نترس.  ستی نیزیچ -

 : ندی نشی ممی بازوی رودستش
 ؟یتصادف کرد -

 : زنمی مپوزخند
 کتک خوردم. نھ  -

 روزھا بد بوده ام نیآنقدر ا.  کندی مھی بلند گری و با صداندی نشی منی زمی روھمانجا
 .  و کجایکھ نخواھد بپرسد از چھ کس

 : زنمی زانو مشیروبرو
 ھی من گرنی ؟ ببیزیری مادر من ؟ من بدبختم تو چرا اشک میکنی مھیتو چرا گر -

 کنمینم
 :  بھ درد آمده استمی دلش براریچقدر د.  کشدی را در آغوش مسرم

 . خدا ازش نگذره.  دستش بشکنھ یالھ -
 :  آغوش تنگ شده بودنی ایدلم برا.  کشمی را بھ مشام م تنشیبو
 گذرهی نمی گناھچیخدا از ھ.  مامان گذرهینم -

 : کندی را پاک ماشکش
  ؟ی بد شانسنقدری ؟ چرا تو امی چکار کندیحاال با -

 : زدیری اشک مباز
 .  بدبختت کنھزارمینم.  گمیبھ بابات م -

 : رمی گی را مدستش
 . یکردی متمی حماشی وقت پیلیکاش خ.  شده رید -

 :  شنودی نمانگار
  چکار کنم ؟ایخدا -

وقت آن است کھ .  گذارمی تنھا مشی شوم و او را با چھ کنم ، چھ کنم ھای بلند مآرام
 . می ، بھ اشتباھاتمان فکر کنییھر کدام در تنھا

 .  خزمی پتو مری توجھ بھ تھوعم ، مثل ھرشب زی و بکنمی را عوض ممی ھالباس
 
 

سخت تر از آن ھم در راه . اما نبودم .  سختم ی کردم در حال گذراندن روزھای مفکر
 . بود
 .  و استرس ھمراھم بودجھی مدت سرگتمام
 .  رفتمی شرکت ھم نمی حتیی آبروی ترس باز
 .  کندمی کھ آنجا ھم رسوادمی ترسیم

 با او دی باییبا چھ رو. من جوابش را نداده بودم ی چند بار زنگ زده بود،ولفرحبخش
 .  شدمیھم صحبت م
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 کھ مرا گفتیم.  زدی مادیفر.  کردیصحبت م. ھر روز و ھرشب .  آمد ی مایبرد
 . می نداری مشکل جدچی کھ اگر سرکار نروم ھگفتیم. دوست دارد 

 میا مادر تنھاام.  قائل نبود ی ارزشچی من ھی براشھی در جبھھ او بود و مثل ھمپدر،
 توان ی را می ھر بدگفتیم.  ھفتھ تمام بخاطر من با پدر بحث کرد کی. نگذاشت 

شکاک بود و .  ھر دو را داشتایبرد.  کھ ھرز رود یپوشاند جز ذھن خراب و دست
 . نشان داد کھ دست بزن ھم دارد

پرند در سکوت نظاره .  مادر تی دلخوش بودم بھ حمای آمد ولی چند پدر کوتاه نمھر
 ... گر بود و پرھام ھم

 .  نبودندشی بی خانواده من نامردانیمردھا
 فرو ی شد برای ھفتھ پر استرس پشت سر گذاشتھ بودم کھ حرف پرند تلنگرکی

 : ختنمیر
  ؟یشی بگم ناراحت نمی چھی -

 :  خودش نگران استی زندگی براشھی مثل ھمدی کردم شافکر
 کنمیبگو گوش م -

 :  گفتی آورد و با دودلنیی را پاشیصدا
 نی رابطھ داشتایتو و برد -
 : حرفش را ادامھ داد.  نگاھش کردم تی عصبانبا
 ی مدت ھمش تھوع داشتنی ا؟ی چیاگھ باردار باش -
 دوره ام را بھ نی آخرخی کردم بھ افکارم نظم دھم و تاریسع.  ختی درونم فرو ریزیچ
 نیھمانجا نشستم و سرم را ب.  بر سرم آوار شد ایحس کردم دن. گذشتھ بود .  اورمی بادی

 . دو دست فشردم
 :  دستم را گرفتپرند

 خوبھ؟.  میدی تست ممیریفردا م. حاال نترس  -
 : او در جبھھ من بود.  کردم نگاھش

 اگھ مثبت باشھ من چکار کنم ؟ -
 :  را تکان دادسرش

 . دونمینم -
  کردم ؟ی چکار مدیبا.  پوشانم ی دست م را با دوصورتم

 .  از گذشتھ ام تکرار شودی قرار بود گوشھ اییگو
 .  تکرارنی بودم از ازاری من چقدر بو

 شد؟ی تمام می کپس
  رساند؟ی مانی بھ خط پای کھ من آغاز کرده بودم چھ کسی ابلھانھ ایباز
 !!! شود ؟ی قربانی ھم قرار بود نطفھ اباز
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 شدن پرند بمانم داری آنکھ منتظر بیب.  شب گذشتھ از شدت استرس خوابم نبرده بودکل
 . زنمی مرونیاز خانھ ب

 : شودی دستانش مری اسمی در را کامل نبستھ ام کھ بازوھنوز
 کجا خانوم خوشگلھ ؟ -
 : زنمی نبود زل مبای زگری کھ دیی ھای وحشت بھ خاکستربا
  ؟یکنی چکار منجایتو ا -

 : کندی مشترینگشتانش را ب افشار
 ؟ رسھی دستم بھت نمگھی تو سوراخ دیدی مثل موش چپیفکر کرد. اومدم دنبال زنم  -

  معشوقت ؟شی پیری می صبح زود داردونھی ؟ بابات می رفتی میکدوم گور
 را میبازو.  شده است زیچقدر رقت انگ.  کنمی داغانش نگاه مافھی درھم و قی موھابھ

 : کشمیعقب م
 . ولم کن -
 :  بردی را باال مشی آنکھ از فشار دستانش کم کند صدایب
 ؟ی دلت خواست بکنی ھر غلطیولت کنم کھ بر -
 ھا شاھد بحث و جدلمان ھیاصال دوست ندارم ھمسا.  کنمی وحشت بھ دو طرفم نگاه مبا

 : باشند
 چھ خبرتھ ؟ -

 : کندی مدای ضعفم را پنقطھ
 . نیش تو مانیمثل بچھ آدم برو بش -

 :  آوردی مکتری را نزدسرش
  بدوننیزی چاتی ھا از کثافت کارھی ھمسایالبتھ اگھ دوست ندار -

 .  شومی دھم و باالجبار ھمراھش می را با تاسف تکان مسرم
با چھ .  برد ی مرا بھ کجا مدانمی نمیحت.  زندی آنکھ کمربندش را ببندد استارت میب

 :  سوار شده بودمیجرات
 ؟ یریکجا م -

 : زندی مپوزخند
 . خونمون. خونھ  -

 : کندی مخی فکر کردن بھ خانھ مو بر تنم سیحت
  شمادهی پخوامی مسایوا.  امیمن باھات نم -
 :  خنددیم
 .  ببرمت خونھخوامیم.  یکجا؟ زنم -

دستم را جلو .  اورمی داشتھ و نداشتھ معده ام را باال ماتی ھر لحظھ محتوکنمی محس
 : رمیگیدھنم م

 ستیحالم خوب ن.  سایوا -
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 را بھ گند نشی و کف ماشرمی را بگشی توانم جلوینم.  راند ی توجھ بھ حرفم میب
 . کشمیم
 . زنمی شوم عق مادهی آنکھ پی و بکنمیدر را باز م.  دارد ی را نگھ منی ماشی ناباوربا

 .  دارملرز
 : کندی مزیچشمانش را ر.  چدیپی منی در ماشلمی زنگ موبایصدا

 !ھ؟یک -
 و رمیگی را محکم مفمیک.  بکنم یاگر فرحبخش باشھ چھ غلط.  شود ی مشتری بلرزم

 . کنمی حرف نگاھش میب
 :  شودی سرخ مچشمانش

  ؟ششی پی بریخواستی است ؟ مکھی اون مرتھ؟یک -
 اسم پرند نھ تنھا او بلکھ من ھم دنیبا د.  آورد ی مرونی را بی کشد و گوشی را مفمیک

 گذاردی پخش می و صدا را روکندیتماس را برقرار م.  ماند یمنتظر نم.  شومیآرام م
: 
 شانیالو پر -
 :  خواھد جوابش را بدھمی اشاره چشم مبا
 سالم -

 : چدی پی منی مضطرب پرند داخل ماشیصدا
  ؟ی نکردداری چرا منو ب؟یی تنھایکجا رفت -

 :  بفھمدای برددی بچھ وسط باشد ، نبایاگر پا.  رود ی قلبم باال مضربان
 . زنمی کم ھوا بخورم خودم بھت زنگ مھیبزار .  امیزود م. الزم نبود  -

 :  نکتھ حرفم راردیگی خنگم نمخواھر
 ستی کھ نیالک.  نباشھ ی اصال خبردیشا.  ای بکنی کارھی سر خود ینر -

 :  اندازمی می نگاھمی متفکر نیای بردبھ
 ؟یکار ندار. باشھ حواسم ھست -
 : ده است کرلھیپ
 .. ی مشگاهیکدوم آزما -

 : زنمی داد مبایتقر
 . دست از سرم بردار -

 . کنمی و خاموش مکشمی مای را با حرص از دست بردیگوش
باز ھم تھوع . باشد دهی کھ فھمخواھدیاصال دلم نم.  اندازد ی ترس بھ جانم مسکوتش

 .  استھودهی عق نزدن بیتالشم برا. دارم 
 ؟ی شدینطوریچند وقتھ ا -

 : شک کرده است.  کنمی نگاھش مدهیترس
 مسموم شدم حتما -

 : کندی را بلندتر تکرار مسوالش
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 ؟ی شدینطوریگفتم چند وقتھ ا -
 : می آی نمکوتاه

 گفتم کھ ، احتماال مسموم شدم -
 :  دھدی کھ سرش را تکان منمیبی گوشھ چشم ماز
  ؟کھی اون مرتشی پی رفتھ بودنی ھمیبرا -
 : زندی مادیفر.  کنمی نگاھش میجی گبا
  ؟ی بھت کمک کنھ بچھ منو بندازی ازش بخوایرفتھ بود -
 . زندیاستارت م.  توانم جوابش را بدھم ی نمیحت.  شده است وانھید

 :  ماند در را ببندمی منتظر نمیحت
  ؟ی خواھرتم دور زد؟ی بریخواستی االن مدمیشا -

 : ردیگی را می کسشماره
 . سالم کاوه " -

 ؟ییکجا
 .  خوبھآھا
 .  ھمونجاامیم

 ھی اورژانسمورد
 ممنون

 " فعال
 :  پرسمیبا ترس م.  عقب ی صندلی روکندی را پرت میگوش

 ؟یریکجا م -
 :  افتدی اسمش ترس بھ جانم مدنی شناسم با شنی کاوه را نمنکھی ابا
 ؟ی بریمنو کجا م. با توام  -
 : کندی نفرت نگاھم مبا
  مادر نمونھ ؟ی بچھ منو بندازیخواستیم -

 :  غردی مکث می از کمبعد
 ! بچھ اون کثافتو ؟دمیشا -
 دھد یچطور بھ خودش اجازه م.  آخر زده است میبھ س.  کنمی باز بھ او نگاه می دھانبا

 چسبانم و ی میسرم را بھ صندل.  کشدی مریشانھ ام ت.  فکر کند نگونھیدرباره من ا
حال کھ آب از سرم گذشتھ . ھر چھ با او کمتر ھم کالم شوم آرامترم .  بندم یچشم م

 . است ، بگذار بتازاند
 شودیبھ عقب خم م.  چرخانم ینگاه نگرانم را دور م.  کنمی چشم باز منی توقف ماشبا

 : داردی اش را بر میو گوش
 . الو کاوه " -

 . میدیرس
 " یاک
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 : دی گوی آنکھ نگاھم کند می دھد و بی مگرشی را بھ دست دیگوش
  شوادهیپ -

 بھ یمرد جوان.  ستی شلوغ نادیز.  شوم ی می خصوصشگاهی وارد آزماھمراھش
 بھ او ای شنوم کھ بردیم.  دھد ی سرش را بھ نشانھ سالم تکان مدوی آیسمتمان م

 از اتاقھا یکی کاوه بھ ییبا راھنما.  خواھد ی معی را سرشی آزماجھی کھ نتدیگویم
 . رومیم

 آنکھ با من یب.  ھستم ایحتما فکر کرده دوست دختر برد.  نگاھش تلخ است کنمی محس
 کنمی فراموش می است کھ حتریآنقدر ذھنم درگ.  دھد یصحبت کند کارش را انجام م

 .  بترسمدیبا
 ی را مزی ھمھ چایبخصوص االن کھ برد.  شود ی باردار باشم سرنوشتم عوض ماگر
 . داند

 . تو سالن منتظر باش. تموم شد  -
 . گردمی شوم و بھ سالن برمیبلند م.  دی آی برد خوشم نمی کھ بھ کار می فعل مفرداز

بھ سمتم .  داده است ھی تکواری را بھ دشی پاکی و نھیدست بھ س.  است ستادهی ھم اایبرد
 : دی آیم
 گردمیمن االن برم.  نی بشنجای اایب -

.  دھم ی مھی تکواری و سرم را بھ دنمینشیم.  دھد ی و تھوع اجازه مخالفت نمجھیسرگ
 ھی زندگکی مانم و یمن م.  رودی مای مادر ھم بھ جبھھ بردی بچھ وسط باشد حتیاگر پا

 .  نوای بیسراسر رنج و کودک
  بخورنوی اایب -

 . کی و کوهی پاکت آبمکیبا .  است برگشتھ
 بزار برات باز کنم.  گھی دریبگ -

  را بخورموهی آبمکندیمجبورم م.  است دهی دی دانم چھ خوابینم.  مھربان شده است باز
: 
 و مویریگی ممونویزود جشن عروس.  شھی خوب میلی اگھ جواب مثبت باشھ خشانیپر -
 . مونی سر خونھ زندگمیریم

 : ردیگی را مدستم
 وم؟ خوبھ نھ؟ھ.  خونھ و بچسب بھ من و بچھ نیبش.  ی کار کنگھی دخوادیتو ھم نم -

 سقف ، کی ری با او ، زیزندگ.  کنمی دھم و نگاھش می فرو می دھانم را بھ سختآب
 . وحشتناک است

 : شودی کدر منگاھش
 ستی نکنھ بچھ مال من ن؟یچرا ساکت -

 : کنمیبا وحشت بھ اطرافم نگاه م.  باال رفتھ است شیصدا
  ؟یزنیچرا داد م. آرومتر  -

 :  شودی مادی دستش زفشار
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 .رمی گیمال من نباشھ خودم حکم سنگسارتو م.  شھی مشخص مشی آزماھیبا  -
 تھ دلم فرو یزیچ.  کنمی کھ من ھم بھ خودم شک مدی گوی می محکم و جدآنقدر

باز .  دھم ی شکمم فشار میدستم را رو.  دی آی بھ سراغم میدیدل درد شد.  زدیریم
 :  گردمی می بھداشتسیبا چشم دنبال سرو. ھم تھوع 

 یی برم دستشودیبا -
 لباس کنمیحس م.  شوم ی میی لرزان وارد دستشویبا قدمھا.  کندی را رھا مخمی دستان

 .  برمیبھ سمت توالت ھجوم م.  رودیضربان قلبم باال م.  شده است سی خرمیز
 . اشک شوق.  زمیری ترکد و اشک می از چند روز بغضم مبعد

 ، لرزدی کھ از شوق میبا دستان.  ستی مزخرف نشی بھ آن برگھ آزمایازی نگرید
ممنون کھ بھ حرفم گوش .  شکرت ای ، خداکنمی زمزمھ مدارمیدستمال توالت برم

 . یکرد
 ماندنم شتری بھ بیازین.  کنمی شورم خدا را شکر می کھ صورتم را تند تند مھمانطور

 . نمکیآرام در را باز م.  کھ از آنجا فرار کنم خواھدیدلم م.  ستین
 : کندی مرمی نگرانش غافلگچشمان

 !؟یخوب -
 : زنمی می اراده ایلبخند ب.  خوب ھم بھترم از
 آره خوبم -

 : چرخدی چشمان و لب و شکمم منی بنگاھش
 خوبھ ؟... بچھ ... ب  -

 : ردی گی عمق ملبخندم
 
 شی منتظر جواب آزماخوادینم.  از ھمون اولم نبود یعنی.  ستی تو کار نیبچھ ا -

 یبمون
 
 ی انرژییگو.  کنمی قدم تند می و بھ سمت خروجگذارمی را با نگاه مبھوتش تنھا ماو

 ی ماھانھ لذت می دل دردھانی بار از انی اولیبرا.  شده است قی بھ تنم تزریمضاعف
 نی تری و دوست داشتننی ترنیری دل درد و کمر درد ، شنی اکنمی فکر میحت. برم 

. لذت است .  ستی کھ درد نردیگی آرام مدی اسکیم کھ با خوردن مفنایدرد. درد است 
  شکرتایخدا
 : شودی مدهی از پشت کشمی بازوی اصلابانی بھ خدهینرس

 !کجا؟ -
 :  کشمی را عقب مخودم

من . راحتم بزار .  میخوریمن و تو بھ درد ھم نم. دست از سرم بردار . ولم کن  -
 .  دوستت ندارمگھید

 :  شودی و دھانش کج مپردیاال م بشیابروھا
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 تو بغل اون ی برکنمی ولت می راحتنی بھ ھمیفکر کرد.  یبزرگ شد! نھ بابا  -
  ؟کھیمرت

 شده اش دی کلی دندان ھانی و از بکشدی و مرا بھ سمت خود مردیگی را ممی بازودوباره
 :  غردیم
.  دی جدھی ، ماه عسل ، زندگیعروس.  کنھی مدایبرنامھ مثل قبل ادامھ پ.  یگردیبرم -

  دوباره بگم ؟ای یدیفھم.  یکشی خط ممتمی قدیدور دوستا.  یریسرکار نم
 :  را از حد گذرانده استوقاحت

  تو ؟شی پگردمی برمی باعث شده فکر کنیچ -
 : زندی مپوزخند

 رتی غیمن مثل شھرام ب.  ی مسخره خاص و عامم کنزارمینم.  ی برگردیمجبور -
 تا آخرش.  ی بموندیبا.  ی بھ عشق و حالت برسی برزارمیمن.  ستمین

 : کنمی را کج مگردنم
 !!!!واگھ نمونم ؟ -

 : دی گوی رود می منی کھ عقب عقب بھ سمت ماشھمانطور
 و کجا ی با من کدونھیم.  کنمیاول از ھمھ از بابات شروع م.  زارمیآبرو برات نم -

  من دوست شھرامم ؟دونھی م؟ی چرا از شھرام جدا شددونھی ؟ میآشنا شد
 :  چسباندی اش میشانی اش را بھ پیانیانگشت اشاره و م.  شودی بر سرم آوار مایدن
 . دمیتا فردا بھت وقت م.  برگرد و خوب فکر کن ادهیپ -

از من .  زنمی رو زانو مادهیھمانجا کف پ.  لرزند ی ممیپاھا.  کنمی شدنش را نگاه مدور
 !؟ بخت تر وجود دارداهیس
 
 

 ،ی کنی را لھ می کھ غرور کسآنگاه
 ،ی کنی مرانی را وی کسی کھ کاخ آرزوھاآنگاه
 ،ی کنی را خاموش می کسدی کھ شمع امآنگاه
 ،ی انگاری مدهی را نادی کھ بنده اآنگاه
 ی بندی گوشت را می کھ حتآنگاه

 ،ی خرد شدن غرورش را نشنوی صداتا
  ،یری گی مدهی و بنده خدا را نادینی بی کھ خدا را مآنگاه

 ، خواھم بدانمیم
 ی کنی کدام آسمان دراز می را بسودستانت

 ؟ی خودت دعا کنی خوشبختی براتا
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 اش گرفتم و دهی کردم ، غرورش را شکستم ، نادرانی شھرام را وی کاخ آرزوھامن
حال .ورتر شدم  وجدانم بستم ، روز بھ روز از خدا دور و دی صدادنیگوشم را بھ شن

  دراز کنم؟شی دستم را بھ سویی با چھ رودانمینم
 
 

 : رسدی مامشی پچمی پی کھ از شدت دل درد بھ خودم می زماندرست
 ؟یفکراتو کرد -
 .  فشارمی ام را میشانی کشم و پیآه م.  ندارد ی جوابامی پنیا
  ؟کنھی شده ؟ سرت درد میچ -

ھر .  را دارم تشیچقدر خوب است کھ حما.  ندی نشی دم نوش کنارم موانی با لمادر
 . گذاردی ممی او ھم تنھاقتی حقدنی موقت است و بعد از شندانمیچند م

 :  پرسدیم
  ؟ھی ؟ حرف حسابش چگھی می بود ؟ چایبرد -

 :  گذارمی مشی پای را روسرم
 . زای چیلیخ -

 : کندی پوست سرم را نوازش مانگشتانش
 ؟ چرا یبا خودت چکار کرد.  بتونم کمکت کنم دیشا. حداقل بھ من بگو . خوب بگو  -

 تو خودت ؟ تا یزیری موی ؟ چرا ھمھ چیکنی ازم پنھون مویزی چھی ی دارکنمیحس م
 سر صحبت ی کھ وقتی پرحرفشانی ھمون پریشی چرا نم؟ی ساکت بمونیخوای میک

  ؟اوردی نفس کم میگفت کھ گاھی اونقدر تند و پشت سر ھم مشدیکردنش باز م
 . کشدی مآه

 :  شودی مسی خچشمانم
با .  نیتو و بابا با اعتماد نکردناتون منو کشت.  وقتھ کھ مرده مامان یلی خشانیاون پر -

 مدرسھ و یمکتایبا بلند کردنم از پشت ن. نی نابودم کردمی و جوانیگرفتن نوجوان
 . با دور کردنم از آرزوھام. گذاشتنم پشت اجاق گاز 

 : کنمی پوست سرم را حس می شدن دستش رومشت
 ینی ببی کم غصھ خوردم ؟ تو کھ نبودی ؟ فکر کرددمی من زجر نکشیفکر کرد -

 دیزورم نرس.  گفتیھمش از آبروش م.  کردی گوش نمیچقدر با بابات حرف زدم ول
 غم نگاه جگر گوشتو؟ ھر روز و ھر شبم با فکر ینی و نبیر باش مادشھیمگھ م. بھش 
 و واقعا دوستت داره ھی پسر خوبام کھ مطمئن شدم شھریتا وقت.  تو گذشت الیو خ

تو ھم خوشحال .  کنھی رسوندن تو بھ آرزوھات ، تالش می کھ چطور برادمی دیم.
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 دور یدیحصار کش کھ یتو بود.  گرمھ تی کھ سرت بھ درس و زندگدمیدیم.  یبود
 دمینفھم.  ی راحت ترینجوریفکر کردم ا.  ی حذف کردتیخودتو و مارو از زندگ

 . مھم خوشبخت شدنت بود.  کردنات نبود یمھم دور.  یکنی می و دورتھ ما بھ دلنھیک
 : کندی را نوازش مسمی خصورت

 کھ ی با مرددمیاجازه نم.  زارمی تنھات نمگھید.  یبزار سبک ش.  کن دخترم ھیگر -
فقط صبر کن .  بابات مجبورت کنھ زارمینم.  سقف ھی ری زی بررهیدستش ھرز م

.  کم فشار روشھ ھی.  روزا بابات خودش مشکل داره نیا. بزار چند روز بگذره .
 .  بھت ھستسمحوا.  حالش بد شھ ھوی بدم ری منم گترسمیم

 .  شومیمچالھ م در خودم شتری بوسم و بی کف دستش را متشی از حمادلخوش
 مانم ی دھان باز کند ، باز من مای ھا موقت است و اگر بردتی حمانی دانم ای چند مھر

باالتر از .  نشدن ھا عادت کرده ام دهی دنی دارد ؟ من کھ بھ ایتیاما چھ اھم. و خودم 
محال است خودم را از چالھ .  بکند خواھدی میبگذار ھر غلط.  ستی نی رنگیاھیس

 . اندازمی خانھ او به بھ چای در خانھ پدریزندگ
 .  شودی دست مادر پلکم گرم می نوازشھاریز

 . خواھدی می خواب ابدکی دلم
 .  بھ دنبال نداشتھ باشدیداری کھ بیخواب

 ینام سھا رو.  ردیگی خواب موقت را از من مکی لذت ی ، حتی زنگ گوشی صدااما
 :  دھمی جوابش را ملی میب.  افتد ی ممیگوش

 الو -
 : چدی پی نگرانش در گوشم میصدا

 ؟یخوب.ُسھام . زمیسالم عز -
 : کنمی مسی را با زبان خلبم
 ممنون. سالم  -

 :  ماندی ساکت میکم
 ....  ھم زنگ زدم حالتو بپرسم و ھمیراستشو بخوا -

 :  خوانم حرفش راینگفتھ م.  کندی مکث میکم
 ...  خوبی دخالت کنم ولتونی تو زندگخوامینم -

 : دی آیبا سکوتم بھ حرف م.  شی زدن حرفھای است برادودل
 .  داغونھیلی خایبرد -

 . شودی ساکت مباز
 : زنمی ملب

 من داغونترم -
 : دی گوی مدوارانھی و امکندی حرفم برداشت اشتباه ماز
 و مشکلتونو حل دیبا ھم حرف بزن.  دیستی ؟ بچھ کھ ندیدیخوب چرا خودتونو زجر م -

 دیکن
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 :زنمی مثبتش پوزخند مدی دبھ
  نره آرامش ندارمرونی بمی کھ کامل از زندگیتا وقت.  استیمشکل من برد -

 : دی گوی از معمول مآرامتر
 .  براشسوزهیدلم م.  دوستت داره یلی خای بردیول -
 :  استمیشش دانگ حواسش بھ من و حرف ھا.  کنمی بھ مادر نگاه می چشمریز
 زای چیلیمن از خ.  سوزهی خودم میمنم دلم برا.  سوزهی مای بردیشما دلت برا -

.  ی بھشون فکر کنیتونی نمی کھ حتییزایچ.  کھ بھش داشتم ، گذشتم یبخاطر عشق
 ینیبا حرفاش با تھمتاش با شک و بدب. خردم کرد . لھم کرد .  اون داغونم کرد یول

 . با کتکاش. ھاش 
 :  آورمی تر منیی را پامیصدا.  ترکد ی مبغضم

 ی ؟ خودتو بزار جاسوزهی من نمیدلت برا.  و زجر آورش ی زورکیبا رابطھ ھا -
 . من

 شی زود با تھمت ھاای ری دای دانستم بردیم. مخصوصا گفتھ بودم .  گردی شدت ماشکم
 ادی ھر زمان بھ خواھمینم.  تا بداند می گویم.  سھا خراب خواھد کرد شیوجھھ مرا پ

 . شدیاندی بمیک ، بھ ناپاوفتدیمن م
 .  نکنھیحاال گر.  زمیباشھ عز -

 .  نکنمھی گرشودی ممگر
 . ی کھ قرار است نابودت کند و باز آرام باشی دارشی در پی زلزلھ ای بدانشودی ممگر

 :  پرسدیم
 یشی ؟ البتھ اگھ آرومتر مشتی پامی بیخوایم -

 : دھمی مرونی را پرصدا بنفسم
  تنھا باشمدمی محیترج.  ینھ ممنون کھ زنگ زد -

 . کندی نماصرار
 . کشمی و دمنوش سرد شده را سر مگذارمی مزی می را رویگوش
 . کندی مادر پر سوال ، پر از حرف ، پر از بغض ، صورتم را رصد منگاه

 . گذاردی ممی ھم تنھااو
 . دانمیم
 
 
 

جواب من در .  گذردی مای برددی پر تھدی ھاامی دلھره و اضطراب و پانی روز مچند
با . اما سخت در اشتباھم .  ساکت بماند دوارمی امنانھیخوش ب. برابرش سکوت است 

 : شودی ماهی سمیای دنامشی پدنیرس
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 ھی من یول. کنھی عشق با ھوس فرق میدیپس ھنوز نفھم.بھ سکوتت ادامھ بده " 
 راحت ی بتوننکھی ای بھانھ براھی بھانھ بود ، ھی تو ی ، عشق برادمی خوب فھمویزیچ
 "  تموم شدهگھی بدون کھ صبر من دنوی ایول.  ی بھ ھوسات برسیبر
 .  استھامی من ، پر از ای براامشیپ

  نھ ؟ایمانده ام جوابش را بدھم .  اندازد ی بھ جانم چنگ مترس
 .  بردی امانم را مدلشوره

 .  در راه استی حادثھ بدکنمی محس
 . کندی گز گز ممیه ام کھ پاھا طول و عرض اتاق را وجب کردآنقدر

 :رسدی میگری دامیپ
 
 !! " براش ؟ی نداریغامیپ. جلو مغازه باباتم " 
 

 و دست از سرم دی التماس کنم نگودیبا.  رمی گیشماره اش را م.  ستی نزی جاتعلل
 :چدی پی در گوشم مشی بوق ، صدانیبا اول. بردارد 

 زمیجانم عز -
 :  پر طعنھ استزمشیعز

من .  رمیبزار بھ درد خودم بم.  بردار میدست از سر من و زندگ.  ایتورو خدا برد -
 . می فراموش کنایب.  ی نکردتمیتو ھم کم اذ.  بھ تو نکردم یکھ بد

 را از گوشم ی گوشی بندم و کمی کھ چشمانم را میجور. بلند و پر صدا .  خندد یم
 : دھمیفاصلھ م

 شی با خراب کردن من پزارمی مرتتی غی مثل شھرام بیفکر کرد.احمق کوچولو  -
بھ .  چکسی ھشی بابات ، پشینھ تنھا پ.  زارمیآبرو برات نم.  ی ،بھ ھوسات برسھیبق

 . ی ھستیبزار ھمھ بدونن چھ انگل.  بگھ وزشی کھ بره بھ اون برادر پفگمینگارم م
 : کندی مکث میکم
 با پدر دمی محیترج.  می با ھم حرف بزنشھی تا خلوت مایب. چھ شلوغھ مغازه بابات  -

 . زنم تنھا باشم
 ی بتوانم جلودیشا.  بروم دیبا.  خوردی از دستم سر میگوش.  رود ی قلبم باال مضربان

 . زنمی مرونی پوشم و از خانھ بیلباسم را م.  رمی را بگشی ھایوانگید
 . کنمی دست بلند می تاکسنی اولیبرا

 را ای و بالفاصلھ شماره برددھمی اندازم آدرس می می صندلی کھ خودم را روھمانطور
ھر چھ .  زندی حرف نمی ولکندیوصل م.  رمیگیباز ھم م.  دھد یرد تماس م.  رمیگیم

 شتری را بیگوش.  رسدی بھ گوشم می گنگیصداھا.  دھد ی باز جواب نمکنمیالو الو م
 .  شنومی میبھ سخت.  دی آی پدر با او میوالپرس احیصدا.  دھم ی گوشم فشار میرو
 .  مشکالتمانلی پرسد و از دلی از من مپدر
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 را ی پدرنی توانم چنیچطور م.  است دهی بار ھم از خودم نپرسکی ی کھ حتیزیچ
 ببخشم ؟

 .  شودی باز مای بردنطق
 . ندی نشی تنم می روی سردعرق

 کھ در روز عقدش با سحر ، بھ او دادم ییاز کادو. از شھرام .  دی گوی و مدی گوی ماو
 کردن لھیبا پ.  کھ خودش ھم مقصر بوده است دی گوینم. از ذره ذره وابستھ شدنش . 
 .  رسدی تا بھ فرحبخش مدی گوی مکی بھ کیاشتباھات احمقانھ مرا ، .  شیھا
 
م  چرا ؟ چون بازدیدونیم.  خوادی اون نمیمن عاشق دخترتون ھستم ول.  فی شریآقا" 

 اونروز کتکش نی ھمیبرا.  کنھی کھ براش کار میی از کسایکیعاشق . عاشق شده 
شما .  دمی اونارو با ھم دی شدم وقتیرتی لحظھ غھی.  دست خودم نبود دیباور کن. زدم 

 " د؟ی کردی چکار مدی من بودیجا
 

 قسم میکاش بھ پاک.  ستی نانتی کھ دخترم اھل خدیکاش بگو.  دی آی پدر نمی صداچرا
 . بخورد

 . دی آی میزی افتادن چیصدا
 .  شودیقلبم فشرده م.  خورمی می سختتکان

 
 " فی شریآقا" 
 
 " فی شریآقا" 
 

 : زنمی مشیصدا. دھانم خشک شده است .  استی بردیصدا
 
 ..." شده ؟یچ.... الو ...  ایالو برد" 
 

 .  دھدی را نمجوابم
 .  شودی تمام مصداھا

 . کنمی نگاه می بھ گوشی ناباوربا
 . خاموش است.  رمیگیشماره اش را م.  را قطع کرده است تماس
 . کندی مسی صورتم را خاشک

 . کشمی منیی را پاشھی سرد شی آن ھوادر
 . زنندی ممی ھاقھیشق

 .  شدتمام
 .  از دست دادن ندارمی برایزی چگرید
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 تیجمع. روم  ی لرزان بھ سمت حجره پدرم می و با قدم ھاکنمی را حساب مھیکرا
 . جمع شده اندیادیز

 . دی گوی میزی چی کسھر
 
 "  سکتھ کردهفیحاج شر" 
 
 "  اورژانسنیزنگ زد" 
 
 "  شدهیچ" 
 
 " زنھی نبضش نمگھیحاج فتاح م. فکر کنم تموم کرده " 
 

 سر نی زمی ، روواری بھ ددهیھمانجا چسب.  چدی پی آمبوالنس در گوشم مری آژیصدا
 . خورمیم
 
 
 
 ) شھرام( 
 
 
 
 
 ی کردن موضوعفی در حال تعرجانی نشستھ و با ھزی لبھ مالی خی کھ بنی نازنبھ

 : کنمیاست نگاه م
 ھی ، گمی بھ آقاھھ مگھی دیچیھ.  سوادیب.  شدن سوادیخالصھ شھرام جان ملت ب -
 ی چکسی مگھی مکنھی وق زده نگام می بده ، با چشاژنی با اکسدروژنی ھکسیم
 !!؟یچ

 . خوامی می آب معدنی بطرھی بابا یچی با اعصاب داغون گفتم ھمنم
 :  پرسمی تعجب مبا
 ؟ی گفتیجد -
 :  خنددیم
 جوکھ دونمینم.  نفر برام فرستاده بود ھی نویا. نھ بابا .  خل و چل تر از ھمھ گھیتو د -
 یحاال ھرچ. متن طنزآلوده . 

 :  دھمی را بھ نشانھ تاسف تکان مسرم
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 تو ادی میکی زیپاشو از رو م.  یستی نی سرکار ؟ اصالح شدنیزاریمنو م! واقعا کھ  -
 . بلند بلند نخندنقدرمیا.  چھ خبره کنھیاتاق ، فکر م

 :  دھدی منی را چدماغش
 ! باشھ ؟تونھی می چی کلھ گچی من و تونیب.  یچھ از خودراض.  شیا -

ھمزمان چند .  زندی ام میشانی با انگشت بھ پی شود ضربھ ای کھ بلند مھمانطور
 :  شودی و آرزو وارد مخوردیضربھ بھ در م

 ...یببخش -
 :  شودی صورتش سرخ متی ما در آن وضعدنی دبا
 . من در زدم... من ... م  -

 .  ھم معذب شده استنینازن
 .  فھممی اش مدهی را از رنگ پرنیا

 .  دوستم استنی و خالھ بھترستی کھ آرزو فقط کارمندم نداندی نماو
 :  کنممانھی لحنم را صمکنمی می درست کردن جو ، سعیبرا

 . ستی نیمشکل.  تو آرزو ایب -
 . دھدی موضع مرییبھ سرعت تغ.  پرد ی باال منی نازنیابروھا

 : می گویرو بھ او ھم م.  کندی خنده اش را مھار می را باد و بھ سختلپش
 ی بھ کارت برسی بری تونی جان شما ھم منینازن -

دوست ندارم آرزو از رفتارمان برداشت .  برم ی ممتی نامش را با صممخصوص
 دهی کھ از او دارم ، محال است بھ افکار و دیھر چند با شناخت.  کرده باشدیاشتباھ

 .  پر و بال دھدشیھا
 : دی گوی کشدار مزندوی میی دندان نمالبخند

  مھندسیچشم آقا -
 . د مانی پنھان نمدمی شدن صورت آرزو از دسرخ

 . کشمی خط و نشان منی نازنیبا اشاره چشم و ابرو برا -
 : دی گوی اندازد و می اش را باال مشانھ

 پس فعال با اجازه -
 بھ بعد از متلک ھا و نی دانم از ایم.  فعال شده است ی ، اشتباھشی شاخک ھامطمئنم

 .  مزخرفش در امان نخواھم بودی ھاکھیت
 : می گوی بھ آرزو مرو

 شما بفرما! جانم  -
 : گذاردی ممی سبز رنگ را جلوپوشھ

 .  صفحھ استنی تو اجھینت.  کنم ی بررسدیگفتھ بود.  شرکت کارتابان یحسابا -
 : کنمی اشاره مزی کنار میبھ صندل.  رسد ی و نگران بھ نظر مدستپاچھ

 راحت باش -
 :  پرسمیم.  کندی و خودش را با برگھ ھا سرگرم مندی نشی حرف میب



 563 

  معرفت شدیکال زن گرفت ب.  خبرم ی وقتھ ازش بیلی خوبھ ؟ خیعل -
 : دی گوی آنکھ نگاھم کند میب
 .  کم سرش شلوغھھی. احوالپرس شما ھست  -

 :  عادت ندارمشی ھادنی نگاه دزدنی ابھ
  شده؟یزیچ -

 :  آوردی را باال مچشمانش
  کنمستمی کھ من اطالعاتشو وارد سدی کنیفقط پرونده ھارو بررس. نھ  -

 :  کوبمی مزی می خودکار را روتھ
 ارمی براتون مکنمیمن چک م. ممنون . باشھ  -

 : زندی می شود و لبخند مھربانی مبلند
 پس با اجازه -

 :  دھمی را تکان مسرم
 یخستھ نباش -

 : زندی میگری دلبخند
 . شما ھم. ممنون  -

 ھمراه یحرکات و رفتارش با وقار خاص. رم  منحصر بفردش را دوست داآرامش
 در رابطھ با پر شور و نشاط بودنش در ی علی بھ حرف ھایآنقدر کھ گاھ. است 

 . کنمیگذشتھ ، شک م
 :  شودی وارد مطنتی با شنی رفتنش ، نازنرونی محض ببھ
 اجازه ھست؟ -

 : کنمی چانھ مشت مری را زدستم
 یچقدرم کھ شما منتظر اجازه بنده ا -

 :  اندازدی باال می اشانھ
 .  کھ رفتنتونمیغزال چشم آب.  ییاالن کھ تنھا!  بابا یا -

 : زنمی صدا متی را محکم و با جداسمش
 . نینازن -

 :  آوردی را در ممیادا
من تورو نشناسم سرمو .  بابا مینی بنیبش.  واسھ من کنھیچھ صداشم کلفت م.  نینازن -

زود تند .  نتونھی بیچھ صنم.  یاری بشوندی بدون پویکیمحالھ تو اسم .  رمیبزارم بم
 .  آمار بدهعیسر

 :  دھمی را تکان مسرم
. تو بھ تالشت ادامھ بده . اشکال نداره .  تو و افکار پوچت متاسفم یواقعا برا -

 .  شھنیلی سی پنی روزھی کردی فکر نمچوقتیکپک ھ.  باشدواریام
 : کندی را درشت مچشمانش

 حاال شدم کپک؟.  جان بودم نی آرزو خانوم کھ نازنیلوج.  ادب یب -
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 : کنمی نگاھش مقیعم
آخر ماه .  یری کار در مریحواسم ھست ھمش از ز. من پول مفت ندارم بھ تو بدما  -
 کار یحاال بھ جا.  یخود دان. از ما گفتن بود .  ی گردنتو کج کنیای نی پول موندیب

 . یبچسب بھ خالھ زنک باز
 : کندی را کج مدھنش

اصال .  یزدی از سر و تھ حقوقم می وگرنھ ھکنمی برات کار میخوبھ دارم درصد -
 امروز جواب سواالمو ھیتا آخر وقت ادار! مگھ خودم چالقم .  ینخواستم اطالعات بد

 . کنمی مدایپ
 : رمیگی کھ آرزو آورده بود را بھ سمتش میی ، برگھ ھاشی توجھ بھ حرفھایب
  بده آرزونارمی سرکارت ایری میدار -

 . کنمی آرزو را محکم ادا ممخصوصا
 : ردیگی کشد و انگشتش را بھ سمتم می را از دستم مپوشھ

 ی گذاشتارمی کھ در اختیتی از موقعیمرس -
 : کنمی باز نگاھش ممھی دھان نبا
 .  بھ حرفیری مخشو بگینر.  واسھ خودت یگی میچ -

 . کندی حرف نگاھم می اندازد و بی را باال مشیابروھا
 :  دھمی مرونی کالفھ ام را پر صدا بپوف

 . گھی تو دی ھستیریعجب گ.  دوستمھ ی بابا ، خالھ یا -
 : دی آی کش ملبخندش

 یزنی بھ اسم صدا نموی کسی تو الکگمی ؟ می لو دادیدید -
 :  دھمی را تکان مسرم

 برو.  ریبرو بچسب بھ کارت وقت منم نگ.  یدیحاال کھ فھم -
 . رودی مرونی و از اتاق بدیگوی میعی سرباشھ
 قرار دشی دوستان جدستی کھ تا فردا آرزو ھم در لدانمیم.  کنمی ام را جمع مخنده

 . ای ری و بیمھربان ، دوست داشتن.  است تشی از شخصی قسمتنیا.  ردیگیم
 ی مثل آرزو ، وجود دوست پر نشاطی دختر ساکت و آرامیبرا.  خوب است اتفاقا

 .  خواھد کردشی ھاطنتی کھ او را ھمراه شدانمیم.  است ی ، ضرورنیمثل نازن
 
 
 

 آخر یبخصوص روزھا.  ستی من ، تمام شدن ساعت کاری زمان روز برانیبدتر
 . ھفتھ
 .  کجا برومدی دانم کھ بای نمچون
 . ستی چشم بھ راھم نی دانم کھ کسی مچون
  دارد ؟یجانی بھ خانھ سوت و کور چھ ھرفتن
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 . زارمی تک و تنھا بگذرانم بدی ساعات روزم را باھی بقنکھی ااز
  ؟ستی چاره چاما

 :  شودی مکی با لبخند نزدنی نشده ام کھ نازننی سوار ماشھنوز
 باربدو دی خونھ شھره جون ؟ بادی سرراھتون منم بزاردی لطف کنشھی مھندس میآقا -

 . بردارم
 :می گوی می و بھ شوخکنمی نثارش مییپررو

  ؟رمیتماس بگ.  مواقع گذاشتن نی ھمیآژانسو برا -
 : کندی توجھ بھ حرفم در را باز میب
 .  ماھمو ھنوز نگرفتمنیشرمنده حقوق ا -
 .  مزاحمتش نھفتھ استنی پشت ای ھدفادی و بھ احتمال زستی مالحظھ نی کھ بدانمیم

 :  بندمی را مکمربندم
 . خوب حاال برو سر اصل مطلب -
 :  اندازدی را باال مشی ابروی تاکی
 . متانت بھ خرج بده.  کم صبور باش ھی!  ی ھستیعجب آدم -

 . کنمی نگاھش ممنتظر
 : کندی کج و کولھ ممی را براچشمانش

شھره جون گفت بھ بھونھ باربد . باشھ بابا !  بھ من؟ی با اون چشات زل زدھیچ -
 . دونمی نمگھیچراشو د. بکشونمت اونجا 

 ی ھایخواھر است با دلنگران.  خواھد تنھا نباشم یم.  دانم یرا خودم م شیچرا
 .مختص خودش

  رودی می تاکسستگاهی کوتاه بھ سمت ای کھ با قدم ھانمی بیآرزو را م.  زنمی ماستارت
. 
 مش؟یبرسون. ھوا سرد شده ھا . گناه داره .  ی ، طفلیآخ -
 : کنمی گرد شده نگاھش می چشم ھابا
  کامال متفاوتھرامونی خودت؟ مسی برایگی میچ -

 :  چرخاندی را بھ سمتم مسرش
 . ھی و مھربونیدختر دوست داشتن -

 : کنمی متعجب
 ؟یدی رسجھی نتنی مدت کم بھ انیتو ھم -
 :  خنددیم
  زن خواھر زادش برام لباس بدوزهشیحاال قراره برم پ.  کمم نبودا نیھمچ -

 : شودی گرد مچشمانم
 !ناز؟یپر! ه ؟زن خواھر زاد -

 :  گذاردی مشی را بھ نماشی ھادندان
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 گشتمی خوب ماطی خھی وقت بود دنبال یلیخ.  نازیپر.  بود نیفکر کنم اسمش ھم.بلھ  -
 از زیبھ زور چند تا چ.  کم حرف و ساکتھ یلیالبتھ آرزو خ. خدا گذاشت سر راھم . 
 دمی زبونش کشریز

 :  دھمی را تکان مسرم
 . بعد از ازدواجش کم حرف و آروم شده.  شاد و پر جنب و جوش بوده یلیقبال خ -

 : دیگوی می از ھوم کوتاھبعد
 . گفت مطلقھ است -

 : مثل من!!  مطلقھ
 . ی دورش کنی از اون حس و حال دلمردگی تو بتوندیشا. خوبھ  -

 :  گرددی سمتم برمبھ
  ؟ادی در بیچرا برات مھمھ کھ از دلمردگ -
 دوستم نی چون خالھ بھتردیشا.  سوالش ندارم ی برایجواب.  کنمی م تعجب نگاھشبا

 .  سرنوشتش مثل خودم استکنمی ھم چون فکر مدیشا. است 
 . ردی گی در ذھنم شکل میادی زیدھایشا
 .  نداردی رنگ وابستگچکدامشانی کھ ھدانمی ماما
 
 

 ستییبای بارش زیزندگ
  باردی بر باور ما مکھ
  استیفی سرانجام ظرو

  ماندی در خاطر ما مکھ
  استنی رنگی شوق گل،یزندگ

 دی سرشاخھ امیرو
  پروانھی دلتنگی ساقھ بر
 کاردی ما منشی زمان در باغچھ بکھ

 یزندگ
  عشق استبارش

  ماشھی اندبر
  ھمھ وقتی دوست براتابش

  در ھمھ حالبودنش
 یزندگ

  امروز استی دوستی خاطره
 !!!  فرداھای در طاقچھ مانده
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  ماه بعددو
 
 

 ، کھ قرار است ، بھ سبزه و ستی روزھا ، مژده دھنده جان دوباره انی امی مالیگرما
از پشت پنجره بھ رفت و آمد پر شتاب . زندی برخی شود تا ازخواب زمستاندهیگل دم

 زرد و رنگارنگ و زییباز عالم و آدم ، پا.  کنمی و جوان ، نگاه مریزن و مرد ، پ
 . روندی بھار می و بھ استقبال سرسبزاند  را پشت سر گذاشتھدیزمستان سف

 .  بنددی گوشھ لبم نقش می لبخند کمرنگجانشانی و ھی شاددنی داز
 .  تا خزان زرد و زمستان سرد را فراموش کنندروندی بھ استقبال بھار مھمھ
 پشت سر بگذرانند چرا کھ فکر ی آخر را بھ خوبی روزھانی در تالشند کھ اھمھ

 . اوردی معجزه بھ ارمغان بشانی برادی قرار است سال جدکنندیم
 دی و ھدف ، کھ قرار است در سال جددهی طرح و ایکل.  دی جدیبرنامھ ھا.  دارند نقشھ

 .  کنندی سازادهیپ
 .  کنندریی است تغقرار
 .  خواھند با بھار متحول شوندی مھمھ

 .  شوندنو
د با گذشت کند و زجر آور روزھا و ھفتھ ھا ھرچن.  در ھمان دستھ قرار دارم زی نمن

 درعمق ی را فراموش کنم و گاھصالمیو ماه ھا ، ھنوز نتوانستھ ام اوج درد و است
 .  بھ دست آورده امی کھ بھ سختی بھ پوستھ آرامشزندی مشھی تیوجودم درد و حسرت

 . ذره ذره و قبل از آمدن بھار.  وقت است کھ شروع شده است یلی من خی اندازپوست
 .  پوستھ ترک برداردنی ، ای ترسم با شروع سرسبزی برعکس ھمھ ، مو

 . می شده االھی از بھار دمخورو ھم پمی ھایی ، من و تنھانکھی نھ امگر
 یاھ مدنی قبل از شکفتن شکوفھ ھا ، قبل از خرمی و آرزوھادی ،کاخ امنکھی نھ امگر

 دی شب عھی پلو ماھی و خوردن سبزنی ھفت سدنیقرمز و رشد سبزه ھا ، قبل از چ
 .  شده بودرانیو

 .  بوددهی بھ خزان رسی من در پلک برھم زدنبھار
 .  و گل اعتقاداتم نشکفتھ پرپر شده بوددهی جوانھ نزده خشکمی باورھادرخت

 نی نازندانمی مدهیند.  شودی کھ منتظر اجازه نمانده گشوده می ضربھ کوتاه و درچند
 : است

 عرض سالم مجدد جناب مھندس -
 : می گوی آنکھ بھ سمتش برگردم میب
 شیفرما.  سالم کیعل -
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 : کندی نثارم می ادبیب
 ھر قی گفتن خالمیاز قد. منو بگو کھ اومدم رسما دعوتش کنم .  ذره ادب ھی از غیدر -

 . بھ من چھ اصال.  بپوس ییبمون تو خونھ تنھا.  قیچھ ال
 : گردمی سمتش برمبھ
 بھ تو چھ اصال! واقعا  -
 : زندی میشخندی لبخندم ، ندنی دبا
 بامزه. ھھ ھھ ھھ  -

 دانمیمن کھ م.  شده است مانیمثال از دعوت کردنم پش.  کندی سمت در عقب گرد مبھ
 : زندی را م حرفشتی آورد و در نھایدل مھربانش طاقت نم.  نقشھ است نھایتمام ا

 حرفتو بزن. حاال قھر نکن  -
 رودی مرونی دھد و بی پشت بھ من دستش را در ھوا بھ نشانھ برو بابا تکان مھمانطور

. 
  واقعا ناراحت شده بود ؟یعنی.  شومی مری غافلگکامال

 : کنمی مشی را باز و صدادر
 یخانوم مستوف -
 :  گرددی بھ سمتم برمی جدیلیخ
 بلھ جناب مھندس ؟ -

 : کنمی خودم را کنترل می سختبھ
  ؟دیاری بفی لحظھ تشرھی شھیم -

 :  داردشی باالطنتی کنار چشمانش ، نشان از شزی رنیچ.  زندی می کمرنگلبخند
 رسمیاالن خدمت م. چشم  -

 و منتظر نگاھم ستدی ای مزمی میروبرو.  تا اول او وارد اتاق شود ستمی ای مکنار
 :  خندمیم.  کندیم
  چرا صدات کردم ؟یدونیمثال االن نم -

 :  اندازدی را باال مشیابرو
 دییامرتونو بفرما.  رینخ -

 : دھمی را تکان مسرم
 .  تا امرمو بگمنیبش.  مزه یب -

 : کنمی بودنش شک منی کھ بھ نازنندی نشی متی با جدچنان
 ی تو؟ نکنھ واقعا ناراحت شدیخوب --
 : د آوری طاقت نمگرید
 ی برام طاقچھ باال نزاریتا تو باش.  رمی منم بلدم حالتو بگیدید -

 : دھمی را بھ تاسف تکان مسرم
 .  از دست توکشھی میچ.  باربد چارهیب -

 : زندی میی دندان نمالبخند
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 .  دلشم بخوادیلیخ -
 :  پرسمیم
 ؟ی کردیی عقده گشایاالن حساب -

 : کندی ماخم
 گفتھ باشم.  محالھ برگردم رونی اتاق برم بنی دفعھ از در انیا -
 :  خندمیم
 ممیمن تسل.  ی قھر کنخوادینم -

 :  دھدی بھ گردنش میتاب
 ی چھارشنبھ سوری بازشی آتیبابا برا.  گمیخوب حاال برات م.  یزی چھی شد نیا -

 دعوت تو و.  کنھی خودش ھماھنگ منایالبتھ با بابات ا. شمارو با خانواده دعوت کرده 
 . شھره جونم با منھ

 : می گوی می آورم و بھ شوخی را باال مدستم
  شدمریمگھ از جونم س. عمرا من پامو بزارم خونھ شما  -

 : کندی راباد ملپش
 بخاطر شخص یاصل مھمون.  ھا شترهینازت از دخترا ب. اوف از دست تو شھرام  -

 . یواشکی. البتھ نھ تو جمع .  کنھ ی ازت عذرخواھخوادیبابا م. توئھ 
 : زنمی ملبخند

 شده بخواد دهی تابیالیفکر کن بابات با اون ھمھ عظمت و اون سب.  امی محالھ بگھید -
 من تموم شده ی وقتھ کھ برایلیاون موضوع خ.  پسرشم معذرت بخواد یاز من کھ جا

 . کنمیاصال بھش فکر نم. 
 .  راندی تن صدا بھ زبان منی ترنیی را با پا و اسممزندی میمی برق مالشی ھاچشم
 ی را تار کرده است دلم را مشی ھای کھ عسلیپرده نازک اشک.  کنمی نگاھش ممیمستق

 : لرزاند
 ؟یکنی مھیگر -
 :  دھدی تکان ممتی آنکھ چشم بردارد ، سرش را با مالیب
 . ی داریقلب بزرگ -
 
 . ردی گی می نگاھش احساسم را بھ بازی گرهیخ

 خط آتش از کنارش کی.  برپاستاطی وسط حیآتش بزرگ.  ھستمری خانھ اماطی حداخل
 گرم و سرد گذاشتھ اند، درست کرده یدنی تنقالت و نوششی کھ روییزھای مکیتا نزد

 .اند
.  شودی شادشان قطع نمی خنده یصدا.  پرند و شادندی آتش می و مرد از روزن

غم . ندی نشی شعلھ ھا می ام رورهیو نگاه خ برم ی شلوار فرو مبیدستانم را داخل ج
 . دھدی در ذھنم جوالن می موذیفکر.  در دلم خانھ کرده استیبزرگ
 . اندازد بر افکارمی خش مییصدا
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 ؟ی خوریتو ھم م. ارمی بی خودم چای براخوامیم -
.  کنمی رفتنش را با نگاه دنبال مری دھم و مسی تکان منیبھ طرف" نھ" را بھ نشانھ سرم

 ی بگ مشترکا استفاده می تکی از شانی چایبرا.  زنندیحرف م. ستدی ایکنار او م
 .کنند

 دی آی بلند بھ سمتم میبا قدم ھا.  کردرمی اسی کھ روزی کند، با ھمان چشمانی منگاھم
 .ستدی ایو کنارم م

 ؟ی خوریم -
 . مشغول استذھنم

  گفت؟ی میچ -
 . زندی دو دو مچشمانش

 ؟یک -
 . نوشدی را مشیاو ھم چا.  دھمی را نمجوابش

 ؟ی بپرشی آتی از روی خواینم -
 . نگاه کنمدمی محیترج.  ترسمیم! نھ -
 : پرسمیم
 ؟ی ترسی مشیاز آت -

 : زندی ملب
 !آره -
 . شومی مرهیخ
 ؟ی ترسی از اونم م؟ی چی بازشیاز آت -

 . لرزان استنگاھش
 .شمیمتوجھ منظورت نم -

 . کنمی را بھ سمتش خم مسرم
 . کننی بازشی وقت جرات ندارن با آتچی ترسن ھی مشی کھ از آتییآخھ اونا -

 . کشمیآه م.  گرداندی دھد و دلخور رو می نمجواب
 . راه بندازنی بازشی آتھی خوانی مگھی دقھیچند دق. نترس -

دلم . ردی گی را ممیبازو.  کنمی نگاه مھی و خنده بقی کنم سکوت کنم و بھ شادی میسع
 . شاد باشمدیبا. می پری آتش می و بھروز از روریبھ اصرار ام.  لرزدیم

ِ آبشارھا، پرتاب موشک ھا و وز وز زنبوری ترقھ ھا، نورافشانیصدا  ھا را شانھ یِ
 بعد، دور یکم. دمیدی ھورا کشادی و ھم صدا با جمع فرمیبھ شانھ ھم بھ نظاره نشست

 شانھ ام یسرش را رو.  زدند و خواندندتاریدو نفر گ. می و نشستمیآتش بزرگ حلقھ زد
 .گذاشت

سرش را باال آورد و نگاھم .  دچار نشدمی حس عاشقانھ اچیاصال، بھ ھ. دی نلرزقلبم
 و از او دور دمی را کشمیبا وحشت بازو. دمیترس. دی چکیاز چشمانش خون م. کرد
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 .کف دستش ھم قرمز بود.  خواستیکمک م. دستش را بھ سمتم دراز کرد. شدم
 . پرمی از خواب مسی خی را فشردم و با تنمیگلو.  کردمیاحساس خفگ

بعد از مدت ھا . کابوس بود.  سوزدیپوست سرم م.  کشمی را با قدرت عقب ممیموھا
 دھم و ی مرونینفسم را پر صدا ب. خواب کھ نھ، کابوس بود.  بودمدهیخوابش را د

 . رومی بھ سمت آشپزخانھ ممی گلوِی رفع خشکیبرا
 یمشت.  چشمانم استشی شود، قسمت آخر خوابم پی می پر و خالوانمی کھ لی مدتتمام

با .  خواھم روزم را با فکر کردن بھ او آغاز کنمینم.  پاشمیآب سرد بھ صورتم م
 من تمام شده یآن روزھا برا.  کرده بوددای کھ شک بھ دلم راه پییفکر کردن بھ روزھا

 .است
 
 

 االن کھ باز بھ خانھ یر کردن ذھنم را از او دور کنم ول کردم با کای روز سعتمام
نھ از عشق، بلکھ . نگرانش شده ام. برگشتھ ام، فکرش مثل خوره بھ جانم افتاده است

 افتاده شی برای کنم اتفاق بدیحس م. ی دور داری آشناکی ی کھ برایحس نگران
 .است
 شوم و ی پھلو بھ پھلو میکم.  برمیبھ رختخواب پناه م!  داردی بھ من چھ ارتباطاصال

با وجود تمام .  است از منزانیھر چند کھ خواب ھم گر.  فشارمی ھم میپلک رو
 ی مادمی. نمی نشی تخت می رویبا کالفگ.  باشددهی دبی دوست ندارم آسم،ی ھایدلخور

 . کردی مھی کھ خون گردیآ
 .بھتر است تنم را بھ آب داغ بسپارم.  شومی مبلند

 و صورتم را می شوی سرعت ممکن، سرم را منی شوم و با کمتری حمام موارد
 نیوارد جمع کھ بشوم ا.  ھم بگذردماندهی چند ساعت باقنی خواھم ایم.  کنمیاصالح م

 . شوندی میافکار ھم از ذھنم فرار
بعد از مدت ھا .  دارمی را از کمد برمی بلند سورمھ انی آستشرتی و تی طوسنیج

فکرم ھمچنان .  زندیچشمانم دو دو م. ستمی ای منھی آیرورو بھ .  پوشمیاسپرت م
 . استریدرگ
 . دھدیبا زنگ اول جواب م. رمی گی دارم و شماره شھره را می را برمیگوش

 ؟یخوب. سالم داداش گلم -
 . فشارمی چشمانم را با دو انگشت مگوشھ

 ؟یشما خوب! ممنون. سالم -
 ؟یای میک. زمی عزیمرس -

 . اندازمی بھ ساعت می کوتاھنگاه
 .من آماده ام. یھر وقت شما بگ -
 م؟ی جا با ھم برنی از ھمنجای ایای بی تونیم -

 . برمی فرو ممی را داخل موھادستم



 572 

  اونجا؟انی منامیشھروز و بابا ا.  کنمیپس من حرکت م -
 نایبابا و مامانم م.  کھ با خانواده خانومش برنامھ دارهنیمثل ا. ادیشھروز کھ نم -
 .نجایا
 .فعال خدافظ. دیپس آماده باش. باشھ -

 . شومی دارم و بدون اتالف وقت از خانھ خارج می و کت اسپرتم را برمچییسو
خانوم و .  رمی گی فشارند ، سبد گل را از مادر می کھ بچھ ھا زنگ خانھ را مینی حدر
 اشک گوشھ چشمانش را نی کھ مادر نازننمی بیم.  ندی آی مشوازی بھ پی مستوفیآقا

 .  افتاده اندمشانی خاطرات قدادی شک یب. کندیپاک م
 :  پرسدی رو بھ شھره می مستوفخانوم

  ؟ارنی نمفیپس ھمسرتون کجا ھستن ؟ تشر -
 . آنقدر ذھنم مغشوش بود کھ متوجھ نبودنش نشده بودم.  کنمی تعجب بھ شھره نگاه مبا

 : دی گوی می با شرمندگشھره
  کردیعذرخواھ.  داشت یدیردرد شد سقتایحق -
 . می شوی شود و وارد می تعارفات معمول رد و بدل می سرکی

 .  دارندییبای دلباز و زخانھ
باربد .  دی آی زنگ در می است کھ صداینیری و شی با چاییرای در حال پذنینازن
 ری ، کامال غافلگنازی آرزو و پردنی بعد ، با دقھی رود و چند دقی باز کردن در میبرا

 .  ، مشخص است کھ قبال با ھم آشنا شده اندیاز نوع برخورد خانوم مستوف.  شوم یم
 : کنمی نگاه منازی تعجب بھ پربا
  کو؟یعل -

 : دی گوی زده مخجالت
 .  داشتفتیامشب ش -

 کی مادر بھ ھم نزدیابروھا.  کنندی مفی تعرنازی پریاطی و مادرش ، از ھنر خنینازن
 بار او را در نیآخر.  را بھ خاطر آورده است نازی کھ پرزنمیحدس م.  شود یم

 .  بوددهی تولدم دیمھمان
 :  پرسدی مجانیباربد با ھ.  شود ی کردن مییرای دوباره مشغول پذنینازن

  ؟می درست کنشی آتمیری میمامان ک -
 : کندی بھ پدرش نگاه منینازن

  بپرسییاز بابا -
 :  دھدی جواب می مستوفیآقا
من کھ .  ادی تا اونموقع نادرم مینیری و شیاگھ ھمھ موافق باشن بعد از خوردن چا -

 .  ندارمنکارارویحال و حوصلھ ا
مادر ھم کھ بدتر از او، اصال .  ندارد ی خوبانھی آتش می از رودنی کھ کال با پرپدر

 . کشندیدشان را کنار مخود بھ خود بزرگترھا خو.  داند ی را در شان خود نمنکارھایا
 : دی گوی منینازن
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 میریما خودمون م.  ستی نادر اومدن و رفتنش مشخص ندی دونیباباجون شما کھ م -
 .میکنی می فکرھی

 : دھدی سرش را تکان می مستوفیآقا
.  روشن کردنھ شی آتھی.  گوشھ براتون چوب جمع کردم ھیمن .  خوادیفکر کردن نم -

 .دی بردیھر وقت خواست. کھ اونم آقا شھرام ھست 
 :دی گوی حرف ھمسرش مدیی ھم در تای مستوفخانم

 میرسیما ھم بھ کارامون م.  ھی عالینجوریآره ا -
 شھره با گردن کج بھ من یباربد و بچھ ھا.  کندی منکاری من را مسئول امیرمستقیغ

 :برم یاستکانم را باال م.  کنندینگاه م
 ییبعد از چا -

 . کندی درست می جو شادندیگوی کھ می بلندیھورا
  ؟می بردی کجا بانینازن -
 :  شودی سوال من بلند مبا
 .  لطفادی با من ھمراه شزی عزی دوستاشیآت.  میبر -

 .  استمی جمع زنانھ ، باعث دلگرمنی ، در انی باربد و آرتحضور
 در جانی و آرزو با ھنینازن. میکنی درست می آتش نھ چندان بزرگی خنده و شوخانیم

ناخواستھ فکرم بھ سمت خوابم . شھره ھم سرگرم بچھ ھاست . حال صحبت ھستند
 : ستمی ای و کنارش مکنمی استفاده منازی پرییاز تنھا.  شود ی مدهیکش

 ؟یخوب -
 : زندی ملبخند

 ممنون -
 :  پرسمیم
  خوبھ ؟یعل -

 : کندی منگاھم
 ؟یخودت چطور. اونم خوبھ  -

 : دھمی را تکان مسرم
 ستمیبد ن -

 : زنمی مایدل بھ در.  دنی نپرسای دنی پرسی برادودلم
 ؟ی نداری خبریاز کس -

 : کندی مزی را رچشمانش
  شده ؟یزیچ -

 :  دھمی مرونی را بنفسم
 دمیخواب بد د -

 :  اندازدی منیی را پاسرش
 . باباش فوت کرده -
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 : کنمی گرد شده نگاھش می چشمانبا
 چرا؟ -
 :  در چشمانمشودی مرهیخ
 ؟ی خودتو زجر بدیخوای مگھ ھنوز برات مھمھ ؟ م؟ی پرسیچرا م -

 :  اندازمی باال مشانھ
 بی عجادی بابام بوده، زی جای زمانھی کھ ی از علت مرگ کسدنیفکر نکنم پرس -

  باشھبیغر
 کلی جوان خوش قد و ھنی شود ایباورم نم.  ماند ی آمدن نادر ، حرفمان نصفھ مبا

با ھم دست .  کار کرده است یمشخص است کھ بدنساز.  باشد یھمان پسر الغر مردن
 و لی آوردن آجی و شھره ، برانینازن.  کندی می عذرخواھرشی و از تاخمی دھیم

 .  باغچھ نشستھ استل جدوی آتش روکیآرزو نزد.  روند یتنقالت م
 : گردمی برمنازیبھ سمت پر.  شود یم پسرھا م سرگرنادر

 خوب؟ -
 :  دھدی مرونی کالفھ اش را بنفس

 . سکتھ کرده -
 را ی سختیحتما روزھا.  ردیگی بود ؟ دلم منی ھمی ، برای خونی آن اشک ھایعنی
 ی روزھانیا.  ھم نھدیشا.  شودی آوردن حلقھ اش نظرم عوض مادیبا بھ .  گذراندیم

 : گذرندیسخت در کنار عشقش ، آسان م
  نداشتیادیسن ز. خدا رحمت کنھ  -

 : دھدی را تکان مسرش
 کیشصت و  -

 : اورمی تاب بدنمی توانم در برابر وسوسھ پرسینم
 اون چطوره؟ -
 : از سوالم. از خودم .  کشمیخجالت م.  کندی حرف ، نگاھم میب
  روزھا شوھرش کنارشھنیخوبھ کھ ا -
 : کندی شده بھ پشت سرم نگاه مزی چشمان ربا
 گھ؟ی میچ -

 اش بھ او ی داخل گوشیزینادر کنار آرزو نشستھ است چ.  کنمی نگاھش را دنبال مرد
 ی مشت ماری اختیدستم ب.  شناسم ی آرزو را میلبخند اجبار.  خنددی دھد و مینشان م

 . کنمیشود و بھ ھمان سمت قدم تند م
 
 

 : شودی مدهی از پشت کشمیبازو
 میصبر کن با ھم بر -

 :  اندازمی منازی بھ پریعی سرنگاه
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  با آرزو دارهیچھ حرف مشترک. پسره جغلھ  -
 : ستمی ایاجبارا م.  کندی مشتری دستش را بفشار

 !بلھ؟ -
 :  شودی چشمانم براق مدر
  سال از تو بچھ ترهھیھمش .  ستیاون پسره جغلھ ن -

 : زنمی مپوزخند
 یقیقچھ آمار د -
 :  دھدی توجھ بھ متلکم ادامھ میب
از .  ی پرسی مشانویاز اون ور حال پر.  نکن ھی با خودت و بقنکارویا. نکن شھرام  -
 یتھای و حماتھای ھم با حساسگھی طرف دھی ، از ی بگو و بخند دارنی طرف با نازنھی
 . یکنی می دختر بازنی ، با التی دلیب
 : کنمی باز نگاھش ممھی دھان نبا
 . یشناسی حرف نزن کھ انگار منو نمی جورناز؟ی پریگی میچ -

 :کندی مدی حرفش تاکیرو
 . گمی نمراهیب -

 یب.  کمتر شده است نشانی فاصلھ بکنمیحس م.  اندازم ی بھ سمت آنھا میگری دنگاه
 . رومی بھ سمتشان منازی پریتوجھ بھ حرفھا

.  گزدیلب م.  اندازم ی بھ سمت آرزو مینگاه دلخور.  ستندی ای من ھر دو مدنی دبا
 .  حرارت آتشای صورتش از شرم است ی دانم سرخینم

 : دی آی با احترام بھ سمتم منادر
 .  بودمدنتیآقا شھرام واقعا مشتاق د -

 :  لبخند بزنمکنمی میسع
 ی عوض شدیلیخ -
 :  خنددیم
 . دونمیآره م -

بھ .  دھدی کھ انجام میی و ورزشھای بدنسازی درباره کالسھاحی بھ توضکندی مشروع
.  کندی با آرزو صحبت می ، بھ آرامردیگیھمانطور کھ فاصلھ م.  کنمی نگاه منازیپر

از چانھ .  کاود یچشمانم صورت آرزو را م.  دھد ی در سرم جوالن منازی پریحرفھا
 ی و سعگذارمی پاسخ میلبخندش را ب.  کندی میقنگاھمان تال.  شی تا چشمان آبفیظر

 من و آرزو نی کھ بیاو ھم ساکت شده ، با نگاه کنجکاو.  حواسم را بھ نادر بدھم کنمیم
 . در گردش است

 . شودی خشک ممیگلو
 ضی ھمھ احساس ضد و نقنی دانم با اینم.  روم ی و بھ سمت اتاق مکنمی میعذرخواھ

 . چھ کنم
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 ی باز تکرار مزنای پریحرفھا.  نمی بی و شھره را منی ، نازنی بھ در وروددهینرس
 . شود

 . می آوردی ؟ تازه خوراکیریکجا م -
 : کنمی متشکر

 دی ندارم شما راحت باشلیم -
 : کندی اصرار مشھره

 . می بپرشی از رو آتمی پاتاال ؟ برری پی قاطیریکجا م -
 : دھدی ادامھ منینازن

 ضدحال نشو.  گھی دگھیراست م -
 :  دھمی را تکان مسرم

 . امی مخورمی آب موانی لھیباشھ  -
 : دھدی و پفک را بھ دستم مپسی ظرف چنینازن

 ارمیمن خودم برات آب م.  بده بچھ ھا نویتو ا -
 . شومی و با شھره ھم قدم مرمیگی را مظرف

 چتھ تو ؟ سگرمھ ھات تو ھمھ چرا؟ -
 :  دھمی تامل جواب میب
  فوت کردهفی شریآقا -

 : ستدی ای و ناگھان ، ھمان جا مکندی فکر میکم. شانی پری بابامی بگوخواھمینم
  نداشت کھ ھنوزی ؟ چرا ؟ سنیگیراست م!  ی وایا -

 :  شومی مرهی زده در چشمانش خمھی اشک خبھ
 سکتھ کرده -
 : کشدی مآه
  گفت ؟نازیپر. خدا رحمت کنھ  -

 .  دھمی را بھ نشانھ مثبت تکان مسرم
 :  دھدی مادامھ

 گذرونھی میسخت یچھ روزا.  شانی پریطفل -
 .  دھمی نمیجواب
 : دی گوی مباز

  خانواده اش؟دنی دیرینم -
 : می گوی می عصبی و با حالتکنمی تجسم مشانی دادن پری را در حال دلدارای بردافھیق
 .  ندارمی صنمچیمن با اون خانواده ھ.  نداره یلیدل -

 : ستدی ای ممیروبرو
  ؟یکنی فکر نمشانی بھ پرگھی دیمطمئن.  باورت کنم تونمی چرا نمدونمینم -

 :  شومی جابجا میکم
 . تمام.  من مرده یاون برا. شک نکن خواھر من  -
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 :  کرده استلھیپ
 نگاه بھ دور و برت بنداز ھی ؟ یدی چرا دور خودت حصار کشیکنیاگھ بھش فکر نم -
 ؟ی بدگھی فرصت دھی کھ بھ خودت دهی وقتش نرس؟ی تنھا بمونیخوای میتا ک. 

 : دھمی را تکان مسرم
 .  بحثو تموم کننی اکنمیخواھش م.  شھره یدونی نمیچیتو ھ -
 : کشدی می کوتاھآه
 ھی بقشی پمیبر. باشھ  -

 :  دلخور شده استکنمی محس
 یتی من االن تو موقعی بھ خاطر خودمھ ولیگی می ھر چدونمیباور کن م.  منو نیبب -
 شیدائم پ.  رمیمن ھنوز با خودم درگ.  شم دی رابطھ جدھی کھ بتونم وارد ستمین

  کنم ؟امی رو وارد بدبختگھی نفر دھی تونمیچطور م. روانشناسم 
 :  شودی مھربان منگاھش

بھ .  تیبھ زندگ.  حواست بھ خودت باشھ گمیفقط م.  نزدم یمن کھ حرف. باشھ  -
 کھ داره بھ عمرت اضافھ ییبھ سالھا.  گذرهی کھ داره تند تند مییبھ روزا.  تیجوون

 . نیھم.  شھیم
 :  برمی مکی را نزدصورتم

 . دونمیم.  خواھر خوبم دونمیم -
 وانی لی پارچ شربت و دستھ اکی.  میکنی صحبتمان را تمام منی شدن نازنکی نزدبا
 :  بار مصرف دستش استکی
 . دیینجایشما کھ ھنوز ا! اوا  -

 :  خنددی مشھره
 . گھید میخوب منتظر تو بود -
 جدول باغچھ نشستھ اند و نادر با ی رونازیآرزو و پر.  می روی مھی ھم بھ سمت بقبا

 .  آورمی مادی را بھ نازی پریبازحرف ھا. بچھ ھا سرگرم است 
 .  شوندی حملھ ور مپسی ھا با ذوق بھ ظرف چبچھ

 عمو بده من -
واقعا سخت .  ندی پدرش ببی کھ قرار باشد مرا بھ جاکنمیتصور م.  کنمی باربد نگاه مبھ

 :  دھمیظرف را بھ دستش م. است 
  پسرمایب -

ظرف را .  کندی نگاھم میکم.  شمی اندی اراده بر زبان رانده ام می کھ بی پسرمبھ
 . کندی می و تشکر آرامردیگیم
 بفرما مھندس -
 :  خندان استشی ھایعسل.  رمیگی منی شربت را از نازنوانیل
 ممنون -
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 دو نفر نیا!  نینازن! آرزو .  دی گوی ھم می ، نوش جانردیگی کھ فاصلھ مھمانطور
  من ھستند؟ھی زندگیکجا

 ی بازتابی کھ جز مھربانی معصومانھ اش و چشمانیبھ خنده ھا.  کنمی آرزو نگاه مبھ
ما با ھم حرف زده .  کرده باشم ؟ امکان ندارد ری ممکن است او را درگیعنی. ندارد 

 . حدمان مشخص است.  میبود
  مھندس ؟شینخور -

 : خورمی کنارم ، کامال جا منی نازنی صدادنی شناز
 . دمی نفھم؟ی اومدیک -

 : زندی میی دندان نمالبخند
  مھندسی چشمان محبوب بودیایبس کھ غرق در -
 :  دھدیادامھ م.  کنمی نثارش می اوانھید
 .  ھم خانومھیلیخ.  بردارم  چشم ازشتونمیمنم کھ دخترم نم.  خوشگلھ یلیخ -

 : گردمی سمتش برمبھ
 .  ؟ خدا برا مامان و باباش حفظش کنیگی چرا بھ من منارویا -

 : زندی مچشمک
  عشقشیو البتھ برا -

 در ذھنم نازی پریباز حرف ھا.  کنمی نگاه مطنتشی چشمان خندان و لبخند پر شبھ
 : کندیغوغا م

 ! نینازن -
 . دی گوی می کشدارھوم
 کھ در حال ثبت کلمھ بھ کلمھ ی و غافل از نگاه کنجکاو و حساسکنمی مکث میکم

 :  پرسمیمکالمھ مان است ، م
  ؟یتا حاال شده بھ ازدواج مجدد فکر کن -

 . کندی شده نگاھم مزی گردد و با چشمان ری سمتم برمبھ
 
 ) شانیپر( 
 
 

 !نایمھرآفر
 می گشای مازی ام را بھ سمت قبلھ نسجاده

  ذره ذره وجودم را بھ معراجتا
  پرواز دھمنگاھت،

 می بھ قامت دربرابرت تا عظمتت را سپاس گوستمی ایم
 اورمی بادی ات را بھ ی روم تا بزرگی رکوع مبھ
 … ام مھر عشق بزنمی افتم تا بر بندگی بھ سجده مو
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  در نگاه توستیری ناپذانی آرامش پاچھ
 … تادی در ذکر ی مھرافروزی لحظھ ھاچھ

  رامیدستان دعا! پروردگارا
  ، برسانتی عرش الھبھ

 تی را بھ حالوت دوستدلم
 دارتی چشمان باران زده ام رابھ دو

  گردانینوران
 
 
 
 

 . ی بخورنی وقت ھا الزم است زمیگاھ
 . ندی بببی ، روحت آسگرانی ددنی شود و از خجالت دی محکم کھ تنت زخمآنقدر

 . ستی خوردن مھم ننی زمنی ااما
 .  نداردیتی اھمدنی و زجر کشدنی دبی آسنیا

 .  کھ مھم است دوباره بلند شدنت استیزیچ
 کسب ی برای گزافی کھ بھایبھ دست آوردن تجربھ تلخ.  ستادنتی پا ای رودوباره

 از دی شایحت.  ات ندهی از آی قسمتدیگذشتھ و شا. روحت . قلبت .  یکردنش داده ا
 .  امروزت را رقم زده بودی بودنش عذاب ھای کھ روزیزیدست دادن عز

 .  رفتپدر
 .  دختر بزرگش نابودش کرد و توانش را گرفتھی تلخ زندگقتی حقدنیشن
 جز فاطمھ چکسیھ. رفتنش را بداند لی ، دلای جز من و بردی آنکھ کسی رفت ، باو

 .  او را کشتھ استای بردی حرفھادی،نفھم
 بر باد دادن ی ، براشی قضاوت کردنھایھد برا بخواتی آنکھ از من حاللی رفت باو

مجلس بزم پرند ، شروع نشده . او رفت و کمر مادر خم شد .  می و شوق زندگیجوان
 . تمام شد

 .  را با خودش بردای رفت و تنھا بھانھ بودنم با برداو
 کھ تا چند روز توان صحبت نیآنقدر سنگ.  بود نی کھ بھ من وارد شد سنگیشوک

 در امان ی ام را خاموش کردم برایگوش.  اتفاق بودم نیمن ، مسبب ا. کردن نداشتم 
 زی نایبرد.  ندامتش ی ھاامی نخواندن پیبرا. ای بردِی تمام نشدنیماندن از تماس ھا

 . ُ من مردیھمراه پدرم ، برا
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 رهیخ.  میستی ای می فرشادابانیکنار خ.  کشمی و بر سر مرمیگی را از فاطمھ مچادر
 با خدا ازیدر دل بھ راز و ن.  دھدی می مھماندی کھ بھ من نوی شوم بھ در سبز رنگیم
 .  پردازمیم
 
 ! " ؟شھیم.  ی منو ببخشخوامیم.  کنم ی باھات آشتخوامیم!  ایخدا" 
 

 . کندی را تار مدمی ، داشک
 :  دھدی محی گرمش توضی ، با صدامی روزھانی ، ھمراه و ھمدل افاطمھ

درست .  نی و حسمیسالم، ابوطالب، صائم، رح. امامزاده پنج تن مرقد پنج تا برادره  -
 و رهیگیھر وقت دلم م.  امامزاده نی ارادت دارم بھ ایلیمن خودم خ.  تپھ ھاست یباال

 یلی کھ خیی وقتای ، حتدهی برام بھ آخر رسای دنکنمی کھ فکر می برم ، وقتیاز ھمھ م
 . تنجاسیخوشحالم ، جام ا

 ی ھای روانشناس و دلگرمی اگر صحبت ھادیشا. کنمی چھره مھربانش نگاه مبھ
 در حال جان دادن بودم می و افسردگیی تنھالھی نبودم و در پنجایفاطمھ نبود ، من االن ا

نھ من .  نگذاشت مانیتنھا.  را در من زنده نگھ دارد دی کرد امیبعد از فوت پدر ، سع.
پرھام ھم کھ خودش . او فرھاد را داشت . پرند راحت بود   ازالمانیخ. و نھ مادرم را 

 . را در کار غرق کرده بود
 :  دھدی مادامھ

 یشی منجایمطمئنم تو ھم عاشق ا.  خوشگلھ یلیخ.  شده ی کاریدور تادور حرم کاش -
 : رمی گی را مدستش

 ممنون -
 : زندی ملبخند

 . شھیش مخواھ -
 : کندیبھ سمت راست اشاره م.  می شوی ھمان در سبز رنگ وارد ماز
من معموال .  شھی تمام گناھاشون پاک می اگھ بخونگنیم.  نامھ اھل قبور ارتیز -
 ...  خوندنشالی خی امروز بی اگھ تو حوصلھ نداری ولخونمیم

 : کنمی را قطع محرفش
 دوست دارم بخونم -

 : کنمی زمزمھ اش میھم و بھ آرام دی دھانم را فرو مآب
 
 میبسم هللا الرحمن الرح" 

ُ على أھل ال إلھ إال هللاُالسَّالم َّ ِ َِ َ َِ ْ َ َ 
 

ْمن ُ أھل ال إلھ إال هللاِ َّ ِ َِ َ ِ ْ َ " ..... 
 : دی گوی مفاطمھ
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 ی مراقب باشدی بانکھیا.  حرف ناگفتھ داره ی دعا کلنی اکنمیحس م -
 :  دھمی را تکان مسرم

 کنھی فرق مدمی کھ تا حاال دیی امامزاده ھاھی با بقنجای ایفضا -
 :  شودی مخوشحال

 . می بریاگھ خوند.  نھی ھمشھیحس منم ھم.  قایدق -
 : زنمی ملبخند

 میبر -
 :  پرسدیم
 ؟ی ؟ ھر کدوم تو گفتمیاز کدوم راه بر -

 و ی خاکیسمت راست جاده ا.  است مانی روشیدو راه پ.  کنمی نگاه ممی روبروبھ
 :  پر از پلھیروبھ رو ، راھ

 می برمیمستق -
 

 بار غرق در سکوت حرکت نیا.  دھد ی لبانش نشان از ھم نظر بودنش می رولبخند
 یبا ھر قدم.  ازمندمی آرامش و سکوت ننی داند کھ من بھ ایانگار او ھم م.  می کنیم

 نی کھ در اییاقھابھ تک تک اتف.  میبھ کارھا. بھ خودم .  کنمی ، فکر مدارمیکھ بر م
 ای سھا بھ گوش بردقی کھ از طری رد و قاطعواببھ ج. مدت پشت سر گذرانده ام 

 لطف فاطمھ ونیبھ فرحبخش و قراردادم کھ مد.  ھمھ جانبھ مادر تیبھ حما. رساندم 
 . بودمش

 ارتباط با ی دانم کھ بی کنج دلم النھ کرده است و میغم بزرگ.  کشمی میقی عمنفس
 از فوت پدر گفتم و حال شھرام را نازی کھ بھ پریوقت.  ستیردنش نشھرام و آز

 :  ، در جوابم گفتھ بوددمیپرس
 
.  خودت باش ھیتو بھ فکر زندگ.  کنار اومده زای چیلیبا خ.  گذرونھیم. اونم خوبھ " 

 نیخودت ا. جا نزن وسطش .  تا تھش برو ی ، رفتیرفتی مدی کھ نباویحاال کھ راھ
 . " یراھو انتخاب کرد

 
 .  او را ھم نابود کرده بودمیزندگ
 . گذارمی پلھ قدم منی آخری و روکشمی میگری دنفس

 : دی گوی مفاطمھ
ھمش بھ حالشون غبطھ .  ادیعطر شھادت م.  نفس بکش ھی.  شھداست ی قبرا برانیا -
 .  پنج امامزداه ھستننی کھ در جوار اخورمیم

 رنگ با ی اروزهی بھ گنبد فکندیبھ سمت راست اشاره م.  جالب استمی براشیحرفھا
 : دو گلدستھ

 ش؟یشناسیم.  ھستش ی اربابی دورتادور حرم ، قبر حاج علی قبرانیب -
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 :  امدهی را نشناسمش
  شناسمینم. نھ -

 : شودی از لبش دور نملبخند
 سخت ، فوت یماری دوره بھیبعد از . ھم مدرس ھم داور با سابقھ . استاد قران بودن  -

  ؟میبر.  ارمیسرتو درد نم. کردن 
 : زنمی ھم لبخند ممن

 . ارهی تو سرمو درد نمیحرفا -
 .   در افکارمشومی و من باز غرق مکندی سکوت مگری و بار دخنددیم

 ) شھرام ( 
 
 

 ..!!  را خستھ کنمی ھم زندگی کمخواھمی کرده ام ، می را زندگیخستگ
 ردیگی مستی دلم ،از ھرچھ آدمیگاھ
 خواھدی دلم دوکلمھ حرف مھربانانھ میگاھ
 رمی می تو می نھ بھ شکل بای بھ شکل دوستت دارم، و نھ

  ، باشدساده
  ، دلتنگ نباشمثل
 .. ستیگری روز دفردا
 ... ستیگری روز دفردا

 ! گفت نباید را دردھا بعضی
 ،کسی با کرد تقسیم نباید

 ، کند باز سر زخمش گذاشت دینبا
 ، ھایت چشم و دلت ،خودت بین بماند باید

 ، را اش اندازه
 ، را ـقشعم
 ، را شــمـــحج
 دانی می خودت فقط

 
 

 کھ نداشتھ یزی چند روز تنھا چنی گذشتھ است و در انی خانھ نازنی روز از مھماندو
 .  استشی آرامش و آسایام ذره ا

 تی محدودمی مثل پتک بر سرم ضربھ وارد نموده و ناخواستھ برانازی پری ھاحرف
 با می ھایُمدام ، مواظب رفتارم با آرزو ھستم و در شوخ.  درست کرده است ییھا

.  ھستم انی نگاه اطرافنی ذره بری زکنمیحس م. سخت است .  محتاط تر شده ام نینازن
 یجور.  ی مستوفی در خانھ آقامادر یبخصوص بعد از پشت چشم نازک کردن ھا
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 کھ شھره کنار گوشم بھ ییتا جا.  کردمیودم شک م کھ بھ خدیی پای نگاھم را مریمس
 : خنده گفت

 . جفتشونم کھ خوشگلن.  بھ کدومشون چپ چپ نگاه کنھ دونھی مامان نمچارهیب -
 :  کردماخم

  بھ مرد مطلقھ ھم بد نگاه کنندکردمی فکر نمچوقتیھ -
 :  زدمی آرنجش بھ بازوبا
 یتو چرا خودتو قاط.  کنھی و آرزو چپ چپ نگاه منیاوال کھ گفتم مامان بھ نازن -

 کھ تنھا باشن ی مطلقھ نداره ، زن و مردری ، مطلقھ غی ؟ در ثانیاریخوشگال م
 نی بگما ، در رابطھ با مامان انویالبتھ ا.  وفتنیناخواستھ ھمھ بھ فکر جفت کردنشون م

  دور و برتھیگا فقط بھ فکر دور کردن تو از گرردر حال حاض.  کنھی صدق نمھیقض
. 

.  و بعد آرزو نگاه کردم نیناخواستھ بھ نازن.  شوخش ، مرا بھ خنده انداختھ بود لحن
 :  گفتیشھره بھ آرام.  نبودند گرگ بود ھی کھ شبیزیبھ تنھا چ

 نگاه بھ ھی.  زدن شو دی دالی خی بگذره ، بی و خوشری امشب بھ خیخوایاگھ م -
 یشی ممونی پشی خودت از چشم چرونیمامان بنداز

اما در آن .  بود یدنی شده واقعا دزی گره خرده و چشمان ری مادر با آن اخم ھاافھیق
 . دادی کھ بھ ھمھ اجازه قضاوت کردن می شوم از جامعھ اریلحظھ فقط باعث شد دلگ

 : شودی وارد اتاق منی و نازنخوردی ضربھ بھ در مچند
  مھندسیاجازه ھست آقا -

 :  دھمی را تکان مسرم
  توایب -

 : گذاردی باز ممھی را ندر
 بده ی دو روزو ، مرخصنی ؟ ای کم کنوی ساعت کاریخوای آخر نمی روزانیبابا ا -

 می بھ کار و بارمون برسمیبزار بر
 : دھمی را تکان مسرم

 . اوج کاره ھا.  شھینم -
 : کندی را کج مگردنش

 .  کمتر کنویحداقل ساعت کار -
 : میگویم
 دی پروندشون قبل از سال جددی تموم ھست کھ بامھی کار نیکل. مکان نداره اصال ا -

 . مردم اعتماد کردن. بستھ شھ 
 : کندی ماخم

 اومده شی بده کھ کار پی لطف کن امروز بھ من چند ساعت مرخصشھیپس اگھ م -
 . برام

 : کنمی فکر میکم
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 . ستی نیمشکل. باشھ  -
 : کندی من و من میکم
  کجا ؟ی پرسینم -

 :  اندازمی ام را باال مشانھ
 ! داره؟یبھ من چھ ربط -

 :  لبخند بزندکندی میسع
  کتابشگاهی نمامی برمییخوایم -
 : کنمی تعجب نگاھش مبا
 ومدیتو کھ از کتاب خوندن خوشت نم -
 : خنددیم
 .  برم آش بخورمخوامیم. االنم دوست ندارم  -
 : کنمی چشمان گرد شده نگاھش مبا
 ی بریخوای کاسھ آش مھی تو بخاطر یعنی.  ی ھستختھی انسان فرھھیواقعا نمونھ  -

  کتاب؟شگاهینما
 : خوردی گره مشیابروھا

 . خوامی لواشکام منیاز ا.  ستی کھ ننیخوب فقط ھم -
 : رمی خنده ام را بگی توانم جلوی نمگری بار دنیا
 واقعا برات متاسفم -

 : کندی را کج مدھانش
 با صد من یشیبد اخالق کھ م.  میدیبعد از چند روز خنده شمارو ھم د! چھ عجب  -

 .  تحملت کردشھیعسلم نم
 : گردمی برمی بھ پوستھ قبلناخواستھ

 .  نشم برو بھ کارات برسمونی پشی ساعتی از مرخصیخوایاگھ م -
 : ردی گی می مظلومانھ اافھیق
 . میری مگھی ساعت دھیپس ما  -

 :  شودی مزی رچشمانم
 !شما ؟ -

 : گذاردی مشی را بھ نماشی ھادندان
 گھیمن و آرزو د -

 :  دھمی مرونی را پر صدا بنفسم
  کنن ؟لی آش مارنی مفی تشرشونمیا -

 :  دھدی را تکان مسرش
 ھویمنم .  می اون بود کھ برشنھادیاصال اول پ.  کتاب بخره خوادینھ بھ جان خودم م -

  ؟یایتو نم. بچھ ھام ھستن .  جونم ھست تازه شھره. ھوس آش کردم 
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 بھ سن باربد ی کھ پسردی آی ، نمشی ھاطنتیاصال بھ او و ش.  کنمی نگاھش میکم
 :  دھمی بھ نشانھ تاسف تکان میسر. داشتھ باشد 

 گھی ھارو ھم داشت دی نظمی بنی توقع ادی باشھی کارت باز مطی آشنا بھ محی پایوقت -
.  دی کارمندارو وسوسھ نکنھی بقدیفقط لطف کن.  دی ببرفیتشر.  ستی نیمشکل. باشھ . 

 .  سرکاردییحاالم بفرما
 .  رودی مرونی و با ذوق بکندی می آرامتشکر

 
 
* 
 
 یسکوت شرکت آزارم م.  دھم ی بھ بدنم می و کش و قوسکنمی را خاموش مستمیس

 ، بھ ھمھ زین کرده و امروز را لیروز قبل ، کار را دو ساعت زودتر تعط. دھد 
 .  داده بودمیمرخص

 .  بودمیِ سال زندگنی روز ، از بدترنی آخرفردا
 . دی رسی مانی بھ پای شروع شده بود و با گسی کھ با تلخیسال

 . یی گس تنھاطعم
درست .  روم ی منی شوم و بھ سمت ماشی کوتاه از شرکت خارج می قدم ھابا

 زی می سرخش را روی و ماھنی بساط فروش ھفت سی شرکت ، پسرکیروبرو
 .  پھن کرده استیبزرگ
 دی خری کھ برایبھ او و کسان. کنمی و در سکوت بھ او نگاه منمینشی منی ماشداخل

 کھ با پدربزرگش یطانیپسر بچھ ش. زن جوان و دخترکوچکش . ستندی ای مشیروبرو
 یلبخند روبھ .  روند ی خرند و می ، مندی آیھمھ م.  جوان یزن و شوھر. آمده است 

 ی و ھر بار کھ سرش خلوت مردی گی را مھا پسرک با ذوق پول.  شومی مرهیلبشان خ
 ی روی اراده ایلبخند ب.  شمارد ی اسکناس ھا را مزندی کھ برق میشود ، با چشمان

.  کوچک یدی اگر شده با خریحت.  کھ خوشحالش کنم خواھدیدلم م.  ندی نشیلبم م
 ی ، متوقف مرهی دستگی لحظھ رونی ، اما در آخررودی باز کردن در میدستم برا

نھ آن گندم .  ندارد یتی از اجناسش با حال و روز من سنخچکدامیچھ بخرم ؟ ھ.  شود
 امسال ، کنار کدام سفره دانمی نمیمن حت.  سرخ پر نشاط ی سبزه شده و نھ آن ماھیھا

پدر و مادر در خانھ شھره و شھروز در خانھ خودشان ھستند و . ، سالم را نو کنم 
در برابر .  یی از تنھایھستم و حجم بزرگ من. من ھستم و خودم . خودشان 
 مادر ، بھ دروغ متوسل شدم و گفتم کھ قرار است با دوستان مجردم ، دور یاصرارھا

 ملتمسانھ ی مادرانھ و نگاه ھایھای را با دلسوزدی سال جدخواھمینم.  میھم جمع شو
 . تنم شروع کنم سر و سامان گرفیبرا

.  کردن ندارم دی خری برایاقی اشتچی ھگرید.  اندازم ی بھ بساط پسرک میگری دنگاه
 .  فشارمی پدال گاز می را رومی تامل پای و بزنمیاستارت م
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 را ھم ونیزی حوصلھ روشن کردن تلویحت.  شودی ملی سال تحوگری ساعت دکی

 ی مدهیند.  چدی پی در گوشم ملی زنگ موبایصدا.  کشمی سرم میپتو را رو. ندارم 
از صبح چند بار تماس گرفتھ و اصرار کرده کھ بھ خانھ اش بروم .  است یدانم کھ عل

 تخت ، ی ، با دست رومیپلک بگشا  آنکھیب.  بوده است یو ھر بار جواب من منف
 : کنمی ، تماس را برقرار مرندهی نگاه بھ اسم تماس گی گردم و بی میدنبال گوش

 الو -
 می شوند کھ ھنوز از خاطر شبھای محو میی آشنای نفس ھای صداانی کشدارم مالو

 . نمینشی تخت می اراده روی شود و بیدھانم خشک م. کامال پاک نشده است 
 
 ) شانیپر( 
 
 
 

  شدمازمندی نبود من بھ بودنش نگری کھ دیوقت
 

  مرا دوست بداردتوانستی نمگری کھ دیوقت
 

  او را دوست داشتممن
 

  کھ رفت من بھ انتظار آمدنش نشستمیوقت
 

  او تمام کرد من شروع کردمیوقت
 

  او تمام شد من آغاز شدمیوقت
 
 !! چھ سخت استو

  متولد شدنتنھا
  کردنی تنھا زندگمثل
  تنھا مردنمثل
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 قرارداد دو سالھ ، کیبستن .  را پشت سر گذاشتھ ام ی سخت و پرمشغلھ اھفتھ
بخصوص آنکھ ، پروژه با وجود .  گذاشتھ است می شانھ ھای روینی سنگتیمسئول

ھر چند .  دارد یشتری بھ وسواس بازی مانند فرحبخش ، نیری سخت گیداشتن کارفرما
 ریاثر تحق.  سابق برخورد کنم یراحت  اش بھی با وجود تمام بزرگ منشتوانمیھنوز نم

ھر قدر کھ فرحبخش خودش را بھ آن راه بزند و .  شودی محو نمی آساننی بھ اایبرد
 مانند سابق است ، باز من آرامش و اعتماد بھ زی ھمھ چیی وانمود کند کھ گویجور

 . نفس سابق را ندارم
 با دخترش روزی ، جز آنکھ دشودی بھ صحبت درباره کار خالصھ ممانی ھاحرف

 کھ بخاطر نبودن پرستار در ییبای و زیدختر دوست داشتن.  ھم آشنا شده ام وشاین
 .  بودی نقاشدنی روز سال ، ھمراه پدرش آمده بود و تمام مدت در حال کشنیآخر
 و او ھم دمی پرسشی ھایچند سوال درباره نقاش.  با او تنھا شدم ،کنارش نشستم یوقت

 میماقتھا از حگری دیکی ادی ، دنشیبا د.  بھ او داشتم یحس خوب. کوتاه جوابم را داد 
.  بود وشای نبرده بودم االن ھمسن ننیاگر من ھم فرزندم را از ب.  زنده شده بود میبرا

 :دی صورتم کشیدست کوچکش را رو. د ی چکاری اختیاشکم ب
  شده ؟ دلتون تنگ شده براش ؟امرزی ؟ مامان شما ھم خدابنیکنی مھیچرا گر -

 اری اختیب.  بود کھ مادرش فوت کرده است ی معننی حرفش بھ انیا.  فشرده شد قلبم
 و دمییکف دستش را بو.  چشمم آمد ی زن داخل عکس جلودهیچھره رنجور و رنگ پر

 : دمیبوس
 . زمینھ عز -

 : دی پرسمظلومانھ
 ن؟یکنی مھیپس چرا گر -
 :  گفتماری اختیب
  شدهامرزیبابام خداب -

 ی جدا کرد و با چند مدادرنگشی از دفتر نقاشی و با سخاوت برگھ ادی را کشدستش
 :  گذاشتمیروبرو

 .  براشکشمی می نقاششھی مامانم تنگ میمن ھر وقت دلم برا.  دی بکشینقاش -
 :  بغضم را فرو دادمی سختبھ
 زمی عزیمرس.  یچھ فکر خوب -

 شد و مرا با دنی سرگرم کشدی بگویگری دزی چنکھی زد و بدون ای بخشتی رضالبخند
 .  جواب بھ حال خودم رھا کردیھزار سوال ب

 
 

 کابوس ھا ، جزءالبنفک نی ادنیھر چند د.  ام دهی شب گذشتھ را کابوس دتمام
از . مادر با پرند و فرھاد ،بھ بھشت زھرا رفتھ است .  شبانھ ام شده است یخوابھا

 نی وقت است کھ ایلیخ. رمیگی را در دست می و گوشکنمی خانھ استفاده میخلوت
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 شی را پس و پمی ام و حرفھادهی کششھ نقیادی زیروزھا و شبھا.رفتھ ام را گمیتصم
 دیبخصوص کھ در آستانھ سال جد. ونمی را بھ خودم و وجدانم مدنیمن ا.کرده ام 

 ھی طبق توصخواھمیم.  کرده امی خودم آشتی است کھ با خدای و چند روزمیھست
 . روانشناسم با اعتراف، از بار گناھم بکاھم

 نی محرم تری گردم کھ روزی می دوری لرزند ، دنبال اسم آشنای کھ می انگشتانبا
 .  بودمیشخص زندگ

 مانم تا ارتباط برقرار شود و در ھمان حال ، نگاھم را تا قاب عکس پدر کھ ی ممنتظر
 عکس ھم اخم کرده نی در ایحت.  آورم ی بخشش شده است باال منتی زینوار مشک

 ی کھ حتیآنقدر خال.ی از ھر احساسستی کھ خالی با وجود قلبی حتردیگیدلم م. است 
.  گره ابروانش ی روکشمیانگشت م.  نمانیب ی بھ بودن رابطھ خونکنمی شک میگاھ

 .  اخمش را تصور کنمی توانم صورت بی نمکنمی میھر چھ سع
 ... ی بودم ولنی باره اش ، غمگکی نبودنش ، از کوچ لی نبودنش ، از دلاز

 کھ مرا بھ یالو کشدار. چدی پی در گوشم مشی آشنای تصوراتم ھستم کھ صداغرق
 تمیر. کوبد ی منھی سوارهی خجالت خودش را بھ دیقلبم ب.کندی قبل متصل میروزھا
 خوردی کھ دستم بھ قاب مرمی را بگمی خواھم گلویم.  شودی خشک ممی تند و گلومینفسھا

 ی صدانی ترنییب شکستھ عکس پدر و با پاقا کنار.  زنمی زانو منی زمیھمانجا رو. 
 : زنمیممکن لب م

 سالم -
 ِی کھ بانی شکستن سکوتی براکشمی میقینفس عم.  جواب دنی شنستیی جای بتوقع
 :  جز خودمستی نی کسشیاصل

 من.... م  -
 ادداشتی کاش یا.  شده است یذھنم خال.  کلمات و جمالت را فراموش کرده ام تمام

 .  شکستی را می سکوت لعنتنیکاش او ، ا. کرده بودمشان 
.  رمیگی دھانم می و جلوکنمیدستم را مشت م.  بندم یپلک م.  کشمی میگری دنفس

 . کنمی نمدای پی جملھ مناسبچیزمان در حال از دست رفتن است و من ھ
 گمی متیتسل -

 : کنمی زده از شکستن سکوت و دانستن او زمزمھ مشوک
 ممنون -
 : کنمی بالفاصلھ اضافھ مو
  ؟یدیتو از کجا فھم -

 : زندی پوزخند مکنمی محس
 !؟ی خبر زنگ نزده بودنی دادن ایمسلما برا! خوب؟ -

 ترسم حرف یم.  شده ام مانیپش.  دھمی فرو میآب دھانم را بھ سخت. تلخ است لحنش
 .  بشنومنی توھدارمانی دنی ھم مثل آخردیشا.  را بزنم و او مسخره ام کند یاصل
 : دی گوی تر از قبل متلخ
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 . زود حرفتو بزن کار دارم -
 تن صدا نی ترنییبا پا.  بگذارم نیی پامی را از شانھ ھانی بار سنگنی ادیبا.  می بگودیبا
 : می گویم
.  کھ تو ذھنتھ یزی بدتر از چیلیخ. تاوانشم دادم .  کردم ی در حقت بدیلی خدونمیم -

 ... با. با مرگ پدرم .  دمیظھ کش کھ لحظھ بھ لحیبا زجر
 : کشمی میقی عمنفس

 . حاللم کن -
 :  بر سرمشودی آوار مشیصدا. بلند و پر صدا .  خنددیم
  ؟یری بگتی از من حاللی زنگ زددونھیشوھرت م! حالل ؟ -

 : چکدی اجازه میاشکم ب.  شی ازلحن متلک گوکشدی مری تقلبم
 میجدا شد -

 شود ی نمبمی نصیزی اما جز سکوت چکنمی آماده مشی ھانی توھدنی شنی را براخودم
 :  دھمیبھ خودم جرات م.  شودی باره خاموش مکیبھ . 
 یی ھایبخاطر تمام خوب.  کھ بھت کردم یی ھایبخاطر ھمھ بد. منو ببخش شھرام  -

بخاطر .  قلب بزرگ و مھربونتو نداشتم اقتی لنکھیبخاطر ا.  دمی و ندیکھ تو کرد
 ستمی و تو فکرت نتی تو زندگگھیاالن کھ د.  ندونستم توی قدر عشق پاک و واقعنکھیا

از .  دمیبر. خستھ شدم .  کشمی نمگھی دی ولھیادی زیلی خواستھ خدونمیم. منو ببخش 
 کنمیھمش حس م.  دهی رسی و زمان برام بدبختنی کھ دل تورو شکستم از زمیروز

 ... ی ولشھی تموم نمامی ، بدبختینو نبخش کھ می تا وقتدونمیم.  دمیدارم تاوان م
 : شودی مدهی شنی کھ بھ سختی آرامیبا صدا.  کندی را قطع محرفم

 ... یول. عاشقت بودم . من دوستت داشتم .  نکردم نتی نفرچوقتیمن ھ -
 : کندیزمزمھ م.  ادامھ صحبتش ھستم دنی شنمنتظر

 .  عمرمم با تو رقم خوردی روزانیبدتر.  با تو شکل گرفت می زندگی روزانیبھتر -
 :  نفس ببلعدکی را رامونشی پژنی تمام اکسخواھدی کھ مییگو.  کشدی میقی عمنفس

 . چوقتیھ.  بھ من زنگ نزن گھید -
 سیصورتم خ. قطع کرده است .  کنمی نگاه میبھ گوش.  شودی خاموش مشیصدا

 تنھا عذاب نی فھمم کھ ایاالن کھ بغض کالمش در گوشم نشستھ است ، م.  شودیم
 .  خواھدیدلم تکرار م.  کھ مرا وادار بھ زنگ زدن کرده است ستیوجدان ن
 .  پوشانمی را با کف دست مصورتم

 
 ی زندگشدی مکاش

 .  داشتتکرار
 .  بار داشتکی تکرار را ، الاقل

  برعکسساعتم
  ، و مندیچرخیم
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 نی گشاد اشدی مبرتنم
 . رھنیپ

  ، ، سرمشق آبی دبستان ، کودکآن
 ی جامی مادر ھم برایپا

 . خواب
  ،ی از دلواپسکردمی برون مخود
 . ی بھ دست ھر کسدادمی نمدل

 . ستی ناری ، خوب و بد ، بسی ھستعمر
 ! !ستی ھرگزقابل تکرار نفیح
 

  سال بعددو
 
 
 ) شانیپر( 
 
 

 یبا مھربان.  کنمی زحمت دو سالھ ام نگاه مجھی ام و با لذت بھ نتستادهی فرحبخش اکنار
 : دی گوی خاص خودش متی با جدختھیآم
 مجتمع ھی.  کھ مد نظرم بود یزی ھمون چقایدق.  شده یواقعا عال.  خانوم یخستھ نباش -

 قھی کھ جز سلی منحصر بفردنیزایبا د.  ی رفاھلی امکانات و وساھی با کلیحیتفر
 . ومدی برنمچکسی مثل تو از عھده ھیمتخصص

 :  مفردش خو گرفتھ امیرھای وقت است کھ با ضمیلیخ
 نی حاضر نبود پروژه بھ ایھر کس.  دی کھ کردیممنون از اعتماد. نظر لطفتونھ  -

 .  مثل من بدهی بھ تازه کاروینیسنگ
 :  دوزدی را بھ چشمانم مقشی و نگاه عمستدی ای ممیروبرو

 کھ بھ یدونیم.  ی شناسی منو خوب مگھیتو د.  استعدادش نطوریھم.  ی داشتاقتشویل -
 ، گمیبارھا بھت گفتم ، بازم م.  خودمو دارم ھی و وسواس کارکنمی اعتماد نمیھر کس

. اعتماد بھ نفست . ی چند سال باھاشون کار کردم فرق داشتنی کھ تو ایتو با تمام کسان
 .  نابتی ھادهیا. تسلطت بھ کار 

 : دزدمی را منگاھم
 دیکنی منو شرمنده مشھیشما ھم. ممنون  -

 : دیگوی میدی دھدو تاکی مرونی را پر صدا بنفسش
 !! شما -

 ی مردچی است ، ھیگری آرامش دری فکرم درگی کھ تا زمانمی چطور بھ او بگودانمینم
 . مفرد نخواھد شدمیبرا
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 : دی آی جلوتر میکم
.  ی داشتھ باشتی جواب منفی قانع کننده برالی دلھیمنتظرم . من ھنوز قانع نشدم  -
 نی و تو امی شناسی رو مگھی بھ سھ سالھ کھ ھمدکینزد.  ھستم ی کھ آدم صبوریدونیم

 دادم شنھادیھشت ماه قبل کھ بھت پ.  شده شتری ، شناختمون نسبت بھ ھم بریدو سال اخ
 و ما بھ درد ی الزمو ندارھی ھنوز آمادگیگیاالنم کھ م.  یر بھ زمان داازی کھ نی، گفت
 . یاری قانع کننده نملی دلھی ی حتیول.  میورخیھم نم

 :  دودی بھ سمتم مدنمی با دوشاین.  ردیگی شدن نگار فاصلھ مکی نزدبا
 سالم -

 وصف بای دخترک زنیعشقم بھ ا.  کشمی و او را در آغوش مکنمی را باز مدستانم
 :  استینشدن

  ؟یخوب.  زمیسالم عز -
 :  دھدی را تکان مسرش

 می کردی با صدف بازیکل. عمھ مارو برد پارک .  خوبم یلیخ -
 : دی گویم.  کنمی می دھم و احوالپرسی نگار دست مبا
مگھ دل .  شده ی طراحی بچھ ھا عالھیچقدر محوطھ باز.  زمی عزیخستھ نباش -
  دوتا ؟ بھ زور آوردمشوننی اکندنیم
 :  خندمیم
 یکنی مدییخوب خداروشکر کھ تا -
 :  پرسدی و آرام مکندیبخش اشاره م ابرو بھ فرحبا
  شده ؟یچ -

 :  دھمی را تکان مسرم
 دونمینم -

 : کشدی مینگار آه کوتاھ.  می او را بگوی ناراحتھی اصللی ندارم دلدوست
 . ختھی بھ ھم ریلی خی کھ بھش جواب رد دادیاز وقت -

 و ھمانطور زنمی اسم فاطمھ لبخند مدنیبا د.  زندی ام بھ موقع زنگ می گوشخوشبختانھ
 : رمیگی از آنھا فاصلھ مکنمی میکھ عذرخواھ

 ؟ی خوبزمیسالم عز -
 : کندی سالم مجانی ھپر
  ؟یستی در دسترس نچوقتی ھییبابا کجا -

 : رمی اش بگدهی نادکنمی می سعی ولکنمی نگاه فرحبخش را حس مھینیسنگ
 سر پروژه ھستم -

 : زندی مغر
 بداخالق ، غر یسایخوب پس برو تا اون نک.  شده ھا یعجب پروژه ا!  بابا یا -

 شمیمزاحمت نم. غراش شروع نشده 
 :  خندمیم
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 ی فرشتھ نجاتم شدیی جوراھی.  یاتفاقا بھ موقع زنگ زد -
 :  خنددیم
 تو چھ قایخوب حاال بگو دق.  ستی نی فرشتھ نجاتت ھستم شکشھی من ھمنکھیدر ا -

  انداختھ بود کلک ؟تری گواری نکنھ کنج د؟ی بودیتیموقع
 : کنمی نثارش می اوانھید
 بپرسھ چرا بھ خان خواستیتازه م.  نجاستینگار ا.  واسھ خودت ؟ نھ بابا یگی میچ -

 .یداداشش جواب رد دادم کھ تو زنگ زد
 : چدی پی در گوشم مادشی فریصدا

 زنگ ای بردھی ؟ نکنھ باز خواھر نانتیخوب چرا جواب رد داد.  ی ھستیعجب احمق -
 زده

 :  ندارم درباره سھا بد صحبت کنددوست
 زنھی زنگ می احوالپرسی براشتریب.  ھی دختر خوبیلیسھا خ.  ینجورینگو ا -

 : زندی مغر
 و اصرار زدیپس اون بار عمھ جان من بود کھ ھمش از عشق برادرش حرف م -

  ؟ی دو سر بدیوالی بھ اون ھگھی فرصت دھیداشت 
 : کشمی می کوتاھآه
 خواستیم.  رهی مرانی از اشھی ھمی داره براایفقط گفت برد. نده خدا اصرار نکرد ب -

 کی گرده بھ حداقل ی برمنیدر ضمن ا.  بھش ندارم ی حسچی ھگھیمطمئن شھ کھ د
 . سال قبل

 : زندی مداد
 اون نامرد تورو نابود کرد ، حاالم داره ؟یپس چرا تو بھ فرحبخش جواب رد داد -
 خودتو زجر کش ی تو ھنوز داری بھ عشق و حالش برسھ ولگھی کشور دھی رهیم
 . یکنیم

 خودم بودم و می ھایتنھا عامل بدبخت.  نبود نابودم کرد ای بردنی کھ اگذردی ذھنم ماز
 .  ام نبودی حامچگاهی کھ ھیمرد. قبلتر از آن پدرم 

 :  ھنوز ساکت نشده استفاطمھ
 ی زحمتچی ھیتازه ب.  دوستت داره یولدرستھ اخالق نداره .  جون سایبچسب بھ نک -

 ، چطور رو ییبای ھمھ زنی من با انیبب.  آخھ یاقتی لیچقدر تو ب.  یشیدختر دارم م
 . کنمیاصال درکت نم.  شھ دای گمشده ام پمھیدست بابام موندم و ھنوز منتظرم ن

 : ردیگی و شرطش خنده ام مدی قی حرف زدن باز
در ضمن بنده خدا اصال بد اخالق .  کنھیگفتھ صبر م.  منو قبول نکرده یجواب منف -
 . ستین

 : کندی نثارم میی بابابرو
.  یاری می چربی ناز بی داردمیشا.  سرکار ی منو گذاشتای ی تختھ کم دارھیپس کال  -

  فعال؟یکار ندار. باشھ برو بھ ناز و نوزت برس 
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 : زنمی ملبخند
 . اول دارم خبر دستھھیچرا برات  -
 : کشدی می بلندغیج
  ؟ی کرددای گمشده پمھی ؟ برام نیگیراست م.  یوا -
 : خندمیم
 . پرند بارداره.  بھت بگم خوامی می روابط پرند و فرھاد بودریگی پیلینھ کھ خ -

 : دی گوی میجانی پر ھزمیعز
 کیحتما از طرف منم بھش تبر.  خوشحال شدم براشون یلیخ. خوب خدارو شکر  -

 . بھ مامان مھربونتم سالم مخصوص برسون. بگو 
 کھ نمی بیاو را م.  اندازم ی مبمی را داخل جی گوشی و بعد از خداحافظکنمی متشکر

 . کندینگاھم م
 .  پر مھری ولی ھمان نگاه جدبا

 اگر او ازدواج کرده دیشا.  شود ی مدهی دو سال فکرم بھ سمت شھرام کشنی تمام امثل
 ... اما.  دادم ی می بھ خودم فرصت دوباره ایراحت تربود ، با وجدان 

 یکم.  زنمی می اراده ایلبخند ب.  من است ینگاھش ھمچنان رو.  رمیگی را باال مسرم
 . دی آی کوتاه بھ سمتم می و سپس با قدم ھاکندیصبر م

 
 

  نباشنگران
  من خوب استحال
  بزرگتر شده امی کمفقط
 دهی قد کشعقلم

  متبلور شدهشعورم
  کوچک شده اندمی ھایدلتنگ

 می در فاصلھ کوتاه لبخندھا و اشکھاو
 … کنمی ام زندگآموختھ

 
 

** 
 
 
 ) شھرام( 
 
 
  ، گرفتم بخندمادی
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 . ببخشم
 ستمی نخدا
 ... اما
  اش بزرگ شده امھی ساریز
 
 

 :دیگوی و بعد از زدن چشمک مزندی ممی محکم بھ بازونینازن
 . شھی نمداریانشا تا برگشت ما ب.  میگردیما زود برم. پس حواست بھ بچھ باشھ ھا  -

 : دی آی باربد از پشت سرش میصدا
 نای اومدن زنگ بزننای انیآرت! عمو  -

 .  بندمی و در را پشت سرشان مکنمی حوالھ اش می پسرمچشم
 ی مدل عمو گفتنش ، مرا بھ خاطره آن روز منی ھمھ سال باز ھم انی از گذشت ابعد

 . کشمیکنار عسل دراز م. برد 
 شھره کنارم نشست و ی ھای از مھمانیکی کھ در کنمی آن روز را فراموش نمچوقتیھ

 :  مردانھ گفتیبا حالت
 !عمو؟ -

 :  و پر منظور گفتھ بود کھ متعجب شده بودمظی عمو را غلآنقدر
 جانم ؟ -

 :  بوددهیپرس
 ؟ی مامان منو دوست دارشما -
 :  تعجب نگاھش کرده بودمبا
 ؟یکنی می فکرنیچرا ھمچ -

 :  کرده بوداخم
 ؟ی کردی خونھ بابابزرگ ازش خواستگاراطی اونروز تو حدمیشن -

.  خنده ام گرفتھ بود اوردی مرد خانواده بودن را در بی داشت ادای بھ شدت سعنکھی ااز
 : ا نشکنم را کردم کھ غرورش رمیاما تمام سع

  ؟ی بودسادهیشما گوش وا -
 :  کرده بوداخم

 من فقط نگران مامانم بودم.  رینخ -
 :  زده بودملبخند

  ؟یاالنم نگران مامانت -
 :  آنکھ اخمش را باز کند گفتھ بودیب
 فکر ی اگھی دچکسی بھ ھتونھی مامان گفت کھ اونقدر عاشق باباست کھ نمدمیمن شن -

 . کنھ
 :  کرده بودم کھ نخندمیسع.  بود دهی شنمھی را نصف و نمانی حرفھاکال
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  ؟یپس چرا ھنوز نگران -
 : با ھمان اخم.  چشمانم زل زده بود در
 . دی من بمونی عموشھی شما ھمخوامیمن م -

 را محکم و پر غرور شی دو سال گذشتھ بود و او ھنوز عموکی آن روز نزداز
 . گذارمی ھم می خندم و پلک رویم.  گفتیم
 
 
 را میھمانطور کھ با دستان کوچکش موھا.  کنمی عسل چشم باز مھی گری صدابا
 و او را در نمی نشی ممیبا وحشت سر جا.  آورد ی بھ زبان می کلمات نامفھومکشدیم

 : کشمیآغوش م
. بخند غرغرو.  چرا خوشگلم ؟ بخند عسلم ھی شما ؟ گری پا شدیک!  زمیجونم عز -

  ؟ی بخندیخواینم
اصال .  کنمیبھ ساعت نگاه م.  ردیگی اوج ھم مشی ، صداچی شود ھی کھ نمساکت

 باشد ، ختھی را بھ ھم نرمی موقع برنامھ ھای خواب بنیا. خوابم برده است ی کدمینفھم
 :  دھمی شوم و تکانش میاز جا بلند م. خوب است 

  ؟یدیترس . نجامی من انیبب.  زمیباشھ عز.  نکن ھی باش و گریدختر خوب...  سیھ -
 : دی گوی مدهی بردهیبر
 .. ا..م... ا ..م -

 : زنمی اش ، عقب میشانی پی کم پشتش را از رویموھا
 . ادی ؟ االن میخوایمامانو م -

 : رومی می بھ سمت گوشیدیبا ناام.  دھد ی ادامھ مشی زدن ھاغی بھ جھمچنان
 . باشھ دختر خوب.  ادی بزنمیاالن بھ مامان زنگ م -

 : دی آی آرزو از پشت سرم میصدا
 . حتما گرسنھ است.  ارمی برشوی لحظھ صبر کن من برم شھی.  شد داریِاوا ب -

 :  رومی ھم دنبال سرش ممن
  کردن ؟ کجا رفتن ؟ریچقدر د -

 : دی گوی مکندی را پشت دستش چک مری شی کھ دماھمانطور
 کشت خودشو. بچھ رو بده بھ من  -
 : رمیگیمتش م بچھ را بھ سلی کمال مبا
  اخالق شده؟ی بنقدری رفتھ ای بھ کنیاوف ا. منم کشت  -

 : زندی مییبای زلبخند
 . خورهی می چھ جورنیبب.  یگرسنھ بود طفلک.  ادی دلت میآخ -

 . کنمی عسل بھ او نگاه می جابھ
 کرده یمی مالشیآرا. مادر شدن ، ھمدم و ھمراه بودن .  دی آی مادر شدن بھ او مچقدر
حس .  شودی پر احساسش غرق می ھای آورد و نگاھم در آبینگاھش را باال م. است 



 596 

 دانم ی شده ام را نمرشیچطور ذره ذره درگ.  شود ی مقی بھ وجودم تزریخوب
 پر ی بودنھاشھی ھم بخاطر ھمدیاش.  چشمداشتش ی بی ھای مھرباندبخاطریشا.

 کھ یی ھاامیپ.  کننده اش باشد دواری ام پر معنا وی ھاامی تواند با پی میحت. احساسش
 .  را از خاطرم زدودیی وفای داد و طعم تلخ بی آشتینرم نرمک مرا با زندگ

 اش دلم را بھ درد یمانیابراز پش.  بودم ختھی ، باز بھ ھم رشانی تماس پرنی از آخربعد
 ی بھ اشتباھش نمی زمان پچی خوشبخت شده بود ، ھای دانستم اگر با بردیم. آورده بود 

 ، دلم را شکستھ است و آرامشمان را چی کھ بخاطر ھدی فھمی زمان نمچیھ. برد 
 زمان ، خواھان چی سرم شاھد بود کھ ھی باالی خداماا. دستخوش طوفان کرده است 

 لحظھ ھا را نی عشق من بود و با او ناب ترنیاو اول.  و خرد شدنش نبودم ینابود
اما . کردمی اش فکر نمی زمان بھ سردچی کھ ھنیق آتش عشکی.تجربھ کرده بودم 

 برد نی باز حرمتھا را.  کھ با اشتباھش کمرم را شکست ،خرد شدم یوقت. خاموش شد 
 .  برگشت نگذاشتی برای راھچی ، ھقیو با سپردن خودش بھ آن نارف

 ، در وجودم جوانھ زده دانمی کھ متیمھم احساس.  ستی چھ کھ ھست و بود ، مھم نھر
آن روزھا تمام شده بود و من اگر با او عشق را تجربھ کردم با آرزو آرامش را . است 

.  اندازد ی ام ، صورتش گل مرهی نگاه خریز.  ی آرامش مثال نزدنکی. لمس نمودم 
 و دزدینگاه م.  کنمی می خودداری و بھ سختومشی وسوسھ مفشی لمس پوست لطیبرا

 : ردی گیاصلھ م فشھیمثل ھم
 . گردنی برمی و علنازیاالن پر. من برم عوضش کنم .  شدری سیفکر کنم حساب -

 : کشمی میقینفس عم.  سخت است از احساس صحبت کردن چقدر
 ! آرزو -
 : دی گوی آنکھ بھ سمتم برگردد میب
 بلھ ؟ -

 :  دھمی دھانم را فرو مآب
  ؟می حرف بزنشھیم -

 رخش را بھ می ندھدی را دست او مدی گذاردو ھمانطور کھ خرس سفی منیی را پاعسل
 : گرداندیسمتم برم

 ؟یدرباره چ -
 : کشمی میقی عمنفس

 کھ یی ھر دو نفرمون از کسایی جوراھی.  تجربھ ی و نھ بمیمن و تو نھ بچھ ا -
خانواده ھامون .  می شناسی رو مگھی وقتھ ھمدیلیخ.  می ضربھ خوردمیدوستشون داشت

.  دو روزه گرفتھ نشده یکی می تصمنی بگم ؟ ایچھ جور. راستش .  ھم آشنا شدن با
 .  فرصت مناسب بودمھیفقط منتظر .   باھات حرف بزنمخوامی وقتھ کھ میلیخ
 : کنمی مکث میکم
  ؟می بدگھی فرصت بھ ھمدھی ھینظرت چ -
 : دی گوی آنکھ نگاه کند ، پر بغض میب
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  ؟ی خواستگاریعنی نیا -
 :  دھمی را بھ نشانھ مثبت تکان مسرم

 یاگھ تو موافق باش -
 : داردی قدم کوتاه بھ سمتم بر مکی
 ؟ چون ی بود کھ گفتیینای ھمالتی ؟ دلی با من ازدواج کنیخوایچرا ؟ چرا م -

 ؟یی فرار از تنھاای با ازدواجمون ندارن ؟ ی ؟ چون خانواده ھا مشکلمیھمدرد
 بود نیکھ اگر ا.  ستی نلی دالنیلم است کھ بخاطر امس.  کنمی نگاه مسشی چشمان خبھ

 ری از قلبم اسیگوشھ ا.  کردمی دادم و دو سال صبر نمی مشنھادی بھ او پنی، قبلتر از ا
 : می گوی میبھ سخت.  شده است شی ھایمھربان

 من ، دوستت دارم... من .  ستی ننیفقط ھم. نھ  -
 : رمی گیدستش را م.  دارمی قدم بھ سمتش برمکی.  شودی مسی خصورتش

  ؟یکنیبا من ازدواج م -
 شود و من در ساحل امنشان آرام ی ام مرهی احساس ، خزی مواج چشمانش ، لبریایدر
 کھ زالل چشمانش ، صادقانھ ، دست دلش ی وقتستی جواب ندنی بھ شنیازین.  رمیگیم

 . کندیرا رو م
 : دکشی مرونی ، دستش را بی و او بھ آرامزنمی ملبخند

 . انی عسلو عوض کنم االن مامان و باباش میمن برم لباسا -
 :کنمی شوم و فاصلھ را کم می مرهی صورت سرخ شده اش خبھ
 ممنون -

 : ردیگی را گاز ملبش
 ؟ی چیبرا -
 :  چسبانمی ام منھی اراده سرش را سیب
 . رمیگی کھ از بودنت می حس آرامشیبرا.  بودنت یبرا -
 : ردیگی خجالت فاصلھ مبا
 می حسو بھ ھم منتقل کننی امی بتونشھی ھمدوارمیام -

 .  رودی بلند بھ سمت اتاق می و بعد با قدم ھاکندی نگاھم میکم
باور کرده .  می توانی دانم کھ میم.  کنمی اش نگاه می خالی و بھ جاکشمی میقی عمنفس

کھ در مناسب .  در نظر گرفتھ است ی تمام انسان ھا ، معجزه اریام کھ خداوند در تقد
 کی تواند ی معجزه منیا.  خواھد کرد ی ، از آن پرده برداری زمان از زندگنیتر

 باشد کھ منتظر بوقوع یگری خاص دزی چھر ای اتفاق خاص کیشخص خاص ، 
 ، منتظر معجزه خداوند شھی ھمدی ، بایباور کرده ام کھ در زندگ.  می نبوده اوستنشیپ

 . باشم
 :  پرسدی می با خوشحالنینازن.  روم ی باز کردن در می زنگ برای صدادنی شنبا
  روباه ؟ای یریش -
 :  کوبدی را بھ ھم مشی کف دستھانازیپر.  خندم یم
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 دیخوشبخت باش -
 : دی آی باربد از پشت سرشان میصدا

  ھنوز؟ومدنی ننای انیآرت! عمو  -
 :  پاشمی را بھ صورتش ملبخندم

 . رسنیاونام کم کم م -
 : دی آی پر ، داخل می با دست ھایعل
 .  کمکدییای وقت نھی -

 : رمیگی را از دستش مدی خری ھاپاکت
 . گھی دی جورشم بکشدی بایکنی مھمون دعوت میوقت -

 : زندی مپوزخند
  و بنده مھماندیفعال کھ شما صابخونھ شد -
 :  خندمیم
 زبانینھ م. تا االن  بنده پرستار بچھ شما بودم رینخ -

 : آوردی مکی را نزدسرش
  ؟ی خانوم پرستارو جلب کنتی رضای پرستار تونستیحاال آقا -

 :  دھمی را تکان مسرم
 آره -

 : زندی ملبخند
 یکنی کھ خوشبختش مدونمیم. مبارک باشھ  -
 

 .  دانم کھ اوستیم.  کندی خنده را مھمان لبم مامکی پدنی رسیصدا
 
  ، کردن استی درست مثل نقاشیزندگ" 

  ، بکشدی را با امخطوط
  ، را با آرامش پاک کناشتباھات

  ، مو را در صبر غوطھ ور کنقلم
 "  با عشق رنگ بزنو
 

 ، بلکھ بخاطر امینھ بخاطر پ.  ردیگی خنده ام مامکشی بار بعد از خواندن پنی اولیبرا
 ی و جوابش را مگذارمیرا کنار م دیترد.  کرده است ری ذھنم را درگانھی کھ موذیفکر
 : دھم

 
 
 بوسمتیآھستھ م" 

 تی لبھاکھیطور
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 ! " انددهیِ کنند خواب بوسھ دفکر
 

 : شنومی را منی نازنی بعد صدای و کمزنمی ارسال را مدکمھ
 شروع طنتاشوی نشده ، شھرام شیچی ؟ نکنھ ھنوز ھی مثل لبو سرخ شدی خوندیچ -

 . خدا بھ دادت برسھ. کرده 
 یبرا.  لحظات ناب نی ای خدا را براکنمیو شکر م.  و از تھ دل قیعم.  زنمی ملبخند

 . ردی دوباره در وجودم شکل گکردمی زمان فکر نمچی کھ ھیاحساس
 
 

 ... را تو بسازیزندگ
 
 .. حرفی بیری بدان ساز کھ سازند و پذنھ
 

 .. جنگ، تو بجنگیعنی یزندگ
 

 .. عشقیعنی یزندگ
 
 ... بدان عشق بورزتو
 

 ، رنگ، تو چنان پر رنگ باشیعنی یزندگ
 

  را تو بکشتی زندگتابلو
 

 ی حس، تو پر از احساسیعنی یزندگ
 

 ی عشق بشو، تو خودت الماسمعدن
 

 روزگارت خوش باد!  آواز است، بھ چکاوک بنگریزندگ
 
 
 
 انیپا
 
 
 



 600 

 www.98ia.com:منبع
 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا


