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 تو دیبه ام یاله

 

 گذارمیم ابانیخ يسنگفرش ها يرا ارام بر رو میقدمها

 ارامتر یهم کم باز

 که ستییمنزلگه ادمها نجایا

 اند دهیبه ارامش رس شانیهایغبار روز مره گ در

 که ییادمها

 کنندیقهوه پنهان م یرا پشت فنجان شانیزدگ خواب

 که ییادمها

 دلقک رنگ شده انی، به شکلک گر خندندیم

 من را یرانیو يبنواز ضجه ها ارامتر

 نکن داریشهر را ب نیبه خواب رفته ا يادمها

 هم ارامتر بنواز ، باز

 بنوشند نیریاسپرسو را هم ش یحت بگذار

 

 

 

 

 

 :گفتار  شیپ

 

 .عرض سالم  با

 یعاشقانه ، ول یعنی کیاز رمان حذف کرد ، رمانت شهیعاشقانه هست ، عشق رو نم یرمان اجتماع هیرمان  نیا

 عاشقانه ها نیچسبوند به ا شهیاجتماع رو م

 یهم کم دیبودم فکر کنم ، شا رستانی، سال اخر دب شیوقت پ یلی،خ دمیمجله د هی يورمان رو من ت نیا دهیا

اش  گهیدوست بود که به دوست د کیمجله درباره  يچاپ شده تو یو خب موضوع داستان واقع... قبلتر  یحت
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تموم  خوامیکه م گفتیبود م خواستهکه نا گفتیداستان م يراو... همسر اون شده بود  غهیکرده بود و ص انتیخ

من ، من  یول...  شهینوشته م يراو يداستان به پا نیراست و دروغ ا...  دوننیکه خانواده ام نم گفتیکنم م

 نیها کم کردم و رسوندم به ا تیهاش و منفور بودن شخص یاز اون تلخ یو کم چوندمیپ یداستان رو کم

 ، دیبخون دییخوایکه االن م یرمان

 ، دیتوجه کن ییزهایچ کیبه  خوامیم فقط

 اول طالق و برخورد ادمها با طالق مورد

اتفاق هم که افتاد  یول فتهیبشه که اتفاق ن یسع دیشکست ، و مثل تمام شکست ها با هی،  ستیجزام ن طالق

کنار  دیبا مهر طالق و اسم مطلقه گشتن رو با... باهاش ساخت و بعد فراموشش کرد  دیباهاش کنار اومد با دیبا

 گذاشت و از نو شروع کرد

 دوم مورد

 تی، محرم يو زن صبغه ا غهیص کلمه

به  غهیاسم ص رییخوند که با تغ دیداستان خواه نیواقعا بد جا افتاده و تو ا يا غهیجامعه مون زن ص يتو

 گهید یوابستگ نیو ا...  ارهیم یوابستگ غهیو ص تی،محرم ستیساده ن ی، ول ادیچقدر ساده به نظرم تیمحرم

 کنهیو چشمها رو کور م دهیرو نم ییاجازه اشنا

 بعد و

 ... حیصح يریگ میو تصم يریگ میبحران و تصم تیریاستقالل داشتن و نحوه مد اموزش

 دیکه نبا ی، در صورت کنندیم تیمرد بودن ترب کیبه  یشوهر کردن و متک يها از اولش دختر رو برا خانواده

خوردن وبلند شدن  نیزم ي، برا شرفتیپ يکنند ، برا تیجامعه بودن ترب يتو ياون رو برا دیبشه ، با ينطوریا

... 

 منظور انتخاب نشدن ، ی، ب دیدقت کن یها رو و اسم ها رو کم یلیها ، فام تیشخص درباره

 دیری، شما شکننده در نظر بگ فینرم و لط یعنی،  پکیا

 برافراشته ي، محکم قو افرا

 نداره حیبه توض يازی، ن بایشک

 محبت کننده و اهل محبت هستش یلیفام نی، من برداشتم از ا یمحب
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شدند به خاطر  فیبودند و ضع يشدند و خوب بودن و بد شدند و قو نییباال و پا دیدیها هم اگر د تیوشخص

 ... گذارنیم شیمختلف به نما يها تیمختلف از خودشون شخص طیادمها تو شرا... بوده  طیها و شرا تیوضع

و 

انگار  گردندیهم برم یو راض رندیم یکه تنها به قاض یحق به جانب يما ، ادمها یطرفه زندگ کی يداستانها

 ...نداره  یهنوز هم تمام

و 

 ... مانیدهایترد

 

 : یباق رضایعل ياز اقا ذارمیمن فقط شعر م دهامونیترد يبرا

 عالقه يابتدا نیهم از

 استخاره گرفته اند يبو دستانت

 اغاز شود دیکه با ترد یاما من از عشق دانمیرا نم تو

 ترسمیم

 

 

 دیلذت ببر دیرمان گذاشت نیا يکه به پا یاز ساعت دوارمی، ام نکهیا و

 حق ای

 

 

 

 

بچه گانه بود ژستم ،  يادیبود ، ز نیی، سرم پا واریداده بودم به ستون کنار د هیو زده بودم به پشتم و تک دستام

 غهیکه با شوهر ص یکرده طالق گرفته برا زن یکه زندگ یبرا زن گذرونهیکه داره دوره دکتراش رو م یبرا زن

 نداشتن ، برکه خانواده اش از وجودش خ يقرار داشت ، با همون شوهر شیا

 با خودم فکر کردم یکم
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بودم  دهید يادیشناخته بودم ز يادیکرده بودم ز یزندگ يادیو چند سال عمر کرده بود ، ز ستیکه ب یزن برا

 دهیساله درد کش 80 70زن  ریپ هی، قده  گذشتیکه تو دلم م ییزایچ نیهضم همه ا يجوون بودم برا یلی،خ

 بودم تجربه کرده بودم ، دردناك تجربه کرده بودم

 هیبودم  يعادشالم کنارگوشم رو قلقلک داد ، اگر تو حالت  ریدست مردونه از ز هیبود  نییکه سرم پا همونطور

 دهیخبر عمرم رو شن نینبودم ، شوکه بودم ، بدتر ي، اما در حالت عاد کردیلبم جا خوش م يلبخند بزرگ رو

 يا گهیبودم ، بدتر از هر خبر د

 و باال اوردم ، اروم در گوشم گفت سرم

 قرار گذاشت شدیعاشقانه تر هم م يجاها-

نگاش کردم ، اونم داشت  قیشد ،دق شیمشک يداغش که خورد به گوشم چشام زوم مردمک چشما ينفسا

جامعه من رو  نیکه ا زدمیو من داشتم دست و پا م خوندیداشت درس م يکار ی، از سره ب گرفتیم يدکتر

الاقل  اینه ک پاك میشونیمهر پر رنگ طالق رو از رو پ نیدرس خوندن ا دیتا شا زدمی، داشتم زور م رنیبپذ

 محوش کنه ، یکم

 ؟ میبر-

 نییو انداختم پا سرم

 یاتفاق افتاده بود ؟ چطور همه چ نیکنار ستون رو جا به جا کنم ، چرا ا کیکوچ يها زهیکردم سگر یپام سع با

 بود ختهیبه هم ر

 يسادیچرا وا پکیا-

 دمیرو قورت دادم ، اروم پرس بغضم

 ادامه داره ؟ یتا ک يباز نیا-

 ؟ گربه شاخت زده ؟ ي؟ از دنده چپ بلند شد پکیبازم چت شده ا-

 تموم بشه ؟ شهیتموم بشه خسته ام ، نم خوامیفقط م-

 تموم بشه ؟ یچ-

 يباز نیا-

 هیعاشق هیاسمش زندگ ستین ياسمش باز یگیکه م ینیا-

 ؟ کشهیطول م یتا ک-
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 ییتو بخوا یتا وقت-

 و گفتم نییو انداختم پا سرم

 بره شیپ یکی نینرفته که ا شیبه خواسته من پ یچیوقت ه چیه-

 یکنیام م وونهید يتو چند روزه چته ؟ باور کن دار پکیا-

 من تموم شم نکهیزود تمومش کن قبل ا-

 زد داد

 کنمیم ي، برا خاطرت هر کار خوامتیمن م-

 داد زدم یو منم عصب ختنیر اشکام

 انتهیحرف زدن با تو خ انتهیقدم زدن با تو خ انتهیتو خ دنید-

 تر و گفتم نییصدام اودم پا رنج

 کنم ؟ کاریمن چ ارهیدر ب مارستانیاگر دوباره سر از ت-

 گفت اروم

 میتو زندگ یمونیفقط تو م ییاگر تو بخوا-

 محکم زدم تو گوشش دهیکش هی

 بود تو چشم حلقه زده بود قهیکه چند دق ی، اشک ختیرو که زدم اشک خودم ر اون

 ذوق ذوق کرد دستم

بود ، ادما که  بیبراشون عج یلی، خ کردنیرو به اطراف چرخوندم ، چند نفر داشتن با تعجب نگامون م نگاهم

 زننینم دهیبه هم کش ابونیتو خ

 فرستادم ، نییو با اب دهنم پا بغضم

تموم کنم اما االن مطمئن  مهیسه سال و ن ایام رو سه ساله  يدوره چهار ساله دکتر تونمیم کردمیفگر م قبال

که معدل  یکنکور وزارت بهداشت بود ، زن کیکه رتبه  یکه نه زن ي، دختر کنمیساله هم تمومش نم 10بودم 

، سه ساله که در جا  زنهیم جیساله که گ هنمره رو اورده بود ، االن س نینامه اش بهتر انیکه پا یالف بود زن

 افکار مخدوش تمومش کنم ؟ نیبا ا شهیتموم شه مگه م دوره دکترام کنمی، اصال فکر نم زنهیم

 ؟ دمیرس نجایشد که به ا یچ
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 زنهیخراب کردنام فقط به به خودم صدمه م نیا کردمیبود که خراب کردم ، فکر م نیا دونستمیکه م يزیچ تنها

 دنیصدمه د کردمیکه فکرش رو م یاز اون شتری، ب دنیهم صدمه د هیکه خراب کردم و بق فهممیاالن م یول

 یکس دهیعذابت م دنشید یکه حت یبخواب یکیسال با  4 ستیکه به خودم زدم ، کم ن ياز صدمه ا شتریب یحت

 با خانواده ام هم رو راست نباشم ، ی، اون باعث شده که حت دهیم انتیکه نگاه کردن بهش بهت حس خ

، سخته  یقسمت کن یکیرو با سخته سهمت  یلی، خ یرو از هم جدا کن انتیحس دوست داشتن و خ سخته

که  يشارژ هیثانو مکارتیس هی يشد یتو نباشه ، سخته فکر کن يمرد برا نیکه ا يو به خودت حق بد ینیبش

 ؟ خواستمشی، م خواستمشیمن که نم یدائمه ، ول مکارتیس هیزاپاس 

بود  نیا تیدروغ بود نخواستنش ، واقع ی، ول خوامشی، نم خوامشی، نم خوامشینم گفتمیاش به خودم م همه

قشنگش با  يبا اون لبخند جذابش با اون حرفا شییاون و نخوا شهیبا همه وجودم ، مگه م خواستمشیکه م

 اون اغوش گرمش ،

 میبر ایب پکیا-

 و براش تکون دادم و گفتم سرم

 مدت بهم وقت بده هی-

 ؟ یوقت چ-

 زدم لب

 وقت فک کردن-

 ؟ یفک کردن به چ-

، خبر نداشت ،  دیرسیم شیزندگ يارزو نی، خبر نداشت ، داشت به بزرگتر شدی، داشت پدر م ختنیر شکاما

اگر  خواستیمراقب بودم ، دلم م شهیاز دستم در رفته بود ، هم... خبر نداشت ... بچه اش و بندازم  خواستمیم

، دور از چشم زنش خانواد ه اش  دشیدیم یکه پنهون ییا غهیباشه ، نه زن ص شیزن عقد يپدر بچه  شهیپدر م

حاال خراب کرده  یبچه دار بشم ول خواستمیمنم نم خواستیاز من م خواستیبچه نم شیاون از زن عقد ی، ول

 بودم ،

 دیپرس دوباره

 ؟ یفکر کن ییخوایم یبه چ پکیا-

 عذاب وجدان به خانواده ام نیکه توش افتادم به ا یباتالق نیبه ا-
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 تو کار ارمیتو بگو اره من نه نم دمیمنکه گفتم طالقش م-

 نباریمن خراب کرده بودم اون خبر نداشت ا نباریتو سرم ، ا دمیبزنمش اما محکم کوب خواستمیرفت باال م دستم

شدم ،  وونهیخودم و نزنم ، د گهیکاره بود الاقل کمتر از من مقصر بود ، محکم بغلم کرد تا د چیاون ه

بچه  نیکرده بودم ؟ با ا کاری، چم شده بود ؟ چ خواستمینم یپنهون یزندگ، خواستمی، بچه نم خواستمینم

بگم ؟ اگه زنش بفهمه ؟ زنش  ی؟ به خانواده ام چ کارکنمیچ خوامیکنم ؟ با خانواده اش م کاریچ خواستمیم

 زنش ، يزنش وا

که به خاطر لبخندش به خاطر چشماش  کیبچه کوچ هیکردم ، بچه دوست داشتم ،  هیبغلش هق زدم و گر تو

 رو خراب کنم ایدن کشیکوچ يبه خاطر دستا

 و گفت نیو به زور نشوند تو ماش من

؟  يدار سمی، ساد خوامتیمن عاشقتم من م پکی، ا يدیچرا خودت و ازار م یزنیاروم باش ، چرا خودت و م-

 یزندگ نی، ا يکرد رونشیو و يشد مونیکه وارد زندگ یکنیم نیبه خودت تلق ي؟ چرا دار يدار سمیمازوخ

 يمن تو رو يکردیتو اصرار نم ر، اگ خواستمیتو رو م رمیبخوام زن بگ نکهی؟ من قبل ا یفهمیوجود نداشته ، م

 نمی، اق والد رونیب نداختنمی، از خونه م کردنینبود ، از ارث محرومم م زی، پول همه چ ستادمیم يخانواده ام وا

 نبود که ، نیاز ا شتریب گهید کردنیم

 من و برسون خونه-

 زد داد

 کدوم خونه ؟-

 نبض شروع کرد به زدن هیاش  قهیشق يرو  دیکش قینفس عم هی ادشیبند فر پشت

 گفتم اروم

 فقط سه روز ، بمونم خونه خودم-

بودم و  دهیدوماهش بود زود فهم ریبچه رو سقط کنم ، ز خواستمیم گهیسه روز د يدکتر وقت گرفته بودم برا از

مادر شدن رو داشته  يارزو ایمادر بشم  خوامیکه م گرفتمیم میتصم دیبا رمیبگ میتصم خواستمیم گهیسه روز د

ازش  تونستمینم گذشتیبودم ، اگه بازم م تهبهش دل بس یبودم و کل دهیبشه ، تازه فهم رید خواستمیباشم ، نم

اگه شوهرت بفهمه کارم و  گفتیجرمه م گفتیهم سخت باشه ، الله م نیاون جن يبرا خواستممیدل بکنم ، نم
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مرد نگم بچه  هیبه  شدیبفهمه ، م ذارمیوقت نم چیه ای گمیبهش م ایاما ارومش کردم و گفتم  دمیاز دست م

 رو با خودم تو گور ببرم ؟ زرا هی تونستمیاش و کشتم ؟ م

 نگر داشت و گفت دیو جلو مرکز خر نیماش

 شو ادهیپ-

 چرا ؟-

 :حوصله گفت  یب

 یداشته باش دنیکش اضتیبرنامه ر کنمی، فکر نم یکن یخودت و زندون ییخوایسه روز م-

 دیسمتم ، پرس برگشت

 ؟ يدار-

 ندادم ، زمزمه کرد جواب

 ینداشته باش دوارمیام-

 کنمیهش مداده بود به پنجره ، متوجه شد نگا هیرو تک گهید یکیفرمون بود و  يدستش رو هیکردم ،  نگاش

 برگشت و نگام کرد

 و اومد سمت صورتم ، انگشت سبابه اش نشست رو گونه ام و اروم اشکم و گرفت دیاز رو فرمون لغز دستش

 تلخ يادیلبخند نبود ، تلخ خند بود ، ز هیزدم که اصال شب يلبخند

 گفت اروم

 شهینظرم عوض م ینش ادهیپ-

،  قتیدر رفتن از گفتن حق يتنها موندن من ، برا ين من ، براتنها گذاشت يموافقت کرده بود ، موافقت برا پس

 موافقت کرده بود

 ی،ترش خواستیدارم ، دلم ترشک م اریو کردمیمن فکر م یداشتن ؟ ول اریو يشدم ، زود بود برا ادهیپ نیماش از

 کردیو روم م ریداغ ز ازیپ ي،اش رشته ،دلمه ،اب زرشک ، اما بو

 میشد دیو شونه به شونه وارد مرکز خر سادی، کنارم وا دیسمت مرکز خر میرفت

 بکشم ، اضتیر خواستی، دلم م خواستینم یچیواقعا ه دلم

 اون مشغول کار خودش بود اما
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 یشبا حت تونستی، م یعال هیباشه ،عال یعال تونستیفراتر از خوب ، م يزیچ... پدر خوب باشه  هی تونستیم

قربون صدقه  تونستیبزنن برن پارك ، م میج ییبچه رو برداره و دوتا تونستیپوشکش رو هم عوض کنه ، م

 یو دوست داشتن پیپدر خوش ت هی تونستیو پفک بخره ، م پسیدور از چشم من براش چ تونستیاش بره ، م

 ، گرفتمیفرصت رو ازش م نیباشه ، اما من داشتم ا

هم برا خودم  رمیبم یکه اگر از گشنگ دونستیم نمیدوست دارم و ا ایچ دونستیحواسم جمع اون شد ، م دوباره

 کنمیغذا درست نم

ها و  یسرد برداشت ، رفت تو قفسه ترش يرو از تو بوفه غذاها یو مرغ کنتاک یماه لهیو ف يقورمه سبز کنسرو

 فلفلم انداخت تو سبد و گفت یچشمک زد و ترش هیو بادمجون برداشت ، بعدش  تهیالبالو و ل یبرام ترش

 اخالقته تند نهویغذا خوردنت هم ع-

 گفت دیکرد و با تاک مکث

 یاما دوست داشتن-

بچه ام ضرر نداشته  يمواد نگه دارنده برا نهمهیبه روش زدم و با خودم فکر کردم ، ا رنگیب یلیلبخند خ هی

تونستم نگرش دارم ، دوباره حسم گفت ، با  دیشا: ، گفتم  شیبنداز دیبا پکیزد ، ا بیدرونم نه یباشه ؟ حس

 ییخوای؟ چطور م یکنیم کاریچ زنش؟ با  یبهشون بگ ییخوایم ي؟ چطور یکن کاریچ ییخوایخانواده ات م

 ؟ يریبراش شناسنامه بگ

من داشتم ...  کردمشیداشتم پدر م شدمی، داشتم مادر م رونیب زهیفکرا از سرم بر نیو تکون دادم تا ا سرم

 اون ي، برا کردمیرو م نکاریا

 دوباره زومش شد نگاهم

 دادیو سرش رو تکون م دیتو سبد خر ذاشتیم لیتمر و پاست داشت

 ، لمس کنم ی، فقط کم یبشم و موهاش رو کم گشیخواست نزد دلم

 کرد ریام رو غافلگ رهیسمتم و نگاه خ برگشت

 دیپرس

 ؟ ستمین یمن دوست داشتن-

 تکون دادم و در جواب گفتم يسر

 تره یاز تو دوست داشتن لیپاست-
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 زد و گفت لبخند

 میهمه زن دارن ، ما هم زن دار-

 بودم ، اما بازم زنش بودم ياعتبار دیشا... زدم ، من زنش بودم  لبخند

ماه من و  کی تونستیکه م ياماده ا مهیو اماده و ن يکنسرو يتا خرخره پر شده بود از تنقالت و غذاها سبد

 ...، من و بچه ام رو ، هر دوتامون رو  ماه کی... کنه  ریس

 رو حساب کرد و بعد اخر سر گفت لیوسا نهیهز

 رفت ادمی يدید-

 تعجب نگاش کردم که گفت با

 برات ژله نگرفتم-

 گفتم

 ، رمیمیحاال سه روز ژله نخورم نم.  ستیمهم ن-

 شهیبچه مون لوچ م ينه چشا-

 گفت يمات نگاش کردم که جد... بچه مون  گفت

تو رو داشته باشه  يپسر ، چشما ایدختر باشه  ستیمهم ن خوامیدونه م هیمن بچه لوچ دوست ندارم ، --

 لبخندت و چاله گونت و

 رو گذاشت رو صورتم و گفت انگشتش

 تو هیچال شب هی نجایا قایدق-

 ، رفت و من موندم ، جا موندم ، تو فکر ، تو فکر حرفش رفت

مرد عاشق بچه باشه و زنش بچه اش رو بدون  هیاگر ...  ختیاما امروز دلم ر کردیرو م یشوخ نیا شهیهم

 باشه ؟ شیپنهونک يا غهیاگه اون زن ،زنِ ص ی؟ حت کنهیم کاری؟ چ شهیم یبهش بگه سقط کنه چ نکهیا

 که با چندتا بسته ژله اماده برگشت نینشستم تو ماش رفتم

 ضرر داشتن ادیب ایکه قرار نبوداصال به دن يبچه ا يهم مواد نگهدارنده داشتن ، برا نایبه ژله ها افتاد ا نگاهم

 بعد متوقف شد قهیحرکت کرد و چند دق نیماش

 دمیپرس

 کجا ؟-
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 امیب رمیبگ وهیم-

 رمیمی، نم ستین يزیسه روز چ-

 وقت چیه... حرف مرگ رو نزن -

 ستیواقعا الزم ن یول... ببخش -

 راحت بشه المیبذار خ-

، انقدر عاشق بود که حد و مرز نداشت  دونستیرو م قمیهمه عال یانبه برگشت ، لعنت سهیک هیبعد با  قهیدق چند

باردارم  دونستی، اگر م کردی، من و غرق م دادیرو جا بده ، اما من و تو دلش جا نم ایدن هی تونستی، تو دلش م

 ؟ دونستیاگر م یباشه ؟ ول دهیرمونده بود که نخ يزی؟ اصال چ دیخریم نایاز ا شتریب یلیخ

 جلو خونه میدیرس

 رو متوقف کرد نیماش یلیم یب با

 کرد ، تو سکوت نگاهم

 لحظه گذشت چند

 اروم در گوشم گفت... شد سمتم  خم

 ؟ ارمیمن سه روز بدون تو دووم م یعنی-

 یتونیم-

 تو ؟ امیب شهینم-

 نه-

 چرا ؟-

 گهیبرو د-

 زنمیبهت زنگ م پکیا-

 کنمیرو خاموش م یگوش یاگه زنگ بزن-

 نامرد نباش-

 فقط سه روز-

 چشم بدوزم به پنجره و نگات کنم ؟ نجای، از هم نییاز پا امیب-

 کردم نگاش
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 نشست گوشه لبش ، گفت لبخند

 از جلو خونه رد بشم ؟ نیبا ماش یگاه-

 نگاش کردم مظلوم گفت بازم

 دهیتو رو م ي، بو نجایا-

 بچه نباش-

 بچه بودن يبرا هیادیسال ز یس-

 این-

 دیانگشتام جا داد و پرس نیرو گرفت تو دستش و بعد انگشتاش رو اروم ب دستم

 ؟ امین یمطمئن-

 و روشدم ریز

شد از فکر  یلحظه مغزم خال هی،  یحس خوب ارامش عشق زندگ هیو بستم ، چشام و بستم و پر شدم از  چشام

 نیگرم مردم ب يشدم از اون حس ترس و اضطراب ، انگشتا یخال لحظه هیکه قرار بود نباشه ،  يبچه ا

 سردم جا خوش کرده بودن يانگشتا

پدر  تونستیکه م ی، همون میمردم بود ، مرد موقت بزرگ و دوست داشتن یکه براش دائم هم نبودم ، ول يمرد

دستاش بود ،  نی، دستام ب میهمونطور نشست قهیچند دق نی،تو ماش کردمیباشه و من از بودنش محرومش م

 دی، نگاهم لغز کردیرو نگا م ونانگشتاش جا خوش کرد بود ، سرش رو شونه ام بود و داشت دستام نیانگشتام ب

 میتونستیهم نم میدیخری، اگر م میبود دهیبزرگ و گرم و مردونه اش ، حلقه ست نخر يرو دستاش ، دستا

، تا االن هم بدون  ارهیوقت از دستش در ن چی، قسم خورد که ه می، اما ساعتامون رو ست برداشت میاستفاده کن

 شهیدستم کنم ، مثل االن ، مثل هم رفتیم ادمیبودمش اما من اکثرا  دهیساعت ند

 کردمیم انتیبه عشقم هم داشتم خ یکرده بودم من ؟ حت کاریچ

 زنگ زد ، شیگوش

 تم تو دستش بود ، گفتمرو نگا کرد ، سرش از رو شونه ام بلند شد ، هنوزم دس یگوش

 جواب بده-

 رو پرت کرد رو داشبورد شیگوش

 گفتم دیبا تاک دوباره
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 جواب بده-

 و گفت دیکش یقیعم نفس

 از خونه است-

 منتظرش نذار-

 پکیا-

 دیبشم که دستم و کش ادهیپ نیاز ماش خواستم

 نینشستم تو ماش ناچار

 گفت

 يبر ذارمینم یتا لبخند نزن-

 زنهیزنگ م تیگوش-

 بخند-

،  هیگر ریپله ها رو برم باال و خودم بندازم تو خونه و بزنم ز عیسر خواستمیبخندم ، بغض داشتم ، م تونستمینم

 دونستیو نم شدیداشت پدر م

 ازادش رو اورد سمت صورتم و با انگشت شست و اشاره اش گوشه لبم و برد باال و گفت دست

 يشد یچقدر دوست داشتن نیبب-

 دستش شل شد و گفت نگاش کردم نیغمگ

 من رمیمیم پکیاخم نکن ا ينجوریا-

 کردم به روش لبخند بزنم یسع

 و گفت دیو بوس میشونیتو صورتم اما پ خوردیاومد سمت لبام نفساش م صورتش

 ارمیدووم ب تونمیهم نم هیثان هیمثل ادم ببوسمت که -

... رو  میراز زندگ نیو بزرگتر ارمیدووم ب تونستمی؟ من چقدر م ی؟ من چ ارهیدووم ب تونستیهم نم يا هیثان

 کنم یازش مخف... رو  شیزندگ

 شدم که صدام کرد ادهیپ نیماش از

 سمتش که گفت برگشتم

 رو بزارم تو اسانسور دایصبر کن خر-
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 نیبود ب سادهیرو برداشت و برد گذاشت تو اسانسور ، رفتم تو اسانسور سوار شدم ، وا دایو تکون دادم خر سرم

 دیلبخند زد و پرس انهیلحظه موز هیسور اسان

 ؟ شهیم یچ نتمونیبب یکیاالن -

 دونمینم-

 تو خونه يرام بد یشیاونوقت مجبور م-

 باال انداختم يا شونه

 اورد جلوتر و گفت سرشو

 ؟ یکن یتو اون خونه مشترکمون خودت و زندون ییایمثال ب شهینم-

 تکون دادم ، یو به عالمت منف سرم

 ؟ ینکن یاصال خودت و زندون شهینم-

 نچ-

 میبش یباهم زندون ییدوتا شهینم-

 باال انداختم ابرو

 گوشم کرد و اروم و زمزمه وار گفت کیو بعد صورتش رو نزد دیو برد سمت لباش و بوس دستم

 ، ته تهش ، یکه من اندازه تو دوسش داشته باشم ، تو اخره ارزوم ستین یچیه-

 زدم لبخند

 و نگام کرد سادیو طبق معمول تا بسته شدن در اسانسور وا رونیب اسانسور رفت از

 شیدانشجو ، خوب هیبه عنوان  کردمیم یزندگ یمیاپارتمان قد هیخنده دار بود ، تو طبقه اخر  یلیخ تمونیوضع

 نی، اونم اخر هیخونه مشترك هم با همسرم داشتم تو فرمان هیکار نداشت ،  یبه کار کس یشکیبود که ه نیا

 ، کردمیم یزندگ نهو متاهال موندمیاونجا م يدو سه روز رفتمیوقتا م یطبقه بود ، گاه

 گفت يزنانه ا ياسانسور قطع شد و صدا یقیموس

 طبقه پنجم-

رو گذاشتم  دایکرد خر تمیبردم و گذاشتم جلو در ، در و که باز کردم بازم بغض اذ رونیرو از اسانسور ب دایخر

 و بعد شکستم ، دیدادم بهش و بغضم ترک هیتککنار در و در و بستم و 
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 شدنیکه زن دووم م ییوامد از زنا یبدم م شدنیم غهیکه ص ییکردم ، از زنا هیگر ریدل س هیجلو در و  نشستم

شون باردار  يا غهیکه از مرد ص ییاومد ، از زنا یبدم م شدنیمتاهل م يکه عاشق مردا ییوامد از زنا یبدم م

 اومد یبدم م کردنیدور م شمرد رو از خونه ا هیکه با عشوه  ییاومد ، از زنا یبدم م شدنیم

، دستم شروع کرد به ذوق ذوق کردن ، دستم رفت  واریبه د دمیاومد ، چند تا مشت محکم کوب یام بند نم هیگر

 تو دلم و بلند گفتم

قراره با  ي؟ فک کرد هیخبر جانیا يدعوتنامه فرستاد ؟ فک کرد یتو ک يشد ؟ برا داتیاز کجا پ گهیتو د-

 ی؟ من به اندازه کاف يقلقلکم بد یکم يخوبه که اومد یلیوضعم خ ي؟ فک کرد یکن یزندگ یو خوش يشاد

 ؟ اره ؟ یمک رو زخمم بش نیدرد دارم ، اومد

 : دمیو بلند کردم وبلند تر نال سرم

،  خوامشیبهم اما نم يخودت بردارو ببر ، داد يو که فرستاد نیصدام و ؟ ا يشنویخــــــــــــــــــدا ، م-

 خوامشینم

با همه  یحت خواستمیم نمیهم نبودم ، ا یخوب ي، دروغگو شدیصدام ارومتر م خوامشینم گفتمیبار که م هر

 دردسراش

کردم ، همه شون روگذاشته  دامیبه خر یبود ، نگاه زییتم شهیتر که شدم خونه ام رو نگا کردم ، مثل هم اروم

 در يم جلوبود

 يچا وانیل هیسره جاشون و بعد لباسام رو انداختم رو مبل و  دمیرو بردم تو اشپزخونه و همه رو چ دایخر

پاهام رو  وارویدادم به د هی، تک نیزم يخودمم نشستم رو نیرو گذاشتم رو زم یی، چا ختمیخودم ر يبرا دهیجوش

 بغل کردم ،

روز  ادی شتری، ب نداختیم زهایچ یلیخ ادیمن و  زدیم رونیکه ازش ب یشد ، بخار داغ ییچا وانیزوم ل نگاهم

 ختنیریبود اگر م ییچا ياون روز تمام نگاهم به فنجان ها ادمهیبود ،  نیهم هم ي، روز خواستگار يخواستگار

 شدیبد م یلیخ

 

رو تعارف حرج خانوم  يبعد ییتشکر کرد ، چا یلب ریبرداشت و ز ییچا هیرو تعارف حاج اقا کردم ،  ییچا وانیل

بابا ، تعارف بابا  ایداماد  ي، اقا هیک دونستمینم يبود ، نفر بعد ییبود بر خالف مامان که مانتو يکردم ، چادر

رو  ییمحو زد تا اروم شم ، چا یلیلبخند خ هیکردم  اداماد کنم ، بابا رو نگ يکردم اشاره کرد که تعارف اقا
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بود موهاش رو به عقب شونه کرده بود و سرش و  دهیپوش يدود یداماد کردم ، کت و شلوار رسم يتعارف اقا

رو تعارف بابا و مامان  ییهم به من انداخت ،بعد چا ینگاه هی یچشم ریبرداشت و ز ییچا هیاورد ،  یباال نم

 مبل نشستم يمامان رو کینزد ییجا هیو  یعسل يرو گذاشتم رو یلخا ینیکردم ، س

 رو خورد و گفت ییاقا چا اجح

 يخوش عطر ییبه به ، چه چا-

 مهره جا به جا کرد ، هیرو اندازه  حشیلب تشکر کردم و حاج اقا تسب ریبگم ز یچ دونستمیبود نم نییپا سرم

 ، اروم گفت رهیاجازه بگ خواستیبه حاج اقا کرد انگارکه م یخانوم نگاه حاج

 ؟ یکنیو متاهل شدن چادر سر م امبریدخترم انشاهللا که بعد از عمل به سنت حسنه پ-

 هیرنگ ،  نیهم یسارافون ریو ز يبودم با شلوار جذب قهوه ا دهیسارافون کرم پوش هیبه لباسام کردم ،  ینگاه

 رونیموم ب يها شهیاز ر یشال کرم هم سر کرده بودم ، موهام رو به عقب شونه کرده بودم و طبق عادت کم

 بود ،

 نه ایحرف بزنم  تونمیم دونستمیبه بابا انداختم نم ینگاه

 برام سر تکون داد ، نگاهم گشت رو صورت مامان ، لبخند زد ، اروم و با ادب گفتم بابا

 ستمین ياومد ، من چادر شیموضوع پ نیفکر کنم روز اول بحث ا-

 دیکش قینفس عم هیاقا  حاج

و گفته بود هر جور راحتم عمل  میاومد ، قبال هم صحبتش رو کرده بود یبه نظر نم یاضخانوم از جوابم ر حاج

 کردیکنم اما االن دوباره داشت تو جمع مطرح م

 گفت

 ستین يبد زیدخترم حجاب چ-

 حجاب داشت شهیبا مانتو هم م-

 اقا گفت حاج

 چادر حجاب برتره-

برا  یبود ، وقت دهیسفت چسب یلیمعلوم نبود ، چادر رو خ يزیحاج خانوم رو نگا کردم ، از صورتش چ یچشم ریز

 بازم اون چادر رو ول نکرده بود ، میهم اومده بود و تو خونه من و مامان بود یصحبت مقدمات

 گفتم اروم
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 طور راحتم نیمن هم-

 شال يجلوتر بکشم ، موفق نشدم موها رو بندازم تو یکردم شالم رو کم یسع

بده دستم ، فشارم افتاده  ینیریش هی یکی خواستیزده بود ، دلم م خیفت ، دستام ام ر گهیدست د يرو دستم

 بودم ، یهم راض ییاون قندون طال ياز تو کیکوچ یلیقند خ هیبود ، به 

 کردمیبود ، اگر غش م ییاروم شدم ، اما هنوزم نگاهم دنبال قندون طال یدستم ، کم يمامان نشست رو دست

 رهیرو به عنوان عروس بپذ یدختر غش هی شدینم یعنوان راض چیحاج اقا به ه

 دیخانوم پرس حاج

 داره یدخترم چادر چه مشکل-

 ی، اگر راض میکرده بودم ، قبال صحبت ها رو کرده بود خی، نه االنکه  کردنیم چیمن و سوال پ دینبا ينجوریا

بعدش هم برم دانشگاه االنکه وقت شوهر  و رمیرو بگ پلممید خواستمی، من م انینبود دوباره ب يازینبودن ن

تو  نکهی، با ا دنشینداشت به چادر پوش يصرارکردنم نبود ، مامان من تو عمرش چادر سر نکرده بود ، بابا هم ا

 بودن ، يهمه چادر کیاون شهر کوچ

ازش خانواده اش  شیبودش پ دهیبودش همونطور پسند دهیاهل اون شهر نبود ، بابا هم همونطور د مامان

خانواده داشتن من و تو  نیدادنش باهاش ازدواج نکرده اما االن ا رییتغ دیکرده بود و گفته بود به ام تیحما

 ذاشتنیمعذورات م

، بابابزرگ گفته بود پسره تو راسته  مییای، گفته بود باهاشون راه ب میبزرگ سفارش کرده بود بهشون نه نگ مامان

ها رو  ي، بازار دهیخوبه توپ تکونش نم یلیطال فروش ها دو دهنه مغازه داره و حاج اقا هم که وضعش خ

 ، گفته بود تو مشتم نگرشون دارم خورنیسرش قسم م

 خواستگار رو تو مشتم نگار دارم ؟ هیبلد بودم  من

 دمشونیدیخونه م يباال ییجا هید نبودن صد در صد االن تو مراسم و اقاجون فکر کردم ، اگر مشه زیعز به

 زوده ، یلیازدواج خ يکه االن برا گفتنیو اقاجون مسرانه م زیعز

نبود  ياگر پسر بد یاالن زوده ول گفتیبگو ، مامان هم م گهیدلت م ی، هر چ کنمیگفته بود من اجبارت نم بابا

 يریبگ پلمیتا د دیمونید ممدت نامز هیو دلت رضا بود بله رو بگو 

 ، شهیم ریاگر نه بگم بابابزرگ ازمون دلگ دونستمیچند م هر

 گفتم ينه بگم الاقل به سود خودم بله بگم ، جد تونمیهمه حرفام رو بزنم ، اگر نم خواستمیم فقط
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دستشون بچه و همه موهاشون و تنشون  هیدستشون ساکه  هیکه  ییها ي، چادر دمید ادیز رونیب يمن چادر-

 ، دمید ادیخوب هم ز یی، مانتو رونیب ختهیر

 خانوم هل شد گفت حاج

 ها بد هستن ییمن که نگفتم مانتو-

 دیدار دیچادر تاک يپس چرا رو-

غر بود ، قد بلند بود ، ال یداماد ، پسر موجه ياقا يرو دیو به دندون گرفتم ، تند رفته بودم ؟ نگاهم چرخ لبم

داشت ،ساعت سواچش  شی، ته ر زدیم يبه قهوه ا شتریداشت موهاش ب يا دهیکش ينبود ، چاق هم نبود ، پاها

 خونه رو پر کرده بود يهمه  الگوستشعطر  يکت و شلوارش هم مارك بود و بو یکه مارکه ، حت زدیداد م

 خانوم گفت حاج

 خودت هم خوبه يکه برا گمیمن فقط دارم م-

 ام یمن از حجابم راض-

 خانوم گفت حاج

 دخترم اخه االن موهات-

 هیمن و رو  تونستیبود ، م یدم حجله بکشه ، مادر شوهر زرنگ نیگربه رو هم خوادیخانوم معلوم بود که م حاج

 انگشتش بچرخونه ، جواب دادم

 دیپسرتون انتخاب کرد يچادر رو برا یدختر ب کیچرا  دونمی، نم ادهیز يشهر دختر چادر نیتو ا-

 لب گفت ریاقا ز حاج

 الاله االاهللا-

 یخونه و دست خال نیهم حواسشون بود که ما رو تو مشتشون نگر دارن ، به اعتبار اقاجون اومده بودن در ا اونا

 برن رونیب خواستنیهم نم

 بود گفت حشیاقا همونطور که نگاهش به تسب حاج

، قابل احترام هستن ، پدرو مادرتون  کنمیکه تو بازار هر روز مالقات م ، حاج اقا رو میکرد قیدخترم ما تحق-

فقط  میدر موردتون بد نگفته ، ما اصرار ندار ی، شما رو هم تا حاال کس میداشت ییهم که دورا دور باهاشون اشنا

 کنهی، ازدواج هم که کرد چادر سر م رهیگیحجاب م دیرس فی، تو خانواده ما دختر که به سن تکل میداد شنهادیپ

 لب گفت ریمامان اشاره کرد و ز به
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 به حاج خانوم نشه یاحترام یالبته ب-

بود  رونیب يرو سر ریاز ز یطرفه شونه شده بود کم هیرنگ شده اش که  يقهوه ا يرو نگا کردم ، موها مامان

چادر سرش نبود از  نکهیبود ، با وجود ا هدیو دامن بلند پوش یمشک نیکت سنگ هیاومد ،  یهم بهش م یلی، خ

ازش  کردمیحس نم دمیدینگاهش رو که م دمیدیقابل احترام بود ، بابا رو که م یلیخانوم بود خ یلینظر من خ

 بود شیعاشقش بود حام کردیم نشی، تحس هیناراض

 اقا ادامه داد حاج

 دیمن رو قبول ندار ي، حرفا دیجناب روح پرور ، شما چرا ساکت-

 گفت يجد بابا

دختر رو  هی نیکه من هم دیهست انیشما و حاج خانوم بشم ،شما در جر شاتیحاج اقا نخواستم مزاحم فرما-

دوستش نداشته باشم کمتر هم ندارم ، من بهش اجازه دادم خودش درباره  شتریب ایلیدارم ، خدا شاهده از ا

اما  رمیمن پشتشم ، حاضرم بم هدر بپوشه چه ن، تا االن هم شرمنده ام نکرده ، چه چا رهیبگ میپوشش تصم

 نیبود مطمئنم اونم هم نجایا ایلی، االن اگر ا ننی، نه فقط من که برادر و مادرش هم هم نمیرو نب شیناراحت

 کنمینم کتهیرو بهش د يزی، من چ زدیحرف رو م

 مهره جا به جا کرد هیرو به اندازه  حیاقا دوباره تسب حاج

، اصال ماه  گهیهفته د يبرا موندی؟ فوقش قرار داد م شدیتهران نم رفتیبود ، مثال نم شمیپ ایلیا خواستیم دلم

 داره ازیبهش ن کشیخواهر کوچ گهی، نم گهید

 گفت هیو کنا شیخانوم با ن حاج

 هیدختر چادر ي، محمد جواد جان هم نظرش رو دونمیواال نم-

چه برسه  زدینم کیج يزدیدار هم م نجایواد جان رو ا، وگرنه محمد ج یعنیکه  یعنیحرفش  نیکردم ، ا نگاش

ساکت بود و بابا  يادی، مامان ز دادیخودش جوالن م يداشت برا يادیداشته باشه ، حاج خانوم ز ينظر نکهیبه ا

 اورم فشار دادم روحاج خانوم رو بده ، دست مامان  يها یهم نمخواست جواب حاضر جواب

 هم انگار دلخور شده باشه گفت مامان

 شکنمیاگر پسر شاه هم باشه دل دخترم رو نم یحت یاحدالناس چیه ندیحاج خانوم ، من به خواسته و خوش ا-

 مراسم به هم بخوره خواستیدوست نداشتم هر چند دلم م ينجوریجنگ ، ا دانیم شدیداشت م يخواستگار
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 افهیچون ق رهیگفت ، فک کنم بهش گفت زبون به دهن بگ يزیچ هیلب تو گوش حاج خانوم  ریاقا اروم ز حاج

باشه ازدواج تهش  نطوریا يخواستگار نی، ا خواستمیازدواج رو نم نیحاج خانوم ناجور رفت تو هم ، من اصال ا

 شهیم یچ

 خانوم گفت حاج

 ناراحت باشه يعروس گلمون ذره ا خوادیخانوم روح پرور ، ما هم دلمون نم میداد شنهادیما فقط پ-

من و تو منگنه بذاره ، من قرار بود  ينطوریاومدن ، حاج بابا حق نداشت ا یکوتاه اومدن ، کاش کوتاه نم پس

 درس بخونم

 گفت بابا

رو  شرفتشیپ يجلو ستی، قرار هم ن خونهیبله جنگ اول به از صلح اخر ، فقط حاج اقا من دخترم درس م-

 ، تا دکترا هم بخونه پشتش هستم دارمیبه درسش بزنه دور نگهش م يهم که لطمه ا يزی، از هر چ رمیبگ

 اقا گفت حاج

 کننیهم م یو زندگ رنیمن هم ازدواج کردن و دانشگاه هم م يبله ، دخترا-

 زد تیاز سر رضا يلبخند بابا

بود  یچ يهم شوهر کنه هم درس بخونه ، اون لبخند گوشه لب بابا برا تونهی؟ بابا بگو دختره من نم نیهم فقط

 لبخند بزنم تونستمی؟ منکه نم

 اقا بعد از چند لحظه گفت حاج

 دختر و پسر برن حرفاشون رو با هم بزنن دیاجازه بد اگر

اتاق طبقه اول  نیتو هم میکه بر میدختر و پسر ،قبال توافق کرده بود يبه مامان نگاه کردم ، حرفها نگران

تخت خوابم بنشونمش ،  يببرم طبقه باال تو اتاق خوابم و رو رمیدست پسر مردم رو بگ شدی، نم میصحبت کن

بود ،  یزانو نشستن کار سخت چهار،  کردمیو صحبت م شستمیم نیزم دینداشت ، با یصندل نییاتاق طبقه پا

 بود ، کیدوختم ، تار رونینگاهم رو به ب

 گفت بابا

 ستین یاز نظر من مشکل-

 مامان اشاره کرد به
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و دنبال  میگفت يبا اجازه ا هیداماد هم از جاش بلند شد ،  يشد ، منم از جام بلند شدم اقااز جاش بلند  مامان

 میتا به اتاق برس میمامان رفت

در اتاق رو باز کرد ، تعارف کرد اول محمد جواد بره تو و بعدش به من اشاره کرد برم تو ، لحظه اخر  مامان

 دستم رو گرفت و اروم فشرد

هم باشه، ادما  شیبود و انگار قرار بود اخر میخواستگار رسم نیدارم ، اول ازیقوت قلب ن نیچقدر به ا دونستیم

 ، کننیخواستگارشون ازدواج نم نیکه با اول

پر شده بود تو اتاق ، اگر هوا روشن بود باغچه مون و درخت  سیخاك خ ياتاق شدم ، هوا خنک بود و بو وارد

 ، دادنیاتاق خودشون رو نشون م يجلو السیو گ یگالب

 ، کاش هوا روشن بود میچند تا گل رز هم کنار گل نازمون تو باغچه کاشته بود دایجد

و با  نیرو برداشتم و گذاشتم رو زم وهیپنجره ظرف م يخودمم رفتم از جلو نهیمحمد جواد کردم بش تعارف

 فاصله ازش نشستم ،

 یکرده و اونم کل ییاز بهراد چه سواال يبودم که روز خواستگار دهیزنگ زده بودم و ازش پرس نیبه نازن صبح

نگو بهترش رو سراغ داره ، بهش  دهیجواب مثبت نم مایچرا به ن نیا گمیمن م هییمتلک پروند که پس خبرا

 خنده گفته بود اسوت بلند و صدادار زده بود و بعد ب هی،  هیگفته بودم پسر حاج الماس

 بودم دهی، دوباره با اصرار پرس ایباقال یقاط یحله ، گفته بود رفت یبودم چ دهیحله ، پرس گهید پس

سال  هی،  می؟ با خنده جواب داده بود، ما حرفامون رو قبال زده بود يدیپرس ایاز بهراد چ يجلسه خواستگار تو

 میرو نگا کرد گهیهمد میاون روز نشست گهید میخسته بود میحرف زده بود

 بودم دهیپرس

 بپرسم ؟ ایازش چ من

 سنش قدش وزنش اسمش ، دونمیم چه

 امارش رو کامل داده دستمون زیعز دونمیرو که م نایا

 نیهم و نگا کن نینیبش یچیپس ه خب

 صحبت کردن تلفن رو قطع کرده بودم و نشسته بودم یاز کم بعد
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بود ، اگر عمو پدر من  طونیش یلی، خ خوندیم یدختر عموم بود ، از من دوسال بزرگتر بود و داشت پزشک نینازن

، اخرش  زدنیسال با بهراد دوست بود و با هم حرف م هیاما اون  ارمیمرد رو ب هیاسم  کردمیبود اصال جزئت نم

 هم که سال قبل باهاش ازدواج کرد ،

 طومار نوشته بودم ، هیفکر کرده بودم و دمیپرسیم دیکه با ییصبح به به سواال از

کردم ، من  خیتو تنم ،  ختیحس بد ر هیهو  هیرفت ،  ادمیاتاق که نشستم کنار محمد جواد همه شون از  تو

 ؟ دمیپرسیسوال م دینبودم اصال چرا با یراض

رو اعصابم  ی، مامانش به اندازه کاف دنیمن شروع کنم به سوال پرس خواستمیبه سکوت گذشت ، نم قهیدق چند

 جلومون یخال يها یدست شیستن و نگا کردن به پبود ، خسته شده بودم از نش

 گفتم اروم

 رونیب میبر دیندار یسوال ای یاگر حرف یالماس ياقا-

عاشق  خواستیبرسه ، دلم م جهیبه نت يخواستگار نیا خوادیترس نگام کرد ،از لحنم معلوم بود که دلم نم با

 هی،  ومدیکرده بودم ، از پسره بدم نم ریگ تیوضع نیاز به هم زدنم بگذره اما حاال تو ا یالاقل کم ایبشم و 

 دمیترسیم شیزبون یب نیمورد خوب بود اما از اون مادر و از ا

 دیپرس يجد

 ؟ دیستین یازدواج راض نیشما به ا-

 د؟یفکر و کرد نیچرا ا-

 حرفتون نیحرفاتون با حاج اقا و حاج خانوم و االن هم که ا-

 دمیحاج خانوم ؟ اروم پرسحاج اقا و  گفتیپدر و مادرش م به

 ؟ دی؟ شما چرا حرف نزد هیناراض یعنیادم اگر حرفاش رو بزنه -

 نشد دهیاز من پرس یچون سوال دیشا-

 درس بخونم خوامیمن م-

 شمیمانعتون نم-

 کنمیچادر هم سر نم-

 دیندار ياجبار-

 فرمودن يا گهید زیمادرتون چ-
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 رو به دندون گرفت گفتم لبش

 دیالزم بود حرف بزن دیدید-

 نبود يازیبازم ن... نه -

 ؟ کننیشما صحبت م ي؟ همه جا دینیهم هم یتو زندگ-

 شهینه هم-

 هینجوریپس اکثرا ا-

 زنمیحرف حاج خانوم و حاج اقا حرف نم يرو-

 نه با شما نجایاومدم ا یبا اونا م دیخب پس ،من االن با-

 از جام بلند شم که گفت خواستم

 خانوم پکیا-

 کردم اروم گفت گاشن

 صداتون کنم ؟ ينجوریا تونمیم-

 دییبفرما ستین یمشکل-

، دختر  دیکنیخوب صحبت م دیکنیخوب از حقتون دفاع م دیدونی، شما حقوقتون رو م ستمیمن مثل شما ن-

 ارزوشه که باهاتون ازدواج گنه ي، هر مرد دیهم هست یقشنگ

 و گفت نیی، سرش و انداخت پا زدیحرفها رو چرا داشت م نینگاش کردم ا:

 ستمین نجایکه من با اجبار ا دیخواستم بدون-

 ياجبار يفراتر از ترس برا ییزهای، چ کنهیکه ادم رو ناراحت م ستیکردم ، اجبار اخه ؟ فقط اجبار ن نگاهش

 ، زمزمه وار گفتم ترسونهیادم رو م یگاه یحت...  کنهیم تیهم ادم رو اذ يبودن خواستگار

که همه به جاش  يداشته باشم نه مرد یحام هی خوادیفقط گفتم که دلم م دیهست نجایمن نگفتم با اجبار ا-

 کننیصحبت م

 شهینم ينطوریا-

و  گرفتمشیم دینخ با هیسر  دی، با کردمیشروع م دیهم با ییجا هی، از  کردمیصحبت م دی؟ با شدینم نطوریا

 به تهش ، اروم گفتم دمیرسیم

 ستمیو شلخته هم ن فیرو دوست ندارم اما کث دنیمن بلدم غذا درست کنم ، ظرف شستن و خونه جارو کش-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٢٦ 

 دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم اب

تر و خشک کردن  يبرا یوقت اضاف کنمیدوست دارم استراحت کنم درس بخونم فکر نم امیاز مدرسه که م-

 هم داشته باشم گهید یکی

ها رو ؟  نیا دونستیوقت نداشتم ، م یکی نیا يام ، من برا ندهیاستگارم ، شوهرم ، اخو شدی، م گهید یکی

 ؟ ستیدختر ن هیوقت ازدواج  یسالگ 17. 16 دونستیم

 جواد اروم گفت محمد

 کنمیخونه کمکتون م يمن تو کارا-

،  کردمی، من غذا درست م میکردیم میخونه رو هم تقس ي، کارها نشستیزدم ، کم کم داشت به دلم م لبخند

که من دوست نداشتم رو انجام  یی، کارها دیکشیاون جارو م کردمی، من خونه رو مرتب م شستیاون ظرف م

 دمیجدا شده ، پرس رشکه تازه از دوست پس یرستانیکردن از دختر دب يبه تاوان خواستگار...  دادیم

 ؟ دیزنی؟ چرا از خودتون حرف نم یشما چ-

 نداشت گفت یخش و لرزش چیکه ه ییکرد و با صداصاف  يا نهیس

به هم  میدارم ، دوست ندارم خونه زندگ تی، به بادام حساس خورمیتند نم یلیخ يکدو دوست ندارم ، غذا-

انقدر برام احترام  خوادیاما دلم م کنمینم شی، زندان رونیاجازه از من بره ب یزنم ب خوادیدلم نم... باشه  ختهیر

هم باشه  يعجله ا دمیخبر م امیخونه ب رید دمیبرم خبر م رونیفالن جا ، خودمم ب رمیقائل باشه که بگه م

 انتظار رو دارم نی، متقابال هم ذارمیخبر نم یرو ب میزندگ کیدستم هم بند باشه شر

 دمیشد اروم پرس ساکت

 خب ؟-

 ، شنیم ییدخترا بابا... ت دارم دوس شتری، دختر ب یلیبچه دوست دارم ، خ-

 نگاش کردم که ادامه داد یچشم ریز

، دو دهنه مغازه دارم که اجازه دادم ، خودم  دشینرفتم حاج اقا خر ي، سرباز سانسیخوندم فوق ل يمعمار -

رو خراب کنم ،  ایدوست دارم که حاضرم براش دن هی، اما  ستمین يباز قیدارم ، اهل رف یمهندس یشرکت فن

وابسته ام هستن ، غرور رو نه دوستش  یلیحاج اقا و حاج خانوم خ نیهم ياومدم و برا ایبعد چهار تا دختر به دن

 ارمیدووم نم ادیسوال ز ریکه برم ز ییجا یدارم نه قبول ،ول

 دمیپرسبود ؟ اروم  نیهم يرو گفته بود ؟ سرو ته حرفاش روز خواستگار ی، همه چ دیکش قینفس عم هی
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 ؟ دیندار یاز من سوال-

 دی، باالخره پرس کردیم نییکرد احتماال داشت حرفاش رو باال پا مکث

 ؟ دیخونیشما نماز م-

 از نماز و روزه بپرسه ، گفتم کردمیم فکر

و من ذوق  گفتیاربعه رو بلند م حاتی، تسب کردمیو نگاش م شستمیبچه که بودم موقع نماز خوندنِ بابا م-

اروم  کردمینگا کنم ، نگاشون که م خواستیاروم ، اون رو هم دلم م یلیخ خوندی، مامان هم نماز م کردمیم

 رمیگیروزه هم م...  شمی، االنم با نماز خوندن خودم اروم م شدمیم

 ...با نامحرم ها تو مراسم ها -

 کردم براش سخته بپرسه ، گفتم حس

،  گردمیرو سرم اما دنبال مانتو نم ندازمیشال م هی،  رمیم. ..و  ییپسر خاله و پسر دا يبا لباس خونه جلو-

حجابم رو در ...  پوشمیم دهی، تو مراسم ها هم اگر مختلط باشه لباس پوش میاما با هم راحت دمیباهاشون دست نم

 یچادر ول... حد هم دوست دارم و هم قبول  نیهم

 باال اومد و زمزمه کردم يتا صورتم فقط لحظه ا نگاهش

 میدار ادیشهر ز نیتو ا دییخوایم ياگه دختر چادر-

 دیرو فوت کرد و پرس نفسش

 ازدواج رضاست ؟ نیدلتون به ا-

 نییلحظه نگام کرد و بعد سرش رو انداخت پا هی

 گفتم اروم

 نیا یازدواج خوبه ول يتفاوت تو... باشم  مونیعمر پش هیاشتباه کنم و بعد  ترسمی، م ترسمی، م دونمینم قیدق-

 شهیم یزندگ کیکابوس  نیها اصال به هم نخوره ترسناك تر قهیکه سل

 پس به اجبار-

 نه اگر ازدواج کنم به اجبار نخواهد بود-

 تونستمیم میپله ترق شدیمرد دلخواهم اگر م شدی، اگر م خواستمیفقط فرصت م... هم نخواهد بود  یدلخوش با

 عشق یول... دوستش هم داشته باشم 

 تزد و گف لبخند
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 خانواده ها شیپ میبر-

 از جاش بلند شه گفتم خواست

 اقا محمد جواد دیصبر کن-

 دمیلبخند محو نگام کرد پرس هیو بلند کرد و با  سرش

 صداتون کنم ؟ ينطوریا تونمیم-

 رو تکون داد گفتم سرش

و مضحک  ودی ادمی قیدوم ابان ماه بود ،مضحک بود که انقدر دق... دوست شده بودم  یکیسال با  لیمن اوا-

؟ به اون  کردیدر موردم م ي، االن با خودش چه فکر گفتمیرو به خواستگارم م خشیبود که داشتم تار نیتر ا

 روزا فکر کردم ، زمزمه وار ادامه دادم

بشم ، منم  سیاز اون خ شتریاومد رو سرم و نذاشت ب یکی، چتر با خودم نبرده بودم ، چتر  دیباریداشت بارون م-

، خانواده  شی، ماه پ میرو دوست داشت گهیدلم و دادم بهش ، همد تیحما هیتر در عوض اون سادر عوض چ

 ، االن نامزده خوادیو بگه من و م سهی، نتونست تو روشون وا ياش براش رفتن خواستگار

 ؟ دیدوسش داشت-

 اگر بگم نه دروغ گفتم-

 ؟ یاالن چ-

 رنیگیم ادیکه  يکلمه ا نیروز مدرسه ، اول نی، اول کننیرو فراموش نم شونیزندگ ياتفاق ها نیادم ها اول-

عشق هم جزو  نیاول... شکستشون  نیاحساسشون ، اول نیبخونن ، اول رنیگیم ادیکه  يکلمه ا نیو اول سنیبنو

 شنیفراموش نم... که هرگز  ییهاست ، جزو اونها نیاول نیا

 شنیفراموش نم... ها هم باشن  نیاگر جزو بدتر یها حت نیاول

 مکث کردم ، خواستم با خودم و خواستگارم صادق باشم ، گفتم یکم

 خوامیوقت م یتو خونه ، ول دییایب دادمیبهش داشتم ، اگر هنوزم اون عشق تو دلم بود ، اجازه نم یاگر احساس -

 دیفقط خواستم که بدون... فراموش کردن و دلبستن دوباره  يبرا

 و گفت دیکش ینفس از سر اسودگ هی

وجه  چیبه ه دونستمی، م میعاشق شدم ، عاشق شدم و بعد کم کم با هم دوست شد... نم سال اول دانشگاه م-

ازدواج  دیاز اسات یکی، سال سوم دانشگاه با  سادمیپاش وا یکه باهاش ازدواج کنم ، ول رنیبار نم ریخانواده ام ز
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 ی، حت کنمیبگه نامزد کردم دارم ازدواج م بهمندونست که  قی، من و انقدر ال میبا هم به هم نزد یکرد ، حت

، و فکر  شتریهم ب دیسال شا 5گذشته ،  یلی، خ تیزندگ یندونست که بگه محمد جواد برو پ قمیانقدر هم ال

 یداشتم ،ول یفراموش يبرا یکنم وقت کاف

 کم ناراحته ، زمزمه کردم یلیخ یکردم ، حس کردم کم نگاش

 ها نیجزو اون اول رهیم نمیا... فراموشش کرد  شهینم دونمینسبت به دوست دختر سابقتون ندارم ، م يحس بد-

 گفت یلبخند تلخ با

 میشد ریبه  ری-

نه  نی، نه حرف ا سنیم يهم وا ياون وسطا پا ییجا هی،  رسنی، به تفاهم م شنینم ریبه  ریادما  یتو زندگ-

 حرف اون

 اروم و زمزمه وار اما مطمئن یلی، خ دمیمحمد جواد رو شن يصدا

 پکیا کنمیخوشبختت م-

بالفاصله از جاش  د،یلحظه نگاهمون تو هم گره خورد ، اون زودتر از من نگاهش رو دزد هیکه کردم  نگاش

 بلند شد و گفت

 خانواده ها شیپ میریم-

قبل شالم رو جلو  يسربود ، برخالف  رونیکه هنوزم ب دمیموم کش يها شهیبه ر یجام بلند شدم دست از

 کردندیقبولم م دیمن در خونه اونها که نرفته بودم ، با... کردنی، من و همونجور که بودم قبولم م دمینکش

 در اتاق و زد مامان

 و باز کردم چشام

 بله ؟-

 شیازما يبرا يبر ییخوایم ریمامان فدات شه پاشو دوش بگ-

 انگار شدیم يجد یشوخ ی؟ داشت شوخ شیازما

 گفتم خوابالود

 کم بخوابم بعد هی-

 شد و مامان گفت دهیاز سرم کش پتو

 يکار دار یکل نمیپاشو بب-
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 دمیکنه پرس تمیکمتر اذ دیهم نور خورش نمیاز چشام رو باز کردم تا هم مامان رو بب یکی

 میتر بر رید شهینم-

 شهینه نم-

 مامان ؟-

 نمیپاشو بب-

 دیگذشته بود و من با يرو دوست نداشتم ، تازه سه روز از خواستگار از جام بلند شدم ، انقدر عجله یراض نا

 کیتار یشب ياتاق مهمون بود تو يتو ي، تنها حرف زدنمون هم همون حرفها شیازما يبرا رفتمیم

 خوب بود نیانداختم ، پف کرده نبودم ، ا یرو نگاه نهییا

 نییطبقه پا دمییبه دست دو حوله

 کردیخورد که داشت با لبخند نگام م ایلیبه ا چشمم

 براش تکون دادم گفت يسر

 یگفتیم يزیچ یکیعل هی یسالم هیقبال ها -

 گفتم یعصب

 ادیمن خوابم م-

 و انداختم تو حموم خودم

 ومدیم ایلیا يصدا

 کنه کاریبا تو چ خوادیبدبخت محمد جواد م-

 دمیهمونجا غر از

 دلشم بخواد-

 نیب يزیروشنتر ، چ یکم دیرنگ بود شا نیرو دور انگشتام حلقه کردم ، چشمهام هم هم میقهوه ا يموها

 نکهیرو نداشتم اما به خودم قول داده بودم به محض ا یشرق ی، ژن دختر چشم ابرو مشک يو قهوه ا یعسل

رو به مش و  یمشک يبودم که مو ییبه خودم خدمت کنم ، جزو معدود دخترا یرنگ پرکالغ هیازدواج کردم با 

چش  ییرایدور خودم ، گوشه حموم رو باز کردم و تو پذ دمیچی، دوش گرفتم و حوله ام رو پ دادمیم حیترج تیال

 نه ، ایاونجاست  ایلیا نمیگردوندم بب

 باال ، دمییاز پشتش رد شدم و از پله ها دو عیحرکت سر هیبود ، تو  ونیتلوز یکه حواسش پ ظاهرا
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بزرگ شده بودم ، انقدر بزرگ که  گهیاما قرار نبود با حوله جلوش جوالن بدم ، حاال دبرادرم راحت بودم  با

 ازدواج کنم

 خدو دارد يسن که جا نیا يبرنامه هام نبود تو ویازدواح ت یعنیسن اصال جزو برنامه هام نبود ،  نیتو ا ازدواج

...  ياماده شدن عجله ا يعجله ا شیازما يخشک کردم ، خواستگار عجله ا يرو با سشوار عجله ا موهام

 در کار نباشه يبودم ازدواج عجله ا دواریام

 نشستم شیارا زیم يتنم کردم و جلو شرتیو ت نیج

 گرفت نهییا يخدتر تو دنیاز د تینها یب دلم

 شدیبودن تنگ م اشیکه همه دن يخونه و خانواده ا يدلش برا...  کردیداشت ازدواج م نهییا يتو دختر

 اتاقم گردندوندم يتو رو نگاهم

گل  فیرد هی نشونیسبز رنگ بود که ب ينوار گه از دوتا خط مواز هی واریبود ، وسط د دیاتاق سف يواراید

که  میداشت ، تخت خواب دود یبه رنگ اب ي، سقف هم چند تا گچ بر کردیم ییخوشرنگ بود خودنما يپوریش

رنگ  يدود يبا اسپر دمرو هم خو رمیتحر زیداشت و م يدود یپاتخت هیقلب بزرگ قرمز بود و  هیوسطش 

اتاق  خواستیلبم ، مامان دلش م ياتاق نشست رو يهام سره رنگ بند طنتیلبخند به خاطر ش هیکرده بودم ، 

 نبودم ، یباشه ، دختر حرف گوش کن یو صورت یاسیبنفش و  يدختر کوچولوش پر از رنگ ها

 شده بود ، دهیاون هم کش ينوار رو بود و همون دیاتاق هم سف يوارید کمد

با واالن سبزش رو ،  دیسف ریحر يرو ، پرده  شیرو و مبلمان مشک دشیسف يوارایرو دوست داشتم ، د اتاقم

اتاق رو زدم کنار و  يرو هم دوست داشتم ، دلم گرفت ، از جام بلند شدم و پرده ها میلپ تاپ سورمه ا یحت

خاك باغچه رو که  يافتاد ، بو وسمشاخه گل عر هیپنجره تراس رو باز کردم ، نگاهم به گلدون قرمز رنگ و 

 هام ، بغضم شکست ، هیتو ر دمیکش

شوهر کردن  ي؟ برا زایچ نیا ي؟ بچه نبودم برا رفتمیخونه م نی؟ داشتم از ا کردمیواقعا داشتم ازدواج م يوا

 خواستیمامان دلم م يخودم رو لوس کنم برا خواستیکردن ؟ هنوزم دلم م یزندگ يخونه کردن براکار  يبرا

 بکشم و بگم غیو بعد بابا من و بکشه تو بغلش و موهام رو خراب کنه و من ج زمیبابا رو به هم بر يموها

 کردم شونه اش رونیبرم ب خوامیدفعه اخرم بود بابا نکن م زنمیریموهات و به هم نم گهید-

خودت و بزن ؟ به ارزوهات برس ؟ داشتن  شگاهیبه من نگفته بودن درس بخون ؟ مگه نگفته بودن ازما مگه

 دادنیشوهرم م
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 بخوام به هق هق افتادم کهیان بدون

 من ؟ کاریچ خواستمیو م شوهر

 ؟ شدمیبه بعد همسر م نیاز ا دیبا

ضد  یکم قرمز بود ، کم یلیام خ ینی، نوك ب نهییا ياتاق ، نشستم جلو يزدم و دوباره برگشتم تو يخند شین

صورتم پخش کردم  يزدم و رو کیپنک یقوط يعجوالنه تو یلیافتاب برداشتم و به صورتم زدم ، فرچه ام رو خ

کنم ،  شیسقف ارا ریبرم ز اهاشکه قراره ب یکس يتا صورتم به خاطر ضد افتاب برق نزنه ، سخت بود برا

 بسته یکیباز بود و  یکیکه  ییصبح ها با چشما ی، حت نهیو همه جوره بب که قرار بود من یکس يبرا

 کردم ، یو تو چشمم رو هم مشک دمیچشمم کش يخط باال هیچشمم رو برداشتم و  مداد

 یدوست داره ، کم ایمحمد جواد چ دونستمینم قیدق یبود ول یمذهب یلیکنم ، حاج اقا خ شیارا شتریب دمیترسیم

 پر رنگ تر کردم ، یدخترونه لبام رو کم یلیخ یرژ صورت هیگونه ام و با  يزدم رو ییرژ گونه هلو

 یچیه چینه ه... و نه  شینه شوهر نه ارا کردمیبه مدرسه فکر م دیبا

، با فکر کردن به  رونیب میبر میخواستیبار م نیاول يتخت اتاقم ، خودم خنده ام گرفت ، برا ينشستم رو بعد

 یدوست داشتن يگرما هیارامش و  هیبود ، شب یحس خوب دییپوستم دو ریز یحس هیمحمد جواد 

بهش اعتماد کرد ،  شهیم کردمیو فکر م کردیو روم م رینا خوداگاه جمله اخرش ز کردمیمحمد جاود که فکر م به

 ندهیا ينقطه روشن برا هی شدیولوم ممکن گفته شده بود م نیاون که با ارومتر

 مامان از پشت در اومد يصدا

 پکیا-

 بله مامان ؟-

 شیازما دیبر رسهیم گهید قهیاقا محمد جواد تماس گرفته چند دق-

 دمیو رو به مامان پرس رونیاتاق رفتم ب از

 ؟ ادیتنها م-

 اومد ؟ یم دیبا یبا ک-

 يعمه ا يخاله ا دونمی، چه م یحاج خانوم يحنانه ا-

 زد و نگام کرد يلبخند گشاد مامان

 و گفتم نییوانداختم پا رمس
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 مامان من خواهر ندارم ، اخه زهیچ-

 اومد نییاز پا ایلیا يصدا

 کنمیم يبرات خواهر امیخودم باهات م-

 بود ؟ دهیشن ایلیرو از داخل به دندون گرفتم ، ا لبم

 اومد سرم وباال اورد و گفت مامان

 یخجالت بکش ادیبهت نم-

 خود باز شد یب شمین

 با لبخند گفت مامان

 ، امیمنم همراهت نم-

 تر ادامه داد بلند

 سوال نبره ریرو ز شیگرفته با اومدن مردونگ میهم تصم ایلیا-

براش  خوادیکن ، من و باش که گفتم بچه دلش خواهر م یو خوب ایاومد ، حاال ب یم ایلیغرغر ا يصدا نییپا از

 . . .کنم من و باش که  يخواهر

 ؟ میبر ییدوتا شهیزشت نم-

 نه ، اماده شو-

 بره که صداش کردم برگشت

 مامان ؟-

 جانم ؟-

 خوبم ؟-

 شهیمثل هم یقشنگ-

 فقط سرم و گذاشتم رو شونه اش و حسش کردم ، یحرف چیرفتم و بغلش کردم ، بدون ه زود

 اروم گفت مامان

 يکرد هیاالنشم معلومه گر نیها هم ینکن هیدوباره گر-

 بود ؟ یچ ياجبارِ ازدواج برا نیازدواج کنم ؟ پس ا خاودیبود ؟ معلوم بود که دلم نم معلوم

 دمیپرس
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 معلومه یلیخ-

 بده صیمادر بتونه تشخ هیانقدر که -

 ادیتا خودش هم اشکش در ن دیکش رونیو از بغلش ب من

جواد بود ، اومده بود ، محمد  کردیصحبت م فونیکه داشت با ا ایلیا يزنگ در اومد و پشت بندش صدا يصدا

 خوشبختش کنه خواستیکه م يدنبال دختر

 گفت مامان

 نییپا ایاماده شو زود ب-

 بره که صداش کردم خواست

 مامان ؟-

 جانم ؟-

 بپوشم یلباس چ-

 يدیپوشیم شهیهمونکه هم-

 مانتو بلند بپوشم-

 یمونیم نیعوضت کنه ، تو هم ستیچادر سرت کنه ، قرار ن ستی، محمد جواد قرار ن پکینترس ا-

کن، مادر شو  يعوض شو ؟ چادر سر کن خونه دار پکیا گفتی؟ فردا که خرش از پل گذشت نم موندمیم نیهم

 ؟

 گفتم یاوهوم

 ، دمیپوش یکاربن یچرك تنم بود ، مانتو اب نیج هیاتاق ،  يتو  برگشتم

عجوالنه ام انقدرا هم بد  پیت دمیپوشیمهم که  يرو هم برداشتم ، کفش سورمه ا میسورمه ا يو روسر فیک

 نه ای شهیاتاق خوابم نشسته بود هم م يکه تو يریباب طبع مرد سر به ز ایعا دونستمینم یول...  شدینم

 زدیاومد که داشت با محمد جواد حرف م یمامان م ي، صدا نییرفتم پا عیاومدم و پله ها رو سر رونیاتاق ب از

 کردم زیو ت گوشم

،  میو حلقه هامون رو هم انتخاب کن یلفظ ریز يبرا میبخر سیسرو میحاج اقا امر کرده بودن که بر ظاهرا

 دادنینم سیکه سرو یلفظ ریز يبرا

 ها هیبد یلیکار خ سادنیگوش وا-
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 و اروم گفتم ایلیترس برگشتم سمت ا با

 الزمه ی، گاه ستی، اصال هم بد ن شنونیم سیه-

 لبخند نگام کرد با

 دمیپرس

 ؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 کنهیم کاریداره چ نجایبچه ا نیا نمیداماد فک زدم خسته شدم اومدم بب يساعت با اقا هی-

 یخانوم عروس ، کل شدمیداماد بود منم م يبهم دست داد ، اگر اون اقا یحس هیداماد  يکلمه اقا دنیشن از

 ، یحس داشتم ، ذوق ترس خجالت پشت گرم

 دمیپرس اروم

 ؟ رونیب يبا محمد جواد رفته بود روزید-

 اروم گفت یلیخ يصدا با

به هم  ایچ گمیبعدا بهت م ششیبرو پ سادهیاما االن پاهاش درد گرفته از بس سره پا وا رونیاره رفته بودم ب-

 میگفت

 ام گرفت ، اروم گفتم خنده

 باشه-

 برو به سالمت-

 ؟ ایلیا-

 جانم ؟-

 بغلش کردم و گفتم محکم

 یمرس-

و  دمیکش قیصورتش هم نگاه کنم ، بدو بدو رفتم سمت راهرو ، چند تا نفس عم يتو شدیروم نم یحت گهید

 رفتم سمت در

 سالم کردم یاروم يصدا با

خاص شده باشه  زهیچ هیاما انگار که متوجه  دیلحظه نگام کرد و نگاهش رو دزد هیجواد سالم کرد  محمد

 دوباره نگاهش رو دوخت بهم ، با لبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٣٦ 

 اطیح يها کییعد دوباره نگاهش رو دوخت به موزاب و

 هیاومد ،  یتا راهرو هم م یعطرش حت ي، بو رهیگیم شیتو تنم ، حس کردم االن صورتم ات دییدو یحس هی

اش و شلوار خوش دوخت  لهیهمرنگ ژ یمشک يبا نوارها دیسف راهنیپ هیبود و  دهیپوش یبافت مشک لهیژ

 يپارچه ا

اومد ، کفشام  یبهش م تینهایکه ب شیته ر هیداشت با  يمردونه ا افهیبود ، ق یبود ، دوست داشتن پیت خوش

 ، 170 کینزد شدیم بایکفشا قدم تقر نیده سانت بود ، با ا کیبرداشتم ، پاشنه شون نزد یرو از تو جا کفش

 کردم ، یسمت محمد جواد و با مامان خداحافظ رفتم

 د جواد اروم گفتمحم میخونه رو که بست در

 دیقشنگ شد-

 نشست گوشه لبم تشکر کردم لبخند

 تونهیمرد م نیبود ، انگار ته دلم قرص شده بود که ا یحس خوب داشتمیبار داشتم کنار مردم قدم برم نیاول

 یحت تونستیم یزمان هی دیمرد شا نیهمراه من باشه ، ا یتو زندگ تونهیعاشق من باشه م تونهیمن باشه م یحام

ازش کوتاه تر بودم ، تا شونه اش  منگاهش کردم با کفش پاشنه بلند ه یچشم ریمن و عاشق خودش کنه ، ز

 بود ایلیهمقده ا بای، تقر دمیرسیم

 ست بود نشیبا ماش قایتر شد ، لباسام دق قی، لبخندم عم میدیرنگش که رس یکاربن نیماش به

 شد ، نی، سوار ماش زدیام م نهیشدم ، در و بست ، قلبم تند تند داشت تو س نیو برام باز کرد ، سوار ماش در

 بود ي، ادم با حوصله ا کردیم یرو از پارك در اورد ، خوب رانندگ نیبا حوصله ماش یلیخ

 زنگ زد میکه گوش میبود نیماش تو

 به شماره کردم ینگاه

 بود بابا

 دادم جواب

 بله ؟-

 سالم دختر گلم-

 سالم بابا-

 بابا شتهیمحمد جواد جان پ-
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 بله-

 دیپرس ارومتر

 ؟ کتهینزد-

 کنهیم یرانندگ-

 دیو حلقه بپسند سیسرو دیدخترم حاج اقا گفته بر-

 بله-

 سبک بردار ، باشه ؟ زیچ هی،  رمیگیمن خودم برات م يدیپسند یها ، هر چ يگرون نذار زیدست رو چ پکیا-

 چشم بابا-

 ها یباهاش بحث نکن دیسره خر-

هم بحث کنم ،  دیکه حاال بخوام سر خر دیرس ییبحث کنم ؟ مگه سر ازدواج بحث کردم به جا دیسر خر من

 ناراحت گفتم

 چشم بابا-

 ها یاخم نکن دیرو پسند يزیچ هیاگر محمد جواد -

 چشم-

 خرمیبرات م ییبخوا یهم ناراحت نشو ، خودم هرچ یچیسره ه-

 بله-

 مواظب خودت باش به محمد جواد هم سالم برسون-

 چشم-

 خداحافظت باشه دختر گلم-

چشمم دنبال پوله ؟  کردیبود ؟ فکر م دینا ام تمی، بابا انقدر از ترب نییرو قطع کردم ، سرم و انداختم پا یگوش

 گفتمیر جلوم ؟ مرو بذا ستیسرو نیاقا گرونتر گمیو م یطال فروش رمیم کردیعقده دارم ؟ فکر م کردیفکر م

...  ادیز یلیشناخته بود ؟ ازش ناراحت شدم ، خ ينجوریفالن حلقه که کاره فالن طراح رو بده بهم ؟ بابا من و ا

 زدمیبا بابا حرف م دی، با زدمیحرف م دیبا

 شدیخانوم همراهمون بود بهتر م هیاگر  کردمیپارك کرد ، هنوزم فکر م شگاهیازما يجواد جلو محمد

 شدم ، محمد جواد گفت شگاهیشدم و همراه محمد جواد وارد ازما ادهیپ نیماش از
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 امیتا ب دینیبش نجایا-

خونده بود هم باعث نشده بود فعالمون از  نمونیکه حاج اقا ب یتیمحرم غهیص یبود ، حت یفعالمون رسم هنوزم

 رهیفاصله بگ یسوم شخص جمع

 اومد نشست کنارم شیف هیبا  قهینشستم محمد جواد رفت صحبت کرد و بعد از چند دق مکتین يرو

 دیدهنم رو قورت دادم ، پرس اب

 ؟ دیترسیکه نم يریاز خونگ-

 بترسم ؟ دیبا-

 لبخند نگام کرد ، گفتم با

 غش نکنم دمیقول م-

عطرش  ي، بو میخجالت زده ا يزیچ هیبود که انگار از  نیی، سرمون انقدر پا میفاصله از هم نشسته بود با

 سرم باشه همسرم باشه همخونه ام باشه هیمرد که قرار بود سا هیعطر  يبود ، بو مینیب يهمچنان تو

 رو صدا کردن اسممون

 ، خانوم به محمد جواد گفت يریسمت اتاق خونگ می، رفت میاز جامون بلند شد باهم

 نطرفیا دیاریب فیشما تشر-

 جواد گفت محمد

 اون اتاق امیهمسرم باشم کارش که تموم شد ب شیمن پ شهیاگر م-

 يادیز کردمیبه بعد قرار بود من همسر خطاب بشم ؟ حس م نیاسم همسر که اومد گر گرفتم داغ شدم ، از ا-

ور  پلممیتا الاقل د میصبر کن خواستمیکردن هم زود بود ، م يهمسر يبرا یهمسر بودن ، حت يبچه ام برا

درس بود و درس و درس ، حاال  من تیاولو شیوارد اون خانواده بشم ، هم پلمهیخانوم د کیوبه عنوان  رمیبگ

 ...شه  ریهام جا گ تیاول يوسط تا تو نیشوهر هم اومده بود ا

 میباهم وارد اتاق شد ییاز موافقت نرس دوتا بعد

 دیاروم پرس یلیجواد خ محمد

 ؟ دیهنوزم سره حرفتون هست-

 کدوم ؟-

 ؟ دیکنیکه غش نم-
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 و براش تکون دادم ، سرم

 که محمد جواد صدام کرد نمیبش یصندل يبرم رو خواستمیم

 ؟ پکیا-

 کردم که با نگاهم خانوم رو با فاصله از اسمم ادا کرد نگاش

 گفتم

 بله ؟-

 رو سمتم دراز کرد و گفت دستش

 فتونیک-

باال زدم ، کارشون که تموم شد  يریخونگ يرو برا نمی، است یصندل يرو از دستم گرفت و من نشستم رو فمیک

 خوردیتر ، دستش که م نییرو بکشم پا نمیپنبه بود و محمد جواد کمکم کرد است ياز جام بلند شدم ، دستم رو

 کنهیسرد ارومت م يهوا يکه تو ییگرما هیداشتم ، شب یبه دستم حس خوب

 گهیاتاق د هیرفت به  یرو گرفتم و نشستم تو راهرو و اون با خانوم فمیک

 دیقبض که دستش بود اومد و پرس هیبعد با  قهیدق چند

 ؟ میبر-

 میبر-

 دیرو روشن نکرده بود که پرس نی، ماش میشد نیجام بلند شدم و دوباره سوار ماش از

 ؟ میبخور يزیچ هی میبر-

 دونمینم-

 و با لبخند نگام کرد و گفت برگشت

 خوردن رو يزیچ هی ای دیدونیرفتن رو نم-

 ندارم ينظر چیکدومشون ه چیه يدر کل رو-

 میپس بر-

 دیزدم که دوباره پرس لبخند

 ؟ میکجا بر-

 دونمینم-
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 خنده قشنگ کرد هیروش رو نگا کرد و  روبه

 که گفت نییوانداختم پا سرم

 دیدیشاپ هم م یکاف هی ینشون یرو تاقچه که گفتم االن حت دیگذاشت دیمن و شست نیهمچ يشب خواستگار-

 دیبخور دییخوایکه م يدسر ایدستم با اسم غذا 

 بد حرف زدم ؟ یلیخ-

 االنم ازتون انتظار داشتم نیبرا هم دیخوب حرف زد یلیاتفاقا خ-

 کنمیالزم باشه از حقم دفاع کنم خوب دفا م یوقت-

 دیخب االن هم از حقتون دفاع کن-

 دونمیمن همچنان نم-

 ، قبوله خانوم ؟ میخوریهم م يزیچ هی میریپس م-

 ، گفتم شستیانقدر به دلم نم زمیعز گفتیرو انقدر قشنگ گفت که اگر م خانوم

 قبوله-

 دیرو از پارك در اورد و پرس نیماش

 ییسرا ونیقل يکافه ا یشاپ ی، کاف دیندار یپاتوق خاص-

 کشمینم ونیمن قل-

 کشمیمنم نم-

 کشمینم گارمیس-

 کشمیم گاریمن س-

 دیکردم که پرس نگاش

 بده ؟ یلیخ-

 کارکنمیچ دیبا يگاریهمسر س هیبا  دونمی، نم کشهیهم نم ایلیا کشهینم گاریبابا س-

 يگاریس شهیبکشه نم گاریدونه س هی یکه گاه يهمسر-

 شد دمیشا-

 اون وسطا ییجا هی میرسیاونم به توافق م-
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لبخند نشست گوشه لبم ، حرفام براش مهم بوده  هیبهش گفته بودم  يحرف خودم که روز خواستگار دنیشن از

 مونده بود ادشیکه 

 و گفت نییپا دیکمک راننده رو کش شهیش

 است گهید زیچ هیاول صبح  يهوا-

، محمد  دیرسیدود که به مشام م ياز بو ریغ يزیخاك ، هر چ يبرگ بو ياول صبح بو ي، هوا گفتیم راست

 دیجواد پرس

 ؟ دیناراحت هست يزیاز چ-

 بله ؟-

 ؟ دیناراحت-

 ؟ ینه از چ-

 کنمیحس م دونمینم-

 زدم و گفتم لبخند

 ام شهینه ، مثل هم-

 ؟ شهیهم-

 بله-

 ؟ دیکنیصحبت م ينطوریهم شهیهم یعنمی-

 چطور ؟-

 یرسم دیکوتاه مختصر مف-

 نه-

 خب ؟-

 ، دادیحلقه شده بود و محکم فشارش م فمیرو دوختم به دستام که دور بند ک نگاهم

 دهنم و قورت دادم و گفتم اب

 کشهیطول م-

 ؟ یچ-

 خی نیاب شدن ا-
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 ؟ ایدلتون  خی-

 و بستم و زمزمه وار گفتم چشام

 دست خودم باشه ارشیاخت دیمدت بذار هینبسته فقط  خیدلم -

 دلتون جسمتون اریدست خودتون خواهد بود ، اخت شهیهم ارتونیاخت-

 دیو صدادار کش قینفس عم هی

که  نییدختر تو سن پا هیدخترم ،  هی، من فقط  دیدر مورد من بکن يشما فکر بد خوامیاقا محمد جواد ، نم-

شاهزاده سوار بر اسب  هی، منتظر شاهزاده ان ،  ستنی، دخترا تو سن کم منتظر خواستگار ن کنهیداره ازدواج م

بوده ، االن  يدانشگاه بوده فکر ارشد و دکتر من منتظر اون هم نبودم ، تا بوده فکر درس بوده فکر ی، ول دیسف

 ترسمیاز جواب مثبتم اما م مونمیپش گمیکنم ، نم نییتا فکر کنم تا بسنجم باال پا دیبهم مهلت بد... 

 رو نگا کردم زمزمه وار گفتم رونیب

 ها باز نشه يزود نیبه ا خی نیا ترسمیم-

 پکیا-

، اروم و  کردیفاصله از اسمم ادا نکرد ، همونطور که جلوش رو نگا مخانوم رو با  نباریو نگاش کردم اما ا برگشتم

 شمرده گفت

 نی، ا گهید زهیهر چ ایاب نشده  خمی ایکه ازت دورم  ستین نیبعده اسمت به خاطر ا ذارمیکه م یخانوم نیا

بود  شیسال پ هی دمتیبار که د نیو بهت دلبستم ، اول شناسمتیوقته که م یلیاحترامه وگرنه من خ يخانوم برا

 یهست یرستانیدختر دب هی، معلوم بود  يبچه بود یکم دی، نه اخالقا نه از نظر جثه ، فقط سنن شا ي، بچه نبود

اتاق خوابت فرش  يبرا یمغازه حاج ي، اومد بود یشون رو هم نداشت يجلف باز یاونا رو نداشت ياما لوس باز

 شیزدیم یو گاه تیشنونیبود رو پ ختهیطرفه ات ر هیلخت  يسرت بود و موها یشال خاک هی،  یانتخاب کن

و  یمشک یگفتیتو هم م يریو بنفش بگ یفرش صورت هی گفتی،مامانت م رونیب ختیریشالت و دوباره م ریز

 ، يقهوه ا

نگاه حالل نگاه  هینبودم ، در حده همون  دهیچش در يشد که نگاهم زومت شد ، از اون پسرا یچ دونمینم

از نگاه  شدمینم رینگا کردم ، س يدیبنفش خر يرو با گال تیکه فرش مشک یتو رو تا وقت ی، ول کردمیم

 يچند بارتو مغازه حاج مهد دمتیدیم یکنم ، نه ، اتفاق بتیتعق نکهی، نه ا دمتید یلیکردنت ، بعد از اون هم خ

 شنهادیاومد ، به حنانه گفتم تو رو پ شیبحث ازدواج که پ)  میپدر بزرگ پدر یعنی گفتیحاج بابا رو م( ،  دمتید
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اومدم تا تحت  یجلو نم دونستمی، باور کن اگر م يدوست پسر دار دونستمیکار و کرد ، نم نیبده و اونم هم

 فشار

 دینفس صدا دار کش هی

 گفتم اروم

 تموم شده بود...  هیاون قض-

 یتا فراموشش کن برهیوقت م دونمیم-

 ریرو فراموش کنه ، ز زیهمه چ یمرام یاوار ب ریتا تمام منِ جا مونده ز بردیم ی، وقت رونیرو دوختم به ب نگاهم

 لب زمزمه وار گفتم

 شهیفراموش نم-

 ، گفت دیصدام و شن نکهیا مثل

 منتظرم کمرنگ بشه...  شهینه فراموش نم-

 فشارش دادم ، شتریقفل کردم و ب فیبند ک يرو رو دستم

 شدیم دیاروم ، شا يادیز یمنطق يادی، ز کردمیبود که فکر م یاقاتر از اون یلینگاش کردم ، خ یچشم ریز

 کردمیخودم رو اروم م دیاما قبلش با دید دیشاهزاده سوار بر اسب سف هیاون رو هم  شدیم دیدوسش داشت ، شا

 يادیع ساده اش ، زدل بود از نو هینبود ،  زه، دلم دروا کردمیم یدلم رو خال دیبا کردمیرو فراموش م ریام دی، با

 ، تو فکر بودم که صداش من و به خودم اورد کیکوچ یلیساده و خ

 میدیرس

 شد و در و برام باز کرد با خجالت گفتم ادهیپ نیکه نگاش کنم ، از ماش برگشتم

 دیاقا محمد جواد انقدر خجالتم ند-

 لبخند گفت با

 نهیبه ته اسمم اش و کاسه هم چسبهیاون اقا م یتا وقت-

 شاپ یسمت کاف میرفت

 خجالت گفتم با

 ستیکه من گشنه ام ن کنمیاولش اعتراف م نیهم-

 گشنه مه یلیکه خ کنمیمنم اعتراف م-
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 رو صدا کرد یکی، محمد جواد  میشاپ شد یوارد کاف باهم

 باربد

 رونیاومد ب یاتاق هیپسر جوون هم سن محمد جواد از  هی

 يبه به سالم اق مهندس راه گم کرد-

 کرد یت دادن ، محمد جواد معرفهم دس با

 خانوم ، اقا باربد پکیا-

 با خنده گفت باربد

 کردنت بچه ها دوستم دوستم بچه ها یمعرف نیبرو بابا تو هم با ا-

 گفت ينگاش کردم که جد قیدق

 سالم زنداداش ، باربد هستم داداشش-

 اروم گفتم دیام چسب نهیو به قفسه س نییخود به خود رفت پا سرم

 سالم ، خوشبختم-

 ی، حت میبود سادهیلبخند محو رو لباش بود ، کنار هم وا هیبود ،  نییبه محمد جواد کردم ، اونم سرش پا ینگاه

 مرد کنارم بود هی،  دادیبهم م یکنارش هم حس ارامش خوب ستادنیا

 گفت یمسن يصدا هی

 مییخوایم مهیما ول ی؟ ول ییخوای؟ پاگشا که نم ییمهندس چرا سر پا ياقا-

 کرد و گفت یمرد مسن روبوس هیجواد برگشت سمتش و بعد با  محمد

 عموجان چشم شما جون بخوا-

 سالم کردم بازم

 مسن اومد گفت ياقا

 دی، محمد جواد جان دختر گلم رو سره پا نگر ندار بر دیخوش بخت ش شاالی، ا يسالم دخترم ، خوش اومد-

 دینیبش

 زیم هیکرد سمت  تیستانه گذاشت پشتم و من و هدااروم و دو یلیجواد دستش رو خ محمد

 و بعد دستش رو از پشتم ازاد کرد و گفت دیرو برام کنار کش یصندل هیکه دستش پشتم بود  همونطور

 دییبفرما-
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چونه  ریهم بود در مقابل دوستش ، خودش نشست رو به روم دستش رو زد ز یقشنگ تیبود ، حما یخوب حس

 اش و گفت

که  یصبحونه رو خودت بخور ، نهار و با دوستت شام و بده به دشمنت ، من دارم صبحونه رو با کس گنیم-

 ...شام رو  ی، حت نطوری، نهار رو هم هم خورمیشم م کیرو باهاش شر میقراره زندگ

 گفت دویرو از دستم کش فینرم و اروم ک یلی، خ فیزدم به دسته ک چنگ

 گناه داره فیبند ک نیا-

که قرار  يکمتر بترسم از مرد شدیباعث م فیکمک بود ، اون ک هیبرام  فیشدم ، اون ک یس کردم خالهو ح هی

 بشه ، زمیبود همه چ

بار  هیپارك پشت مدرسه ،  شدیدوست پسر داشتم ، ته قرار گذاشتنامون م هیرو تو هم قفل کردم ، قبال  دستام

 دمیترسیبودن ، اونموقع ها نم ادیقرار ها هم ز نی، تو اون شهر هم میخورد کسیم یکاف هیهم تو بوفه پارك 

حرف  هی، اب دهنم رو قورت دادم دنبال  کردیمترس داشت همه وجودم رو پر  دمیترسیم دیکه نبا یاما االن االن

 جمله ، هیشروع کردن  يکلمه برا هی دیشا گشتمیم

 باربد نجاتم داد يصدا

 ؟ دیخوریم یخب باالخره چ-

 دیجواد پرس مدمح

 ؟ يخوریم یتو چ پکیا-

 بعد اسمم ، شستیو بلند کردم ، خانوم نم سرم

 گفتم

 منو-

 زیجواد دستش رو زد به م محمد

 بدوون يبود قرار نبود منو به دست دنبال مشتر یجالب دهیبود ، ا شهیش ریکردم منو ز زیبه م ینگاه

 گفتم اروم

 هیخوب دهیا-

بهش  گهیکردم د یاب دهنم و قورت دادم و سع کنهیمحمد جواد داره با لبخند نگام م دمیو بلند کردم د سرم

 نگا نکنم
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 رو که نگا کردم گفتم منو

 ییچا هی-

 ارمیمحمد جواد باعث شد بازم سرم و باال ب يصدا

 میخوب سفارش بده مهمون باربد زیچ هی،  خواستیخوردن منو نم ییچا-

 بد بود ، محمد جواد منتظر بود و باربد سره پا یلیخ ينطوریمنو رو نگا کردم ، ا دوباره

 دمیپرس

 دییایم نجایا ادیاقا محمد جواد شما ز-

 اومد ، یقبل اسمش م دیاقا با نیمات باربد رو رو خودم حس کردم ، من تازه محرم شده بودم ا نگاه

 :لبخند گفت  با

 پاتوقمه نجایا-

 کرد ؟ دایپ گهید يجا شهیهست که نم نجایتو ا یچ-

 به باربد کرد و گفت اشاره

 باربد-

 سوختیدلش برام م دی، سرم و کج کردم ، شا زدینگاش کردم ، داشت لبخند م مات

 لبخند گفت با

 ؟ يسفارش بد ییخوایواقعا نم-

 سفارش با شما-

 مطمئن ؟-

 بله-

 حقم و خوردن یبعدا نگ-

 نه-

 به باربد گفت رو

 پکیا يبرا اریمعجون مخصوص ب-

 خانوم هم بعده اسمم گفت هیزد و  لبخند

 شد و ادامه داد، يجد بعد
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 ییبذار جلوم ، بعدشم چا ارینه ها ، دو سه تا تخم مرغ بزن تو روغن ب یسوسول مروی، ن خورمیم مرویمن ن-

 به من انداخت ینگاه

 ؟ ستیگشنه ات ن یمطمئن-

 بله-

 خورمینخوره خودم م پکی، ا اریهم ب کیک هی-

 ؟ دمیدوباره اون خانوم چطور حذف شد از پسوند اسمم ؟ چطور نفهم-

 گفت باربد

 ؟ یدرخواست یعرض يامر-

 زایچ یلیو معجون برا خودم و خ ریمخصوص بدون خم تزایوگرنه پ کنمیدارم کار م ی، مرام مایمهمون خودت-

 رو حسابت رفتیم

 منکه گفتم-

 میپات ریاقا ما خاك ز-

 دید پرسرفت و محمد جوا باربد

 اسمم شیافته از پ یم یاون اقا ک-

 اب بشه خی نیا یوقت-

 ؟ االن زمستونه شهیاب م-

 زننیگال شکوفه م شنیاب م خای ادیبهار که ب-

 چونه اش ، ریرفت ز دستش

 ؟ یدکتر بش ییخوایم-

 شستیبه دل م یصدا هر فعل نیبا ا یدوم شخص مفرد بود ، جمع رو هم دوست داشتم ول فعلش

 بشم ستیولوژیکروبیم خوامیرو ندارم ، م ضای، تحمل برخورد با مر شمیدکتر که نم-

 گهیشهر د هی يریم-

دانشگاه فکر نکرده  گهیشهر د هیتو  رهیزن متاهل که م هیفکر نکرده بودم ، به  نیتعجب نگاش کردم ، به ا با

 بودم ،

 گفتم اروم
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 کنمیفکر م شتری، االن که ب سازنینامزد باهم نم یدرس و بچه درس و شوهر درسو حت کردمیقبال فکر م-

 سازنیاصال با هم نم نمیبیم

 هیبق هیشب یهست یکی، تو هم  کننیکار هم م چرخوننیم یزندگ خوننیهمه ادم دارن درسم م نی، ا سازنیم-

 کردم که خم شد طرفم و اروم گفت نگاش

 که دل منم برده یکی-

 ینم شیجد افهیاومد ، به اون ق یرفت نفس بکشم اب دهنم رو قورت بدم ، بهش نم ادمینگاش کردم ،  مات

 دیاومد ، پرس یمهربونش م يبگه که دلش و بردم ، اما به چشما میاومد مستق

 ؟ یکنینگام م يچرا اونجور-

 ؟ نیباش یمذهب کردمیفک م-

 بیعشق رو تکذ ینیمذهب و د چیق ، ه، اما درباره عش يادم عاد هیاون وسطام  ییجا هی،  ستمین یمن مذهب-

 نکرده ، حرام هم اعالم نکردن ،

 رفت باال گفتم ابروم

 نیساکت بود يروز خواستگار-

 دی، تو با دونستمیرو م یکه اومده بودم همه چ ی، من اومده بودم خونه تون ، من یتو حرفات رو بزن خواستمیم-

 یو با چشم باز هم انتخاب کن یکه قرار بود انتخاب کن یی، تو یشناختیم يکردیم نییباال پا يکردیفکر م

 چشم بسته انتخاب کردم ؟ یعنی-

 یبه من بعله نگفت کنمیحس م-

 گفتم ؟ یپس به ک-

 دشییوضعشس خوب بوده ، خانواده ات تا یبوده ، از نظر مال یکه خوش نام بوده ، پسر حاج فالن يبه پسر-

 یه گفتامن بل یزندگ هیکرده بودن ، تو کال به 

 سکیامن هستن بدون ر یزندگ هی، همه دنبال  ذارهینم يخونه ا چیه يطالق پا تو دیبه ام يدختر چیه-

 دنبال عشق هم رفت شهیم یگاه یول-

 شهیعاشق نم يروز خواستگار یشکیه-

 اشتباهه ؟ یازدواج سنت یعنی-
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 ابونیتو خ شونیادما دنبال عشق زندگ... که قبال  يدختر يبرا هیمنطق ریحرفم غ نی، ا ستیدرست هم ن-

 ریاز غ ی، فک کنم سنت کننیرو شروع نم شونیزندگ ابونیتو خ کننینم يخواستگار ابونی، ادما تو خ گردنینم

 بهتر باشه یسنت

 فرقه یو حرف زدنت کل پتیو ت دتیعقا نیب-

 کنمیساده هم فکر م پوشمیمن ساده م-

 زد و ادامه دادم لبخند

 يافتن ؟ لباسا یچقدر زود از مد م شنیکه مد م ییلباسا نیدی، د ستیفک کردن ن يروزیساده فکر کردن د-

 هیپر از حاش يادیپوچ نه ز ادیساده روبورسن ، افکار ساده هم رو بورسن ، نه ز

 ها باهم فرق دارن نشیو ب دیعقا-

 فهممینم-

مهربون  یزنی، روشن فکرانه حرف م یکن میخودت رو قا یکنینم یسع یکنیچادر سر نم یپوشیخوب لباس م-

 هی، چشام و که ببندم و فقط به حرفات فک کنم  یکنیم تیحما یمیقد دی، از عقا يحال قاطع و جد نیدر ع

 ، بارهیاز صورتش م تیتو ذهنم که جد ادیساله م 6 25دختر 

 کنمیم تیدرست حا دیاز عقا کنمینم تیحما یمیقد دیاز عقا-

 اش رو صاف کرد و گفت نهیدو سه بار س یشیبه صورت نما باربد

 دایخوب خلوت کرد-

 دیو پرس زیم يرو گذاشت رو کیبزرگ ک کهیت هیماگ پر از معجون رو به همراه  هیو مرویظرف ن هی

 ؟ دییخواینم يا گهید زهیچ-

 یجواد گفت نه مرس محمد

 و گذاشت وسط و گفت مرویکه رفت محمد جواد ن باربد

 مونیصبحونه دو نفر نیاول-

 ؟ دیخوردن من بش مروین الیخیب شهیم-

 ابروش رو فرستاد باال و گفت هی

 میکن یموندن ادیرو به  نیا ای، ب موننیادما م ادیتو  زایچ نیاول-

 خونِ شیرفتنشون دارن مربوط به ازما رونیکه همه نامزدا از ب يخاطره ا نیاول-
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 دمیرو دوختم ماگ بزرگ پر از معجون و پرس نگاهم

 توش که تخم مرغ خام نداره ؟-

 لبخند نگام کرد با

 یلیوان یموز اناس گردو پسته عسل کاکائو به اسکوپ بستن ریش-

 چونه اش ریرفت ز دستش

 رو بگه ؟ هیبق ادیبگم باربد ب-

 ادهیز یلیخ نیا-

 خورمیته مونده اش رو من م-

 و شما من یدهن خوادیدلم نم-

 دمی، پرس نهیبیبچه م هیمن و  کردمیلبخند زد ، حس م بازم

 بچه ام ؟ یلیخ-

 کنمیم یزندگ ایدختر دن نیمن دارم با بهتر-

،  نهیو چشام به اشک نش کنمیبگم که دارم ازدواج م یمحکم نیمنم به ا خواستیرو خوردم ، دلم م معجون

 يقهوه ا ي، موهاش ور زده بود عقب ، چشما ششینگاهم به دستاش بود ، بزرگ مردونه ، نگاهم رفت رو ته ر

 ؟ زدمیم دیرو نه نامزدم رو د سرمپر رو بودم که داشتم هم يادیبرق قشنگ توشون بود ، ز هیداشت که  يا رهیت

هم که  غهیص نیه تو خونه اش نگر داره ، همدوست نداره دختر عقد کرد گفتی، بابا م میکردیازدواج م میداشت

دوست شده  یکیمثال ، دوماه کم بود ؟ من اوائل ابان با  میشدیاشنا م میبود ، داشت ییاشنا يخونده شده بود برا

 یازدواج کنم ، ام پ خواسمیم دیکرده بودم ، ع امزدن میباهاش به هم زده بودم ، بهمن ماه بود يبودم ، اواخر د

وار ، انقدر وقت نکردم که دوست پسرم رو بشناسم انقدر وقت نداشتم که دوست پسرم رو فراموش کنم  يتر

 که با نامزدم اشنا بشم ، کنمیانقدر وقت نم

 زد بی، درونم بهم نه کردمیداشتم ، به ازدواج فکر نم میزندگ يبرا يشتریب يارزوها

بود  ي؟ بچه باز يدادیم شیباز ی؟ داشت يدم دوست شدچرا با پسر مر يکردیکه به ازدواج فکر نم ییتو پکیا

 ؟

 کنهیرو قبول م یکه دوست داره همه چ ینه نه نبود ، دوست شدم ، ادم با کس نه
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 هیبخورم که  خواستمیاونم دوست داشت ، معجون رو م شدیرنگ محمد جواد شد ، م يزوم نگاه قهوه ا نگاهم

 رو به روم یدست شیلقمه گذاشته شد تو پ

 ، زدیلبخند محو م هیکه کردم بازم داشت  شنگا

 باربد حرف ندارن ، يها مرویلقمه رو بخور ، ن-

، بازم با  ی، زندگ کردمیشروع م ینداشتم ، داشتم زندگ لیم یکه خورده بودم ته حلقم بود ، ول ییتلخ چا مزه

 یخودم تکرار کردم ، زندگ

 دیواقعا چسب یهم از معجونم مزه کردم ، خنک بود و اول صبح یرو برداشتم و خوردم ، کم لقمه

 به ساعتش کرد و گفت ، یجواد نگاه محمد

 شهیهم باز م یخب کم کم طال فروش-

 دیپرس

 ؟ میبر-

 میبر-

 دینفس سر کش هیجاش بلند شد ، قبل رفتن معجون رو برداشت و  از

 گفت میرفتیه مرا ییدوباره دستش رو گذاشت پشتم و همونطور که دوتا بعد

 ازدواجه يعمو حسابمون با باربده کادو-

 خنده ریخودش زد ز بعد

 میشد نیو سوار ماش رونیب میبا هم رفت ییدوتا

عطر الگوستش رو دوست داشتم ، بوش که  يسقف ، از نوع محرمش ، بو هی ریز يواریچهار د هی يادم تو دتا

 بره بنیعطرش از تو ماش يپنجره رو باز کنم تا بو خواستی، دلم نم کردیبود ارومم م دهیچیپ نیماش يتو

 نییپنجره رو داد پا خودش

 دیچپ نگاش کردم که پرس چپ

 ؟ میرو بردار شی؟ حلقه چطور دیدوست دار ییچه مدل طال-

 دیشما صالح بودن یهر چ-

 به بازار میدی، رس شیلحظه و بعد حواسش رو داد به رانندگ هی يو نگام کرد ، فقط برا برگشت
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، دستش رو دراز کرد و بعد دستش حلقه شد دور  رمیکردم ازش فاصله بگ ی، سع میبود کیبه هم نزد يادیز

 من يبازو

 لب گفتم ریز

 میبازار-

 خب ؟-

 نه حاج اقا... حاج بابا و پدرتون -

 تو دستش فشرد و گفت یرو کم بازوم

 خب ؟-

 ننیبیهمه ما رو با هم م-

 خب ؟-

 اقا محمد جواد-

 مکث گفت هی، بعد از  دیخند اروم

 ری، اسالم نگفته زنت رو لمس نکن ، نگفته بازوش رو نگ میما محرم-

 گفت طونیکرد و ش نگاهم

 اتفاقا بر عکسشم گفته-

 اقا محمد جواد-

 هیی، اسمت از اونا ادی، به اسمتم م هیخانوم ؟ خانوم کلمه خوب پکیاقا محمد جواد تا منم بگم ا یگی، م پکیا-

 یوقت... تو خلوت خودمون ... اما ...  یی، شما یتو تو جمع خانوم...  شهیقشنگ تر م ششیپ نهیشیمخانوم  هیکه 

 تمتشناخ پکی، من با اسم ا یپکیمن ا يبرا... فقط منم و تو 

که محرمم  یدست مردونه ، کس هیکه دور بازوم حلقه شده بود،  یو انداختم و فکرم رو دادم به دست گرم سرم

 ، کنهیبله گفته بودم و اون گفته بود خوشبختم م شده بود ، بهش

 یلفظ ریز يکه برا دیچرخیداشت و من هنوز تو سرم م یکیش يها سیبه مغازه مورد نظر ، سرو میدیرس

 دنینم سیسرو

 کرد و بعد گفت کیجواد با طال فروش سالم و عل محمد

 بخرم سیخانوم سرو ياومدم برا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٥٣ 

 دیانتخاب کن نشونیتا از ب دنیپسند سیبودن ، چند تا سرو نجایا روزیبله ، حاج اقا د-

 و گفت مینیشده وسط سالن اشاره کرد بش دهیچ يمبل ها به

 رسمیمن خدمت م دینیبش-

؟ پس  دیپسندیرو م سیو من نگاهم رو دوختم به محمد جواد ، حاج اقا سرو گهیاتاق د هیجوون رفت به  مرده

 بودم کارهیمن چ

 یلیخ يها سیشدن ، سرو دهیچ زیم يرو سیجوون با چند تا بسته اومد طرفمون و بعد چند مدل سرو مرده

 و زنانه نیسنگ یلیبزرگ و خ

 جوون گفت مرده

 هم هستن که حاج اقا سفارش دادن سامونیسرو نیگرونتر بایتقر نایا-

 دخترونه تر خواستمیتر م فی، ظر خواستمیگرون نم سیسرو من

 ها بود و بعد گفت سید به سرومحمد جوا نگاه

 بده ؟ تیباشه تا خانوم رضا فیکه هم گرون باشه و حاج اقا بپسنده و هم ظر دیدار یسیسرو-

 کنمیفرصت براتون اماده م نیتر عیدر سر دیی، اگر بخوا میدو سه تا کار دار-

 جواد گفت محمد

 ستین یمشکل-

 محمد جوادگفتم روبه

 کنمیرو انتخاب م یکی نای، از هم شنینه حاج اقا ناراحت م-

 زد و گفت لبخند

 که چشم دشمن کور کن باشه خوادیم سیسرو هی،  خوادیم یحاج اقا چ دونمیمن م-

 کرد نگام

 ، باشه ؟ میداریخوبش رو برم هی-

 و گفتم نییوانداختم پا سرم

 خوامیسبک م زیچ هی-

 ي، درخواست بعد شهیدرخواست رد م نیا خب
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س کردم نگاهش زوم من شده ، برگشتم نگاش کردم ، نفس داغش خورد به صورتم ، نگفتم که ح یچیه

 هست ؟ یمشکل دمیپرس

 ؟ يتو چرا گوشواره ندار-

 تو خونه است-

 ؟ یخب چرا ننداخت-

 روزانه استفاده کرد شهیرو نم نیکه ا دیعقلم نرس دمیپسند ی، وقت نهیسنگ يادیز-

 که گفت دمیرو شن صداش

 دونه جدا هی مییخوایگوشواره هم م یمیکر ياقا-

 نگاش کردم که گفت مات

 کنهینترس حاج اقا حساب م-

 نه اقا محمد جواد من-

 بهش یچسبونیاقا هم م هی... اسمم  هیطوالن یلیخ-

 بندازم نییدادم سرم رو پا حیبود ، ترج کمینزد يادیدهنم رو قورت دادم ، ز اب

 گوشم گفت ریت که محمد جواد زها رو به رومون قرار گرف سیسرو کاتالوگ

 تو باشه قیکه ال يزیچ هیرو ،  نشونیرو بردار و خوشگل تر نشیگرونتر-

 دادیاعتماد به نفس م دادیگرما م دادینسبت بهش داشتم ، بهم ارامش م ی، حس خوب دمیکش قینفس عم هی

اما  نوریصبح هم هم یبودم از تلخ مونیپش میروز خواستگار یمن و به اون باال باالها برسونه ، از تلخ تونستی،م

 به ته اسمش دیچسبیاون اقا فعال م

 بود به دسته مبل احساس کردم دهیزده ام که چسب خیدست  يرو رو ییگرما هیلحظه  هی

 دیو نگاش کردم پرس برگشتم

 ؟ ومدیخوشت ن-

 هیعطرش رو  يبود و من فقط حواسم بود که همه  یعطرش دوست داشتن ينگاهشون نکرده بودم ، بو اصال

 هام هیو ر ینیجا بکشم تو ب

 ؟ يسرد نقدریهم شهیهم-

 دستم بود ، يرو به دستش دوختم که رو نگاهم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٥٥ 

 حالت خوبه ؟-

که من باهاش راحت  کردیخودش درك م دیبا شدیناراحت م دی، نبا رونیب دمیدستش کش ریرو اروم از ز دستم

 روشون ، ادیدست مردونه گرم ب هیانقدر ازاد نباشن تا  گهی، دستام رو تو هم قفل کردم تا د ستمین

چرا به فکرم  ودنمیرو دوشم ، نم نداختمیم يزیچ یژاکت یاور کت هی دیکرده بودم ، من امروز با خیبود  سردم

پالتو  هی يخودم رو بکنم تو نکهیبشم نه ا دهید کلیخوش ه خواستمیچون م دیگرم تنم کنم ، شا زیچ هی دینرس

 کلفت

 رو دوختم به کاتالوگ اهمنگ

 ایرو گرفته بود اما مطمئن نبودم بتونم انتخابش کنم  يتور سیسرو هیانتخاب کنم ، چشمم  يزیچ دمیترسیم

 نه

 نگفتم يزیکاتالوگ رو نگا کردم اما چ کل

 دیپرس

 ؟ گهید يجا هی می؟ بر يدینپسند يزیچ-

 که حاج اقا ییها نیهم نیاز ب-

 و گفت يرو باز کرد و دستش رو گذاشت رو تور کاتالوگ

 خوبه ؟ نی، هم ينگا کرد هیاز بق شتریرو ب نیا-

 بود نیب زیر چقدر

که حاج اقا  یسیگرونتر از سرو یبودنش کم ی، به خاطر سفارش میرو سفارش داد سیهمون سرو باالخره

تا من گوشام  میدیروش بود هم خر کیقلب کوچ هیهم که طرح  یگوشواره سوزن هیبود در اومد ،  دهیپسند

ساده بود که روش  نگیه ری،  دمی، حلقه هم پسند نهیبب ینباشه ، محمد جواد دوست نداشت گوشام رو خال یخال

حلقه ننداختن دست شوهرم بدم ، بابا  يبرا يبهونه ا خواستمی، نم نیداشت ، از جنس پالت زیسنگ ر فیرد هی

حلقه هم به دوش  یکیداشت و زحمت حمل اون  یمحکم یشرع لینش دالحلقه ننداخت يبرا نداختیحلقه نم

مرد  هیهم بدونن اون  هیباشه زن داره و بق ادشی شهیمن دوست داشتم همسرم هم یانگشت مامان بود ، ول

 متاهله ،

 دی، پرس رونیب میاومد یطالفروش از

 ؟ میا کارهینهار رو چ-
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 خونه رمیمن م-

 ؟ میبخور يزیچ هی رونیب مینر-

 من درس نخوندم-

 تعجب برگش و نگام کرد و بعد گفت با

 اره ، به کل فراموش کرده بودم ، شرمنده خانومم-

از هر وقت  شتریقورت دادم ، ب خودیرو که اصال نبود و خشک شده بود ب یو نگاش کردم ، اب دهن برگشتم

 ، خوامیرو نم یزندگ نیحس کردم ا يا گهید

 شد در و باز کنه که خودم زود باز کردم و گفتم ادهیداشت و پ در نگه يجلو قایرو دق نیماش

 دیاقا محمد جواد خجالتم ند-

 اون اقا هنوزم هست ؟-

 هنوزم هست-

 زد و گفت لبخند

 خانواده بدم لیخب فعال شما رو تحو-

 کرد و گفت يفکر هی

 یراست-

 بله ؟-

 ؟ رمیتماس بگ تونمیشماره ات رو از پدر گرفتم م-

 نه-

 تعجب نگام کرد که گفتم با

 ؟ دیریتماس بگ دییخوایم یچ يبرا یعنی-

 ، یبدونم هست نکهیا يبرا-

 موند ، بهت یباق زیچ هیزد و فقط اونجا  خیزدم ، همه حس هام  خی

 گذاشت فونیا يرو گذاشت پشتم و بعد دستش رو رو دستش

 خانوم رو اوردم پکیسالم مادر ، ا-

 قبول نکرد و من و سپرد دست مامان و گفت یتعارف کرد بره تو ول مامان
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 دیمراقبش باش-

 و رفت شیشونیدوتا انگشتش رو زد به پ یبه عوان خداحافظ بعد

 مامان به خودم اومدم يصدا با

 رفتنش ریبه مس یشوهرت رفت ، رد پاشم جا نمونده که چشم دوخت پکیا

 سمت مامان و گفتم برگشتم

 ستن ؟با بابا صحبت کنم ، خونه ه خوامیم-

 خونهیداره نماز م-

 میکنینماز بخونم بعد باهم صحبت م رمیمنم م-

 شده ؟ يزیچ-

 زایچ یلیخ

 مامان متعجب نگام کرد و گفت-

 به محمد جواد ربط داره-

 یبه همه چ-

 پکیا-

 رمیرو بشورم و هم وضو بگ شمیتا هم ارا ییجا گذاشتم و رفت دستشو يدر ورود يرو جلو مامان

 که قرار بود بزنم ، ییکه تموم شد سره سجاده نشستم و فکر کردم ، به حرفها نمازم

ال بود ، اما من  دهیخوب و ا یلیخانواده به اصرار خانواده ، بد نبود محمد جواد خ دی، به ام کردمیازدواج م داشتم

 به من اعتماد نداشتن يکه ذره ا کردمیازدواج م يبه اعتماد و اعتبار خانواده ا

رو زدم  پسمی، چادرم رو هم در اوردم و کش موهام رو باز کردم و کل زیم يرو جمع کردم و گذاشتم رو سجاده

 به موهام

 زدیمبل و بابا داشت روزنامه اطالعاتش رو ورق م ي، بابا و مامان نشسته بودن رو نییپا رفتم

 گفت دنمیبا د مامان

 ؟ نمیو بچ زیم-

 میخوریبعد نهار م مکنیمن با بابا صحبت م دیشما بر-

 دمیکش قینفس عم هی
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 دیپرس بابا

 ؟ حلقه ؟ يدیپسند سیخوش گذشت ؟ سرو-

 ناراحت نباشه یو حرف نزنم تا کس رمیکردم خفه خون بگ یبله ، رفتم اونجا و سع-

 زل زد بهم بابا

 گفتم یعصب

 به تتونیشما به من به ترب-

 دهنم رو قورت دادم و ارومتر ادامه دادم اب

افکارم بچه گونه  دیکنیمن کم سن و سالم که هستم ، اگر فکر م دیکنیبابا ؟ اگر فکر م دیزنگ زد یچ يبرا-

خونه شوهر ؟  یفرستیم يدار يمن و به چه اعتبار...  ستین ریچشم و دلم س دیکنیاست که هست ، اگر فکر م

 ؟ دیسیابه من ؟ اصال ، قراره پشتم و دیشد ربطش بد یهان ؟ قراره بعد ازدواج هم هرچ

 و با تعجب نگام کرد رونیاز اشپزخونه زد ب مامان

 دادم ادامه

اگر صالحه بگو اره مامان گفت  ینبودم ، اقا بزرگ گفت نه نگو خانوم بزرگ گفت نه نگو شما گفت یمن راض-

نه  يکه من برا یدرصد از شانس هی ی، کس ندیکیازدواج م پلمیبرا بعده د مونهیم دینبود نامزد کن ياگر پسر بد

و بگم  یزندگ نیو نشناخته برم تو ا دهیوقت کنم بشناسمش ؟ هان ؟ من ند دیگفتن داشتم اسم برد ؟ چرا نذاشت

 چند منم ؟

 روزنامه اش رو تا کرد و کنار گذاشت ، بابا

 دیپرس

 شیشناسیم ي؟دار یکنیم کاریچ ياالن دار-

 شمیازدواج اماده م ينه االن دارم برا-

 اره ؟د یچه فرق-

 دیگی؟ م ندیکی؟ اره ؟ قبول م گهید ستین یبگم نه مشکل یروز قبل عقد و عروس هیفرق نداره ؟ پس من اگر -

 ، تمومه ؟ دیخوریبه درد هم نم يدید یشناخت

 گفت مامان

 پکیا-
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 و به عالمت سکوت بردم باال و گفتم دستم

 اره بابا ؟-

 ؟ پکیداره ا یبیمحمد جواد چه ع-

 يزدیبه اون زنگ م یدارم ، شما اگر به محمد جواد شک داشت بینداره من ع بیاون ع-

 پکیا یکنیم یچرا فلسفه باف-

هست ،  ندیکیکه فکر م يزیچ نیا کنمی، امامن اثبات م شینیبیکه نم هیزی؟ فلسفه اثبات بودن چ یفلسفه باف-

و اثبات کنم ، فقط به سوالم جواب  نیا خوامی، م دیرو ندار دیبه من دار ندیکیکه فکر م ياعتماد نی، ا ستین

 دیبد

 دمیپرس دیتاک با

 یاگر نساختم چ یفرصت اجازه دارم نه بگم ؟ تو زندگ میماه و ن هی نیتو ا میخوریبه درد هم نم دمیمن اگر د-

 ؟

 دیچنگ زد تو موهاش و مامان پرس بابا

 با محمد جواد بحثتون شده ؟-

، چون  کنمیدارم ازدواج م يماه بعد خواستگار میو ن کی،  کنمیبحثمون بشه ؟ من دارم ازدواج م دیمامان با-

 زدهیتو س خوادیبه درسم لطمه بخوره ، م خوادیبابا دوست نداره دختر عقد کرده تو خونه نگر داره ، چون بابا نم

برم مدرسه ، متاهال رو مدرسه راه  زن متاهل هیکارش و من ادامه بدم ، به عنوان  یتموم شه بره پ دیروز ع

 ، يشوهر دار یراه بدن اما اشتباهه ، درس زندگ دی؟ شا دنیکه م دنینم

 و زمزمه وار گفتم اروم

 اجباره کنمیحس م ییجورا هی-

 گفت بابا

 درس بخونه خوادیدخترم م گمی، م هیمنتف هیقض گمیو م زنمیخوب زنگ م یلیخ-

 دیکار رو بکن نیهم دی، با قایدق-

 گفت مامان

 ؟ پکیا هیمشکلت چ-
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که  نهیمن مشکلم ا... گرون برندار با محمد جواد بحث نکن با  زهیکه چ گهیم زنهیکه بابا زنگ م نهیمشکلم ا-

نشناخته ، فقط  دهینگرفته ، ند پلمی، د کنمیچرا دارم ازدواج م تسمیراه و رسمش رو بلد ن دونمیرو نم نایاگر ا

 زود ازدواج کنه ، چون شهره که دختر نیچون رسم ا

 اروم گفت مامان

 پکیا مینگران بود-

 کردم و گفتم یخنده عصب هیبلند  دمیخند

بچه است  پکیا ینگفت وینستاد يشوهرت وا يو تو رو ی، شک داشت ي، شما هم شک دار نهیخب پس ، هم-

، 

 زدم داد

بشه من  ییسر باال شینییسرپا می، زندگ امیکنار نم ي، ذره ا کنمیتحمل نم يسقف ذره ا نیا ریمن برم ز-

 سقف ریز دی، حاال من و بفرست کنمیسازش نم

 سمت اتاقم که بابا گفت رفتم

 پکیحرف اخرته ا نیا-

 دیزنیکه زنگ نم دونمیم-

شهر  نی، تو ا مزنهیزنگ ن دونستمیبابا زنگ بزنه ، م دمیترسیتخت ، نم ياتاق رو بستم و خودم و انداختم رو در

شهر  نیتو ا میبود ، ما داشت یبود و مامان ک ی، مهم نبود بابام درکش چ زدنیو به هم نمر ينامزد کیکوچ

 ، زدیبند بود ، اون زنگ نم ییدختر به تار مو ي،ابرو میکردیم یزندگ

 و بستم چشام

 زنگ زد ، تلفن

 یلیحدود ده سال ؟ کم بود ، خ يزیچ هیمرور  يخودم اومدم ، رفته بودم تو گذشته ، سه روز فقط سه روز برا به

سقط کنم ؟  خواستمیم یبچه رو به چه جرم نیکنم تا خودم و تبرئه کنم ؟ ا نییباال پا خواستمیکم بود ، چقدر م

 خودم ؟ تیبه جرم خر

 تلفن زنگ زد ، بازم

 دادم جواب

 بله ؟-
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 ي، نصف جونم کرد زنمیو به خونه زنگ م تیدارم به گوش رونیب یاز مطب رفت یتو ؟ از وقت ییکجا شعوریب-

 بود لنتیرو سا لمیببخش الله ، موبا-

 ياریسره خودت ب ییبال هی يبا اون حالت بر دمیکردم ؟ ترس ییچه فکرا یدونی، م يریبم پکیتو رو ا يریبم-

 یلیخ یلیخرم الله خ یلینه هستم ، خ یول ستمینه انقدرا هم خر ن-

 ؟ یکنیم کاریچ يبا خودت دار-

داره که من  ی؟ چه گناه ستیداره که مادر احمقش عقد پدرش ن یبچه چه گناه نی، ا شمیالله دارم مادر م-

 نداره که یبچه گناه نیرو خراب کردم ؟ ا یهمه چ

 حرفم و گفت اومدتو

 ، مقصر یتو حق داشت پکیا-

 نیهم خواستینگو نگو ، اون مقصر نبود ، عشقش رو م-

، معلومه که مردت هم  خوادتیکه نم يکرد ؟ با مرد یزندگ شهیکردن هم م یکشد اخه با رگ زدن و خود-

 کنهیگرم م گهید یکیسرش روبا  رهیم

 ادم که دم دسته ، هیسوپر منه ، با  کنهیادم که فکر م هیبا -

 عشق هینه ، با -

 ؟ کنمیفکر م یچند وقته دارم به چ یدونیم-

 ؟ یبه چ-

 هم دم دستش بود باهاش گهید یکیاگه  نکهیا-

 خوادیاون تو رو م دونستیدانشگاه م هی،  پکینه ا-

 دمیو من شوهرش رو ازش قاپ دیو دوستم نفهم دونستیدانشگاه م هی-

و  غهی، زودتر ، ص يها رو نگا کن ، تو قبل اون بود خینامه ات رو مرور کن ، تار غهیص گهیبار د هی، برو  پکیا-

 ر سومدائم نداره ، اون شده نف

 اون دائمه و من موقت-

 یتو هم دائم-

 غهیاون عقده و من ص-

 دوباره نشست رو گلوم و صدام رو دو رگه کرد بغضم
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 هم بغض دار پشت خط گفت الله

 شتیپ امیشب م-

 یکنیغلط م-

 پکیا-

 جلو پام گذاشت یراه هیخدا  دیالله بذار فکر کنم شا-

 ؟ یکنیفکر م یبه چ-

 ؟ يخندیبگم نم-

 نه-

 به خودم به گذشته ام ریبه محمد جواد به ام-

 من نگرانتم به خدا نجایا ایپاشو ب-

 خودت تا از شرش شیپ امینخورم ، م یگه چیتا سه روز ه دمیقول م-

 پکیا-

 يکه تو هم عذاب وجدان دار دونمیببخش م-

 بچه رو هیدلم رضاست  یکنیفک م شمیکه باردار نم یندارم ؟ من یکنیفک م-

 افتاد ، گفتمهق هق  به

 گهید یکی شیپ رمینکن الله نکن ، م-

 بخورم یسرت اومد من چه گه ییبال هی ویاگه رفت. یکنیغلط م-

 ببخش-

 ها ینکن تیمراقب خودت باش ، خر-

 .نه -

 خداحافظ-

 خدافظ-

 رو قطع کردم یگوش

 خی دمیرو بخورم که د دمیجوش ییشده بود ، دستم و بردم تا چا سیخ یک دونمیحلقم شور بود صورتم نم ته

 بسته
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 حالت ؟ نیبودم ؟ تو ا نجایچقدر ا من

 خشکم زده بود نجایو نگا کردم ، چهار ساعت گذشته بود و من ا ساعت

 جام بلند شدم خودم و کشون کشون بردم تو اتاق خوابم ، از

 دمیکشیخودم رو م دمیکشیحسم رو م دمیکشیپاهام رو م داشتم

 ، گشتیم انقدر مچاله شده بود که دوباره به شکل اولش برنموجودم له شده بود ، حس همه

 من بودم و افرا ، بعد ها هم من و الله یزمان هیاتاق خواب  نیاتاق خوابم رو باز کردم ، تو ا در

که به خاطر  ینیداده بود ، جن هیرو بهم هد يکه حس مادر نیجن هیدوماه ،  ریز نیجن هیاالن خودم بودم و  اما

 ، بودیم دیحماقت من و پدرش نبا

 نییاز چشام سرخورد پا يخودیقطره اشک ب هیشکمم ،  يتخت دستم رفت رو يرو نشستم

 ، دمیرس نجایراه رو اشتباه رفتم که به ا يکجا نکهی، به ا کنمیفکر م زیچ یوقته که فقط دارم به ه چند

؟ اومدن به تهران  تهاشی؟ کمک هاش ؟ حما میتو زندگ ری؟ دانشگاه رفتنم ؟ طالقم ؟ اومدن دوباره ام ازدواجم

 ؟ ي؟ ارشد خوندنم ؟ دکتر

 ؟ نیکارم اشتباه بوده ؟ کدوم اشتباهم انقدر بزرگ بوده که شدم ا کدوم

 ذهنم کوچ کرد به گذشته بازم

 دیدر زد و پرس یکیاتاق نشسته بودم که  تو

 تو ؟ امیب پکیا-

 بود ، گفتم ایلیا

 اوهوم-

 در و باز کرد و با لبخند گفت ایلیبودم ، ا ندهیاروم گفته بودم اوهوم که خودمم به زور ش انقدر

 یدال-

 نشست رو صورتم خودیطرفه ب هیلبخند  هی

 باشه گفت يجد کردیم یهمونطور که سع ایلیا

 نهارت رو بخور نییپا ایب-

 خورمینم-

 دیتخت خواب و پرس يرو شمیتو و در رو پشت سرش بست ، نشست پ اومد
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 ؟ میستین تی؟ حام میستی؟ پشتت ن میستیما کنارت ن یکنیچرا فکر م-

 کرد قیکه اونم ازم در خواستمیکلمه ازش جواب م هیبابا جواب نداد ، من -

 ؟ رید طالق بگاره تو برو با محمدجواد ازدواج کن و بع گفتیتو جوابت ؟ م گفتیم یچ دیبا-

 میاومد پشتت شیپ یاگر مشکل گفتینه م-

 خونه شوهر فرستهیطالق نم دیدخترش رو به ام يخانواده ا چیه-

 ذارهینم يمرد چیخونه ه يطالق پا تو دیهم به ام يدختر چیه-

خونه محمد  فرستهیطالق نم دی، چون بابا تو رو به ام یناراحت بش يدیکه نشن یاز اون جواب دیخب پس نبا-

 هم فکر کنه تشیجواد که به حما

 ندارن یحق انتخاب چیدخترا ه-

 ؟ کنمیکه پسرم چطور ازدواج م یمن ینیفکر مک-

 نگاش کردم که ادامه داد متعجب

 بگو چطور-

 یشیعاشق م-

 دیپرس يبلند ، جد یلیخ دیخند

 ؟ شمیچه طور عاشق م-

 یکنیم دایرو پ یکی-

 گهیم ادیروز مامان م هیبه کار و دانشگاه و  چسبمیکه برم و عاشق بشم ، م کنمی، انقدر وقت نم کنمیوقت نم-

روش  ذارمیم بیع هی ارمیو اگر شانس ب يخواستگار میریخانومه و اله و بله و م یلیدختر داره که خ هی یفالن

 باشه گمیروش بذارم و م یبیع نتونمکه  ادیم یکی ییجا هیو باالخره  یو سوم یسراغ دوم میریبعد م

 یو سوم یدوم ویاول نیبازم تو حق انتخاب ب-

 و قطع کرد و گفت حرفم

 سهم من شهیهم م ینداشته باشه همون اول یبیع یاگر اول-

 ییتو اگر بخوا یول-
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چشم  تونمیمثال م ایکنم ،  يو با ابروش باز کیشهر کوچ نیدوست بشم تو ا یکیبا  تونمیاگر بخوام م دونمیم-

در کار  يبشه و اگر مورد قیتحق هیو بعد  یبه تو بگم و تو به مامان بگ یواشکیکنم و  دایرو پ یکیبگردونم و 

 يخواستگار مینبود بر

 حق انتخاب شهیم نیا-

 سرخورده هی شمیبود من م ياگر مورد-

 یکن سکیر ییخواینم-

ها  یکنم بشناسم ، بعض يخواستگار وینامزد بندیپا کهیرو بدون ان یکیرو نخواهم داشت که  نیمن شانس ا-

 شهیشهر نم نیتو ا یول توننیم

 يدنبالش بگرد یتونی، م یتونیکم که م هی-

خونه نهار  امیشرکت ، عصر م رمیم ستیهم که دانشگاه ن ییدانشگاه ، اون روزا رمیم شمیمن صبح پا م-

 کنم دایرو پ یکی کنمی، وقت نم امیشرکت و شب م رمیو دوباره م خورمیم

 جوادمحمد  یول-

 اون خوش شانس بوده ، شانس خودش رفته تو مغازه و بند واب داده-

 لبش و گفت يلبخند نشست رو هی بعد

 یشی، عاشقش م یشیاون عاشقته ، تو هم م-

 بهشون اره ؟ زنهیبابا زنگ نم-

 ؟ زنگ بزنه ؟ ییخوایم یتو چ-

خانواده ام بهم  کردمیبودم چون فکر م یکنم ، من فقط عصبان کاریچ خوامیم ودنستمی،نم نییو انداختم پا سرم

 اعتماد ندارن

 کردم که گفت نگاش

 روم حساب کن يهر کار ي، برا پکیمن پشتتم ا...  یهر کمک یهر حرف يمن پشتتم ، هر کار-

 چقدر حساب کنم ؟-

 يشام بخور رونیب يمن با شوهرت بر شیپ يبچه ات رو بذار یتونیم-

 بچه تجسم کنم ، هیاون و با  متونستیجوره نم چیام گرفت ، ه خنده

 دمیجاش بلند شد پرس از
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 اگر بابا زنگ برنه ؟-

 زنهیزنگ نم یکه بدون یانقدر باهوش-

 سمت در گفت رفتیکه م همونطور

 شهینهار سرد م-

 خورمینم-

 منتظرتم.  ستیقهر ماله غذا ن-

 نه ، ای نییبرم پا شهیروم م دونستمیوبراش تکون دادم ، نم سرم

 من و به خودم اورد ، فونیا يصدا

بود ، رفتم سمت پنجره و پرده رو اروم  یبارون رونیخاك همه جا رو پر کرده بود ، ب يشر شر اب و بو يصدا

 ، نمیخانواده ام رو بب خواستمینم نمیشوهرم رو بب خواستمینم نمیالله رو بب خواستمیکنار زدم ، الله بود ، نم

 ، باختمیام رو هم م ندهیدر کار نبود ا يحالم رو ، اگه بچه ا یندگگذشته ام رو ز یباخته بودم ، زندگ من

 زنگ اومد يصدا دوباره

 رو زدم فونیو ا رونینبود ، رفتم ب هیول کن قض الله

 سرو صدا اومد باال با

 ؟ يکز کرد ییشده مکان تو تنها نجایا هیبابا شب خونه خال-

 خند زدم شین

 ؟ يدیل ویهاو ار-

 کردم نگاش

 ؟ يدیوات هپن ل-

 نگاش کردم بازم

 دخمل خوشمل تو خونه ته هی هیانقده ماست نباش ، خونه خال-

 و اورد جلو و گفت صورتش

 یم سیک-

 دم کن ییگم شو برو چا-
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تو رو  یاوف زبون باز نکرد باز نکرد به فحش باز کرد ، اقا عاشقونه باش با من عارفونه باش با من ، جز من ک-

 باش با من وونهی، د خوادیم

 ؟ یکنیم فیمردم رو چرا تحر ياهنگ ها-

 و زد کنار و گفت من

 تو دست و بالت ؟ يدار یطعام معام چ-

 ؟ یفرنگ یعرب یاقا تو فارس-

 شهیما کانالمون با اعصابمون عوض م-

بودم که  ، الاقل برا من کم نذاشته بود ، بعد از افرا نگران ذاشتیکم نم یچیه یبهش لبخند زدم ، تو دوست بازم

روح داد ، به افرا نگفته بودم مطلقه ام اما به الله  میهست ، الله که اومد به زندگ یچجور ادم مییهمخونه ا

و نازاست و شوهرش به  رهیگیم مانیزا زنانگفتم ، اونم گفت ، گفت که مطلقه است گفت که داره تخصص 

افکارم زجرم ...  کردمیافکارم رو هم سانسور م یحت دیبا... طالقش داده و االن قرار بود بچه من و  ییجزم نازا

 کردنیخوردم م کردنیلهم م دادنیم

 نیاومد تو ذهنم ، چرا ادما اول میرانندگ نی، اول دادیمبل و نگاهم رو دوختم به ماهواره ، دنده پنج م يرو نشستم

 ؟ مونهیم ادشونیکاراشون 

بار  5ماه سر جمع  هی، اون هنوز اقا بود برام ، اقا محمد جواد ، تو  گذشتیم مونیماه از نامزد هیکه  ادمهی

و موقع  مینیباغ بب میو اون هم سره کار ، روز پنجشنبه بود رفته بود رفتمی، من مدرسه م میبود دهیرو د گهیهمد

 شده بود یخلوت و دوست داشتن تینهایبرگشت جاده ب

دستش گرم بود و دست من  شهیدست من ، مثل هم يخورد رودنده سر  يجواد نگام کرد ، دستش از رو محمد

 کردیم يسرد ، انگشت اشاره اش داشت با حلقه ام باز

 کردمیو من جاده رو نگا م کردیم یرانندگ یکی شدیچقدر خوب م-

 زدم لبخند

 ؟ یکنینم یتو چرا رانندگ-

 دهنم رو قورت دادم اب

 ستمیبلد ن -

 زدیبه صورتم انداخت و نگاهش بازم برگشت سمت جاده ، داشت لبخند م ینگاه هی
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 ؟ یستیچرا بلد ن-

 باال انداختم يا شونه

 هنوز زوده-

دستش رو دستمه  یکه وقت کردمیخودم اعتراف م شیپ دیتکون داد ، دستش از رو دستم بلند شد ، با يسر

 گفت دیکشیرو م یده و بعد همونطور که دستکنار جا دیرو کش نیدارم ، ماش تیامن کنمیارومترم و حس م

 ستیبه نظر من انقدرا هم زود ن-

 کردمیمتعجب نگاش م داشتم

 گفت شدیم ادهیرو باز کرد و همونطور که خودش پ نیماش در

 شو ادهیپ-

 بله ؟-

 سمت کمک راننده و در رو باز کرد اومد

 یکن یمن دوست دارم رانندگ-

 نه نه نه االن نه من نه-

 زد لبخند

 ياریب شیِنف يکه هفت تا نه برا ستیانقدرا هم ترسناك ن یرانندگ -

 دهنم رو قورت دادم اب

 کرد ادهیپ نیازماش عیرو گرفت و من و نرم و سر دستم

که بهار با سماجت قصد داشت زمستون رو پر بده که  ي، انگار ياسفند بود و هوا بهار يجلوش ، اخرا سادمیوا

 شن گال شکوفه بزنناب ب خای خواستیبره ، م

 اونور شوماخر نیبرو بش-

 نه اقا محمد جواد-

 رفت باال ابروش

 هم اقا محمد جواد بمونم مونیسره خونه زندگ میرفت ترسمیمن م-

 گهیوقت د هیبمونه برا -

 اومد کنار گوشم لبش
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 تو یراننده خوشگل داشته باشم ، به قشنگ هیمن هوس کردم -

چونه ام ، سرم و باال اورد ، نگاهم تو چشاش بود و  ریصورتم قرار گرفت ، دستش رفت ز يروبه رو صورتش

 ، دمیدیبرق نگاهش خودم رو م يمن ، تو چشاش تو ينگاه اونم تو چشا

 پشت فرمون ؟ ینیبش يریم-

 انگار که خودم نبودم ، انگار که مسخ شده بودم مست شده بودم يا هیخودم اومدم ، چند ثان به

 ، نیبکشه و دوباره من کنده بشم از رو زم شمیداغ دوباره به ات ياون نفس ها ارمیاگر نه ب دمی، ترس اوردمین نه

 دستم يرد شم که دستش نشست رو نیاز جلو ماش خواستم

 ، يدیل-

 کردم نگاش

 حرکت کن نیاز پشت ماش شهیدرس اول ، هم-

 پشت فرمون نیدادم و نشستم تو ماش رییرو تغ رمیمس

 و دستام تو هم قالب شده بودن رو پام کردمیرو به روم رو نگا م داشتم

 ؟ يدنده ها رو بلد-

 نه-

 خب دستت رو بذار رو دنده-

 یدستش نافرمون يمکث کرد ، انگار که انگشتا یدنده ، دستش اومد رو دستم ، کم ينا مطمئن رفت رو دستم

شد و رفت سمت محمد جواد  دهیدستش کش نیب انگشتام و دستم نیماهرانه رفت ب یلیکردن ، بعد انگشتاش خ

دستها ،  نیکنم ، با صاحب ا یوسقرار بود عر گهی، پر شدم از حس گرم ارامش ، پلکام رفت رو هم ، چند روز د

کوتاهمون  داریاون چند تا د يتفاوت نبودم ، دوستش داشتم ، بهش عادت کرده بودم ، تو ینسبت بهش ب گهید

 باشه ، تو فکر بودم یشاهزاده دوست داشتن هی تونهیحس کرده بودم اونم م

دستم ، برگشتم و  يگرم نشست رو يادیبوسه ز هیلب مردونه ،  هی يشد باال ، نشست رو دهیکش دستم

بار بود که دستم تو دستش گرفته  نیاول ی، بعد از اون روز تو طال فروش میماه بود نامزد بود هینگاهش کردم ، 

 بوسه نی، اما ا شدیم

 شد ادهیپ نیاز ماش عیدنده و بعد محمد جواد سر يبرگشت رو دستم

 نیمحمد جواد برگشت تو ماش دمینشستم که د نیتو ماش ییلحظه تنها چند
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 ، میکردیرو به رومون رو نگا م میو فقط داشت میتو هم قفل بود ، هر دو سکوت کرده بود دستام

 و گفت رونیباز دم گونه هاش رو باد کرد و نفسش رو داد ب يو بعد تو دیکش قیدم عم هی

 بدم ادی یکنم و بهت رانندگ دادیداد و ب تونستمینم میشد کیرمانت يادیز-

 لبخند محو نشست گوشه لبم ، ادامه داد هی

 رو دنده ؟ رهیدستت دوباره م-

 گهیوقت د هیبمونه برا -

 گت يو جد محکم

 ریدنده رو بگ-

 دوست داشتم شتریتر و ب کیرمانت ي، فضا رفت رو دنده دستم

 ریکالج رو بگ-

افتاد  یو دنده جا م کردیدستش هم حرکت م دادیم حیاومد رو دستم و بعد همونطور که دنده ها رو توض دستش

 ، زدیلبخند م دادمیم یسوت دادیرو با حوصله توضبح م ی، همه چ

 که تموم شد گفت حاتشیتوض

 میکن یرانندگ میخوایخب حاال م-

 گفتم يجد

 بعد يبمونه سر-

 ؟ پکیا-

 دلم گفتم تو

 خانوم-

 میرو بچرخون بر چییسو

 رو روشن کرد نیاما دست اون فرزتر از من عمل کرد و ماش چییسست رفت سمت سو دستم

 هم پاته يپاته نخور يحاال اش کشک خاله ته بخور -

... نه  یمد خونه دنبال سوراخ موش بگردم ، ولاو یمرد که وقت هی،  تمیخواسیمرد اروم م هیبود ، من  طونیش

 مرد من مرد بود

 ، میرو خوابوندم و راه افتاد یدست
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 گفتمیبرا خودم تعرف کنم م خواستمیرو اگر م یرانندگ

 و حس غروره یسبک نیب يزیچ هی حسش

 دنینم بارون هم شروع کرد به بار نم

 بار نیشد اول یمحمد جواد برام همه چ با

 يرو نهیشیکه م يانگشتات ، بوسه ا نیب ننیشیکه م ییدست گرم و مردونه ، انگشتا هی نیب رهیکه م یدست

 یدستت و رانندگ

 ها شدن نیبرام اول اتشیمرد نشد اما خاطراتش تجرب نیبرام اول مردم

 روبه روم یعسل يداغ گذاشته شد رو ییچا هی

 تو صورت الله گشت نگاهم

 زد لبخند

 برسونه ییجا هیتو رو به  فکر کردن قرار بود نیا-

 رسونهیم-

 کنهیداره خوردت م-

بشه ، بعدها از خودم  یدوست داشتن تونهیم یکه با محمد جواد همه چ کردمیفکر م شهی؟ هم هیچ یدونیم-

 با محمد جواد من من شدم... خوب بود  یلیکه چرا با محمد جواد نشد ؟ خ دمیپرسیم

 بعد ها یوقت برام تکرار نشد ، حت چیه گهیتو فکر ، محمد جواد د رفتم

 سمت الله برگشتم

 بود یبرام رنگ یبا اون همه چ-

 از تشریب یحت-

 تو حرفش و گفتم رفتم

 حاال فرق داشت يرنگش با رنگها-

 لب گفتم ریو ز نییرو انداختم پا سرم

 بچه بود نیبر سقط ا ممیالله اگر تصم-

 زدم تو چشاش و گفتم زل

 بچه ام تو شکممه ؟ نمیبب لمهایو مثل ف امینکنه به هوش ب-
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 دیپرس ينگام کرد و بعد جد شوکه

 ؟ یقدم جلوتر از من هی شهیچطوره که تو هم-

 شناسمیچون تو رو خوب م-

 ؟ یکنیم کاریچ ياالن دار-

 نشم مونیکه پش کنمیدارم فکر م-

 یشیکه م-

 شمیصد درصد م-

 پس چرا ؟-

 که دونمیم شنیکه خانواده ام سرشکسته م دونمیکردنم م تیاز حما شهیم مونیپش ایلیکه ا دونمیم-

 تو حرفم اومد

 بذار و برو-

 رو ؟ یچ-

 شدمیهمه رد م يبه خاطرش از رو...  دونستیم قمیاگر خدا ال... داشتم  يمن اگر بچه ا... همه رو  -

 تو چشاش دییکردم بغض نشست تو صداش حس کردم اشک دو حس

 وار گفتم زمزمه

 دهینم خوانیکه م ییو به اونا دهیبچه بده م دیکه نبا ییاوناخدا چرا به -

 گفت یعصب

 ؟ یخواستیبا محمد جواد بچه نم لی؟ تو اون اوا یخواستیتو نم-

 نه-

 دیچشام نگا کرد و پرس تو

 ؟ یچ-

 دمیتموم شد ، تا قبل ارشد شا ی، سال سوم دانشگاه بودم که همه چ خواستمیمن با محمد جواد بچه نم-

 خواستمیبچه نم يدکتر

 ؟ یمطمئن-

 ...بار خواستم  هیفقط -
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 تازه کردم وادامه دادم نفس

 شدیتموم نم یراحت نیو به ا يزود نیبود به ا يقبل طالق فک کردم اگر بچه ا-

 تموم شه ؟ یدوست نداشت-

 بسازمش خواستمیمن و ساخت منم م... براش زن بودم ... برام مرد بود ... عاشق بودم .. عاشق بود ... نه -

 ؟ يچرا راحت تموم کرد -

 تموم نکردم تموم شد-

 وقت بهت نگفت چرا ؟ چیه-

 زدم و گفتم لبخند

 قبل رفتنش گفت-

 کفت ؟ یچ دیپرسیتو چشام بود و ازم م نگاهش

 وار گفتم زمزمه

 کنم به صالحته يگفت ، بهم اعتماد کن ، مطمئن باش هر کار-

 بعدش ؟-

 یچیبعدشم که ه-

بود ،  فتادهیجا ن یچیوسط جا افتاده ، ه نیپازل ا هی کردیاما فکر م دونستیتلخ زدم ، همه زندگم رو ملبخند  هی

 کردمیم دایاون تکه جا افتاده رو پ کردمیجا افتاده بود ، اگر فکر م دمیشا

 بود مونیعروس یزندگ نیتکه پازل ا نیاول

 

 نشسته بودم نهییا يجلو

 کردمیخودم رو نگا م داشتم

 یرو انتخاب کرده بودم ، موهام مدل فرح تونستمیکه م یرنگ تو تنم بود ، ساده تربن پبراهن ینبات رنیپ هی

 يزینکرده بود ، اما از ابروهام چ رییطرفه داشتم و رنگ موهام به خاطر مدرسه تغ هی يدرست شده بود ، چتر

 نداشته اش يبود رو دنباله ها دهیهم کش غیت شگرینمونده بود ارا

 نبود دست به عصا راه افتن یاومدم ، کار راحت یو م رفتمیبا مداد م دیمدرسه با يبرا

 فکر کردم خیبه تار یکم
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 کردمیم یبود ، داشتم عروس نیفرورد 6

 داشتم یو حاال هم عروس ينامزد هیو ییاشنا هیبه هم زدن  هیو  یدوست هیشش ماه  يتو

 خوب بود ، يادیبد و ز يادیکه برام ز یخند نشست رو لبم ، سال شین

 اخ اومد رو زبونم هیسنجاق رفت تو سرم و  هی

 کردیتند تند داشت تور رو برام نصب م شگریارا

 هم هول کرده بود شگریبردار انقدر نق زده بود که ارا لمیف

 کارش که تموم شد گفت بلند شو شگرمیارا

 جام بلند شدم از

تر  دهیکش یارتفاع دار درست شده بودن تا صورت گردم رو کم یبودم و موهام هم کم دهیپاشنه بلند پوش کفش

 نشون بدن

 گفت به عروس قد بلند شدم شدیم

 از دخترا گفت یکی

 شهیداماد ازت کوتاه تر م يوا

با خودش اورده بود و همه زورش رو زده بود تا موهاش ارتفاع  دنیپوش يصندل برا هیلبخند نگاش کردم ،  با

 گفتینداشته باشن ، م

 زنهیعمر سرکوفتم م هیاگه از داماد بلند تر شم مادر شوهرم -

 گفتم اروم

 حرفاست نیقد بلند تر از ا-

 زد چشمک

 پس خوشبحالت-

 صدام کرد شگریارا

 بله ؟-

 نگا کن هیخودت و  سایوا يقد نهییجلو ا ایب-

 نهییا يرفتم جلو-

 پوشونده بود میاز گردنم رو گردنبند تور یو قسمت نهیس يبودن اما رو رونیهام ب سرشونه
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 ملوس ترم کرده بود ییحورا هی میطرفه ام و رژ گونه صورت هیهام  يچتر

 اومد و چشام رو درشت تر کرده بود یتو چش م يادیپوست روشنم ز يبنفش زده بود که رو هیبرام سا شگریارا

 قرمز نبود ، قرار بود رژم رو خودم بخرم ، رژم

 بودن ینظر من دهنرژا از  هیبق

 رنگ رژ اورده بودم سه

 کمرنگ متوسط پر رنگ یصورت

 کنه رژ قرمز بزنم مینتونسته بود راض شگریارا

 من و به خودم اورد شگریارا يصدا

 عروس خانوم ؟ یراض-

 گوشواره بلندم يرفت رو دستم

 یمرس-

 ؟ يپسندیم-

 دیدیزحمت کش یلیخ-

 با لبخند گفت شگریارا

 دمتیدزدیازت چشم بردارما ، اگر پسر بودم م تونمیمن نم-

 ؟ انقدر خوب بودم که من و بدزده ؟ شدیم یچ دیدزدی، اگر محمد جواد من و م دمیزدم و بعد خند لبخند

 لبخند گل و کشاد نشست رو لبش هی دنمیوبا د رونیاومد ب ییاز دستشو محدثه

 بکنه یفیاداش چه کما د میدار يچه عروس ناز يسامره خانوم ، وا یدستت مرس-

 با لبخند گفت سامره

 شهیم مونیبده اونوقت پش ینیریش ادیبذار ب-

 اومد بغلم کرد محدثه

اما نگاهش پره محبت بود ،  گذرهیم یتو دلش چ دونستمیرو دوست داشتم ، برام مثل خواهرم بود ، نم محدثه

مته رو  یرفتنامون کل دیخر يبرداشته بودن و تو يخواهر شوهر پیو منور و مونس که تر ریبرخالف من

کرد و  ي، برام خواهر دیخریبرام م هیبدون مشورت با بق دخوشگلهیدیم ی، محدثه هرچ ذاشتنیخشخشاش م

 کنه ، تمیحاج خانوم اذ يها هیو کنا شیاجازه نداد ن
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 نهیتو و من و بب ادیاد بتو اتاق انتظار منتظر محمد جواد نشستم و بعد قرار شد محمد جو يا قهیدق چند

 و من لبخند زدم و گفتم میکن کاریکرد چ ییراهنما یبردار کل لمیف

 میکنیچون تکرار نم دیرو قطع نکن تونیبردار لمیف میهم کرد ي، هر کار دیرو بکن تونیبردار لمیف-

بوسه  هیهم  دیدور کامل برقصم و شا هیبرا شوهرم  خواستیبود ، من دلم نم زونیبردار او لمیو لوچه ف لب

 جمله در حده هی دمیو شا میکن کیبهش بدم ، قرار بود سالم و عل

 يشد خوشگل

 شوهرم بشنوم ، از

با کراوات  يسورمه ا رنیبود و پ دهیپوش يجوادکه اومد تو دلم براش غش رفت ، کت و شلوار نوك مداد محمد

 یزرشک

 پوشمینم اهیس میعروس ياونم گفته بود برانپوشه و  دیسف رنیخواسته بودم پ ازش

 هم رنگ خداست يگفته بودم سورمه ا منم

نبود  ادمیکنم ، اسمم  کیبردار قول داده بودم با داماد سالم و عل لمی، به ف کردیجواد داشت نگاهم م محمد

 خود دارد يجا کیسالم و عل

 میونیبوسه نشوند رو پش هیکه گذشت محمد جواد دستش رو گذاشتم دو طرف صورتم و بعذ  یکم

 گفتم اروم

 سالم-

 خنده جواب داد با

 سالم کیعل-

 و دوخته شد به حلقه نشونم ، اخه االن وقت سالم دادن بود ؟ نییرفت پا سرم

 شنل انداخته شد رو شونه هام هی

هم  یقشنگ، اخم  زنهیم ونیداره بند شنل رو پاپ قیو دق يجد یلیکه محمد جواد خ دمیو باال اوردم و د سرم

 کردینشسته بود رو صورتش انگار که داشت اپولو هوا م

 زدم لبخند

 دیکه تموم شد اخماش باز شد ، پرس کارش

 دوتا گوشه هاش هم اندازه شد ؟ نیبب-
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 خنده ریزدم ز پخ

 هم خنده اش گرفت خودش

 بودنش من و کشته بود قیانقدرا هم مهم نبودن ، دق ونیپاپ يها گوشه

 گشتمینگاهم داشتم توسالن دنبال چادر م با

 چادر هم سر کنم هیشنل  يخانوم و حاج اقا اصرار داشتن که من رو حاج

 دیچادر به دست اومد تو سالن انتظار و رو به محمد جواد پرس محدثه

 خوشگل شده نه ؟-

 جواد لبخند زد محمد

 دیاروم مپرس محدثه

 ؟ میچادر بش الیخ یب ییخوایم-

 داد و گفت و تکون سرش

 بدم شنهادیپ خواستمیاره اتفاقا م-

 رفت رو چادر و اروم گفتم دستم

 شنیحاج اقا ناراحت م-

 و گفت دیخند محدثه

 شگریار ینیریمحمد جواد ش ی، راست شهینم يکه چبز شاالیا-

 و به بسته پول در اورد و داد دست محدثه بشیجواد دست کرد تو ج محمد

 يرو نگر دار قراره شاباش بد هیرو بده ، بق ینیریخودت ش-

 لباش ينشست رو یطونیبند حرفش لبخند ش پشت

 سمتم برگشت

 ؟ میعروس خانوم بر-

 و تکون دادم ، نگاهم برگشت سمت چادر سرم

 جواد ابرو باال انداخت محمد

 عمرا ،-

 برا اتاق عقد ؟-
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 ارهیمحدثه برات م-

 انگشتم ، لباش اومد دم گوشم نیدستم و بعد انگشتاش رفت ب يمحمد جواد نشست تو دست

 يخوشگل شد یلیخ-

 یواشکی، اونم  يخوشگل شد گفتنیکه نم کینداشته ام ، انقدر رمانت قهی يرفت تو سرم

 شد دهیانگشام کش نیدستش از ب بعد

 خواستمینبودم ، من دستاش رو م یراض

 نشست پشتم تگریدستش هم حما هیجمعش کرد ،  یدنباله لباسم و کم يرفت رو دستش

 میشمردیپله ها رو م میداشت ریبا ادب سر به ز ياومد و ما دوتا مثل بچه ها یبردار دنبالمون م لمیف

 میشد نیبا محمد جواد سوار ماش ییدوتا

، حواسش بود که قبل بستن در  نیو جمع کنه تو ماش رهیرو بگ راهنمیجواد حواسش بود که دنباله پ محمد

 چشمک بهم بزنه هی نیماش

 الیخ یما هم که دوتا ادم ب میکار کن لمنامهیف يما دوتا رو زدیبردار هم اونجا پر پر م لمیف یوونکیح

 میرفتیم میداشت ابونیخ تو

 خوندیاهنگ شاه دوماد رو م نیداشت تو ماش گنیو

 اومدن یبردار هم پشتمون داشتن م لمیمحدثه و ف نیماش

 خلوت باشه خواستیشلوغ بود ، دلم م ابونیخ

 جواد تو فکر بود مدمح

 دمیپرس

 شده ؟ يزیچ-

 کنمیدارم فکر م-

 ؟ یبه چ-

 کرد زیزد و چشاش و ر لبخند

 بردار و محدثه رو قال بذارم لمیف خوامیم-

 ؟ چرا ؟ یچ-

 ؟ میقال بذار-
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 بدونم دیچراش و نبا-

 یفهمیبعدا م-

 باشه-

 رو عوض کرد دنده

 دیلب پرس ریز

 ؟ یکمربندت رو بست-

 بستمش عیبودم اما دستم رفت به کمربندم و سر دهیبا کمربند ند یعروس چیه

 جواد گفت محمد

 میچشات و ببند که رفت-

توش و تا به  دیچیپ دیکه رس ابونیخ نیرد شد و بعد به اول گهید ينایماش نیهو سرعت گرفت و از ب هی نیماش

 بردار و محدثه نبود لمیف نیاز ماش يپشت سرمون خبر گهید امیخودم ب

 کردم که گفت نگاش

 شهیساعته کارمون تموم م هی-

 اخه تو محضر-

 میرسیسره وقت م-

 ؟ میریکجا م میدار-

 دو نفر یعنی...  یکی شیپ-

 ؟ ای؟ ک یک-

 لبش رو به دندون گرفت و گفت گوشه

 کارا رو يسر هی تونمیبزرگ شدم و م گهید کردمی، فکر م شدمیسالم که بود ، تازه کم کم داشتم بالغ م15-

 انجام بدم

معذب نباش ، ببرشون  دیجمع بود رونیاگر با دوستات ب گفتیو م دادیپول م یلیموقع ها حاج اقا بهم خ اون

 دیبخور ریبگ يزیچ یبستن يموز ریمهمونشون کن ش رونیب

 بازار بودن يهم پدراشون از کسبه ها دوستام

 دنیپوشیمد شده بود ، همه م نیدوره شلوار ج اون
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 دمیخر نیمدت پوالم و جمع کردم و رفتم برا خودم دوتا شلوار ج هی

 و نشون حاج خانوم و حاج اقا دادم اوردم

 طلعت خانوم و صدا کرد لکسیر یلیاقا خ حاج

 رو بهش داد و گفت نایکه اومد شلوار ج طلعت

 پاره اش کن دستمال بدوز برا اشپزخونه ببر

 دهیبارم نپوش هیه هنوز رگاالشون از روشون کنده نشده بود و ک ییبودم ، همونا دهیکه خر یینایج شلوار

که طلعت دستمال کنه ، براش مهم نبود پسرش چند روز پول جمع کرده تا اونا رو بخره ،  دادیبودمشون رو م

مهم نبود که پسرش غرور داره و  راشبراش مهم نبود که پسرش چند روز تو بازار گشته تا اونا رو بپسنده ، ب

 خورد شه دینبا غرورش

 رونیاز خونه زدم ب هیبا گر ادمهی

که توش چند تا  یساله با صورت 15پسر  هیداد بزنم ، غرور خواستی، دلم م کردمیم هیگر زدمیخودم حرف م با

که تک و توك تو صورتش خودشون رو  ییشایبزرگ شده بود و ر يادیکه به خاطر بلوغ ز یجوش بود و دماغ

 شکسته بود دادنینشون م

هام  يخونه و همه شلوار پارچه ا رمیبار حاج اقا کردم و بعد گفتم که م تونستمیم یراه رفتم تو دلم هر چ یلیخ

 من و بدن بهش ينایکمبود نداشته باشه تا شلوار ج گهید دیتا طلعت دستمال کنه ، شا کنمیم یچیرو ق

 سره جام ، خواستم برگردم سادمیکه شدم وا اروم

 رسمیبرم خونه م میراه رو مستق نی، با خودم گفتم ا شناسمیجا رو نم چیه دمیچپ و راستم کردم و د به ینگاه

 شمیم جیدارم گ شتریو ب شناسمیاصال نم رینخ میساعت راه رفتم و د مین هیو  برگشتم

خلوت بود ، کم کم  يادیهم ز ابونیتو کوچه نبود خ یسره جام و با ترس اطرفم رو نگا کردم ، کس سادمیوا

 دیپرسیمرد که م هی يقو يعصا اومد و بعدش صدا هی يکه صدا هیگر ریبزنم ز خواستمیم

 شده مرد جوون یچ-

 تعارف و خجالت گفتم یسمت صدا ، ب برگشتم

 گم شدم-

 برگشت و با لبخند نگاهم کرد مرد
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تو  ادیکه ز دادنیکنار لباش نشون م کیو چروك اطراف چشاش و خط بار نیداشت ، چ یمهربون يچشا

 دهیعمرش خند

 دیپرس

 خودت ؟ يتو-

 خونه رو گم کردم-

 ؟ یستیاش ن هیسا ریخدا خونه ماست ، االن ز هیسا ریخونه خودش گم شه ؟ ز يادم تو شهیمگه م-

 هستم-

 جوون یمواظب باش خودت و گم نکن-

 که گفت نییو انداختم پا سرم

 میکنیم دایخونه ات رو هم سره وقت پ یبخور بعد نشون ییچا هی میبر ایب-

 یبحث يبفهمه که دعوا تونستیکاسه خون شده بود م هیچرا رام شدم و باهاش رفتم ، از چشام که  دونمینم

 دینپرس یچیکردم ، اما ه يزیچ

 میگفت و وارد خونه شد ااهللای هیخونه شون،  رفتم

 عمارت وسطش هیو  بزرگ پره درخت و حوض اطیح هیخونه با  هی

 خانومشه ، دمیخانوم مسن اومد به استقبالمون و بعد فهم هی میخونه که رفت داخل

مهربونانه به درد و دالم گوش کرد و شب که شد زنگ زدن به  یلیو حاج اقا خ میبا هم گپ زد یروز کم اون

 گفت هیاژانس تا من و برسونه ، خواستم پول اژانس رو حساب کنم که اژانس هی

 حساب شده-

نزدم ، صبح جمعه همون  نامیاز شلوار ج یحرف گهیوسپردم به ذهنم و رفتم خونه ، د دمیادرس رو پرس هیاژانس از

خجالت زنگ زدم  ی، با کل یو رفتم به اون نشون دمیخر يهفته به سرم زد پاشم برم بهشون سر بزنم ، دوتا بربر

 .گرم ازم شد یلیاستقبال خ هیو بعد در باز شد و 

 در خونه شون بودم يبربر هیاون هر صبح جمعه با  بعد

 ادیز یلی، خ کردمیکس رو نداشتن ، به خونه شون رفت و امد م چینداشتن ، کال ه بچه
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از حاج اقا و حاج خانوم  یکه وقت يعادتم شده بود که برم خونه شون ، اونجا شده بود خونه دومم ، خونه ا گهید

اسم شمال موندم خونه شون ، حاج اقا  هیدو روز  یکیهم رفتم اونجا ،  کتای یرس، روز ع شمیتوش اروم م برمیم

 شمالبودن که پسرشون خودسر شده و رفته  یو حاج خانوم هم ناراض

 و گفت دیکش قینفس عم هیهو ساکت شد  هی

 نه ؟ وذمیتخس  یلیخ-

 رو نخواسته بود ، یکه محمد جواد دوست داشتن ییکتایبودم ، تو فکر  کتایفکر  تو

 دیپرس

 عروس خانوم ؟ ییکجا-

 کردم و گفتم نگاش

 رونیب ياز خونه زد نیشلوار ج هیکه سره  يبود یدوست داشتن یلیخ... نه -

 ؟ يکارا نکرد نیتو از ا-

 باال انداختم ابرو

 نه-

 ام گرفت و ادامه دادم خنده

 من خانوم بودم-

 لعنت برمنکرش

 ...اون خانوم واقا  شیپ میریم میاالن دار-

 کردم، محمد جواد اروم گفت سکوت

 اقا بزرگ و خانوم بزرگ گفتمیبهشون م... بزرگ و خانوم بزرگ  اقا

 ؟ ششونیپ يریم يدار-

 رنگ زد رو ترمز يدر بزرگ نقره ا هی يبعد جلو قهیتکون داد ، چند دق يسر

 گفت دیرو کش یدست

 گردمیمن زود برم-

 کنه ؟ یمن و بهشون معرف خواستیگرفت ، نم دلم

 رونیاولش رو که گذاشت ب يرو تا نصفه باز کرد ، پا نیماش در
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 صداش کردم اروم

 محمد جواد-

 سمتم برگشت

 ؟ يبریمن و نم-

 رو بست نیو در ماش نیو گذاشت تو ماش پاش

 خاروند و گفت یاش رو کم چونه

خوب و سره  یلیبودمشون خ دهیود ، جمعه دروز صبح که از خواب بلند شدم ، دل شوره داشتم ، شنبه ب هی-

 حال بودن ، اما شنبه دلشوره داشتم

 دانشگاه رفتم خونه شون يوبه جا رونیخونه زدم ب از

 تو و دمیپر اطینرفتن ، از در ح ییجا دونستمیدر زدم در و صداشون کردم در و باز نکردن ، م یهرچ

 سکوت کرد و بعد گفت قهیدق چند

که  يهم سرش بود ، انگار دشیبزرگ سف يروسر یهم با لباس ، خانوم بزرگ حت شیمرده بودن ، رو تخت پ-

 دونستنیم

 نگام کرد و ادامه داد برگشت

سره خاك ، سره خاك مادرشون پدرشون  رنی، م شونی، روز عروس شونیکه قبل عروس شناسمیرو م ییادما-

 شگون نداره و تو کننیها فک م یلیخ دونمیم...  پکیا يندار يا فهیتو وظ...  ایبزرگترشون مسئولشون 

 زدم و گفتم لبخند

 کردن تیاونا تو رو برام ترب...  ونمیدارم ، بهشون مد فهیمن وظ-

 زد و گفت لبخند

 یخانوم یلیخ-

 میچاکر-

 شد ، ادهیپ نیماش از

 ؟ اجازه دادن تو خونه يتو خونه خاکشون کرد دمیپرس-

 کرد نگام

 گفت: 
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دونفر رو تو خونه  نیبهمون اجازه نداد که ا ییجا چیخاك بشن ، ه اطیکرده بودن تو خونه شون تو ح تیوص-

 هم تالش کرد اما نشد ، لشونیبودم ، وک یعصب یلی، خ میشون خاك کن

 اومدن به خوابم ییخاك کردنشون تو بهشت زهرا دوتا يفردا

 بودن شاد

 گفتن

دلم براشون تنگ شد  يو اگر روز اطیجفت قاب عکس ، گفتن اونا رو بذارم گوشه ح هیحافظ دارن و  وانید دوتا

 نجایا امینرم بهشت زهرا ، ب

 باز کرد دیکل هیرو با  اطیح در

 ازش رفتم تو جلوتر

 هاشون هم جوونه زده بودن یسبز شده بودن و بعض درختا

 داشت یبیارامش عج هی اطیح يفضا کله

 هیقفسه ها  يدوتا سنگ قبر گذاشته شده بود و تو يباال يا شهیکه دوتا قفسه ش اطیسمت ح هی میهم رفت با

 يتو یاومدن چقدر عاشق بودن ، حت یزن بود ، چقدر به هم م ریمرد و پ ریپ هیقاب عکس از  هیحافظ و 

 عکس ، با اون لبخند مهربونشون ،

 نگاش کردم قیاز عکسا رو برداشتم و دق یکی

 هیبا  یکت و شلوار توس هیمرده با  ریعصا تو دستش بود و پ هینشسته بود و  يصندل گهواره ا هی يرو رزنهیپ

 بود ، سادهیسره پا وا یعصا کنار صندل

 زدم لبخند

 دمیپرس

 مونده ؟ یک يخونه برا نیا-

 اقا بزرگ و خانوم بزرگ زنگ زد بهم و گفت برم دفترش لیشدم و وک داریصبح از خواب ب هی-

 سند گذاشت جلوم و گفت امضا کن هیش دفتر رفتم

 کردم امضا

 خونه نیسه دنگ از ا یعنیخونه مال من شده ،  نیدوم ا کی گفت

 دمیمغزم به کار افتادن پرس يپولش بود ، بعد سنسورا یخونه کل نینگاش کردم ، ا متعجب
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 ؟ گهیدوم د کیو -

 در اورد داد دستم و گفت بشیاز ج دیکل هی

 دومش کادوئه ؟ کی-

 دمیو پرس دیرو دوختم به کل نگاهم

 ؟ ییچه کادو-

 عروسشون یلفظ ریز-

 تر نگاش کردم قیرو تو دستم چرخوندم و دق دیکل

 عروسشون ؟-

 زن من-

 زنت ؟-

 خانومم ، تو-

اون استخر وسط خونه ... درختا  نیا... برا من بود ؟ ... و عظمت  یبزرگ نیخونه به ا هیبدنم خشک شد ،  تمام

بودن برام خونه به ارث گذاشته  دهیبهت زده شدم ، دوتا ادم که تا حاال من و ند... ن تاب گوشه خونه او یحت... 

 بودن

 تکون دادم که محمد جواد گفت يسر

 یکنیسند و امضا م میریفردا م-

 اخه چطور ؟-

که تموم شد  کتای،با  رسمیم ییجا هیبه  کتایمن با  کردیفکر م لیدوست داشت ، اوا یلیاقا بزرگ عروس خ-

 گفتیم شهیهم

، فقط تو ، نه صورتت رو نه پولت رو نه لباست رو نه  تییو دارا ایاز همه دن یرو انتخاب کن که تو زندک یکی

که زن الزمه ، کاش رودتر  فهممی، اما االن م مهیزن برا چ گفتمیخاناوده ات رو ، خوده خودت رو بخواد ، منم م

 بودن گکه اقا بزرگ و خانوم بزر شی، الاقل دوسال پ پکیا دمتیدیم

 کردمیزن و مرد فکر م نیا یو بخشندگ يریبود و داشتم به چشم و دل س نییپا سرم

 ؟ پکیا میبر-

 گفتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٨٦ 

 لحظه صبر کن هی-

 لب گفتم ریسنگ قبر و اروم ز يرو نشستم

 ، میبا هم بمون میتا با هم باش میتا خوشبخت ش دی، دعا کن دیاقابزرگ خانوم بزرگ ، برامو دعا کن-

 جام بلند شدم و گفت از

 میبر-

 سمت سالن عقد میو رفت رونیب میخونه زد از

 دمیکش قیبه نفس عم دمیسالن که رس به

 اواره شده بود نیدورب هیو  نیماش هیبا  ابونهایو اون تو خ میبود قالش گذاشت بود یبردار عصب لمیف

 سمت سالن غقد میرفت

اروم انگشتام رو فشار داد  یلیدستم و بعد خ ي، دست محمد جواد نشست رو دمیجلوتر کش یشنلم رو کم کاله

 گرم شدم و اروم ، پلکام رفت رو هم

 قران داد دستم هیلحظه بعد محدثه  چند

 کردم بازش

 که برام اومده بود ینیجز ا کردمیفکر م يهر سوره ا به

 لبم يلبخند محو نشست رو هی

 ، میچه برسه به روز عروس کردیارومم م شهیهم یالکرس تیا

 گذاشته شد جلوم کیجعبه مخمل کوچ هیبه قران بود که  حواسم

 رو نگا کردم که مجمد جواد گفت جعبه

 اته هیمهر-

 ،عقد دائم میتا عقد کن دیبخشیرو م غهیمدت ص هیدار بود و االن محمد جواد بق هیمون مهر غهیص

 نه ایدمون کنه تا عق میدیازمون سوال کرد که بهش وکالت م عاقد

 بود بار سوم بگم بله قرار

 بگم بله يبا خودم فکر کرده بودم که چطور قبال

 یکدوم جمالت با اجازه ک با

 جلوم باز بود یالکرس تی، ارامشم رو به دست اوردم ، ا کردمیهول م داشتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٨٧ 

 خوندمش

 محدثه اومد يصدا

 خوادیم یلفظ ریز عروس

 بودم ، بار سوم بود ؟ دهیبارش رو نشن نیبار و دوم نیاول

 و بندازه گردنم نه حاج خانوم نیمحمد جواد ا خواستیگردنم ، دلم م يگردنبند نشست رو هی يسرد

 بسته شد به دستم و گوشواره تو جعبه جا موند دستبند

 تکرار کرد عاقد

 لمیوک-

 ها گشت هیا يدوباره رو نگاهم

 دمیشنیکه خودمم به زور م ییبا صدا اروم

 س و استرس توش بودلرزش تر که

 زدیهزارتا م هیکه تو ثان یقلب با

 گفتم

 با اجازه بزرگترا و-

 کردم مکث

 دادم ادامه

 مادرم پدرم برادرم-

 ختنیر اشکام

 بله-

 صلوات حاج اقا فضا رو پر کرد يجوونا پشت بندش صدا يکف و هورا يصدا

 جواد هم تو جواب سوال تو همون دفعه اول با اجازه بزرگترا بله گفت محمد

 دیهم نلرز يلحظه ا صداش

،  دیو بعدش هم خواهراش و مامان هم اومد بغلم کرد و صورتم و بوس دیرو بوس میشونیمحمد جواد اومد پ مادر

کردم ، محکم  يتو بغلم و صورتش رو رژ دمشیکش میشونیبود ، بابا اومد بوسه اش نشست رو پ سیصورتش خ
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 داشونیهو پ هیبعض و اشک از کجا  هاونهم دونمی، نم ارهیبغلم کرد ، اروم بودم ، خواست من و از بغلش در ب

 کنم هیخجالت گر یشد که باعث شد تو بغل بابا ب

 اروم در گوشم گفت بابا

 به روت بازه شهیدر خونه خودت هم-

 کرده بودم يصورتش رو رژ یفکردم ، به اندازه کا ولش

 با محمد جواد دست داد بابا

 دستت ، مواظبش باش سپرمیجگر گوشه ام رو پاره تنم رو م-

 دیو محمد جواد رو به بغل کش دیرو بوس میشونیاقا اومد و پ حاج

 کنه نیریکه قرار بود کاممون رو ش یها که تموم شد جام عسل جلومون گذاشته شد ، عسل یروبوس

 رو بده حاتشیدار اومد تا توضبر لمیف

 کردمی، من کار خودم رو م سهیبنو ویبرا خودش هزارتا سنارس تونستیرو روهم گذاشتم م پلکام

 تر شد یخشکم کم يعسل تو دهن هم گذاشتن هم تموم شد ، گلو کار

 یمراسم عروس يباغ برا میرفت

 لب گفتم ریز دمیکه رس یصندل يرو

 خسته شدم-

 دستم يمحمد جواد نشست رو دست

 خوابم گرفت شتریکردن و باز من اروم شدم ، ب یانگشتاش نا فرمون باز

 اومد در گوشم لباش

 قلقلکم داد نفساش

 بدزدم ببرمت ؟-

 اوهوم-

 یبعدش بذارم بخواب دمیقول نم-

 فشار داد یحرفش انگشتام رو کم نیبند ا پشت

 گفتم اروم

 ادیخوابم نم نمیبیم کنمیحاال که فکر م-
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 من همچنان دوست دارم بدزدمت یول-

 تر نییرفت پا سرم

 کرده بود ، ییبا خودش چه فکرا دونمیمحدثه باز بود ، نم شین

 باز شد شمیچشمک زد ن بهم

 وسط انیمحمد جواد خواستن بره سمت مردونه تا خانوما ب از

 جواد محدثه رو صدا کرد محمد

 شمونیبا لبخند اومد پ محدثه

 تر شد ضیگفت که لبخند محدثه عر يزیچ هیگوشش  در

 جواد رو تا در سالن بدرقه کردم و بعد برگشتم سره جام محمد

 پوست کنده شده گذاشته شد جلوم وهیظرف م هی

 رفت باال ابروم

 ؟ هیچ نایا-

 يبردار وهیم دیکنم تا چشت رو از تو س هیهمسر سفارش کردن شما رو تغذ-

 بودا وهیظرف م يتو قایچشمم دق میاومده بود یاز وقت یعنی

 رو گاز گرفتم زبونم

 خنده گفت با

 ننه ریبخور جون بگ-

 ، هیتعار چ دونهینکردم ، ادم گشنه چه م تعارف

 کم جوونا وسط رو شلوغ کردن کم

 میدور برقص هیشام محمد جواد اومد تو و همه مجبورمون کردن  قبل

 بود یدوست داشتن رقص

و نفسش  دادیرو نوازش م مینیاش و عطر خوش بوش ب نهیس يلحظه که دستش دور کمرم بود و سرم رو اون

 مراسم ازدواج تصور کنم هیاز  تونستمیبودن که م ییلحظه ها نی، قشنگ تر میشونیبه پ خوردیکه م

 خونه هامون کنن یشام و اوردن و قرار شد ما رو راه عدشی
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خواب راحت  هی يسوار نیماه عسل و ماش يبه جا دادمیم حی، منم ترج میباششده بود ماه عسل نداشته  قرار

 محمد جواد رو تجربه کنم یتخت تو اغوش دوست داشتن يتو

 میتنها شد مونیخونه نقل اطیح يبه خونه ، همه رفتن و ما دوتا تو میدیرس

 بشم نیوقت هم مجبور نشم اپارتمان نش چیبودم که ه دوارینبودم و ام نیوقت اپارتمان نش چیه

 رهیبگ لمیخونه و ازمون ف ادتویبردار اجازه نداده بود که ب لمیجواد به ف محمد

 میریعاشقونه بگ يکه براش ژست ها میتر از اون بود خسته

 میرد شد اطیح از

 جواد اروم گفت محمد

 خونه يتو يرو دستام بر ستیقرار ن-

وقتا فعالش  یکه تا حاال بهش تو نگفته بود و به زور گاه يدختر يحرفها ، برا نیا يشد زود بود برا گرمم

 بشنوه زهایچ نای، زود بود تا درباره ا رفتیاسمش کنار نم شیدوم شخص اما اقا از پ شدنیم

 داد ادامه

 توش يخونه خودته دوست دارم خودت قدم بذار نجایا-

 رو فوت کرد نفسش

 پشتتم کنارتم ، دستات تو دستمه شتمی، من پ یکن دایش پدوست دارم خودت ارامش رو تو-

 دستم يرو دیلغز نگاهش

 انگشتام نیب دیلغز انگشتاش

 ؟ یترسیاز من م-

 رو از رو دستامون برداشتم نگاهم

 رو که وجود نداش قورت دادم یدهن اب

 و براش تکون دادم سرم

 رو باز کرد و گفت در

 يبه خونه خودت خوش اومد-

 شدم ییرایگذاشتم و بعد وارد پذ کمونیبار یلیراهرو خ يرو تو پام

 رونیاروم از تو دستش اومد ب دستام
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 تو کل خونه گشت نگاهم

 قرار گرفته بود زیم ریمبال و ز نیفرش دست بافت وسطش ب هیبود و  يخونه پارکت قهوه ا کف

 بود ، ونیزیمبل هاتلو يرو روبه

 نشستن يو قرمز برا یسه تا تشکچه مشک نهیشوم يبود و روبه رو نهیهم که شوم يکنار وارید

 شده بود ، دهیچ یکنار راهرو هم کانتر اشپزخونه قرار داشت که اطرافش چهارتا صندل قایدق

 6 یاتاق خواب فسقل هیو  يمتر 12اتاق خواب  هیباال که  قهیط میبه ن خوردیقسمتش پله م هیراهرو هم  خود

 در حده سه در دو ساخته شده بود ییتو فضا شییکوچولو که حموم دستشو سیسرو هیداشت و  يمتر

رو هم  ونیکرده بود ، دکوراس شی، محمد جواد خودش طراح کیبود اما ش کیرو دوست داشتم ، کوچ خونه

 بودن دهیمامان و بابا و کارگرا و احتماال محدثه چ

 اب رو فراموش نکنه يگوشت کوب و بطرسرم به درس و مدرسه گرم بود و به مامان گفته بودم که  من

 رونیکه از کاله شنل زده بودن ب ییموها يبوسه نشست رو هیمحمد جواد دور بازوم حلقه شد و  دست

 ؟ يخونه رو دوست دار-

 بله-

 چند تا ؟-

 زدم لبخند

 گفت

 شد نیاهان ا-

 با خونه رو ؟ يدوست دار شتریخب من و ب-

 دمیخند زیر

 من يمامان و بابا ای يدوست دار شتریخودت رو ب يمامان و بابا...  استیسره س میریم-

 و مثال خاروندمش میشونیپ ياشاره ام رفت رو انگشت

 بشم مونیرو بعدش پش ایلیا ای يبپرسم من و دوست دار ترسمیم-

 و تکون دادم سرم

 من و به خودش فشار داد شتریب

 يگرم کرد که خونه ام رو یمرس يکه شاد یمرس یکه هست یمرس-
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 دهنم رو قورت دادم اب

 بگم یچ دیحرفها با نیتو جواب ا دونستمینم

 لباسم رو عوض کنم رمیم-

 از دور بازوم شل شد دستش

 اتاق يتو رفتم

 تخت يرو نشستم

 رو باز کردم شنلم

 نهییشدم سمت ا دهیکش عدی

 رو نگاه کردم خودم

هم که طبق  یکیو  یلفظ ریز يبرا سیسرو هی... اصال طال دوست نداشتم  یعنیطال دوست نداشتم ،  انقدر

بزرگ هم حنانه  ریپالك و زنج هیهمه به دست محمد جواد انداخته شده بود به گردنم ،  يرسم و رسوم جلو

 رو بکشم فونیو س لتهمه طال ها رو باز کنم و بندازم تو توا خواستیبسته بود به گردنم ، دلم م

 از شداتاق ب در

 جواد اومد تو محمد

باز بود و  راهنشیپ ییارنج تا زده بود ، دکمه باال کیو تا نزد راهنشیپ نیاش رو در اورده بود و است قهیو جل کت

 بود یپیکراواتش شل ، دوماد خوشت

 دستش بود سهیک هیبزرگ و  یلیسبد خ هی

 رو گذاشت گوشه اتاق همه

 رفتمیکنار نم نهییاما از جلو ا کردمیچشام داشتم کاراش رو دنبال م با

 جواد اومد سمتم محمد

 نهییا يزل زد تو. پشت سرم  سادیوا

 سمت خودش دیاروم من و کش یلیدستش خ با

 دادم بهش ،دستاش حلقه شدن دورم، پلک زدم هیرو از پشت تک سرم

 تو تنم ختیارامش ر حس

 شونه و موهام ياش نشست رو بوسه
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 نییاز چشام سر خورد اومد پا اشک

 کردم کاریکه چ دمیفهمیکم کم داشتم م تازه

 بنفس ، يبا گال یاون اتاق با فرش مشک ياتاق خودم بخوابم ، تو يشب تو گهینبود د قرار

 ختیر شتریب اشکام

 نه ؟، قرار نبود مامان صبخونه ام رو اماده ک نمیرو بب ایلیبگه و صبح ا رینبود بابا بهم شب بخ قرار

 اش و نهیدادم به س هیسمت محمد جواد ، صورتم رو تک برگشتم

 راهنشیبه کراوات و پ دمیصورتم رو مال يرو یشیکردم و تمام مواد ارا هیگر ریدل س هی

کنم ، که کراوات  فیرو کث شیبود ، حقش بود که لباس داماد دهیکش رونیب میمن و از خونه و زندگ اون

 که کتش رو چنگ بندازم شیسورمه ا رنیرو بمالم به پ کمیکنم که پنک سیقرمزش رو خ

 گفتم هیگر ونیم

تو از خونه و خونواده  دیخونه ، به ام نیپا گذاشتم تو ا نجایتو اومدم و ا دی؟ من به ام ی؟ ولم نکن يتنهام نذار-

 ام گذشتم

 قراره تو رو تنها بذاره ؟ ی، ک یه یه یه-

 رو پاك کنه کرد اشکام یکردم ، با لبخند سع نگاش

 باشه ؟ شتمیمن از االن تا اخر عمرم پ-

 شدم ارومتر

 ؟ يتموم شد ؟ اروم شد-

 شد نییباال پا سرم

 شلوارش بیرفت تو ج دستش

رژش پخش شده بود و بعد دور چشمام که  ادیلبهام که به احتمال ز يشد رو دهیکش يدستمال کاغذ هی

 اههیس دونستمیم

 جمع شد لبهاش

 بهت دنیمال هیچ نایاخه ا-

 کرد زیو ر چشاش

 ... يشبح شد هیشب يکرد هیگر-
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 گفت يرفت باال جد ابروش

 یهست یاما شبح خوشکل ترسمیمن از شبح م-

 زدم لبخند

 موهام و دونه دونه سنجاقام رو برام باز کرد يکه تموم شد دستش رفت رو کارش

شنلم دو گوشه  ونیکه حواسش بود پاپ قیصورتش بود ، رفته بود تو ژست اون محمد جواد دق يفقط تو نگاهم

 اش هم اندازه باشه

ام رو کردم که عطر الگوستش رو  یاش مماس بود و چشام تو صورتش همه سع نهیکه سرم با س یتموم مدت تو

 بو بکشم که عطر تنش رو بو بکشم

 تموم شد خب

 شده بود اهیکراواتش که س يو رفت رو نییاز رو صورتش اومد پا نگاهم

 نییشد پا دهیلباسم کش پیز

 پاش بود دیپاهاش ، جوراب سف يرفت رو اریاخت یب نگاهم

 من و از فکر رنگ جورابش خارج کرد صداش

 و حموم رو هم برات گرم کنم رمیبگ ریالس عیدوش سر هیمن  ياریتا لباست رو در ب-

 کردم نگاش

 اومد باال نگاهش

 اوهوم ؟-

 و تکون دادم سرم

 ه جاش لبخند زدبگه اما ب يزیچ خواست

 چشمک زد هی

 براش فرستادم گهیلبخند د هی

 لبخند زده بودم که فکم درد گرفته بود انقدر

 اتاق که بسته شد نگاهم برگشت سمت عکس بزرگمون که کنار تخت بود در

 واریکه بزندش به د گفتمیبه محمد جواد م دیبا

 اومد ، یکادو دادنا خوشم نممراسما و  نی، کادوهامون بودن ، از ا سهیسمت سبد و ک رفتم
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 رو در اوردم لباسم

 یشب زندگ نی، اول یرانندگ نیبشن ، اول یهامون قرار بود بارون نی، اول دیباریبود ، داشت بارون م سردم

 مشترك ، خاطراتم قرار بود نم زده بشن ؟ تا ته تهش ؟

پارچه  ي، دستم رفت رو زدی، درش رو باز کردم ، لباس خوابم داشت بهم چشمک م يواریسمت کمد د رفتم

 دمیکردم و پوش دایلباس خواب رد کردم ، از تو کمد تن پوشم رو پ يلباس خواب ، نگاهم رو از رو فینرم و لط

 اتاق باز شد در

 خوردم ، متعجب نگاش کردم کهی

 پوش تنش بود تن

 رفت باال ، ابروش

 ترسناکم ؟ شیبدون ارا-

 گرفتم ی، جلو لبخندم رو به سخت یتکون دادم به نشونه منف فیخف یلیرو خ سرم

 خونه ترسناکه ؟-

 سرم تکون خورد بازم

 ؟ یترسیاز بارون که نم-

 نه-

 جلوتر اومد

 حموم گرمه-

 کردم نگاش

 گذاشتم یوسطقفسه  يتو دونمیکه اسمشون رو نم التیوسا هیرو و بق فتیهات رو ل ونیشامپوهات و لوس-

 یمرس-

 ، دیحموم و دوش گرفتم ، چقدر چسب رفتم

 اتاق رو باز کردم در

 خوندیمحمد جواد داشت نماز م-

زدم به در  هیکردن هم نبود ، تک دایحس استون پ یدستم کردم ، حس پاك کردن نبود حت يبه الکا ینگاه

 بهش دل بست ، شدیدوسش داشت ، م شدیاتاق و نماز خوندنش رو نگا کردم ، م
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 تموم شد ، برگشت سمتم نمازش

 ؟ يدیخوشگل ند-

 تکون دادم یو به عالمت منف سرم

 زبونت و موش خورده-

 کردم نییو به عالمت مثبت باال پا سرم

 جاش بلند شد ، اومد سمتم ، از

 يپاك کرد ياون همه رنگ و چطور-

 یبه سخت-

 ياهان ، باالخره حرف زد-

 بود ، 3به ساعت کردم ،  ینگاه

 ؟ نماز شب ؟ يخوندیم يچه نماز-

 نماز شکر-

 میکردی؟ بشتر سکوت م گنیم ای؟ چ کننیم کاریادما شب ازدواج چ کردمیفکر م شهی، هم نییرو انداختم پا سرم

 میدادیهم م لیهم دوتا دونه لبخند تحو یو گاه

 ؟ يخسته ا-

 و تکون دادم سرم

 ؟ میبخواب-

لباس  هیبودم ، نگاهم برگشت سمت کمد لباس ،  دهیبود که تا حاال شن يواژه ا نیکردم ، ترسناك تر نگاش

 کنم کاریبگم و چ یچ دیبا دونستمینبود ، نم دنشیپوش يبرا یکه حس یخواب جلف اونجا بود ، لباس خواب

 سمت کمد رفتم

 ؟ داشتمیلباس خواب رو برم دیبا

 برات لباس گذاشتم-

 تخت يبرگشت رو نگاهم

 ایخوشحال باشم  دونستمی، نم ریدست لباس ز هیهم  رشونی، احتماال ز دیبافت سف هیو  داسیشلوار اد هی

 چه برسه به محمد جواد ترسوندیناراحت ، رفتارم خودم رو هم م
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 لباس کشوند سمت صورتش يمحمد جواد نگاهم رو از رو يصدا

 من برم اب بخورم-

 لباس تنم کردم ، عیو من سر رفت

 تخت يرو نشستم

 اتاق يتو برگشت

 و حاموش کرد ، چراغ خواب روشن بود المپ

 دیتخت دراز کش رو

 هیخوب زیخواب چه چ شیاخ-

 بهش بود و نشسته بودم رو تخت پشتم

 کمرش بود يسرم رو امیشکمم و تا به خودم ب يدست اومد رو هی

 رو جمع و جور کردم و خودم

 کنارش دمیکش دراز

 موهام يتو بغلش ، صورتش رفت تو دیو کش من

 عطر موهات رو دوست دارم-

 حلقه شد دورم دستاش

ارامشش دستش نفساش ، همه شون باعث شدن همه استرسم پربکشه و بره و خواب مهمون چشام  گرماش

 بشه

 شدم داریخواب ب از

 گشتمیم يزیچ هیتخت دنبال  رو

 میدنبال گوش احتماال

 بود بیبرام غر یرو تخت جنس

 شده چقدر نا اشنا بود ياتاق خواب با سقف گچ کار نی، ا دمیکش رونیلحاف ب ریرو از ز سرم

 چشام رو باز کردم کامل

 ثابت موند ، کردنیکه نگام م يدوتا چشم قهوه ا ياتاق گشت و رو يتو نگاهم

 لب گفتم ریدادم ،نشستم سره جام ، ز صیرو تشخ تیکم موقع کم
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 ریصبح بخ-

 زد لبخند

 ریعصر بخ-

 کامل باز شد چشام

 ساعت چنده ؟-

 شهیم 4داره کم کم -

 ؟ يداریب یاز ک-

 شدم داریمامانت صبحونه اورد ب 9ساعت -

 رسم و رسوم متنفرم نیچقدر از ا-

 میکار دار یپاشو نهار بخور که کل-

 میخونه رو مرتب کن دیبا-

 میخدمت مادر گرام هم برس دیبا-

 مادر گرام ؟-

 زد لبخند

 مادر زن سالم-

 امروز خونه مرتب شهبرا فردا  مونهیم-

 خونه گشت يتو نگاهم

 توالت نبودن زیم يهم رو یمشک يسنجاقا یاز تن پوش و لباس عروس نبود ، حت يخبر

 ؟ يکرد زییخونه رو تم-

 دمیخونه کش يبه سرو رو یدست هی-

 موهام چنگ زدم به

 لباس عروسم ؟-

 ییخشک شو رفت

 رونیتخت کامل اومدم ب از

 دیپرس
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 ؟ میصبحونه نهار عصرونه بخور میبر-

 میبر-

 رونیاتاق رفت ب از

صاف تر و براق  زیر ينازك شده بود و صورتم بدون اون موها يادیبه خودم نگا کردم ، ابروهام ز نهییا يجلو

 تر بود

 سمت کمد رفتم

 زییتم يلباسا شیکرده بود پ زونیاو فیمحمد جواد افتاد که همونطور کث راهنیبه پ نگاهم

 رو برداشتم بندازم تو لباس چرك اهرنیپ

 جواد اومد صدام کنه محمد

 راهنشیافتاد به پ نگاش

 ؟ يبریو کجا م رهنمیپ-

 و گرفتم سمتش و گفتم لباسش

 شهینم زونیاو...  شهیشسته م فی، لباس کث فهیهکث

 چشاش نگا کردم تو

 ستین فیکث نکهیا-

 مواد رو نشونش دادم و گفتم هیو رژ و بق کیپنک لک

 فهیکث-

 دستم گرفتش و گفت از

 زنهیهم بهش دست نم یکس شهیم زونیاو ينطوریهم نیا-

 چرا اونوقت-

 گمیچون من م-

 گفتم طونیو تکون دادم و ش سرم

 نه نه نه من شوهر شلخته دوس ندارمها-

 رمیمیروش لک انداخته که من براش م یکس يکه من عاشقشم اشکا دهیرو م یعطر کس نیا-

 ادامه دادمکث کرد و  یکم
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همون  یحت ایاقا محمد جواد بگه محمد  يهم حاضر نشد بهم به جا مونیروز نامزد نیکه تا اخر یهمون کس-

 محمد جواد

 دیهو ساکت شد ، متعجب پرس هی

 ؟ يتو تا حاال اسم من و بدون اقا صدا کرد نمیاصال بب-

 زدم لبخند

 ؟ يکرد-

 و تکون دادم سرم

 بدون اقا... صدام کن -

 نه-

 ؟ پکیا-

 باال انداختم ابرو

 جلو در من و از پشت گرفت قایدنبالم و دق دییدو

 زدم غیلگد انداختم و ج یباز در اوردم و تو بغلش کل یکول قشنگ

 نکرد ولم

 و گفت نیمن و گذاشت زم دارمیبرنم يباز یدست از کول دید بعد

 وگرنه کننیبد م يملت فکرا میکه تازه عروس داماد فیح-

 دمیخند

 ینه چوگر-

 دمیکش غیبدوئه دنبالم که ج خواست

 دوست نداشتم غویج غیمن زن ج-

 دوست نداشتم طونیمنم شوهر ش-

 و گفتم دمیکش اه

 میسازیو م میسوزیم-

 صداش عوض شد تن

 ؟ پکیا-
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 کردم نگاش

 سمتم اومد

 سادیبه روم وا رو

 زننیاب شدن درختا دارن شکوفه م خایوقته بهار شده ،  یلیخ-

 شد تو صورتش دهیکش نگاهم

 رو زد کنار هامیچتر دستش

 و اونم نگام کرد نییاومد پا سرش

 ، میدیرو نبوس گهیکه ما دوتا تا حاال همد کردیکس باور نم چیه دیشا

 حلقه شد دور کمرم دستش

 تر نییاومد پا سرش

 رفت دور گردنش دستم

 پنجه بلند شدم يرو یکم

که  یدوتا جسم وندیشدنمون ، شروع پ یکیبوسه ها شدن شروع  نیچطور اما ا دونمی، نم میشد یکیهر دو  بعد

 قبل تر ها به هم بله گفته بودن

 رو باز کردم چشام

 اش بود نهیتو س سرم

 اش فرو کردم نهیتو س شتریرو ب سرم

 کرده بودم من ؟ کاریچ

 موهام يبوسه گرم نشست رو هیموهام رو نوازش داد و  دستش

 نمتو صورتش نگا ک تونستمیم عمرا

 دنبال گوشه مالفه گشت تا بکشمش رو سرم دستم

 دست هی يرفت رو دستم

 انگشتام جا خوش کردن ، نیسمجش ب يدستم رو بکشم ، انگشتا خواستم

 باالتر اومد سرم

 کردنیچشم مهربون داشتن نگام م دوتا
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 بود یعیعکس العمل طب هیکار تو اون لحظه نشون دادن  نیتر سخت

 گشتمیم يزیچ یالك پاك کن یدنبال استون دیبودم ، با الکم رو پاك نکرده هنوز

 ؟ پکیا یخوب-

 چشاش نگاه کردم تو

 نییو خجالت باعث شد دوباره سرم و بندازم پا شرم

 ؟ پکیشده ا يطور-

 و اورد باال سرم

کرده بودم  يشده بود ؟ کار بد یکردم قورت بدم ، چ یاراده ، بغضم و سع ی، ب خودیب ينطوریکردم ، هم بغض

 ؟

 گونه ام ياومد رو دستش

 ختنیر اشکام

 کنم هیتو بغلش و گذاشت گر دیو کش سرم

 هیگر ریبودم که از شب تا حاال دوبار تو بغلش زده بودم ز يخودیعروس ب چه

هام که تموم شد به شربت عسل خوردم که محمد جواد برام درست کرده بود و الکام رو هم باالخره پاك  هیگر

 هر سه تا وعده خودم يوش گرفتم و صبحونه مامان رو هم به جاکردم و د

 سرد شده تییچا-

بود ،  یگذشته دوست داشتن نی، چقدر ا کردیرو بلند کردم ، الله رو به روم بود و متعجب داشت نگام م سرم

 شدیبه عقب برگشت ؟؟ کاش م شدیباشه ، م یچقدر دوست داشتم واقع

 با تو ام یه-

 به الله کردم ینگاه

 هان ؟-

 تو ؟ ییکجا-

 کردم یکه چه اشتباه شهیهنوزم باورم نم-

 و عوض کنم ؟ تییچا-

 دارم يحس بد-
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 تو ؟ یگیم یچ-

 انتیبه پدر بچه تو شکمم خ گهیمرد د کی، داشتم با فکر کردن به  کرمیم انتیرو نگا کردم ، داشتم خ پنجره

 کردمیم

 روش نمیکردم ، ا انتیبه همه خ من

 محمد جواد بود کامل سر شد يانگشتا نیب شهیسر شد ، دست چپم که هم تمدس

 گفتم یعصب

 تموم شه یعاشق نهمهیروز ا هیکه  شدیباورم نم-

 ستین یگ شهیهم یچیه یتو زندگ پکیا... تموم شد  یول-

 ؟ ستیبچه هم ن-

 ستیاون هم ن-

 رهیو م ادینفس م-

 ستین یگ شهیاونم هم یول-

 دلم لک زده برا خونه-

 مدت برو خونه تون هی-

نه  یازشون دلخورم ، دلخور بودمها ول کردنی، مامان و بابا فک م زدمیکم به خونه سر م یلیام خ غهیص بعد

 بچه نیحاال با ا... انقدر که نخوام برم خونه 

 بهت گنینم يزیچ-

بهش گفتم  یکه وقت يپدر دینگن ، شا يزیچ دی، شا یفهمینم یبفهم دیکه با يالله ، تو هم اونقدر یفهمینم-

من وحماقت  يکرد و همه دود کارا تمیکه حما يبرادر دینگه ، شا يزیچ رونیطالق گرفتم از خونه پرتم کرد ب

 نگه يزیمن رفت تو چشمش چ يها

 کردم بغض

، اونجا  گذرهیادما م نیب یچ کیشهر کوچ هیتو  فهمهینم یشهر بزرگ چیو دختر ه یدختر کرج...  یدختر تهران-

 شوهرش باشه به يبرا دیکه با هیشیتو باشه به ارا دیدختر به موهاشه که با هی يابرو

 تکون دادم يسر
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بچه  هیبا  تونمینم دونمیکدوم از کاراشون رو اعتقاداتشون رو قبول نداشتم ، اما االن م چیوقت ه چیمن ه-

خودم  کشنیبچه از کجا اومده ؟ کمه کمش بچه ام رو م نیبگم ؟ بکم ا یبرگردم شهر خودم ، اخه بهشون چ

خورد  شنی، بعدش بعدش مهمتره ، بعدش مامان و بابا داغون م رونیب ندازنیاز خونه م ایو  کننیرو عاق م

 ، شنیله م شنیم

 کردم زمزمه وار گفتم مکث

 ، برنیکنار باغچه و گوش تا گوش م ذارنیسرم رو م شیکمه کمشه ، اما تو حالت عاد نیا-

 متعجب بود از حرفام ، تلخ لبخند زدم شتریبهت زده نگام کرد ، ب الله

 گفت اروم

 اخرش کردمیکردم ، فکر نم تتیاون روزا من حما-

 یخواستیصالحم رو م یخواستیرو م رمیتو هم خ-

 جلوتر اومد

 توش احساس نکرده بودم يرییتغ چینشست رو شکمم که هنوز ه دستش

 ؟ هیبه نظرت بچه ات چ-

 صدا تو گوشم زنگ زد هی

پسر  ایدختر باشه  ستیهم اومد ، مهم ن گهید يصدا هی،  شنیم یی، دخترا بابا شتریبچه دوست دارم ، دختر ب-

 تو رو داشته باشه لبخندت رو و چال گونه ات رو يچشا

 صدا دوباره گفت هیچال گونه ام و  يانگشت نشست تو هیکردم  حس

 نجایا قایچال دق هی-

 رفت رو هم پلکام

 شینفس داغ گونه ام رو به ات هیدست قفل شد تو دستش ،  هیانگشتام ،  نیب دیدست مردونه خز هی يانگشتا

 دیکش

 هق هقم همه حسام رو شست رو برد يصدا

 گونه ام يالله از رو شکمم شل شد و اومد رو دست

داشته باشم ، به  تونستمیکه م ییها، من گند زدم به همه فرصت  کردمیازدواج م دیالله بعد محمد جواد نبا-

 انتخابم بود نیبچه هم گند زدم ، انتخابام چقدر اشتباه بودن ، محمد جواد اشتباه تر نیا ندهیا
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 اروم باش-

 هیباهاش رو دلم موند ، حسرت  یدرست و حساب يدعوا هیحسرت -

 ؟ یو حقوقت رو هم داده ؟ چ طالقت داده و همه حق کهیدعوات نکرده ؟ ان نکهی؟ ا کنهیم تتیداره اذ یچ-

 کردم نگاش

 یفهمیاز دردم رو م یدرد پس زده شدن رو ، تو هم کم یفهمیالله تو خوب م-

 خورهیداره از تو تو رو م یچ فهممی، نم فهممینم-

 دونستمینم شیاز زندگ دونستیم میکه اون از زندگ يرو پاك کردم ، من انقدر اشکام

 متعجبم کرد شیبعد جمله

 فهممیاز دردت رو نم یچیمن ه-

 صورتش رو از نظر گذروندم ، ادامه داد جیگ

 من پس زدم ؛ فرق داره با پس زده شدن-

 يشدیکه تو باردار نم کردمیفکر م شهیمن هم یول-

،بهزاد  میبه دهه صبر کرد... سال دو سال ده سال  هی،  میکنیصبر م گفتیو بهزاد م شدمی، باردار نم شدمینم-

 اما...  میبه بچه ندار يازیکامله و ن مونیزندگ گفتیم میبدون بچه هم خوشبخت فتگیگفت حکمته ، م

 ؟ یاما چ-

 رفتیدلش غنج م دیدیبچه که م-

 لبخند زد یعصب

 و من کردیبوشون م دشونیبوسیم کردی، بغلشون م گرفتیجون م دیدیبچه که م-

 ؟ يکرد کاریتو چ-

 نامه گذاشتم براش و بعد هم درخواست طالق دادم هیروز  هی-

 اونهمه بچه تو پرورشگاه-

،  رمیبچه از گوشت و پوست خودش داشته باشه ، حق نداشتم فرصت پدر شدن رو ازش بگ هی تونستیاون م-

 حق داشتم ؟

 ینبود انقدر فداکار باش ازین-
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 ییجا هی ی، ول ساختیصد سالم باهام م دیشا موندیم صد سالم باهام دیشا گفتمیبود ، اگر به بهزاد م ازیبود ، ن-

نگام کنه  یچشم ریز نهیبیبچه م هیبه نام بچه ، قرار بود هر وقت  يکمبود بزرگ داشت ، کمبود هی شیاز زندگ

 و من حس کنم بهم ترحم شده

 ياحمق بود-

، نشستم رو بوردم کار کردم و  رونیاومدم ب شینکردم ، از زندگ يعاشق هم نبودم ، فداکار ینه نبودم ، حت-

 رسمیمن به ارامش م شهیبچه دار م یهر کس خونمیم مانیاالن که دارم زنان و زا

 گهیجور د هیوقت جرئت نکردم بهش بگم مطلقه ام اما تو ،  چیاما ه می؟ افرا زودتر از تو اومد تو زندگ یدونیم-

 نگو يزیه افرا چروز دوم بود که بهت گفتم مطلقه ام بهت گفتم ب...  يبود

  اره-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 نگو يزیبگم به افرا چ دیبازم با... باردارم  گمیو االن به تو م-

 افرا افرا-

 اره افرا-

 چشات گود افتاده ي، پا پکیکم بخواب ا هیبرو -

 مثال تو چند سال قبل ؟ ایتو سه روز بعدم ؟  نمیشم و ب داریب شهیبرم بخوابم ؟ م-

 جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم از

 تو سرم ختیخاطره ر یدر رو بستم ، در که بسته شد کل دمیاتاق که رس به

 هق هقم رو تو گلو خفه کردم ، پلک زدم يرو قورت دادم ، صدا بغضم

 ختنیر اشکام

 رو کامل بستم چشام

 پرز موکت حرکت کرد يرو انگستم

اومدم  یتا ظهر مدرسه بودم و ظهر م حیچهارم بودم ، ص هی، پا گذشتیماه از ازدواجمون م 7ماه بود ،  ابان

محمد جواد  يبرا ذاشتمیرو م هیو بق خوردمیخودم م ی، کم کردمیرو که از شب مونده بود گرم م ییخونه و غذا
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اونم  میشستیو ظرف م میکردیدرست م ااومدم خونه و با محمد جواد غذ یکالس کنکور و شب م رفتمیو بعد م

 ، ینوبت

 بود ، میبود ، همه چ میبود ، شوهرم ، دوستم بود ، حام نیریش یزندگ

 کالس داشتم 8روز تا ساعت  اون

 ، یدونه تک هیشدم ، زنگ رو زدم ، دوتا پشت سره هم  ادهیاژانس پ از

 باز شد در

 بودم دهیچیتو خونه پ یبیتو ، عطر غر رفتم

 رونیاومد ب ییرایخواستم محمد جواد رو صدا کنم حاج خانوم از پذ نکهیهم

 کردم سالم

 لب جواب داد ریز

 رونیاومد ب ییمانتوم رو تو راه باز کرده بودم محمد جواد از دستشو يام تو دستم بود و نصف دکمه ها مغنه

 لبخند گرم به روم زد هی

 یخسته نباش-

 نییو انداختم پا سرم

 دیسالمت باش-

 دیهانوم پرس حاج

 ؟ يکجا بود-

 مدرسه-

 شب ؟ 8تا -

 داشتم یکالس جبران-

ساعت بعده اون اومدم ، مرد که  میخونه است منم که ن 5دو ساعته افتاب غروب کرده ، شوهرت از ساعت -

 جلوش يبذار ییچا يریکتش رو ازش بک دیخونه با ادیم

 بله-

 محمد جواد اومد يصدا

 وض کنجان شما برو لباست رو ع پکیا-
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 گفت یخانوم عصب حاج

 محمد بذار صحبت کنم-

 جواد خواست حرف بزنه اشاره کردم ساکت باشه محمد

 گفت یشوهرم عصب مادر

 پر از ظرفه نکیاست س ختهیخونه به هم ر-

 کنه ؟ يکار زییامروز نوبت محمد جواد بود تم گفتمیبهش م دیدهنم رو قورت دادم ، با اب

 شام هم که-

 کنمیرو درست م یاالن هم چ دینیبش دییحاج خانوم شما بفرما-

 الزم نکرده-

 نشست رو گلوم ، سرم و باال اوردم و به صورتش نگا کردم بغض

 فرستاده دنبالم نیخونه حاج اقا ماش رمیهمه کارا رو کردم ، شام هم حاضره ، من م-

 بد شد که ينجوریاخه ا-

 تا دم در من و برسون ایجواد  محمد

 دیمحمد جوادخشک يرو نگاهم

 شد ، تریزد ، بغضم قو پلک

 برداشت ، رفت دنبال حاج خانوم زیخانوم چادرش رو انداخت رو سرش ، محمد جواد کتش رو از رو او حاج

 دنبالشون رفتم يتا در ورود منم

 برم حاط که حاج خانوم کفت خواستمیم

 ، با محمد جواد کار دارم رمیخودم م-

 بله-

 گرم فشارش داد یلیکرفت و خ عیاز در خارج شه ، دستم رو سر نکهیقبل اجواد  محمد

 گفت اروم

 امیزود م-

 زد چشمک

 رفت
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 در خشکم زد شیبسته شد ، پ در

،  گنیبه هم م یحاج خانوم و محمد اود دارن چ نمیقلقلکم داد تا گوش کنم بب یحس هیگذشت  قهیدق چند

 رو اروم برداشتم ، فونیا

 کرد خکوبمیحاج خانوم م يصدا

 کنهیدرس داره ، چادر سر نم ادیب تونهینم ادیدرس داره ، خونه شما ز خوادی؟ بچه نم يشوهر کرد ای یزن گرفت-

سرش گرم بچه اش  ارهیبچه ب هیبکنه ، بگو  دیبا یبگ يهر کار ینباش ، تو مردش لیاز ما بهترونه ، محمد ذل

 بشه

 روگذاشتم سره جاش فونیا

مانتوم رو باز و بسته  ياراده دکمه ها ی، دستم ب نییپا ختنیحلقه شده تو چشمم ر يکا، اش دمیکش قیعم نفس

 هیتک فونیکه کنار ا کهیرو نگا م یداره من دمیاومد تو خونه ، فقط د ی، متوجه نشدم محمد جواد ک کردنیم

 واریدادم به د

 زد به روم ، لبخند

 نمیو بچ زیمانتو چرا هنوز تو تنته ؟ برو لباس عوض کن م نیا-

 نمیچیخودم م-

 رفت باال ابروش

 ی، مماخ صورت يا هیگر يقرمز صدا يچشا-

 نییو انداختم پا سرم

 شده ؟ يزیچ-

 نه-

 از رو حرص زد يلبخند

 مینکن میرو از هم قا يزیو چ می، به هم دروغ نگ میقرار شد به هم اعتماد کن-

 یزنیحرف حاج خانوم حاج اقا حرف نم يکه رو یبار گفت هی-

 بزنه ، دستم و به عالمت سکوت بردم باال و ادامه دادم یحرف خواست

 وسوسه شدم حرفاتون رو گوش کنم-

 ، لبم و به دندون گرفتم و گفتم کردیکه معلوم بود خورده داشت نگام م یبه لب با اعصاب لبخند
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 نه ، ای يگوش ندادم که بفهمم رو حرف حاج خانوم حرف زد يگوش ندادم ، انقدر ادیز-

، حق داشت بهت بگه  کفتیهم حسم بهم م یطرف هیحاج خانوم خوردم کرده ، از  کردمیکردم ، حس م سکوت

 کن ، يکن خونه دار يو شوهرت برس ، حق داشت بگه درس نخون شوهر دار تیبه خودت و زندگ یکه کم

 خواب، مانتوم رو ازتنم کندم و رفتم سمت اتاق  کردیمانتوم رو باز م يداشت دکمه ها دستم

 اتاق خواب شدم ، خواستم در رو پشت سرم ببندم که با دستش مانع شد وارد

 اتاق شدم اونم دنبالم اومد تو اتاق خواب وارد

 کردم ، گفت زونیرو او مانتوم

اوردنش بزرگش کردن به  ایکه به دن ي، همون خانواده ا گذرهیکه به خاطرت از خانواده اش م ياون مرد-

 ...دنت که هست رسون یینجایا

 کرد مکث

 بهش بود ، ادامه داد پشتم

 ، مونهیکاغذ نم يجوهر رو بندیخون نباشه پا بندیکه پا یخونِ ، ادم خخانواده

 سمتش برگشتم

 ام که دستش بود رو داد دستم مغنه

 ، همه کنمیم تیمبکنم ، مطمئن باش درمقابل همه ازت حما تیقبال بهت گفتم ازت حما-

 گفت رونیبره ب کردیام رو ازش گرفتم ، همونطور که در رو باز م مغنه

 میکنیم شیکار هی، شام حاج خانوم رو هم  میخوریقول اُملت دادم بهت ، اُملت م-

اورده بودش بزرگش  ایکه به دن یدستپخت خاج خانوم رو بخوره ، دستپخت زن خوادیچقدر دلش م دونستمیم

 گفتم دیبود ، با تاک دهیچیتو خونه پ مهیق يکرده بود ، بو

 خورمیم مهیمن ق یول ودنمیتو رو نم-

 و نگام کرد ، لبخند زد ، برگشت

 شم داریکم زودتر از خواب ب هی نایبدم ، درباره غذا پختن و ا یقول تونمیدرباره بچه نم-

 رفت باالتر ابروش

 هی می، هر دوتامون دار میکار کرد میهم برا من برداشته ، قبال تقس يدختر کوچولو ، چه ژست کدبانو گر یه-

 میکار کن ی، عادالنه است اگر نوبت میشیو خسته م میگذرونیم رونیرو اون ب یمیتا
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 قدم اومد جلوتر بغلم کرد هی

 بخند-

 دمیرو باال کش مینیزدم و ب لبخند

 خورد به گوشم نفساش

 من و نگا کن-

 اومد باالتر سرم

 ؟ میتر بخور ریشام و د شهینم-

 چرا ؟-

 فتهیجا ب دیخب غذا با-

 رفتیاز لبم کنار نم لبخند

 باشه فتادهیجا ن کنمیفک نم-

 ! پکیا-

 رهنشیدکمه پ يرفت رو دستم

 فتهیجا ب میکنیصبر م-

 حرکت کرد و چراغ و خاموش شد زیپر يپاش در رو بست و دست من رو با

 

 ؟ خوامیم یاالن چ یدونیم

که  یسقف... که توش فقر نباشه  یزندگ هی... سرو تهش ترس و ترس و ترس نباشه ... که اروم باشه  یزندگ هی

... نباشه  یپنهان یزندگ... نباشه  يازدواج اجبار... نباشه ریتحق... لباس دست دوم نباشه ... نباشه  کنهیچکه م

تو ...  سادهیوا یزندگ نیا يکجا دونهیکه نم یمن... توش من نباشه ... شوهر مرده نباشه ...بچه سقط شده نباشه 

 فهممیم یتو که باش... چقدر بد بوده چقدر مزخرف بوده چقدر کم بوده  یزندگ نیافته که ا یم ادمی یکه باش

 نباش ،... نبودم  یچیکم بودم نه نبودم ه

 ...تمام من  تمام

 

 کرد ریگ يزیچ هیبه  ناخونم
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 رو باز کردم چشمام

 وارید ي، انگستم رو لمس کردم ، ناخونم شکسته بود ، دستم رو نمیبب تونستمیرو نم یچیاتاق ه یکیتار تو

 کرد دایرو پ زیگشت و باالخره پر

 بود ، خونه رو نجس کرده بودم ، اَه یاز موکت خون کهیت هیکه روشن شد نگاهم تو اتاق گشت ،  چراغ

 گشتم ، کشو ها رو باز کردم ریم تو اتاق و دنبال ناخون گرو نگا کردم ، از وسط شکسته بود ، بلند شد ناخونم

 اونشب افتادم ادیلبم ،  يبهم چشمک زد ، لبخند نشست رو گارمیس پاکت

خونه مامان و بابا و از اونجا هم که خونه حاج خانوم و حاج اقا ،  میبود ، فرداشب قرار بود بر لدایروز قبل از  هی

حلب روغن  هی يو اون وسط تو میکردیبارش برف رو تماشا م میو داشت قیچتو اال میبا هم نشسته بود ییدوتا

 دیرسیازش به مشام م ینیزم بیروشن بود که عطر س شیات ییلویده ک

 جواد از جاش بلند شد محمد

 دمیپرس

 کجا اقاهه ؟-

 زد لبخند

 امیبکشم ب گاریکم شده برم س ژنمیاکس-

 جا بکش نیهم-

 ؟ یچ يبرا-

 دمیرو ند دنتیکش گاریمن تا حاال س-

 یکن کاریچ يگاریشوهر س هیبا  دیبا یدونینم یقبال بهم گفت ادمهی-

 گفتم مهربون

 دوسش داشته باشم دیکه با دمیاالن فهم-

 رو فوت کرد و گفت نفسش

 یشیم تیاذ-

 میازاد ينه ، تو هوا-

 نگام کرد گنگ

 و تنگ کردم و با اصرار گفتم چشمام
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 خواهش-

 زد لبخند

 اشسر ج نشست

 اورد رونیرو ب نستونشیو گاریس پاکت

 گذاشت گوشه لبش گاریس هی

 رونیپک رو زد و دود رو داد ب نیروشنش کرد ، اول یحلب يتو شیخم شد و با ات یکم

 کردم نگاش

 دیپرس

 ؟ ییخوایم یچ-

 نمیدودش رو حلقه کن بب-

 انگشتاش رو نگا کرد و لبخند زد نیب گاریس

 لبخند نگاش کردم با

 گرفت گاریاز س قیکام عم هی

 و بعد دودش رو با حرکت دست پراکنده کرد رونیداد ب کهیت کهیرو ت يدود هی

 دمیاخم نگاش کردم ، پرس با

 حلقه بود ؟ هیکجاش شب نیا-

 و گفت دیخند

 کنه تیباد اومد خرابش کرد ، بذار بلند شم باد کمتر اذ-

 جاش بلند شد ، منم بلند شدم از

 رونیچند تا حلقه داد ب نباریگرفت و ا قیکام عم هی دوباره

 گفتم غیج با

 حلقه يوا يوا-

 ، دیذوق کردنم خند به

 دمیپر نییپا باال

 گهیبار د هی گهیبار د هی-
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 ؟ کاریچ ییخوایم-

 کردم نگاش

 زد و اروم گفت لبخند

 کنه ریخدا اخر عاقبتمون رو با تو بخ-

 زدم لبخند

 رو کرد یهمون کار قبل دوباره

انگشتم  يحلقه رو گرفتیحلقه ها که قرار م نیحلقه ها ، انگشتم ب کیه و دقت انگشتم رو بردم نزدحوصل با

 شدیم دیباال و بعد ناپد رفتیو م کردیحرکت م

 کار رو کرد و بعد نیبار ا چند

 دیو پرس رونیکرفت و دودش رو ساده داد ب قیکام عم هی

 بسه ؟-

 دمیپرس

 ؟ يخسته شد-

 تو بغلش و فشار داد دیرو انداخت پشتم و من و کش دستش

 خسته شد ؟ شهیمگه با تو م-

 بده ادیبه منم -

 رونیشل شد ، از بغلش اومدم ب دستش

 دیپرس

 ؟ یچ-

 بده ادمیدادن رو به منم  رونیحلقه ب-

 شد يجد لحنش

 من دوست ندارم زنم-

 حرفش نیب رفتم

 بده ادمیو  نیشم ، فقط ا يگاریمنم دوست ندارم س-

 گشتنیچشاش تو صورتم م مردمک
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 گونه ام رو نوازش کرد و گفت دستش

 گاریسمت س يمنطق نشون که بر یو ب یوقت انقدر عصب چیه-

 کنهیم نییرو زمان تع نیا-

 کرد ، اروم گفتم نگام

 کنمینم يکار چیه یپشتم یتا وقت-

 گفت دیتاک با

 وقت چیه -

 کردم زمزمه

 وقت چیه یهست یتا وقت-

 هستم شهیمن هم-

 کرد و بعد ادامه داد سکوت

 نیبش-

 نشستم

 داد حیتوض برام

، دود رو فوت  یکنیباز م یتو دهنت و بعد دهنت رو مثل ماه يداری، دود رو نگر م يریگیکام م گاریاز س-

 یکنیکم باز و بسته م یلیو همزمان دهنت رو هم خ رونیب ادی، با منقبض کردن گلوت خودش م رونیب یکنینم

 سه بار خودش اونکار و انجام داد دو

 رسوند لهیتیرو کامل تموم کرد و به ف گاریس هینگا کردم ،  قیدق

 کار رو تکرار کنه نیرو روشن کرد و ازش خواستم بازم چند بار هم یدوم

 رو ازش گرفتم کارشیکه متوجه شدم س خوب

 انگشتام گرفتم نینصفه ب گاریاز س قیکام عم هی

 کار رو انجام دادم همون

 زدم غی، ج دمیدیحلقه ها رو م خودم

 ؟ يدی؟ د يدید-

 نداشتم يهنرمند نیخونه ، تا حاال شاگرد به ا يموند يچادر یتو از ب-
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 گفتم خوشحال

 سوزهینرفت ، سرفه هم نکردم ، فقط چشام م جیسرمم گ-

 زد ، لبخند

 تو چشم خودت رهیدودش م-

 و تکون دادم سرم

 رمیبگ جهیسرگ کردمیفکر م-

 يدینکش گاریس نکهیا يبرا-

 ؟ یچ یعنی-

 رهیرو ازم بگ کاریرو دراز کرد س دستش

 ؟ کاریچ ییخوایم-

 بده بگم-

هاش و بعد  هیهوا رو فرستاد داخل ر قیدم عم هیباز کرد ، با  مهی، دهنش رو ن دیکش گاریپک س هیبهش ،  دادم

 رونیبازدم دود رو داد ب هی يتو

 گفت اروم

 يانجامش بد دیکه شما نبا ي، کار دنیکش گاریس گنیم نیات ، به ا هینر ر یفرستیم ژنیدود رو همراه با اکس-

 شرط هیبه -

 ؟ یچه شرط-

 چند تا هنر هم از هنرات نشون بده هی-

 لبخند نگام کرد با

 یکنیازم سوئ استفاده م يدار-

 بایتقر يا-

 دیخند

 باشه-

 شینیتو و بعد همه رو از ب دیکش شینیرو دود کرد و همونطور که دودش رو از دهنش خارج کرد و با ب گاریس

 رونیداد ب
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 يچه شوهر هنرمند يوا-

 زد لبخند

 دمیپرس

 ؟ يشد يگاریچرا س-

 نشدم يگاریس-

 کردم ، ادامه داد نگاش

نخ در  هی، اما تا حاال مصرفم از  مکنیوقتا واقعا هوس م ی، گاه کنمیماه باهاش سر م هیو  خرمیپاکت م هی-

 نبوده شتریروز ب

 واقعا ؟-

 اره-

 ؟ شیکنار بذار شهینم-

 که کنارش بذارم ستیاالنم وسط ن-

 ؟ کنهیارومت م-

 هیدرد ی، از سره ب کنهیکار نم چیعمال ه-

 اش و گفتم نهیدادم به س هیرو تک سرم

 مخلوط شده رو دوست دارم گارتیس يعطرت که با بو نیا يبو-

 موهام حرکت کرد يرو شینیحلقه شد دورم ، ب دستش

 منم عطر موهات رو دوست دارم-

 اتاق باز شد در

 پشت سرم برگشتم

 دیبود پرس الله

 شده ؟ یچ-

 رو نشونش دادم و گفتم ناخونم

 گردمیم رمیدنبال ناخون گ-

 اوه اوه چه ناجور شکسته ،-
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 تو اتاق ادیب خواست

 باش موکت لک شده مواظب-

 انداخت ، اروم گفت یرو نگاه موکت

 بعدا کنمیپاکش م-

 دیرو د گاریتو ، کشو رو نگا کرد ، پاکت س اومد

 دیپرس

 ؟ شیدور ننداخت-

 خند زدم شین

 داره ییتوش چندتا-

 گذشته باشه دیمصرفش با خیتار-

 پاکت حرکت دادم يرو رو دستم

 سرم اورد ؟ ییچه بال دیو دستم د نیبار که ا نیافرا اول یدونیم-

 لبخند زد تلخ

 بود ایدلسوز دن نیظالم تر-

 و قورت دادم و گفتم بغضم

 بود انتظار نداشتم اون کار و بکنه يگاریخودش س-

 چشام نگا کرد تو

 چشاش که نگا کردم اون روز جلو چشام جون گرفت تو

 گرفتم ، اعصابم خورد بود گاریشدم سر راه س ادهیکه پ نیماش از

 خونه ، اومدم

 هوز برنگشته بود خونه افرا

 رو با فندك افرا روشن کردم گاریرفتم تو اتاق ، نشستم کنار پنجره و س اروم

 نگذشته بود که افرا در اتاق رو باز کرد و گفت یلیخ

 تو به يکجا بود-

 کردیدستم رو نگا م يتو گاریرو ادامه نداد ، داشت س حرفش
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 دیسپر

 ؟ یکنیم کاریچ يدار-

 کشمیم گاریس-

 چرا ؟-

 بذار اروم شم-

 سادیجلوم وا اومد

 دیپرس

 شده ؟ ی؟ چ هیمشکلت چ-

 نپرس-

 و من نپرسم ؟ يشد يگاریدور از چشم خانواده ات س نجایا ينپرسم ؟ اومد-

 زدم داد

 پاکت در روزم گذشته هیکه مصرفش از  یکنه نه ادم حتمیادم سالم نص هی دمیم حیترج-

 رو از دستم گرفت ، زل زد تو چشام ؛ گاریس پاکت

 رو از توش در اورد گاریس هی

 شناسهینم نهیبب ابونی، مطمئنم االن من و تو خ نمشیبار بب هی یسال دی، شا نمیبیبار هم نم هی یپدرم رو ماه-

 نیرو مچاله کرد انداخت زم گارایاز س یکی

 کنهیم حتمیو نص ادیه اما اونم سرش به خودش و دوستاش و دانشگاش گرمه ، فقط ممراقبم کنهیمادرم فکر م-

 رهیو م

 نیرو له کرد انداخت رو زم گهید یکی

شاکرد اول دانشگاه فرصت ... من  دمیبه هوش اومدم فهم یدوماه رفتم تو کما وقت یاشتباه قیخاطر تزر به

 شرکت تو امتحانات اخر ترم رو از دست دادم يبرا

 نیله کرد انداخت رو زم گهید یکی

 من و نمبخواد خوامشیکه م يپسر-

 نیهم له کرد انداخت رو زم گهید یکی

 نگاه هم بهم ننداخت هی یتو دانشگاه خودم رو انگشت نما کردم ول-
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 نیله کرد انداخت رو زم دوتا

 خوادیبازم من و نم...  دمیکردم ، باالخره بهش رس کیخودم و براش کوچ-

 نیانداخت رو زمتا رو  سه

 مردم رو رونشیب سوزونهی، توش خودم و م میزندگ

 نیانداخت رو زم گهید یکی

 کرد ، بشمر به اندازه همه دردات بشمر و له کن نگام

 حرف بزنم ، متوجه شد گفت ششیپ تونستمینم

 چشمات رو ببند و له کن یبگ ستیالزم ن-

 رو رو هم گذاشتم پلکام

 ، خوادیله کرد من و م گاریتا س 6که دوستم به خاطرش  یشوهرم طالقم داده و حاال کس-

 نیرو انداختم رو زم گاریس دوتا

 رو باز کردم چشام

 پاکت رو نگا کرد يتو

 برا تو هیتاش مال من بق 5ام ،  يگاریخب من س-

 زد و نگام کرد قیپک عم هیرو روشن کرد و  شیکی

 نهیسنگ یلیخ-

 دوختم رونیبه برو  نگاهم

هام ، سرم گبج رفت ، چشام و بستم و باز کردم ، همچنان  هیفرستادم تو ر گاریپک زدم ، هوا رو با دود س هی

 داشتم جهیسرگ

 ختیر اشکم

 چقدر گذشت دونمینم

 رونیب دیرو از دستم کش گاریدستم رو باز کرد و س یکی

 ، کردیسوزش تو انگشتام حس کردم ، چشام رو بازکردم ، افر داشت انگشتام رو فوت م هی

 ستیکشبدنت هم مثل ادم ن گاریانگشتات تموم شد ، س نیب گاریس-

 کشهیاون من و م کشمینم گاریس-
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 انگشتم رو فوت کرد ، دوباره

 کشهیتو رو ناجور م-

 رونیاتاق رفت ب از

 

 ؟ ییکجا یه

 رو نگا کردم ، الله

 بودم همون بود ، دهیکه کش يگارینخ س نیو اخر نیاول-

 ، دمیخند تلخ

 پاکت برام موند نیاما ا-

 هام ، پلک زدم هیتو ر دیجیعطر محمد جواد پ ي، بوش کردم ، بو نستونیرو برداشتم و نگاش کردم ، و پاکت

 رو گرفتم سمت الله پاکت

 نگام کرد جیگ

 دیپرس

 کنم ؟ کارشیچ-

 بندازش دور برا بچه ام ضرر داره-

 نگام کرد ، متعجب

 نییو انداختم پا سرم

 تر شد نیسنگ بغضم

 بخورم دیزعفرون هم نبا گنیهم براش ضرر داره ؟ م يکنسرو يغذا-

 ؟ پکیا-

 نرفت نییرو قورت دادم پا بغضم

 ؟ ينگرش دار ییخوایم-

 ختنی، پلک زدم ، اشکام ر کردیداشت نگام م ناباور

 هیگر ریانداختم تو بغلش و زدم زو خودم

 هام تموم شد هیگر
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 گفتم اروم

 ینپرس یچیقرار شد تا سه روز تموم نشده ازم ه-

 کارات نیا یول-

 رو تجربه کنم ، بذار مواظبش باشم ، بذار حس خواسته شدن رو بهش بدم يمادرم بذار حس مادر یتا وقت-

 رفت رو شکمم دستم

کردم در  يکنم که مادر نیکردم برا نگر داشتنش زور زدم ، بذاربه خودم تلق یبذار حس کنم برا داشتنش سع-

 حقش

 ؟ یاالن خودت خوب-

 خوب باشم ؟ شهیمگه م... نه -

 رو دستم دیلغز دستش

 يکرد خی-

 هیچ ایحس دن نیبهتر یدونیبعد از اونم که ، م کردویمحمد جواد گرمم م يبودم ، اوائل دستا خیهمه عمرم رو -

 ؟

 رو تکون داد سرش

 رهیم ادتیاز  ای، اون لحظه همه دن بشیدستت تو دست مردت باشه و تو ج هیبارون  ریز نکهیا-

 ؟ داشتمیازادم رفت رو شکمم ، اگر بچه محمد جواد بود نگرش م دست

 دیحرف رو عوض کنه پرس خواست

 ؟ يخورینم يزیچ-

 دونمینم-

 ؟ يخورد يزیاز صبح چ-

 ییچا-

 میخورب مروین نییپا ایب-

 امیم نییبرو پا-

 قشنگ يخاطره ها يچرا افتادم تو دونمیپرده اتاقم، پرده رو زدم کنار ، نم ي، دستم رفت رو نییپا رفت

 لواسان يالیو میبودم و محمد جواد و باربد و نامزدش ، رفت من
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 زدم کنار شتریرو ب پرده

 دیباریبارون م داشت

 یتو همون روز بارون رفتم

بونمون شد و ما بدو بدو  هیبود و کت محمد جواد سا دهی، بارون بار میخوب بود و ما انتظار بارون نداشت هوا

 الیبه و میخودون رو رسوند

 رو کامل کنار زدم و پنجره رو باز کردم پرده

 من با محمد جواد گفتمیو من م شورمیمن با باربد م گفتیم سیظرف شستن شبا دعوا بود ، مهد سره

 میظرفا رو بشور ونیشب در م کیشد  قرار

 و من قرار شد اب بکشم دیجواد دستکش پوش محمد

 صدام کرد زدیرو که کف م ظرفا

 سمتش برگشتم

 صورتم ينشست رو شیکف دستکش

 يو کف باز يروش و بعد دعوا و اب باز ختمیرو پر اب کردم و ر دستم

 خلسه هیتو  میشد رفت یچ دونمینم هایکار فیو دادا و کث غیج نیا وسط

 باربد اومد يصدا

 ...خودمون ظرفا رو -

 که اب شم برم توش گشتمیسوراخ م هی دنبال

 رونیاز اشپزخونه زد ب باربد

 جواد اروم گفت محمد

 ترن نیدو تا نامزد از ما سنگ نیا-

 و به دندون گرفتم لبم

 بتونم تو صورت باربد نگا کنم گهیمن عمرا د-

 ادم هم که گهیشماله د يهوا-

 اش نهیزدم به س یشوخ به

 اومد رو صورتم دستش
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 امکان نداره دوباره برگرده اشپزخونه-

 کردم نگاش

 ظرفا-

 پشت گردنم رو لمس کرد دستش

 پنجه بلند شدم يرو دوباره

 رونیب دیمن و از فکر کش نیماش هی يصدا

 از جلو خونه رد شد یازرا مشک هی

 کوچه يرو گردوندم تو نگاهم

 ندادم صیاون فاصله پالك رو تشخ از

 نییپا قهیط برکشتم

 که مزه اش از چلوکباب هم بهتر بود خوردم ، ییمروین

 سمت اتاقامون میو بعد هر کدوممون رفت میچرت و پرت گفت یکم

شونه شدن و بافته شدن موهام به دست  ادی، به  کردمیتخت ، همونطور که موهام رو شونه م يرو نشستم

 لبهام يلبخند نشست رو هیمحمد جواد 

و اون موهات رو  یکن هیتک یکیبود که به  یقشنک تینهای، حس ب کردیدلم ضعف م کردیرو که شونه م موهام

 بوسه بنشونه روش هی یشونه کنه و گاه

 تخت يرو دمیکش دراز

 نیاول ادیخاطره  هی ادیافتادم که جواب کنکور اومده بود ،  يروز ادیخواب رو که خاموش کردم و  چراغ

 که من رو قلقلک دادن تا انتخاب کنم ییزهایچ

 جواد اومد خونه با روزنامه محمد

 اش تو هم بود افهیق

 زونیاو لباش

 گفت يجد

 دمیطالقت م-

 ترس نگاش کردم با
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 قبول نشدم ؟-

 و تکون د اد و گفت سرش

 يقبول شد... نه -

 دمی، پرس هیگر ریز زدم

 چرا ؟ منکه خوب خونده بودم-

 يقبول شد يون خوب خوندخب چ-

 کردم نگاش

 شده ؟ ی؟ چ یچ-

 بغلم کرد و من و چند دور چرخوند امیبه خودم ب تا

 یاومد از خوشحال یام بند نم هیگر

 که تلفن زنگ زد چرخوندیمحمد جواد هنوز داشت من و م هنوز

 رو تنگ کرد چشماش

 زنگ زنگ حاج اقاست نیا-

 قبول شدم ؟ یچ-

 یفهمیاالن م-

 و گفت فونیرو زد رو ا یگوش

 بده یسالم پدر مژدگون-

 خنده بابا اومد و گفت يصدا

 رمیبگ یحاللزاده من زنگ زده بودم مژدگون يا-

 ، گهید مینیما ا-

 به گل دخترم ؟ يدیرو م یگوش-

 شنوهیصداتون رو م پکیپدر ا-

 ییسالم بابا-

 يدخترم سر بلندم کرد-

 قبول شدم یچ دونمیبابا ، من هنوزم نم یمرس-
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 یخواستیکه م یتهران همون-

 دمیکش غیج یخوشحال از

 ؟ روزانه ؟ يولوژیکروبیم-

 ؟ یکن کاریچ ییخوایخب بابا جون م-

 ؟ یچ یعنی-

 تهران ؟ يریم-

 به محمد جواد کردم ینگاه

 رو اونجا بگذرونه و شوهرش رو تو شهرش ول کنه سانسیبره تهران و دوره ل تونستیزن متاهل نم هی

 جواد نگام کرد محمد

 جا نی، ازاد هم يهم قبول شد یشناس ستیز-

 مطمئنا جزو انتخابام نبود یشناس ستیدهنم رو قورت دادم ، ز اب

 جواد لبخند زد محمد

 تهران فرستمتیم-

 بابا اومد يصدا

 دینش مونی، بعدا پش دیخوب فکراتون رو بکن-

 چشم پدر-

 و رفت دیپر کش میو من همه ذوق و شاد میکرد یبابا خداحافظ با

 جوادمن و نشوند رو پاش و گفت محمد

 تهران فرستمتیخودم م-

 بخونم يولوژیکربیبازم م تونمیبرا ارشد م کنهینم یخب فرق-

 شهیحل م-

 برا فکر کردن میوقت دار يفعال چند روز-

 تو شاد باش منم شادم-

 شونه اش ، پلکام رفت رو هم يرفت رو سرم

 خوامینم یچیه گهید یتو پشتم باش-
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 موهام يبوسه نشست تو هی

 د،یاون روز که جوابا اومده بود خبر به گوش حاج خانوم رس يفردا

 یخودم رو راض کردمیم یبود ، محمد جواد رفت بود سره کار و من نشسته بودم تو خونه و سع میقبول يفردا

 بخونم یشناس ستیکنم که تو شهر خودم ز

 خانوم محدثه با هم اومدن ، حاج

و داد کرده بود و  غیج یاومده بود و قبلش زنگ زده بود و کل ینیریمحدثه رو دوست داشتم ، با گل و ش هنوزم

 گفته بود کیتبر

 هم نگفته بود یخشک و خال کیتبر هیمبل و  يخانوم اما اومده بود و با چادر رو سرش نشسته بود رو حاج

 بودم سمت اشپزخونه رفته

 ومدمیخوردن ن ییبرا چا پکیا نیحاج خانوم گفته بود بش-

 حاج خانوم ندم يبه حرفها یتیاز مبلها ، محدثه اشاره کرده بود اهم یکی يبودم رو نشسته

 بود دهیخانوم پرس حاج

 ؟ یکن کاریچ ییخوایدانشگاه رو م-

 گفتن به تنها عروسش کیتبر ينبود برا یخوب شروع

 و زمزمه وار گفتم نییرو انداختم پا سرم

 میکنیروش فکر م میفعال دار-

 ؟ یبا ک-

 من و محمد جواد-

 تهران ؟ يزدیم دی، حتما با ینور بخون امیپ نجایهم یتونستیم-

 دمیکش قیعم نفس

 نداره يولوژیکربیم نجایا-

،کهنه بچه  یکن ي، شوهر دار یکن يخونه دار دیاخرش با یدانشگاه دانشگاست هر چقدر هم که درس بخون-

 کنهیهم م سانسهیل رهیهم کردم و من پلمهیکه من د ي، همون کار يبشور

 زده بودم لبخند

 محدثه اومده بود يصدا
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 مامان-

 گفته بود دیخانوم با تاک حاج

 حاج خانوم-

 حاج خانوم نداده بود و گفته بود دیبه تاک یتیاهم محدثه

 خونمیمامان منم دارم درس م-

 تو شهر خودت-

 هتو دانشکاه ازاد بخون نجایا تونهیهم م پکیا-

 ستین یعروس محب يدانشگاه ازاد جا-

 بزنه اشاره کرده بودم ساکت باشه یخواسته بود حرف محدثه

 گفته بودم اروم

 ارمیب ییچا رمیم-

 جواب داده بود یعصب

 خفه ام نکن ، بذار حرف بزنم ییبا چا-

 دیدرس بخونم قبول کرد خوامیحاج خانوم من روز اول باهاتون صحبت کردم گفتم م-

 میندار یاالنم با درس خوندنت مشکل-

 یسوالم رو عوض کنم ، با چ دیاصال بذار. دیبا ازاد مشکل دار دی؟ با روزانه مشکل دار دیمشکل دار شیبا چ-

 ؟ دیمشکل ندار

 تیبچه دار شو بچسب به خونه و زندگ-

 رو حرص لبخند زدم از

 ارمیب وهیو م ییچا رمیمن م-

 خانوم از جاش بلند شد حاج

 خونه حاج اقا منتظره رمیمن م-

 دیپرس محدثه

 بابا بازار نرفته ؟-

 چادرش رو درست کرد تیخانوم با عصبان حاج
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 میمحدثه پاشو بر-

 پاش رو انداخته بود رو پاش و گفته بود محدثه

 دنبالم نجایا ادیم امیپ-

 رونیبود و از خونه زده بود ب دهیکش قیخانوم نفس عم حاج

 بودم دهی، پرس نگام کرده بود محدثه

 خوبه ؟ رهیمن-

 گذرونهیم-

 ؟ رانیا گردهیچرا برنم-

دعوا راه  ستین یحاج خانوم کننیکار م کننیم یزندگ يدارن تو مالز ییبشه ؟ با شوهرش دوتا یبرگرده چ-

 کنه حتیکه نص ستین ییبندازه حاج اقا

 خواهر شوهر مورد عالقه من نبود ، محدثه فکرم رو خونده بود رهیمن. تکون داده بودم  يسر

 مثل خودشون هیکیهم  رهیمن-

 رفته بود باال و ادامه داده بود ابروم

بودنشون بسنجن ، چقدر بده که جلوتر از  یچقدر بده خانواده ات ادما رو با پولشون با طالشون با حاج فالن-

 ، ننیدماغشون رو نب

 بود دهیکش قیعم نفس

کنار ، تو  دمیکش ينجوریا یو پام و از زندگ سادمیوا امیپ ي، خوشحالم که پا ادیخودمون بدم م ياز هم قماشا-

 هم شوهرت رو بکشش کنار

 فرق داشت ، نایفرق داشت محدثه با ا نایخودم فکر کرده بودم ، محمد جواد من با ا با

 بودم حرف رو عوض کنم خواسته

 ؟ نجایا ادینهار م امیپ یراست-

 حاج اقا شاتیبدبخت رفته دنبال خورده فرما امینه بابا ، پ-

 بودم دهیخند

 ادیبگو برا نهار ب-

 میریگیازت م ینیریش هی، بعدا  یخانوم یمرس-
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 رفته بود و بعد من تنها شده بودم محدثه

 بعد از رفتن محدثه محمد جواد اومده بود یکم

 کرده بودم سالم

 بود گفته

 بوده نجایپس حاج خانوم ا-

 جواب سالم واجبه ها-

 نییو انداخته پا سرش

 دیببخش-

 نگام کرده بود منتظر

 ؟ يخورینهار م-

 ؟ گفتیم یحاج خانوم چ-

 بوده ؟ نجایبهت گفته حاج خانوم ا یک-

 ، یتو بهم بگ خواستیدلم م-

ه فرصت باهم سر مینیبذارم جلوت و بش ییچا هیو بعد  یدر کن یخونه و خستگ ییایب خواستیمنم دلم م-

 یو اون خبر جمع کن نیاز ا يشما بر نکهینه ا میصحبت کن

 رفته بود باال ابروش

 ؟ یمن و بزن ییخوای؟ م یحاال شما چرا انقدر ناراحت-

 یبش ی، عصب یبش رشیخودت هم درگ نکهی، نه ا يبار از رو دوشم بردار هی، تو  یتو ارومم کن خوامیم-

 قدم برداشته بود سمتم و بعد با لبخند گفته بود هی

بزرگ  یلیکه خ گفتمیو م کردمیبغلت م ومدمیاگر پاهام رو شسته بودم و لباسام رو هم عوض کرده بودم م-

 کنارم یهست نجای، خوشحالم که ا يشد

 درست نکردم یچینهار ه...  گفتمیمنم م يبله شما اگر پاهات رو شسته بود-

 زده بود لبخند

 میو بعدش صحبت کن میدرست کنم بخور چیساندو-

 رو تکون داده بود سرش
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و  شیسکوت حاج اقا که نشونه مخالفتش با تهران رفتن من بود و ن ری، درگ میبود زایچ یلیخ ریروز درگ چند

 ...تو خرج دانشگاه ازاد من و  فتهیب ینبود پسرش اول زندگ یحاج خانوم که راض يها هیکنا

 گفت دیها که به گوش بابا رس بحث

 حرف به حاج اقا بر خورد نیو ا دمیدانشگاه ازاد دخترم رو م نهیهز خودم

 تهران فرستمیو گفت زنم رو م سادیسفت و سخت وا یلیدعواها محمد جواد خ نیا ونیم

بود  شتریربه ام ببود اگر تج شتریاگر سنم ب گفتمیبود که م ياز اون هزاران لحظه ا یکیکنم ،  کاریچ دونستمینم

 ... کردیولم نم ریاگر ام کردمی، چند بار هم به خودم گفتم اگر با محمد جواد ازدواج نم گرفتمیم میبهتر تصم

رفتن به دانشگاه تهران گفتم  يکردن و دودوتا چهارتا کردنها باالخره روز اخر به جا نییباال پا یبعد از کل اما

 خونمیم یشناس ستیازاد ز نجایهم رمیم

تو اون زمان و تو  میتصم نیاما خودم حس کردم بهتر کنمیم تتینترس خودم حما یچیاز ه گفتیجواد م محمد

 همسرم بودنه شیموندن تو شهر خودم و پ تیاون موقع

 دیخر نیتو دانشگاه هم محمد جواد برام ماش میقبول برا

 دونستمیخودش ، ته دلم م نیماشگرفته بود همرنگ  يسورمه ا 206دوست دارم ، برام  206چقدر  دونستیم

رو که دوست داشته رو به خاطرش کنار گذاشته  یبره که رشته و دانشگاه ادشی نیماش نیزنش با ا خوادیکه م

 ته دلم گرم شه يجور هی خواستی، م

من دلم گرم شد و 

 ... کنمیرو م نکاریو گفت برا زنم ا سادیگرم شد که جلو همه وا يگرم نشد ، دلم به شوهر نیبه ماش دلم

 شدم و نشستم سره جام بلند

و برا  رنیمیدارن م یخواب یکه از ب یشب امتحان ي، شده بودم مثل دختر بچه ها مردمیداشتم م یخوابیب از

 کدوم از کاراشون برسن چیبه ه ذارهینم الیاما فکر و خ زننیدرس خوندن له له م

 به تاج تخت خوابم دمیو چند بار اروم کوب سرم

 دم تو موهامز چنگ

که  يبچه از مرد هیانقدر قلقلکم بده ؟  دیبچه چند ماهه چرا با نی؟ا رسمیبه جواب م یفکر کنم ؟ ک دیبا چقدر

 نیگزیکه برام شد جا يو مرد يشدم اعتبار...  نیبراش شدم دوم

 ؟ پکیشد ا نیگزیجا دمیخودم پرس از
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بعد ها  ی، ول کردمیبا مردم فقط به محمد جواد فکر م یبودم ، تو زندگ دهیبودم که تا به حال د یزن نیتر خائن

 گفتیبه فکر کردن ، بهم م کردیبچه واردارم م نیحاال ا یفکر کنم ، ول يزیفرصت نشد به چ گهیبعد ها د... 

که زره  یاون شراب عشق کردیم ياور ادیامن نبوده ، بهم  يکردیانقدرها هم که فکر م یکه داشت یرابطه پنهون

 نشد دایهم پ يبازار چیتو ه گهیهو تموم شد و د هیعتاد شدم زره بهش م

، محمد جواد انقدر راحت  شدمیالزم بود بچه دار م یکه اگر وقت دمیرسیم جهینت نیبه ا یفکرا گاه نیا تو

اگر  یبود دادگاه حت ياگر بچه ا کردمی، فکر م کردیطالق و دادگاه انقدر راحت حکم طالق رو صادر نم گفتینم

 جلوپامون نداختیسنگ م یکم میریطالق بگ میخواستیهم م یتوافق

 با خودم فکر کردم دوباره

ترمه تموم  6بودم که  نیسال سوم بودم ، دنبال ا! زمزمه ها شروع شد ؟سال دوم دانشگاه بودم ؟ نه  نیا یک از

 مونده رو تو تابستون پاس کنم یواحد باق 4کنم و 

 رفتم تو اون روزا ، کردمیور که پنجره رو نگاه مرو جمع کردم تو بغلم و همونط پاهام

 برامون ؟ ياریبچه ب هی ییخوایم یک-

 شمیباردار م يترم اخر دکتر-

 ؟ ستین رید-

 زوده-

 تو هیدختر شب هی،  خوامیبچه م هیمن  یول-

 رو پر کردم از عطر تنش مینیب

 بچه ام ؟ یلیخودم خ یکنیفک نم-

 کنمیاون رو هم بزرگ م کنمیمنکه دارم تو رو بزرگت م-

 يهمسر يبد یلیخ-

 الیهم خوبم ع یلیخ-

 ستایشما ن يباشه شش دونگ حواسم برا يفردا اگر بچه ا-

 شه کیسهم شر نیحق نداره تو ا یهمه تو سهم منه کس-

 بچه دونگ خودش رو داره-

 بود دهیکش قینفس عم هی... موهام  ينشسته بود رو شینیبود تو بغلش ، ب دهیو کش من
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 عطر موهات رو دوست دارم هنوزم

 کرده بودم نگاش

 ؟ يبچه دوست دار یلیخ-

 دوست دارم یاز همه چ شتریتو رو ب-

مرگ  نیب یکیقراره  یوقت ینیبیم لمایوقت بچه دار نشم ، تو ف هیترس برم داشته که  میانقدر از بچه حرف زد-

 یتو فکر ؟ تو اگر قرار باشه فکر کن رهیزن و بچه اش انتخاب کنه م

 مینیب ينشسته بود رو دستش

و شادش  یکه تو رو خواسته اول به تو فکر کرده ، که تو باش ی، اون کنهی، مرد عاشق انتخاب نم لمهیاونا ف-

 ستی، عاشق ن کنهیکه فکر م ی، اون ياریبچه براش ب هیو  یو تو باش یبش شیو زندگ یکه تو باش یکن

 ...بچه دار نشم  اگر من-

 نشسته بود رو لبم دستش

 ، خودت و خواستم دمیخودت و د... بچه عاشقت نشدم  دیبه ام دمیتو رو د یوقت... تو رو خواستم  یوقت-

 حاج خانوم یول-

 گوشم زمزمه وار گفته بودم تو

 يبر و صغر، حرف اصغر و اک يهست و محمد جواد یپکیکه توش ا ییمن و توئه ، حرفا ياتاق خواب برا-

 راه نداره نجایا يکبر

 ؟ کردمیم کاریمن اگه تو رو نداشتم چ-

 يکردیرو خوشبخت م گهید یکی-

 نبود یخوشبخت ياگر تو نبود-

درس  يبرا گهیشهر د هیجز رفتن به  یراه نباریکنکور ارشدم بود ، قرار بود برم تهران و کنکور رو بدم ، ا روز

 خوندن نداستم

زن جوون بره  هی ستیبسته ، حاج اقا گفته بود صالح ن ساسیگفته بود ل میمستق ریو غ میخانوم بارها مستق حاج

فقط ارومم  ایلیرو به عهده خودم گذاشته بودن ، و ا زیدرس بخونه ، بابا و مامان هم همه چ گهیشهر د هیتو 

فراتر از نگه داشتن  ییادرم کارها، بر کردیم دایپ برام، منابع رو  فرستادیو برام م دیخریتستم رو م ي، کتابا کردیم

 برام کرده بود لیتعط يبچه تو روزها
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 رونیاز اتاقم اومدم ب دهیتهران تا ازمون رو بدم ، لباس پوش رفتمیروز قبل از امتحان بود و با محمد جواد م دو

 : دیپرس دیجواد هم اماده منتظرم بود ، من و که د محمد

 خانونم ؟ ياماده ا-

 اوهوم-

 زد لبخند

 ؟ ی؟ مشقات و نوشت يدرساتو خوند-

 به بازوش دمیمشت کوب با

 عطر خوش مردونه بود هی يام پر از بو ینیب امیو تا به خود م ب دیو ارود جلوتر بازوم و کش دستش

 وار گفت زمزمه

 تی، جز خوشبخت تتی، جز موفق تیجز شاد خوامینم یچیه ایتو دن-

 و باال اوردم و نگاش کردم سرم

 جلوم بود دهیاز من ، من کنکور داشتم و اون رنگ پر شتریب یلیم اونم استرس داره خکرد حس

 جدا شدم ازش

 کرد زیرو ر چشاش

 دارمیقدم به نفع خودم بردارم ده تا به نفع تو برم هیکنم به نفع توئه ،  يمطمئن باش هر کار-

 شده ؟ یچ-

 ؟ يبهم اعتماد دار-

 و تکون دادم سرم

 کنم به صالحته ؟ يهر کار يدار مانیا-

 اوهوم-

 بده یقول هیبهم -

 بزنه گفتم یبخواد حرف نکهیاز ا قبل

 ، از حاال تا اخر عمرم مونمیباهات م شهیهم-

 و متعجب نگام کرد ، ادامه دادم منگ

 ییاگر تو بخوا...  کنمینم يکار چی، ه رمینم گهیشهر د یی، اگر بخوا دمیکنکور نم ییاگر هم بخوا-
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 شد نیکردم غمگ زد ، حس لبخند

 حرف رو قورت داده بود يسر هی دی،شا نییرو فرستاده بود پا يزیچ هیگلوش تکون خورد ،  بکیس

 از چند لحظه به حرف اومد بعد

، اگر قراره بخوام  ینفر تو باش هیاون  دمیم حی، ترج نمیرو تو اوج بب ایدن ياز کل ادما یکیاگر قراره  پکیا-

به عشق تو نگاه اول  ي، من اعتقاد یاون تو باش خوامیباال ببرمش م یترق يرو موفق کنم و از پله ها یکی

 ...ذره ذره ...  ییدوتا...  میکه با هم ساخت ینی، ا یکه تو هم نداشت دونمینداشتم ، م

 دیکش قیعم یلینفس خ هیپارکت ضرب گرفت ،  ي، با پنجه کفشش رو نییو انداخت پا سرش

 صورتم يدستش حرکت کرد رو هیرو صورتم ، چشام رو نگا کرد ،  دیلعز نگاهش

 ام رو با شست و اشاره اش لمس کرد گونه

 تهران فرستمتیم نباری، ا یتهران قبول ش کرویم یخوب ، انقدر خوب که بتون یلیامتحانت رو خوب بده خ-

 شل شد و نگام کرد دستش

 دمیپرس

 ؟ نهیا ییخوایکه م يزیچ یمطمئن-

 زد لبخند

 اره-

 ؟ نیهم-

 نیهم قایدق-

 مرتبم رو دوباره مرتب کردم ، ياراده رفت سمت مغنه ام ،موها یب دستم

 رو نوازش داد مینیانگشت ب هی

 لبخند نگاش کردم با

 ؟ هیترک يریم میاز تهران برگرد-

 ، گردمیو برم هیبارمون مشکلش چ نمیبب رمیم-

 برم ایلیبذار بمونه فردا با ا-

 که باهاتم استفاده کنم ، ییلحظه ها نیدوست دارم از تمام ا میقراره از هم دور باش اگر-

 ؟ يگردیزود برم-
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 زد ، لبخند

 کنم ستیحاج اقا رو راست و ر يکارا-

 رو به دندون گرفت و گفت لبش

 دی، با یقبول بش دی، با یبه کنکور فکر کن دیاالن شما با-

 اوهوم-

 ؟ میفتیهوم نه و بله ، حاال راه ب-

 باوشه-

 دیخند

مشترك فکر کردم ، به همه  یچهار پنج سال زندگ نیشدم ، پلکام رو رو هم گذاشتم ، به تمام ا نیماش سوار

 چیبرام ارامش بخش تر از نگاه کردنش موقع نماز نبود ، ه یچیفکر کردم ، ه میکه گذوند ییروزها و شبها نیا

هم فکر  دهای، به شا شدینم فیتعر برامجز ارامش اون  یارامش چیبرام باالتر از داشتنش نبود ، ه یحوشبخت

حاج  یرو دوست داشتم ، تلخ یزندگ نی، من هم موندمیم ریکردم ، که اگر توش محمد جواد نبود ، اگر با ام

 ینیریجا به ش هیاوردمش و همه شون رو  یم دیکه باالخره با يرو بچه ا یخانوم رو استرس درس و زندک

 ، دمیبخشید جواد مبا محم یزندگ

 میگرفت تییسو هیهتل  هیتهران و تو  میدیرس

 محمد جواد من و رسوند به حوزه فرداش

 ستین يزیچ نکهیاروم باش ا گفتمیبه خودم م یاومد و ه یاسترس داشتم ، کم کم داشت اشکم در م یلیخ

 دیجوا مهربون پرس محمد

 ؟ ياسترس دار-

 یلیخ-

 ؟ یتونیکه تو م دونمیمن م-

 دوارمیام-

 نگام کرد يجد

 ؟ یخوب امتحان بده ، اوک یلیخ یلیخ-

 و تکون دادم و گفتم سرم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ١٣٧ 

 ؟ یخوب به خودت برس ، اوک یلیخ یلیشما هم برو خ-

 رو تنگ کرد چشماش

 به خودم برس يچطور-

 همسر یداغون... هم بخور  يزیچ هیچرت بزن و  هی-

 هم رو به راهم یلیخ الینه ع-

 !ها  یجلو در نمون-

 میریگیم میاونش و خودم تصم-

 محمد جواد ؟-

 هوم ؟-

 هوم نه و بله-

 و زمزمه وار گفت دیو بوس میشونی، پ دیخند

 ، ياز همه شون باالتر يبلد شتریاز همه شون ب يتو از همه شون سرتر-

 کرد میو محمد جواد با لبخند راه دمیکش قیعم نفس

 ده بود و گفته بوداتوبوس ، محمد جواد بهم لبخند ز يبودم تو نشسته

 بمونه یبذارخونه خال.برنگرد  گهیبرنگرد ، درست هم که تموم شد د گهید-

 زده بودم و گفته بودم لبخند

 گردمیبرنم گهید-

 اتوبوس شهیش يمحمد جواد اومده بود رو دست

 دست اون يرو قایدق شهیش يمن نشسته بود رو دست

 جواد گفته بود محمد

 دستت بزرگتر از دست منه-

 کهیکوچ یلیخودم فکر کرده بودم دست منکه خ با

 رونیام شکسته بود افتاده بود ب حلقه

 لبش يجواد دستش رفته بود رو محمد

 کرده بود بوس
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 فوت کرده بود برام

 بودم گفته

 حلقه ام-

 بود گفته

 برنگرد گهی، د شهیخرابه درست نم یکه از پ يزیچ-

 ابودم با صد دهیخند

 حرکت کرده بود اتوبوس

 اتوبوس شهیش ياز بخار پاك شده مونده بود رو يشده بود و رد دهیکش شهیش يمحمد جواد رو دست

 بوق زده بود یکی

 اومده بود باال سرم و گفته بود راننده

 شو ادهیپ يدیرس-

 بود دهیقبرستون به گوشم رس هیبچه وسط  هیخنده  يشده بودم ، صدا ادهیپ

 بودم سمت صدا رفته

 سنگ قبر بود هی يرو یبچه خون هی

 حلقه شکسته هیبود و کنار رز  دهیرز پالس هیگوشه از سنگ  هی

 زده بودم غیزده بودم ج غیج

 تکونم داده بود یکی

 بودم دهیخواب پر از

 دینگران پرس الله

 ؟ پکیا یخوب-

 محمد جواد يوا... حلقه ام کو ؟ بچه ام کو ؟ محمد جواد -

 کونم داده بودت الله

 تموم شد یهمه چ... نگام کن  پکی، ا يدیخواب د-

 و گفته بودم هیگر ریخودم اومده بودم ، خواب بود ، با صدا زده بودم ز به
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رو دست  یرو ، بچه خون نیهم قایبودم ، دق دهیخواب رو د نیدم در هم ا ادیب هیاحضار نکهیاون روز قبل ا-

 محمد جواد رو حلقه شکسته رو ، سنگ قبر رو

 بغلم کرده بود الله

 تموم شد خواب بود ستین یچیه یه-

رو از دست دادم همه اش رو ، االن  می، بعد اون خواب همه چ تهی، واقع ننیبیخواب و دوبار نم هینه نبود ،ادما -

 رو از دست بدم یقراره چ

 پکیا-

 گفته بودم اروم

 ؟ رونیب يبر شهیم-

 نگام کرده بود متعجب

 کرده بودم ، زمزمه

 روز از اون سه روزم گذشته ، فقط دو روز مونده هی-

 يوقت دار ییهر چقدر بخوا-

 کرده بودم نگاش

 اشاره کرده بود و گفته بود زیم ياب رو وانیل به

 بخورش-

 رونیاتاق رفته بود ب از

 در صداش کرده بودم و گفته بودم دم

 يم موندکه کنار یمرس-

 زده بود و رفته بود لبخند

بچه ام از  ياور ادیبرداشتن قرص پروپانولم که با  يبرا یپاتخت يرو برداشته بودم دستم رفته بود رو اب

 خوردنش منصرف شده بودم

 تخت يبودم و خودم رو مچاله کرده بودم رو دهیرو سر کش وانیل
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 مامان و بابا شیخونه پ يبود و من تو هیهفته بعد از کنکورم بود ، محمد جواد ترک هی

 و بعد زنگ در رو زده بودن ییبودم ، رفته بودم دستشو دهیبد د خواب

 داده بودم جواب

 بله ؟-

 خانوم روح پرور؟-

 دییبفرما-

 روح پرور ؟ پکیا-

 دییبله بفرما-

 دیدار هیاحضار هی

 من ؟-

 دم در دیاریب فیلحظه تشر هی شهیاگر م بله

 برداشته بودم و خودم رو رسونده بودم به در زیمانتو و شال از رو او هی

 دفتر بزرگ برا امضا شدن جلوم قرار گرفته بود هیداده شده بود دستم و  يپاکت با مهر ادار هی

 کرده بودم امضا

 و منگ پاکت رو نگا کرده بودم جیگ

 والنه باز کره بودمحرکت موتور که اومده بود در رو بسته بودم و پاکت رو عج يصدا

 رفته بودن نییچشمم باال پا يجلو کلمات

 طالق پکیخوانده محمد جواد ا خواهان

 شل شده بود پاهام

 نیزم يزده به در نشسته بودم رو هیتک

 گشتمیم ینداشته مانتوام دنبال گوش بیج يکاغذ رو خونده بودم ، انقدر شوك زده بودم که داشتم تو بارها

 جام بلند شده بودم خودم رو روسونده بودم به اتاق خوابم از

 و برداشته بودم و به محمد جواد زنگ زده بودم یگوش

 ازاد زده بود و بعد اشکال شده بود بوق

 زنگ زده بودم دوباره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ١٤١ 

 خاموش بود یگوش

اخر عمر در خاموشه با من اشتراك بسته ، که از حاال تا  شیمشترك که االن گوش نیخودم فکر کردم ا با

 دسترسم باشه که روشن باشه که با من باشه

، شوهرم من و  بودمیم نیبهتر از ا دیبگم داغون بودم ، نبا دیکلمه با کی ينگا کردم ، تو نهییو تو ا خودم

 خواستینم

کر ف ی؟ کم هی؟ برم ترک ارمیب ریکنم ؟ محمد جواد رو از کجا گ کاریچ دی؟ حاال با یخودم فکر کردم حاال چ با

 کردم ،

 دونستیکمکم کنه ، اون حتما م تونستی، باربد م باربد

 رو انداختم توش میرو برداشتم و گوش میدست فیک

 يرو برداشتم و انداختمش تو هیو احضار زیم يبود ، دست بردم رو زیم يرو هی، احضار زیم يبرگشت رو نگاهم

 فمیک

 نییها رو اورم اومدم پا پله

 گفت مامان

 ...صبحونه ایب پکیا-

 دیهو ماتش برد ، پرس هی

 چت شده تو ؟-

 رونیب رمی، من م یچیه-

 کجا ؟-

 گردمیزود برم-

 ستیبخور رنگ به روت ن يزیچ هی-

،  رونی، از خونه زدم ب شکستمی، م ختمیریفرو م موندمیاونجا م گهیلحظه د کیبه مامان ندادم ، اگر  یجواب

 رو گرفتم و گفتم نیماش نیاول يجلو

 دربست-

 شاپ نگر داشت یکاف يجلو نیماش

 شدم ادهیپ نیماش از
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 نگام کرد ، قیشاپ شدم ، حسام با لبخند اومد جلو ، دق یکاف وارد

و  یلباس سرتا مشک نیبه خودش برسه و با ا یکم تونستهیدختر الاقل نم نیا گفتیداشت با خودش م دیشا

 ها نندازه تیم ادیپف کرده ، ادم رو  يچشا

 دمیپرس اروم

 باربد هست-

 به طبقه دوم کرد و گفت يا اشاره

 باالست-

 یمرس-

 طبقه باال رفتم

 بود شیگوش يسرش تو باربد

 سالم-

 رو گذاشت کنار ، نگاهم کرد ،انگار که منتظرم بود شیگوش

 لب جواب داد ریز

 سالم-

 محمد جواد کجاست ؟-

 صورتم برداشت و گفت يرو از رو نگاهش

 نیبش-

 کجاست ؟-

 داد زد بلند

 اریاب ب وانیل هیحسام -

 تر داد زدم بلند

 ارین یچیحسام ه-

 هنوز تو چشاش بود نگاهم

 پکیا نیبش-

 ...محمد جواد -
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بود  زشیم يکه رو يو با در خودکار نییدهنم رو قورت دادم ، بغض که کردم باربد سرش رو انداخت پا اب

 خودش رو سرگرم کرد

 رو دوختم به پنجره و بغض دار گفتم نگاهم

شده ... راسته ؟  یاما ته دلت بدون... دروغه  یبه خودت بقبولون ییو همه اش بخوا فتهیبرات ب یاتفاق هیشده -

افته  ی، م دیکه نبا یکه داره اتفاق... که راسته ؟  یباور کن شتریدروغه و هر بار ب یبفهم نکهیا دیبه ام یپلک بزن

 ؟ تهیبگه واقع يزیچ هیته دلت  ینه نه خوابه اما چشات رو که باز کن یو بگ يمات رو ببندشده چش... ؟ 

 زدم ، پلک

بود ،  ختهیدرونم فرو ر يزیچ هیبود به دستم  دهیکاغذ که رس...  نییقطره اشک از چشام سرخورد و اومد پا هی

کاغذ ،  نیا يخط خط نوشته ها يهست تو يزیچ هیتونسته بودم حس کنم  لیدل یبودم ب دهیکاغذ رو که د

 که خاموش شده بود باور کرده بودم که راسته یگوش

 پلک زدم بازم

گونه ام و بعد از اونجا راه خودش رو به  يکه نوك پلکم جا خوش کرده بود سقوط کرد و سر خورد رو یاشک

 سمت چونه ام ادامه داد

 زمی، دوست خودم فرو نر دوست همسرم يتا جلو رمیتوان نداشتم که اشکم رو بگ انقدر

 کردیحرکت م زیم يو نگاهش رو کردیم يکردم ، همچنان داشت با در خودکار باز نگاش

 کردم صداش

 باربد ؟-

 دیکرد ، چونه ام لرز نگام

 راسته ؟-

 پکیباهاش حرف بزن ا-

 محکمه پسنده ؟ لشیدل-

 و گفت نییرو انداخت پا سرش

 رهیشب خونه نم هیکه  هیمرد هی، قض میمونی، سر همه اشتباهات همم پشت هم م میپشت هم شهیما مردا هم-

نفر  کینه و همه دوستاش جز  ایاونا بوده  شیبپرسه که پ زنهیزنش به همه دوستاش زنگ م گردهیبرم یو وقت

 منه شیکه هنوزم پ گهینفر هم م هیما بوده و اون  شیکه شب پ گنیم
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 ادامه داد کردیم يباز زشیم ير روززد ، هنوز هم با خودکا پوزخند

 یِپ رفتیخونه اش و نم موندیاون مرد اگر اون شب م دیشا نکهیپشت هم بودنا بده ؟ ا نیا یِچ یدونیم-

بهتر ...  شدیبهتر م...  بودیبهتر م ش،یزندگ دی،شا گفتنیو دروغ نم گرفتنیاگر دوستاش پشتش رو نم شیالواط

 . موندیم

 رو از رو خودکار برداشت و نگام کرد نگاهش

 ، نذار تموم شه ، پکی، تو نذار ا شهیم مونیاتفاق مطمئنم که محمد ، پش نیتو ا-

 مشکل از منه ؟-

 پکینه ا-

 ؟ یپس چ-

 کردیم نیی، انگار داشت با خودش باال پا خوندیخودکارش رو برداشت ، داشت مارك خودکار رو م دوباره

 من بگه به دیرو که با ییزهایچ

 که به من داده داره بدش به من یشماره به جز اون هی؟ اگر  باربد

 دستش چونه اش رو خاروند و گفت با

 بار طالق نرو ریز-

 باربد کمکم کن-

 بود دهیکش قیعم نفس

 زده بودم داد

 نگام کن یلعنت-

 کرده بود و گفته بودم نگام

 خواهر کمک کن نیناموس برادرم ناموس خودمه مثل خواهرمه ، به ا قمیناموس رف یبار بهم گفت هی ادمهی-

 رو نگا کرده بود و گفته بود رونیجاش بلند شده بود از پنجره ب از

 ؟ یرو که ساخت ییزایهمه اون چ یتموم کن ییها بخوا یراحت نیبه ا شهی، مگه م کنهیداره حماقت م-

ذره ذره ، حرفش رو ادامه نداده  میکه باهم ساخت ینیته بود او بستم ، روز قبل از امتحان محمد جواد گف چشام

رو  یکیاگر بخواد  گفتیمطمئنم همون موقع که م دونستهیحرف قورت داده بود مطمئنم م یبود ، اون روز کل

 که قراره من و ول کنه ، رهام کنه ، من و به مرز جنون برسونه دونستهینفر منم ، م هیبه اوج برسونه اون 
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 زشیباربد رو نگا کردم رفت سمت م مستاصل

 نوشت يزیچ هیکاغذ برداشت و روش  هی

 و گرفت سمتم کاغذ

 ؟ هیچ نیا-

 محمد جواد لیادرس فروزش ، وک-

 خند زدم پوز

 گفتم

 دارید دیبه ام-

 سمت در رفتم

 صدام کرد باربد

 ادرس ؟-

 لب کفتم ریرو باز کردم و اروم ز در

 بلدم-

 رونیشاپ زدم ب یکاف از

 از جاش بلند شد یمنش دمیرس نکهیسمت دفتر فروزش ، هم رفتم

 فروزش هستن ؟ ياقا-

 ؟ نیداشت یبله ، وقت قبل-

 با خودشون کار دارم-

 ...مراجعه کننده  دیمنتظر باش-

 نشدم حرفش تموم شه منتظر

 جلوش رد شدم، در زدم از

 مهیو ن نصفه

 رهیخواست جلوم رو بگ یمنش

 رو کامل باز کردم در

 سادیفروزش کنارم وا یشال ، مستان ، منش ریموهام رو فرستادم ز میشونیرو پ دمیرو کش دستم
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 رونیبهش اشاره کرد بره ب فروزش

 شد سیبه چشمام دستم خ دمی، دستم رو کش سوختیم چشام

 ؟ یچ يکرده بودم ؟ برا هیگر

 بلند شد فروزش

 نشده بود ، اشاره کرد به طرف مبل و گفت زیبود ، اما سورپرا یعصب

 دییبفرما-

دستمال  هینا اروم نشسته بود رو مبل و  یلیو خ فیخانوم که احتماال از مراجعه کننده هاش بود بالتکل هی

 کردیو دوباره پاره م کردیمچاله م کردیم شیر شیتو دستش رو ر يکاغذ

قبل کنکور داده بودم شوهرم من و گذاشته بود خونه پدرم ،  هفته هیحاد ،  يادیمن حاد تر از اون بود ، ز مشکل

و اون رفته بود خارج از کشور و گفته بود  میبود دهیرو بوس گهیهمد یخونه پنهونک اطیقبل رفتنش تو ح

 بود به دستم دهیو امروز دادخواست طالق رس گردهیبرم

 حاد بود ، يادیز مشکلم

 رو به مراجعه کننده اش گفت فروزش

 فردا ؟ شهیم-

 گوشه چشمش رو پاك کرد، يکه دستش بود اشک ها یسرش رو تکون داد ، با دستمال زنه

 اهیچشاش رو س يکه پا یملیاستفاده شده و ر يدستمال کاغذ هیزن جوون ، با  هیزن ،  يبرگشت رو نگاهم

 مشکل من همچنان حاد تر بود ،... ، اما  زدینم ملیکنه ر هیکه قراره گر دونستیکرده بود ، مطمئنا اگر م

 از جاش بلند شد زنه

بندازه  نهییا يتو ینگاه هی ابونیکنم ، نتونستم ازش بخوام که قبل رفتن به خ یازش معذرتخواه دینچرخ زبونم

 ، هر

 شیتا به بهونه شستن دستش هم که شده ارا ییسمت دستشو رهیم رونیمطمئن بودم که از دفتر که بره ب چند

 کنه دیخراب شده اش رو تجد

 نمیکه رفت فروزش دوباره اشاره کرد که بش زنه

 در اوردم ، نگاش کردم فمیداد خواست رو از تو ک فم،یک يدستم رو بردم تو... جام تکون نخوردم  از

 دمیپرس نمیاشاره کرد بش دوباره
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 محمد جواد کجاست ؟-

 گردهیبرنم گهیاون د-

 زدم پلک

 دهنم رو قورت دادم اب

کردم موهام  یتوش بود سع يا گهید زیهرچ ای هیکه داخواست احضار یرفت سمت موهام ، با همون دست دستم

رحمانه بفرستمشون  یکردم ب ی، نامرتب بودن ، نه ، چنگ زدم به موهام و سع شدنیرو مرتب کنم ، مرتب نم

 مچاله کردم شتریشالم ، بدتر خرابشون کردم و کاغذ رو ب يتو

 دمیپرس دوباره

 محمد جواد کجاست ؟-

 پکیا نیبش-

 گردهیبرم یک-

 ... یخانوم محب-

 باشم ؟ یقرار نبود محب گهیکرد ، د مکث

 گفت يدستم انداخت ، جد يبه کاغذ مچاله شده تو ینگاه

 خانوم روح پرور-

 !باشم  یقرار نبود محب گهیسست شد ، د پاهام

 نیدر نشستم رو زم جلو

 صدا کرد بلند

 اریمستان اب ب-

 رو جم کردم تو بغلم زانوهام

 وار گفتم زمزمه

سال نه  4من فرستاده ؟ اصال چرا فرستاده ؟ مرد نبود ؟ جرئت نداشت ؟ زبون نداشت ؟ بعد از  يبرا هیچ نیا-

مرامش ؟ اگر قرار نبود برگرده  نهیرسمش ؟ ا نهیبچسبم بهش ؟ ا دیبود جوابم ؟ ترس نیا یسال زندگ 4از  شتریب

 ، چرا قول داد ؟ نه ، قول نداد ، چرا قول نداد ؟ گردمیچرا گفت برم

 با اب اومد باال سرم ، اب رو چسبوند به لبام مستان
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 و تکون دادم سرم

 اصرار گفت با

 اب بخور یکم-

 خورمینم-

 خواست اصرار کنه مستان

 و پس زدم اب

 رونیاشاره کرد که بره باب رو از مستان گرفت و  فروزش

 زشیبسته شد ، فروزش رفت سمت م در

 و من همونجا نگاش کردم ، زمزمه وار ادامه دادم زیپشت م نشست

 خونمیاگر بخواد درس نم مونمیم ششیاگر بخواد پ رمینم گهیگفتم اگر بخواد شهر د... منکه بهش گفتم -

 زدم پلک

 رمیمیمنکه بهش گفتم اگر بخواد براش م-

 دینیبب-

 مرام داشتم من زن بودم اما مردونه حرف زدم و اون یمرام ؟ من زن بودم اما کل یاخه ادم انقدر نامرد؟ انقدر ب-

 محمد جواد ، فقط به تو فکر کرده-

 کفتم هیگر ونیو م هیگر ریز زدم

 به فکر من بود و-

 زدم پلک

 ؟ کنهیم کاریچ مونیداره با زندگ-

کس جز  چی، با خودم فکر کردم اون خونه سهم ه یبه دلم نشست دمتی،روز اول که د پکیا یدخترم يتو جا-

باهات حرف بزنه بهش  ادیبهش گفتم ب کنمینم دییمن کارش رو تا... باشه ، اما درباره محمد جواد  تونستیتو نم

 ، اما قبول نکرد ییایگفتم ، تو باهاش کنار م

 ؟ یبا چ-

 دهیهمه حق و حقوقت رو بهت م-

 ؟ یبا چ-
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 دهیاز حقت بهت م شتریب-

 زدم داد

 ؟ امیکنار ب یبا چ-

 ؟ پکیا-

 من... حق و حقوق ؟ من -

 زدم پوزخند

 ادی، حقم محمد جواده ، ب هی؟ منو ؟ حقم اون خونه است ، حقم اون زندگ دهیحق و حقوقِ من ؟ داره طالقم م-

 حقم رو بده

 باش یمنطق پکیا-

 بلند شدم ازجام

 مخوایم لیازش دل-

 شد سیخ هیدستم بود ، احضار هیکه احضار یرو با پشت دست گرفتم ، با همون دست اشکام

خانواده ات ، انقدر  يبرا فرستمیو پست م خوامتینم لیدل نیاگر انقدر مرده که تو چشام نگا کنه و بگه به ا-

 زنم که بگم مهرم حالل جونم ازاد

 گفتم دیکردم ، با تاک مکث

 یقیکنم ، حاال به هر طر تشیاذ تومی، مرد نباشه منم م دمیبه خرج م تیاگر مرد باشه زن یول-

 خانوم روح پرور-

 سمتش و گفتم برگشتم

اصرار به  گهید...  دیصدام کن یمحب دیسه دنگ اون خونه رو به اسمم زد کهیمثل روز... اصرار ندارم مثل قبل -

 ندارم یچیه

 حرف بزنه ، دستم به عالت سکوت رفت باالو ادامه دادم خواست

 نکهیو ترس ا خواستتتینم یزمان هیباشه که چرا  نیکه توش شک ا یزندگ...  شهینم یزندگ گهید یزندگ نیا-

 ...بازم نخوادت 

 و محکم گفتم نییها و دردهام رو فرستادم پا بغض

 ازش قبول کنم الیر هیو از سگ کمترم اگر  ارهیب لیدل... فقط بهم زنگ بزنه -
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بودم که خواسته  یکنم مردم من و نخواسته بود و من زن کاریچ خوامیم دونستمیهنوزم نم رون،یدر اومدم ب از

 رنیکجا م شنیکه خواسته نم یینشده بود ، زنا

 پخش یشده بود و جوهر امضاش کم سیدستم انداختم ، مچاله شده بود خ يبه کاغذ تو ینگاه

 رو تاش کردم کاغذ

 بمیج يتو گذاشتمش

بگم ،به مامان و بابا که  یبگم چ یکنم به ک کاریچ دوستمیو مستاصل بودم ، نم جیدفتر که برگشتم خونه گ از

 رفتمیم دی، با رفتنیبار نم ریبگم ، طالق تو اون شهر ننگ بود عار بود ، بد بود ، مامان و بابا ز تونستمینم یچیه

 ؟ پسرتون من و ولم کرده ؟ دادخواست طالق داده ؟ گفتمیم یو بهشون چ رفتمیو حاج خانوم ؟ محاج اقا  شیپ

 میتا باهم حرف بزن رونیب میخواستم بر ایلیاز ا فرداش

 کرد ، قبول

 مچاله شده رو دادم دستش هیاحضار يحرف اضافه ا چیو بدون ه میپارك نشست هی يتو میرفت

 نکرده بودم صافش کنم و خوب تاش بزنم ،م چاله مچاله بود با همون جور پخش شده یسع یحت

 بچه ها کنم يکردم خودم رو مشغول نگاه کردن به درختا و باز یسع

 دمیرو شن ایلیا يصدا

 ؟ هیچ نیا-

که  هیاضیرمسئله  کردی، فکر م دونستمیکه انگار خودم م هیچ نیا دیپرسیم يجور هیهنوز به درختا بود ،  نگاهم

 حلش کنم ؟ نمیبش

 دیپرس دوباره

 ؟ هیچ نیا-

 گفتم کردمیبچه رو دنبال م هیکه داشتم با نگاهم  همونطور

 دادخواست طالق-

 بودم دهیکه تا به حال شن یکلمات نیهم ، بدتر شیدوتا کلمه پ نیهم

 ؟ یچ یعنی-

رو در اورده بود و  شیگوش ایلیبود ، ا ختهیاشکم ر کردمیخند زده بودم ، همونطور که روبه روم رو نگا م شین

 زنهیشماره گرفته بود ، مطمئن بودم داره به محمد جواد زنگ م
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 دوبار زنگ زد که گفتم یکی

 رو خاموش کرده ، به فروزش وکالت شیگوش-

 مانتو ام مشت کردم ، بیج ي، دستم رو تو فتمیرو به دندون گرفته بودم تا چونه ام نلرزه تا به هق هق ن لبم

 دیپرس ایلیا

 د؟یبا هم مشکل داشت-

 نه-

 مینه ، نداشت ی؟ ول ودنمینم گفتمیم دیبا

 بود دهیپرس ایلیا

 نه ؟ یچ یعنی-

 شکسته بود و گفته بودم بغضم

به مامان و بابا  ایلی، چطور مانعش بشم ؟ ا رمی، چطور جلوش و بگ دهی؟ اگر بخواد طالقم بده م ایلیکنم ا کاریچ-

بدم بهشون  یشده ؟ چه جواب یمگه چ يکرد کاری، مگه چ دهیاگر ازم بپرسن چرا داره طالقت م ایلیبگم ؟ ا یچ

 ایلیا... ایلیا... من  ایلیا... من ...  خوامشی؟ من م

 لب فقط اسمش رو صدا کرده بودم ریکرده بودم و ز هیگر ریدل س هیو  ایلیرفته بود رو شونه ا سرم

برگشته بود خونه گفته  یهمونروز که موضوع رو بهش گفته بودم رفته بود با فروزش حرف زده بود و وقت ایلیا

 بود

 هیجد یهمه چ نکهیمثل ا-

 بود دهیپرس ایلی؟ ا هیباز کردمینبوده ، مگه تا حاال فکر م ي، باز هیخودم فکر کرده بودم که اره جد ای

 که ی، بدون اختالف ، مطمئن لیدل یطالقت بده ، ب ينطوریهم شهیمگه م-

 سرم رو تکون داده بودم فقط

بودن و خبر به  دهینرس يا جهیرفته بود و با حاج خانوم و حاج اقا صحبت کرده بود و اونا هم به نت ایلیا فرداش

همه  هیو کنا شیپسر عموم باز شده بود و بعد ن مایدادن من به ن یبود و بازم پروژه جواب منف دهیگوش عمو رس

 ... و

 هیباز ی، مگه زندگ کنمیادمش م هیترک رمیم کنمیاقا گفته بود که خودم حلش م حاج
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 خواستمی؟ م یاز محمد جواد نشده بود ، بابا مسرانه گفته بود دادگاه نرو ،خودم چ يهفته گذشته بود و خبر هی

 رمیبهتره طالق رو بگ گفتیدادگاه نرم ؟ فروزش اما م

 اومد خونه و بهم گفت که لباس بپوشم ایلیروز ا هی

 دمیپرس

 ؟ یچ يبرا-

 زد و گفت یرنگ یب لبخند

 لباست رو بپوش خواهر من-

رگ ،  ی، گفته بودن ب رتیغ یبود ، بهش گفته بودن ب دهیبود از بابا حرف شن دهیکردم ، از عمو حرف شن نگاش

 برادرم حرف نزده بود

 ،احمقانه بود  یچ يبپرسم برا نکهیا االن

 رونیو همراهش از خونه زدم ب دمیپوش عیرو سر لباسم

 تونهینم یشکیاگر محمد جواد نخواد ه دونستمیو من نذاشته بودم ، م هیبره ترک خواستیبود ، م یعصب برادرم

 جهینت نیفروزش خودمم به ا ي، با حرفا رمیکنه و فقط ازش خواسته بودم کمکم کنه طالقم رو بگ داشیپ

 بشم یراض یبودم که بهتره به طالق توافق دهیرس

به حفظ خودم  کردمیبه دانشگاه رفتن فکر نم کردمیفکر نم میکه روم بود به نگه داشتن زندگ ییتمام فشارها با

 نهینب بیاس یوسط به جز خودم کس نیا نکهی، ا کردمیفکر م زیچ کی، فقط به  کردمیو غرورم فکر نم

 ر داشته بودنگ يمجتمع ادار هی يجلو ایلیا

 نگاه کرده بودم يسرسر یلیرو خ يتابلوها

 ، يدادگستر یرسم لی، وک يدادگستر کی هیپا لیوک

 کجاست ؟ نجایا-

 نجاستیدفتر وکالت دوستم ا-

 دوستت ؟-

 شو ادهیپ-

 شم ؟ ادهیپ-

 برگشته بود سمتم ایلیا
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 نخواهد بود ، خوب فکرات رو بکن یاون تو برگشت می؟ اگر بر یمطمئن-

و  ابونیرفت و امد بودن ، چشم گردونده بودم سمت خ يکه ادما توش تو ییرو ادهیرو انداخته بودم به پ نگاهم

که به انگشتم بود ، حلقه رو از  يدست چپم و حلقه ا يبود رو دهیها رو نگاه کرده بودم ، نگاهم لغز نیماش

 يهم ، اسمش تو گرفتمی، اگر طالق م ردکیم ییانگشتم خودنما يانگشتم در اورده بودم ، رد روشن حلقه رو

 انگشتم يرد روشن حلقه تو نیا+ ذهنم  يخاطره تو یقلبم و کل ياز عشقش تو ییو رد پا موندیشناسنامه ام م

 و به دندون گرفته بود لبم

 انگشتم يرو انداخته بودم تو حلقه

 کردیو فقط داشت روبه روش رو نگا م زدینم یحرف ایلیا

شده  ادهیپ نیمصرف بشم در رو بازش کرده بودم و از ماش نکهیدر و قبل ا رهیرو برده بودم سمت دستگ دستم

 بودم

 شده بود ادهیهم پ ایلیا

طالق  خوامیو بگم نم نیشده بودم وخواسته بودم دوباره برگردم تو ماش مونیلحظه با تمام وجودم پش کی

 رمیبگ

 اومده بود کنارم و گفته بود ایلیا

 ؟ میبر-

 به عالمت مثبت تکون داده بودم يبودم دور و سر ختهیزده بودم و همه شکهام رو ر لبخند

 اتاق باز شد در

 ریش وانیل هیاومده بود با  الله

 زدم لبخند

 بخورم تونمیدونه صبحونه رو هم نم هیشما ؟ من  یکنیم هیچه کار نیاخه ا-

 يخوریطبق شواهد شما اب هم نم-

 ندارم لیم-

 زد و گفت لبخند

 ؟ يبشنو يا شهیجمله کل ییخوایم-

 چرا که نه-
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 لقمه بخور هیپس به خاطر بچه اتم که شده -

 رو فوت کردم و گفتم نفسم

 کردم یرانیا لمیهوس ف-

 ؟ دیفکرات به کجا رس-

 ایلیبه دفتر دوست ا-

 بشه ؟ یکه چ یکنیمرور م يهمه رو دار-

 و گفتم نییوانداختم پا سرم

 گردمیجواب م هیدارم دنبال -

 ؟ یچه جواب-

 چرا با محمد جواد نشد ؟ نکهیا-

که ازت داشتم  یو با شناخت یکه ازش گفت یخاطرات دمیکه ازش د یی، اما عکسا دمیمحمد جواد رو من ند-

 خوردیتو سرم چرخ م يزیچ هی شهیهم

 ؟ یچ-

چقدر از  يترمه تموم کردن درست و کنکور وزارت بهداشت بود 6دنبال  یسال اخر ، وقت هیتو اون  نکهیا-

 يشوهرت غافل شده بود

 کرد و نامطمئن گفت مکث

 یهمکالس هیکه قبال دلش رو باخته بود به  ياز شوهر-

 رو زومش کردم و گفتم نگاهم

زن  هیساسم عافل نبودم ، من غافل بودم ، اما از اح زیکردم ؟ از همه چ ویویسال رو ر هیچند بار اون  یدونیم-

 دمیفهمیم دیبا یعنی،  دمیفهمی، من م یزندگ نیتو ا ذاشتیپا م گهید یکیبودم ، اگر 

 پکیا-

 نگاهم رو سمت پنجره اتاقم چرخوندم جهت

شرافت نداشت ،  يبوداما ادعا فینداشت ،شر یمردونگ يکه من باهاش ازدواج کردم ، مرد بود اما ادعا یاون-

که  يروز هی دوارمیادعاش و ام نیبه ا ذارمی، من احترام م یاال عاشق... نداشت  یچیه يبود اما ادعا زایچ یلیخ

 سوال نره ریادعاش ز نیا دمیجواب رس نیبه ا
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 زد و گفت ینیلبخند عمگ الله

 زردمون بخور يها لمیف يا شهیکل يرو الاقل به خاطر احترام به جمله ها رتی، ول کن ، ش یحاال هرچ-

 رونیرو داد دستم و از اتاق رفت ب ریش

 ها هیرو خوردم و بعد رفتم تو گذشته انگار که خودم بودم تو اون لحظه ها و ثان ریش

شده  یافتاد برام واقع یکه داشت م ینیاتفاق ، ا نیبود ، کم کم ا نییهماهنگ کردم ،سرم پا ایلیهام رو با ا قدم

 کردمیداشتم تمومش م شدیبود ، باورم نم

 رو یزندگ هی

 رو یعاشق

که نابود  ینی، به ا میساخته بود ییکه باهم دوتا ینیبار هزارم به حرف محمد جواد فکر کرده بودم ، به ا يبرا

از  ي، به خوابم فکر کرده بودم ، به حلقه شکسته ، به گل رز خشک شده ، به دست محمد جواد و رد میکردیم

 هیفکر کرده بودم اگر بچه داشتم االن  خودمبود ، با  یکه خون ياتوبوس و به بچه ا شهیش يبخار پاك شده رو

 نگر داشتن محمد جواد يبرا بودیاهرم فشار م

 دفتر شدم ؛ وارد

 دفتر بود ، زییتم يپارکت ها يرو نگاهم

 سالم کرد یکی

 اشنا يصدا هی

 شین هی، تو نگاه اول  سادمیلحظه سر جام وا هی،  زشیسمت م رفتمیم ایلیو بلند کردم ، داشتم همراه ا سرم

 لبم، يخند نشست رو

 خاطره محو از خاطرم گذشت هیو بستم و  چشام

 یماه يبارون د هی

 مدرسه يبدون چتر تو پارك روبه رو من

 چتر بسته رو به روم هیمرد با  هی

 نهیغمگ یلیصدا که خ هی

 مهینامزد فردا

 کنهیگونه ام ول م ياشک سمج که خودش رو رو هی
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 گمیاراده م یو ب اروم

 دیباش خوشبخت

رحمانه چنگ  یکه ب یو بعد بغض شهیگونه ام رها م يقطره اشک که رو نیلبخند از سره حرص و دوم هی

 گلوم يرو ندازهیم

 کمیپارك حرکت م یبه طرف در خروج عیسر يقدمها با

و دور چتر حلقه  رهیگیدست مردونه دستم رو م هیسرم و بعد  يرو ادیچتر که م هیو بعد  کنهیصدام م یکی

 کنهیم

 ستمیم ياراده از حرکت وا یو من ب شهیدستم قفل م ياز حد معمول رو شتریب یکم دستش

 به الله گوشم خورهیداغش م ينفسا

 گهیصدا زمزه وار م هی

 کردم کاریوقت من و نبخش ، اجازه نده فراموش کنم که چ چیه-

 ، شهیاز احساسم رد م شهی، از خودم رد م شهیازم دور م رهیگیمن فاصله م از

 گذرهیذهنم م از

 خوشبخت تر از من بوده یکیتر از من بوده  قیال یکی

به بهونه طال بودن حلقه و حرام بودن  دی، شا هیکه خال يانگشت حلقه ا ي، رو مونهیدستش ثابت م يرو نگاهم

 مرد يطال برا

 صورتش يرو گردهینگام برم دوباره

 کلفت و تو هم گره خورده داره يبراق داره ابروها يداره چشا شیر ته

 خواستمش یزمان هیکه من  هیبهش اعتماد کردم ، همون یزمان هیکه من  هیهمون

 زدم پلک

 ششیپ امیاومد ، اون خبر داشت من قرار بوده ب ینم ينطوریبود ؟ نه به نظر ا جیمثل من بود ؟ گ اونم

 گهیو م رهیگیپشت سرم قرار م ایلیا دست

 ارسالن محتشم ری، ام يدادگستر یرسم لیوک زمیدوست عز... روح پرور  پکیخواهرم ، ا-

 لبم يخند نشست رو شین هی
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 رمیطالق بگ خوامی، من م شنیم یکه ابک ییهمونا شنیکه زرد م ییبود ، مثل رمانا ، همون رمانا نجایا ریام

 میتو زندگ ادیدوست پسر سابقم م

تا اون  شدمیموفق م میتو زندگ دیرو مشت کردم ، عضالتم گرفته بود ، اون من و نخواسته بود ، من با دستم

 و اون رمیبخوام طالق بگ نکهیشرمنده بشه نه ا

 و تکون دادم سرم

 دنیدوباره د کیشهر کوچ نی؟ تو ا دنشیبگم خوشوقتم ، خوشوقت بودم ؟ از دوباره د دیچرخینم یحت زبونم

 خواستمیکه نم یتنها کس ایدن ياز تمام ادما دیاما شا ستیدور از فکر ن دنشونیسه باره و چهارباره د یادمها حت

اون از من شادتر باشه  نکهیترس از ا خاطربه  دیبه خاطر ترس از گذشته شا دیبود ، شا ریام نمشیدوباره بب

 خوشبخت تر باشه موفق تر باشه

 اومد ریام يصدا

 خوشوقتم خانوم روح پرور-

 کرد و ادامه داد زشیم يروبه رو يبه مبل ها يسر اشاره ا با

 دییبفرما-

 تا جلوتر برم ردنیکینم ياری قدمهام

 گفتم اروم

 اجازه بده... بزار ... من  ایلیا-

 ریام،  نجایخود بغض کردم ، شوهرم من و نخواسته بود و من االن ا یب کردمی، حس م دمیکش قینفس عم هی

 االن نه ، نه االن

 فکرم و خوند ، ریلحظه خواستم برگردم ، انگار ام هی

 گفت ایلیبه ا رو

 با خواهرت تنها صحبت کنم تونمیجان ، م ایلیا-

 گفت ایلیا

 بله چرا که نه-

 کرد نگام

 خارجم کنه یو از اون دفتر لعنت رهیدستم رو بگ خواستمیحرف بزنم م خواستمیو تکون دادم ، نم سرم
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 رو بهش بگو يدار یمیو هر تصم یدوستمه ، هر حرف ریام-

 دوستت نبود دوست من بود دوست پسرم ، ریخودم فکر کردم ام با

 مکث کرد ایلیا

 پکینگام کن ا-

 کردم نگاش

 ...که کردمیبار گفتم پشتت هستم ، اونموقع فکر نم هی-

 دیکش قینفس عم هی

 تدنبال امیم ریکه تموم شد باهام تماس بگ کارت

 بلند از دفتر خارج شد و در و بست يقدمها با

 ریصورت ام يکه بسته شد نگاهم برگشت سمت در و بعد رو در

 پکیا نیبش-

 ؟ ایلیتو و ا-

 دمیم حیبرات توض نیبش-

 زده سرم و تکون دادم بهت

 يبه من بد ییخوایرو م یچ حیاالن توض...  ینبخشمت گفت یگفت يداد حیکه توض يبار نی؟ اخر یچ حیتوض-

 ؟

 خورمی، قسم م شناختمیمن برادرت رو نم میما با هم بود یوقت-

 کنمیباور نم-

 بود ، بعد از ازدواج تو یمن و برادرت اتفاق ییاشنا-

 ازدواج من ؟-

 مسئله هیدو ساله که سره -

 دمیحرفش پرس ونیم اروم

 حال همسرت چطوره ؟-

 نیبش-

 ؟ یخوشبخت-
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 ؟ يسادیچرا سره پا وا-

، اگه اون خوشبخت بود ؟ اگه اون خوشحال بود ؟ من  خوردی، داشت از تو من و م کردیداشت خوردم م حسادت

جدا شم ، اخر ضعف بود اخر خورد  خواستمی، من و ول کرده بود نخواسته بود و من حاال م باختمیوسط م نیا

 داشتم ، یشدن له شدن، حس مزخرف

 دمیپرس دوباره

 ؟ دیخوشبخت-

 مو تکون داد سرم

 ؟ دیسازیبا هم م-

 شدنیاومد خاطراتش هم واضح تر م یقدم رفتم عقب ، اگر جلوتر م هیجاش بلند شد و من  از

 برا اروم کردنم گفت دیداغون باشم ، نشست سره جاش شا يانقدر از نظر فکر کردیفکر نم دیزد ، شا پلک

 میطالق گرفت-

نا مطمئن  یلیخ تونستمیکه م ينقطه ا نیدورتر ي، رو کردیم تمیبستم ، بغض داشت اذ هیچند ثان يو برا چشام

 تمیبمونم ، خاطرات کوتاه مدت دوماهه مون داشت اذ خواستمی، نم میبنش خواستمی، نم واریام رو دادم به د هیتک

 دادیتو دستش و فشار م گرفتیدلم رو م تداش کردیداشت چشمم رو تر م دادی،داشت گلوم رو خراش م کردیم

 وار گفتم طعنه

 از ما خوشبخت شه یکیالاقل  کردمیفک م-

 زد لبخند

 ستمیمن بدبخت نبودم ، االنم ن-

 نیمنم تا قبل ا-

خاطره براش  هیممکن  تیموقع نیبودم که در بدتر نیادم کرده زم نیدهنم رو قورت دادم ، االن بدبخت تر اب

 ، دیکشیزنده شده بود و کم بودنش رو به رخش م

 رو حرص لبخند زدم از

که زنش  ي، دوست پسر لمیوک شهیو بعد دوست پسر ثابقم م رمیطالق بگ خوامیچقدر خوب مثل رمانا ، من م-

 میشیم یرو طالق داده و مطمعنا بعدا زوج خوب

 گفت دیتاک با
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، االن که بزرگتر  ي،با اون سن کم بچه نبود میدوست بود يبود یرستانیکه دختر دب شیچند سال پ یوقت-

 ؟ ياریدر م يچرا بچه باز يشد

بود که به خاطر خانواده ام  ي، کنارم هم مرد نستادیخانواده اش وا يکه به خاطرم تو رو هیرو به روم مرد-

 ...نمتیبب خواستیوقت دلم نم چی، ه میریداده طالق بگ شنهادیچرا پ دونمیباهاش ازدواج کردم و نم

 يو خانواده ا يبود دمیکه ام ییتو نیانتخاب کنم ، ب نشونینتونستم ب ی، ول سادمیواخانواده ام  يمن تو رو-

 باشم دینگر دارم و خودم نا ام دواریکردم اونا رو ام یبودم ، سع دشونیکه ام

 ينکرد دیفقط خودت رو ناام-

 دونمیم-

 کرده ؟ زمزمه کردم دیرو نا ام ایکه ک دونستیزده بودم ، محمد جوادم م پوزخند

 ؟ یبا اون چرا نساخت-

 ؟ یسره پا بمون ییخوایم-

 رو دوختم به کفشام ، زمزمه کرد نگاهم

 موننیکه به اجبار کنار هم بودن با هم نم یدوتا ادم-

 يزدیپسم م يکردیولم م یداشت يعاد یلیبه اجبار ؟ اون ول کردن طعم اجبار نداشت ، خ-

 ؟ پکیا-

نبوده جز  یک چیخواسته ه يکه انجام داد ینی، مطمئن باش ا کنهیطالق ازدواج نم دیام به یزن ایدختر  چیه-

 خودت

... من  یرو که به خاطرش دوست دخترم رو ول کرده بودم طالق دادم ، ول یاره ، من زنم و طالق دادم ، زن-

 دمیهم نباشم، فهم که دوست ندارم یکه دوسش دارم نباشم الاقل با کس یکه اگر قراره با کس دمیمن فهم

، از رو عادت  میکه باش میهست فقطکه  دمی، من فهم میشیم تیکنار هم اذ میکشیکنار هم زجر م میدار ییدوتا

 از رو اجبار

 یمحمد جواد چ... من  یعنی، از رو عشق بود ،  میکردم من و محمد جواد از رو اجبار و عادت کنار هم نبود فک

 ادامه داد ری؟ اونم از زو عشق بود ؟ ام

 کنم یگرفتم مجرد بمونم زندگ میکردم تصم دیاالنکه دوتا ادم رو از خودم ناام-

 برفناست نتیپس نصف د-
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 یاز صندل یکیبه  يپوزخند ،اشاره ا هی دمیلبخند بود نه شا هیحرفم زل زد تو چشام ، ته نگاهش  نیا دنیشن با

 ها کرد و گفت

 حرف بزن نیبش-

 دمرو رو دوشم مرتب کر فمیک

 کنمیرو عوض م لمیوک-

 پکیا کنمیخواهش م-

 اسم من رو بدون پس وند نگو-

 تعجب نگام کرد که گفتم با

 میلیفام ایخانوم  ای-

 يریبگ میخوب تصم یتونینم یهست یاالن عصبان-

 رهیکه نتونه حق خودش رو بگ ی، ادم یباش یخوب لیوک یتون یکه نم يبار ثابت کرد هیام ؟ اره ، تو  یعصبان-

 رهیرو هم بگ يا گهیحق کس د تونهینم

 خداحافظ-

 زد داد

 من قانعشون نکرد لیاونا قانعم کرد اما دال لیبفهم ، دال سادمیمن پات وا یلعنت-

 سمتش برگشتم

 بود ؟ یمشکل من چ-

 خواستنیکه اونا م ينبود يمحجبه ا يتو اون دختر چادر-

خودم باشم ؟ نه نه  خواستمیموهام تو نبود ؟ چون م رو دوختم به چشاش ، چون چادر سرم نبود ؟ چون نگاهم

 گفتم یعرضه بود عصب ینه من انتخاب نشدم چون اون ب

 نطوریمن و هم شمیکه االن دارم ازش جدا م ی؟ کس یکن تیازم حما ییخوایمن االنم همون ادمم ، چطور م-

 يبود اقتیل یتو ب...  نیهم يچادر یب نیموها هم نیقبول کرد ، با هم

 اره-

 کنمیرو عوض م لمیخب ، من وک-

 ، نیبش پکیا-
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 ؟ مثل داستانا ؟ میبعد طالق قراره باهم ازدواج کن-

 پکیا-

همسرم گذاشته و رفته چند هزاربار با خودم فکر کردم اگه تو  یاز وقت یدونیو زهرمار ، م پکیو کوفت ا پکیا-

روز گذشته ام باعث بشه  هی نکهیفکر ا یروز زندگ نیاز اول یدونی؟ م شدینم ينطوریا دیاگه با تو بودم شا يبود

خانواده بفهمن  نکهیترس ا یرفت یاز وقت یدونینشه چقدر از تو من و خورد ؟ م خوامیکه م یاون یزندگ نیا

 يچه فشار یدونیبودن تو رو بشه ؟ م دمیترسیناخوداگاهم م يازدواج کردم چون تو یدونیچطور نابودم کرد ؟ م

 به محمد جواد بگم تو گذشته ام خواستمیم یروم بود وقت

 حرفم گفت نیب

 اسمش محمد جواد بود ؟-

 اون روزا بود هی، چقدر لحنش شب واریزدم به د هیحرفم رو خوردم ، تک هیبق

 ؟ یدونستینم-

 که نابودش کردم يدختر یخواستم دور بمونم از زندگ دینخواستم ، شا-

 من ؟-

ارزوهاش با خودش بود ، اما من اومدم و بهش گفتم با من درد و دل که همه درد و دلش همه  ياره ، دختر-

 کن و بعد گذاشتم و رفتم هیکن با من ارزو کن به من تک

 گفته بود و رفته بود ، گفته بودم نایاز ا شتریمحمد جواد ب دمیکش قیعم نفس

 خب ؟ منتظرم-

 نیبش-

 دمیسره پا گوش م-

 طالق ؟ لیدل-

 شوهرم من و نخواست ،-

 نگام کرد يپوزخند مسخره ا با

 تر گفتم يجد

 خوادمیقبولم کرده بود حاال نم نطوریکه من و هم یاون-

 وار اضافه کردم زمزمه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ١٦٣ 

رو  گهید یکیو  يکه ولش کرد ي، حسرت دختر يموندیو تو تو حسرتم م شدمیخوشبخت م دیمن با-

 رو صاحب شده یخواست ، که سهم تو از خوشبخت گهید یکیو  شیخوشبخت کرده ، که تو نخواست

 بلند تر گفتم یکم

 داشت گهید یکیو  یرو که نداشت یاقتیحسرت ل يخوردیحسرتش رو م دیتو با-

 رو انداخت به در و گفت نگاهش

 یراه انداخت يزیابرور یبه اندازه کاف-

که باهات بودم حرف  ییاز تو یم وقتکردم اروم باش یچقدر سع يروز خواستگار ادمهینبود ، خودم  ینه ، کاف-

... ام هست  ندهیترس از ا هیکار اشتباه تو کارنامه ام هست  هینقص دارم  هیحس کنم  يتو باعث شد... زدم 

خواهد بود اما االن ، االنکه به هم خورده و  امبه هم بخوره به خاطر گذشته  میبارها با خودم فکر کردم اگر زندگ

 دونمیرو نم لشیخودم دل

 بود ، لبم و به دندون گرفتم ، تمس رو رد کردم ایلیزنگ زد ، شماره رو نگاه کردم ، ا میگوش

 گفتم يجد یلیرو نگا کردم ، خ ریام

 نمتیکه الزم نباشه بب ي، تمومش کن ، طور دمیوکالت بهت م هی-

 ؟ پکیا-

 و به دندون گرفتم و زمزمه کردم لبم

 ازدواجبفهمه خواهرش قبل از  ایلینذار ا-

 رونیو از دفتر زدم ب زیدر اوردم و گذاشتم رو م فمی، کارت فروزش رو از تو ک فمیرفت تو ک دستم

تا حکم طالق ما صادر شه ، خودم  دیماه طول کش کیسروصدا انجام بشن ،  یب یلیاز اون قرار شد کارا خ بعد

، چقدر خوب  ستمیکنه باردار ن دییبود که تا شیکه کردم دادن ازما ينبودم ، فقط تنها کار یچیه انیدر جر

بفروشم به محمد  متیرو دو برابر ق ابزرگاق يکرده بود که نصف خونه  شنهادیاگر باردار بودم ، فروزش پ شدیم

تا سکه بود اون نصف  313حج و  هیام که اپارتمان محمد جواد و  هیداده بودم در قبال مهر شنهادیجواد و من پ

 یعنینداشتم ،  هیبه مهر يکار چی، ه میبود ومدهیکدوممون از موضعمون کوتاه ن چیه تینها رو بردارم ، در

 دهیکه قبال محمد جواد برام خر ییزهایچ هیطالها و بق+ اما همه اش رو تمام و کمال بهم دادن  خواستمشینم

 ...صد البته  نمیبود و ماش

 نفرستاد برام ام هم موند برام و محمد جواد هم حلقه اش رو پس حلقه
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 ادمهی

 که اومد خونه و بهم گفت ایلیا

 تموم شد ،-

 مرد فکر کردم کی به

که من و فرستاد دانشگاه ، فصل امتحانات باهام درس کار  يداد ، مرد ادی یبارون بهم راندگ ریکه ز يمرد به

 روز دم گوشم زمزمه کرد هی گهیکنم ، مرد یداد زندگ ادیکه بهم  يکرد ، مرد

 ... ییباال ببرمش اون تو یترق يبرسونم و از پله ها تیرو به موفق یکیاگر قرار باشه -

 حلقه ام يشد رو دهیهم کش ایلیحلقه ام ،نگاه ا يلحظه دستم رفت رو همون

 رو دراز کرد و گفت دستش

 اریدرش ب-

 قدم رفتم عقب و گفتم هی

 نه-

 خرمیبهترش رو برات م یکی-

 خوامیو م نی، ا خوامیصدهزار درجه بهترش رو هم نم یکی،  خوامیمن حلقه نم-

 خواهر من اریدرش ب-

 و تکون داده بودم سرم

 بود جلو و من رفته بودم عقب اومده

 بود سره جاش ، اخماش تو هم بود سادهیوا

 رو باز کرده بود و سرش رو تکون داده بود دستش

 بودم دوباره در اورده بودم رفته بود رو حلقه ، حلقه رو در اورده بودم انداخته دستم

 بود ختهیر اشکم

 بودم دوباره برش گردونم تو انگشتم خواسته

 داد زده بود ایلیا

 پکیبدش ا-

 شکسته بود بغضم
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 رو داده بودم بهش حلقه

 کرده بود ، پنجره باز خونه رو هم نگا کرده بود نگاش

 بودم گفته

 نه ایلینه ، ا-

 به فروزش شیچرا نداد-

 چون دوسش داشتم-

 بود دهیخند زده بود و لب باالش رو به دندون گرفته بود و پرس نبش

 صاحبش رو ؟ ایحلقه رو -

 هردوش با هم-

 ذاشتمیزنده اش نم هیبرم ترک يو گذاشته بود ي، باور کن اگر قسمم نداده بود پکیا ستیدم دستم ن-

 وتکون داده بودم و ادامه داده بود سرم

 سوختمیطالقت داد ، اگر مرد بود نم یشد و وکالت میموش قا هینبود که مثل  مرد نبود ، مرد-

 ونهیمیهم که م ایبه خودش  دمیم ایبذار حلقه بمونه ، -

 رو تو دستش فشار داده بود و گفته بود حلقه

 کنمیشهر جفت پاش رو قلم م نیشهر ، همون روز که پاش برسه به ا نیبرنگرده به ا گهید دوارمیام-

 ایلیا-

 رو انداخته بود رو تخت حلقه

 انگشتته نیا نمینب گهید-

 رونیاتاق زده بود ب از

 رو برداشته بودم میتختم از کنار حلقه گوش يرفته بود رو دستم

 کردم بازش

 اسم محمد جواد نبود بازم

 دستم گرفتمیرو م یروزها هربار که گوش نیبود که ا بیعج

 بود که نبود يزیهمون چ دمیدیکه م يزیچ نیاول

 که نبود يمحمد جواد يعطر يکه نبود يکه نبود تماس محمد جواد يمحمد جواد جیمس
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 رو برداشتم کشو ام رو باز کردم حلقه رو انداختم توش حلقه

 لیکه وک دنیفهمیخودم فکر کردم که همه کارا تموم شده و بابا خبر نداره ، اگر بابا و مامان و حاج اقا م با

 ...مگرفتم و جدا شد

 اش فکر نکنم ، هیکردم به بق یسع

 رو بستم و زمزمه کردم چشمم

شروع  هیاگر آسان بود با گر یزندگ!!!حسرت مخور ختیآنچه گذشت،،آنچه شکست،،آنچه نشد،،آنچه ر بر

 !!!شدینم

 کردمیو تمومش م گفتمیبه بابا م دیبا شب

 که شد بعد از شام به بابا گفتم که طالق گرفتم شب

 دیخشکش زد و بعد پرس بابا

 ؟ یچ یعنی-

 گفتم

 گرفتم و طالق رو هم لیوک هیتمومش کردم ، -

 بعد بابا منفجر شد و

ننگشم و گفت گم شم برم  هیسرخود شدم گفت شورش رو در اوردم گفت سرافکنده اش کردم گفت ما گفت

 اونجا ندارم ییخونه شوهرم و جا

 کیبه پشت من در اومدن و شر یرگ یبه ب یبه نفهم یرتیع یکرد اونم متهم شد به ب تیکه ازم حما ایلیا

 شدن تو اشتباهات من ، و اونم اخراج شد از خونه

 ، رونیخونه زدم ب از

 بدو بدو اومد دنبالم ، ایلیا

 زدم و گفتم داد

خونه  نیبودم ا دواریچرا ام... کردم ؟  ی، چرا تو رو قاط ایلیا رمیبذار گورم و گم کنم و برم ،بذار بم ایدنبال من ن-

باشه ، چرا  هیبهتر از بق یبابا کم دواربودمیچرا ام... من باشه همونطور که بابا روز عقد بهم گفت ،  يجا

 ؟به دخترش فکر کنه نه به پچ پچ مردم  دواربودمیام

 حرف بزنم و بگم ادامه دادم خواستمیم یاورمتر شده بود ول یلیاودم صدام خ یدر نم نفسم
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 ....چرا  ایلیا... چرا  ییوا... چرا ... چرا -

 تو بغلش و گذاشت زار بزنم دیوسط کوچه من و کش ایلیا

که وسط کوچه نصفه شب داشتن بحث  يها باز شد و زل زدن به خواهر و برادر هیچند تا از همسا پنجره

 هیو بعد گر کردنیم

 ام که تموم شده بود اروم که شده بودم بهش گفته بودم برگرده خونه هیگر

 سرش و تکون داده بود و بعد داداشم

 داد زده بود که ایلیخبر نذاره و ا یرو ببره و اون و ب نیماش چییزنگ زده بود مامان بود گفته بود سو ایلیا یگوش

تا اون ادم  رونیکه سهمشه حقشه بزنه ب يازخونه ا ذاشتمینگرش دارم نم يواریچهارد هیاگر قرار بود تو -

 چشم میگیگفت م یفکرکنه ما به خاطر خونه هم که شده هر چ

 ارومش کرده بود ایلیکرده بود و بعد ا هیگر مامان

 راه برم خوامیباهاش برم هتل دوستش و منم گفته بودم م ایراه برم  خوامیبود که م دهیپرس ازم

رو که برام پر از  يشهر يابونهایو نصفه شب خ ایلیداده بودم به ا هی، تک میفته بودراه ر رونیب ییدوتا بعد

شده  یپام خال ریخونه خودم و محمد جواد ز کینزد ییجا هیپام گذاشته بودم و  ریخاطرات محمد جواد بود رو ز

 بود

 غرق شده بودم یاهیس يپلکم جا خوش کرده بود سقوط کرده بودم و تو ياشکم که رو مثل

تکون داده بودم ، چقدر سخت بود فکر کردن  نیبه گردنم ، خشک شده بود ، سرم رو به طرف دمیرو کش دستم

کرد ،شدم نقل و نبات  یکه شوهرم ولم کرد خانواده ام پشتم رو خال ی، به اون قسمت میبه اون قسمت زندگ

خودم هم فراموش  ،دستش فرار کرد که دوست پسرش ولش کرد شوهرش از  يکوچه ، دختر يمجلس زنا

اپارتمان مشترکم با محمد جواد  يرو که به دور از خانواده تو يهفته ا هیکرده بودم اون دوران سخت رو ، اون 

 بابا ، یزن عمو کم محل يعمو متلک ها يها کهیگذرونده بودم ، دوباره برگشتنم به خونه ، ت

 چقدر سخت بود تو اون مدت ، یزندگ

جعبه مخمل بود و توش کنار  هیخرت و پرتام  ری، کشو رو باز کردم ، ز زمیلند شدم رفتم سمت کشو مجام ب از

از تو کشو  لیخودکار است هیتر و  نییحلقه ازدواج بود، جعبه رو گذاشتم کنار ، دستم رفت پا هی يتور سیسرو هی

 يولوژیکروبیرشته م شدار يتو میبه مناسبت قبول بهیغر هیاز  هیهد هی،  رونیاومد ب

 رو بستم چشام
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بود و رفته بود ، چند وقت از تمام  دهیاز همه تنم پر کش ینبودم ، حس زندگ یچیشدم تو فاز ه داریخواب ب از

 گذشته بود ایاون قضا

 ...بودم افسرده شده بودم  دهیبر یبودم از زندگ دهیخانواده بر از

و فلک در کار بودند اما ،  دیاومده بود ، ابر و باد و مه و خورشرو نگا کردم افتاب در  رونیتخت نشستم و ب تو

 یم نییاز اون نبود ، از تخت که پا يخونه خودم نبودم ، زن متاهل نبودم ، محمد جواد نبود ، خبر يمن تو

 ، رفتینم شیخال يجا ياومدم دستم تو

 نشست گوشه لبم یکج لبخند

 میگوش يرفت رو دستم

 مداشتم ، بازش کرد جیمس

 .ر . د.  سالم

 . گمیم کیتبر بهت

 . یخواستیکه م یهمون تهران

 . يبود يسرافراز هیما شهیهم

کوتاه  يها جیبودم ، جز چندتا از مس دهیند یجیمس یگوش نیلبم ، ماهها بود که تو ا يلبخند نشسته بود رو هی

 ... یاشتباه جیمس نیهنوزم دوسش داشتم ، حاال ا ماین یکه برخالف زن عمو و عمو و حت نینازن

 ...هست  میباکس گوش نیا يتو یجیمس نیو فراموش کردم همچ نییو گذاشتم کنار و رفتم طبقه پا یگوش

 نیاهنگ غمگ هیاتاق و  ينگاهش کردم وبستمش ، برگشتم تو ی، چشم خچالیگرفتم و رفتم سمت  دوش

 دادم به تاج تخت و اهنگ رو گوش دادم هیگذاشتم و سرم و تک

 اتاق رو زددر  یکی

 بله ؟-

 ؟ پکیا-

 ایلیتو ا ایب-

 رو باز کرد و اومد تو در

 ریصبح بخ سالم

 زدم لبخند
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 ؟ یحال یتو چرا انقدر ب-

 باشم ؟ يچطور-

 جواب کنکور ارشد اومده یبنداز بابا ناسالمت نترنتیبه ا ینگاه

 ؟ يچه ارشد-

 ادیبابا جواب کنکور وزارت بهداشت امروز قرار بود ب يا

 باال انداختم و گفتم ییابرو

 ... الیخیب ایب-

 کردم مکث

 تهران قبول شدم گفتیاونجا داشتم که بهم م جیمس هی، من  نباکسمیبهداشت ؟ فکرم رفت سمت ا وزارت

 ام يسربلند هیکه ما گفتیم

 رو باز کردم جشیرو برداشتم و مس یگوش

 جز... جز... اطالعات من و نداشت ، جز یکس

 افکارم مرتب بشن تا توهماتم تموم شن ،و تکون دادم تا  سرم

 دینگران پرس ایلیا

 شده ؟ يزیچ-

 رو گرفتم سمتش یگوش

 رو خوند جیمس

 بار دو بار سه بار کی

 رو خاموش کرد یگوش

 رو از توش در اورد خط

 گفت يجد

 رمیگیم دیبرات خط جد رمیامروز م-

 جام بلند شدم ، از

 شماره اش رو همه دوستام دارن خوامیمن خطم رو م-

 رو داد دستم و گفت میگوش ایلیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ١٧٠ 

 يدیرو به همه م دتیو شماره جد یزنیم ستتیبه ادل جیمس هی-

 ایلیا-

 ییکه کنارت هستن ، نه همه اونا یینه به همه اونا...من بهت اعتماد دارم ، به تو ! ، خواهرم نگام کن  پکیا-

 يبرا رمیگیخط رو ازت م نیا نکهیکه اطرافت هستن ، من تو رو و فقط تو رو قبول دارم و بهت اعتماد دارم ، ا

 از بابتت راحت باشه المیخ خوامیکه م نهیا يکه قبولت ندارم ، برا ستین نیا

بود که دوست داشتم داشته باشم ، همونطور که اون حلقه  یمن تنها خط يخط برا نیو به دندون گرفتم ، ا لبم

بود که اون شماره اش و  دهیبود که محمد جواد خر یاون خط، خط...  خواستمیبود که م يهم تنها حلقه ا

 ...عطرش رو داشت که تو دست محمد جواد بود يتنش رو بو يداشت که بو

 کردم زمزمه

 خطم رو دوست دارم شماره اش رو هم-

 انداخت و از دستم گرفتش و گفت یبه گوش ینگاه ایلیا

 کنمیرو هم عوض م تیگوش

 دیسمت دربعد رو پاشنه چرخ رفت

 جلو و بغلم کرد اومد

 تهران برمتیمبارکت باشه ، برا ثبت نام اماده باش ، خودم م-

من و  که ییتهران ، اشگ گوشه چشمم جا خوش کرد ، کجا فرستمتیم نباریصدا تو گوشم زنگ زد ، ا هی

 باالخره فرستادمت تهران ، زمزمه کردم یو تو گوشم زمزمه کن یکه سوار قطارم کن ییتهران ؟ کجا یبفرست

 ؟ یدونیاز کجا م-

 خاموش شده رو نگا کرد یگوش

 رو چک کن نترنتیخودت دوباره ا نانیاطم ي، اما برا یقبول یعنی یقبول گهیم جیمس نیاگر ا... من مطئنم -

 زد و ادامه داد لبخند

 ها تهیکادو قبول یگوش-

حرف زدن با محمد جواد  دیام گهیو خطم رفت ، د یو گوش ایلیکه رفت نگاهم دنبال ا ایلیرو تکون دادم ، ا سرم

 ، رفتیبه گور م
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 يخونه شروع شد ، بحث درباره دختر يدوباره بحث ها تو کیتبر يجا دیکه به گوش خانواده رس میقبول خبر

پر از گرگه ،  کهیدرس بخونه اونم شهر بیشهر غر يبره تو ییتنها خواستیکه مطلقه بود و م یزن نه... که 

خوردم و هنوز هم نقل و نباته  هک ی، بحث درباره شکست رهیکه با تهران فرستادن من م ییبحث درباره ابرو

 مجلسه همه است

، اما  شونیو سربلند یخوشحال هیافتخار خانواده ما هیما شمیم کردمیفکر م یزمان هیبرم ،  خواستمیهم نم خودم

 يمهر پر رنگ زده شده رو هیبودم  دهی، فهم شمینم شونیسربلند هیوقت ما چیبودم که من ه دهیروزها فهم نیا

 ننگ ، مطلقه هیکه روش نوشته ما میشونیپ

رو اونجا  سانسمیشتم لدوست دا شیسال پ 3که  يتهران شدم ، شهر یباالخره من راه ایلیبه اصرار ا یول

 االن محمد جواد رو داشتم موندمیاگر نم دی، شا رفتمیم دیبا شیهمون سه سال پ دی،شا رمیبگ

، هم من  میو چارت دروس رو گرفت میثبت نام کرد يتهران کارا میرفت ایلیروز جلوتر از موعد ثبت نام من و ا هی

 خارج از خوابگاه دانشگاه ساکن باشم ییبود که جا نینظرمون رو ا ایلیو هم ا

از دانشجوها ساکنه و خانواده اش اصرار دارن که  یکیادرس داد بهمون و گفت که توش  هی نیاز مسئول یکی

 داشته باشه يهمخونه ا هیحتما 

 دانشگاه بود کینزد بای، تقر میو به طرف ادرس رفت میشد نیماش سوار

 میدر رو زد زنگ

 دییپرس يدخترونه ا يصدا

 بله ؟-

 گفت ایلیا

 میاومد يفر هاد ياز طرف اقا-

 بله-

 ساختمون باز شد در

 میشد وارد

 واحد داشت کیساختمون دو طبقه بود که هر طبقه هم  هی

دکمه هاش باز بود در رو به  مهیکه تا ن ییکه تو دستش بود و مانتو یدختر باشال هیواحد اول باز شد و  در

 رومون باز کرد
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 بسته ایبازن  مهیخودم فکر کردم دکمه ها تا ن با

باز  مهیتا ن یعنی ارهیدر ب خواستیبسته بودن و اگر م مهیتا ن یعنیمانتو رو بپوشه  خواستهیداشت ، اگر م فرق

 بودن

 با لبخند گفت دختره

 دییبفرما-

 نطوریکفشش رو در اورد و منم هم ایلیا

 منتظر شد اول من وارد شم ایلیا

 خبند سالم داد و باهام دست بودبا ل دختره

 هم وارد شد ایلیشدم و پشت سرم ا وارد

 با مبلمان کامل کیخونه دو خوابه ش هی،  میخونه شد وارد

بستهمانتوش رو باز کرد و  يدکمه ها کردیو همونطور که ما رو به نشستن دعوت م مینیاشاره کرد بش دختره

 کرد زونشیدرش اورد او

 نیج هیتنش بود و  شرتیت هی

 نشست روبه رومون و نگامون کرد و گفت اومد

 خب ؟-

 صاف کرد و گفت يا نهیس ایلیا

 باهاتون تماس نگرفتن ؟ يفرهاد ياقا-

 رو بشنوم طتونیشرا خوامیمن م یول...تماس گرفتن  شونیا-

 کردمیموندن فکر م نجای، فقط داشتم به ا دونستمینم لیرو تو بحث دخ خودم

، خواهر  میریگیالزم باشه م یو لوازم هم هرچ میکنیرو پرداخت م شیاجاره و پول پ،  میندار یخاص طیشرا-

 نیهم. که دو روز کالساش رو بگذرونه و بره  ستین ينطوریا یعنیمن ساکن خواهد بود ، 

 و گفت نییسرش رو انداخت پا دختره

من ... داشته باشم و  يهمخونه ا کینباشه اما پدر اصرار داشت که  یکس دادمیم حیتنهام ، ترج نجایمن ا-

رفت و امد  نجایبه ا يپسر خوادی، پس دلم نم ستین يهمسر ندارم و دوست پسر هم که فعال خبر اینامزد 

 البته ستین یمشکلو بمونن ، در حده رفت و امد  انیب ادیدوستان دخترش هم ز ایداشته باشه 
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 لبخند زد ایلیا

 عمل ها متقابل باشه ، نیا دوارمیم، ا میدار يادینقطه نظرات مشترك ز-

 دیدختره برگشت سمتم و پرس نگاهه

 ؟ دیشما چرا ساکت-

بلند و صاف شده  يروشن ،موها یلیخ يقهوه ا يداشت و چشما یکردم ، پوست برنزه خوش رنگ نگاهش

شده بود و  دهیبسته بود ، ابروهاش تاتو بود و مداد هم کش یرو دم اسب هیمشک زدیاش داد م شهیکه ر شیقهوه ا

اومدن ، ناخوناش هم  یم شاما در کل به انیگفت به هم م شدیرو نم شرتشیداشت ، شلوار و ت یقشنگ شیارا

تو  دیسف يریگوشواره زنج هیانگشت حلقه دست راستش داشت و  يانگشتر حلقه رو هیبلند و مرتب بودن و 

 بود کیو ش زییگوشش ، به اندازه خونه تم

 ردم و گفتمک ایلیبه ا يا اشاره

 کنمیبگه من قبول م ایلیا یهر چ-

 ... اینامزد  شونیا-

 برادرم هستن-

 دیزد و پرس لبخند

 یدوست ينامزد يخودتون همسر-

، من طالق گرفته بودم شکست خروده بودم ، انقدر ها هم بد نبود که بگم مطلقه ام ،  نییو انداختم پا سرم

 اومد ایلیا يبکم صدا يزیچ کهیصاف کردم قبل از ان يا نهیس

 مجرده خواهرم

هم مشتشون کرده بود ، به خاطر خواهرش  ي، دستاش رو زانوهاش بود و تو ایلیسمت ا دیزدم چرخ خی نگاه

 گفتیدروغ م

، اما مطلقه  گرفتنیقرار نم یمعن کی يبودن تو رهیواژه فکر کردم ،مجرد ، واژه مجرد بودن صرفا با دوش نیا به

بهتر  وهیبودن ؟ نه ، ب وهیمترادفه ؟ ب یگفت ، مطلقه بودن با چ قیدق شهیو هم نم نی؟ نه ابودن با زن بودن 

 ،یزندگ ،یبوده ،ازدواج یفراموش کنم که من دی، با نمگم ک دیبود ، واژه ها رو گم کردم ، خودم رو هم کم کم با

 ؟ گهیکه برادرم به خاطرم دروغ م يکرد کاریمحمد جواد ؟ چ يکرد يکاری، باهام چ يمحمد جواد
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 یاب یسیا گاریپاکت س هیبه  دمی، رد نگاهش رو دنبال کردم و رس گهید يجا هیبه  ایلیبود نگاه ا ایلیبه ا نگاهم

که کنارش  ستیوسط ن گاریس گفتیو م دیکشیم گاری، لبم رو به دندون گرفتم ، قبال شوهرم س یگوشه عسل

 بود گاریبسته س هی یینشجوخونه دا نیبذاره و االن وسط ا

 رفته بود از جلو چشم برش داره ادشیکه احتماال  يگاریو پاکت س یشد سمت عسل دهیدختر هم کش نگاه

 رو برداشت ، نگاهش کرد بازش کرد پاکت

 لب گفت ریکرد و ز ایلیا تعارف

 شمیم تیتعارف کنم ، چون اگر من وسوسه شون کنم اذ گاریها س يگاریس ریعادت ندارم به غ-

 دیکش رونیاز پاکت ب گارینخ س هی ایلیا

 نبود يگاریکه س ایلیخودم فکر کردم ا با

 نخ هم خودش برداشت پاکت رو گذاشت کنار ، نگام کرد و گفت هی دختره

 که تعارفت کنم ؟ يانتظار ندار-

 تکون دادم یبه نشونه منف يسر

 لب گفت ریپاکت رو گذاشت کنار نگام کرد و ز دختره

 نجاستیکت اپا نیا-

 میمستق ریتعارف غ هی

 رونیاومد ب يفندك نقره ا هیو با  بشیرفت تو ج ایلیا دست

 پر از سوال شد ذهنم

 هیانتخابش کار  زدیکه داد م ينقره ا فینگا کردم ، فندك ظر قینبود ، پس فندك ؟ فندك رو دق يگاریس ایلیا

 روشن شد ایلیا گاریدختره و بعد س گاریچشمم روشن شد و س يدختر بوده ، فندك جلو

 زد و گفت قیپکش رو عم نیاول ایلیا

 ، کنمیدست خانوما رو رد نم ی، ول ستمین يگاریمن س-

فندك  هی، اما  ستین شیوسط زندگ گاریس دی، شا ستین يگاریاونم مثل محمد جواد س دیخودم فکر کردم شا با

 بود بشیتو ج

 زد و گفت يلبخند دختره

 ؟ هیچ کشنیم گاریکه س ییبرداشت مردا از دخترا دونمینم-
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 بود محکم جواب داد نییسرش پا ایلیا

تعارف  دینامرد رو کن شی، اگر پ دیکنیبودنتون رو رو م يگاریس یک شیپ دی، مواظب باش ستین یبرداشت خوب-

 گارهیتر از س نیسنگ یلیخالفش خ شهیکه بهتون م يبعد

 من يبرگشت رو ایلیا نگاه

 یاون دونستمی،االن نم کشمینم گاریس یشمیتو پ ینکشم و من گفته بودم تا وقت گاریمن ازم خواسته بود س مرد

 نامرد ایخواسته رو ازم داشته مرد بوده  نیکه ا

 رشته افکارم رو پاره کرد ایلیا يصدا

 ؟ کنهینم تتیدودش که اذ-

 تکون دادم ی، سرم رو به نشونه منف کردینم تمیمحمد جواد اذ گاری، فقط دود س کردیم تمیاذ دودش

 لبخند زد و گفت دختره

 مونهیم ادمی-

خاموش کرد ، حس کردم  یگوشه عسل يگاریس ریز يرو تو گاریبود ، بعد از سه پک س ایلیثابت ا نگاهم

 نه ، ای شهیم يگاریبمونه س نجایخواهر دو روز ا نیا کنهیاعصابش خورده ، حس کردم با خودش فکر م

 دختره اومد يصدا

 کنمیاالنکه فکر م... نشه  مییهمخونه ا یام رو کردم که کس یبودم تمام سع نجایکه ا یدو ترم نیا يمن تو-

 گهید یکی دی، شما نشد نجایا ادیقراره ب یکیباالخره  نمیبیم

 خاموش کرد و ادامه داد يگاریس ریرو تو ز گارشیس

 خانومه ؟...  ادیازتون خوشم م-

 پکیا-

 ؟ شهیم یچ شیمعن دیدار ینگاسم قش-

 ریحر-

که  ینی، ا يبود شیتا االنکه شما بهتر یعنیبهتر از شما رو برام بفرسته ،  يفرهاد کنمیجان ، فکر نم پکیا-

اخر هفته  التیو تعط ادیبار م هیبار سه هفته  هیمادرم دو هفته ...  بایفر...  ستیمنصرف کردنتون ن يبرا گمیم

 نباشه ؟ ی، اگر مشکل رهیو بعد هم م مونهیم نجایرو ا

 ایلینداشتم نگاهم برگشت سمت ا ی؟ خودم حرف کردیصدا م کیرو به اسم کوچ مادرش
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 گفت

 نجایا دیتنها بمون ییهم خوبه ، سخته دوتا یلیخ-

 ؟ دینیخونه رو بب دییخوایخب پس ، م-

 اومدن ، حس کردم نگاهش رنگ شک داره نجایاز ا مونهینگاهم کرد ، حس کردم پش ایلیا

 جام بلند شدم و گفتم از

 ؟ میصحبت کن قهیچند دق شهیم ایلیا-

 ادیمجبور شه دنبالم ب ایلیرفتم سمت راهرو تا ا ایلیگفتم و قبل از ا دیببخش هیدختره برگشت سمتمون ،  نگاه

 نشنوه گفتم یکه صدامون رو کس ياومد ، اورم طور ایلیبعد ا هیثان چند

درس خوندنه  نیا یزمان هیبرگردم و تو خونه مون بمونم ،  تونمیم یبمونم ، حت تونمیمن تو خوابگاه هم م ایلیا-

 ...برام مهم بود

 ادامه دادم دیتاک با

 ستین گهیاالن د-

 پوزخند زد ایلیا

 من مهمه ، يبرا یول-

 خش دار شد صداش

 میولت کرد ما هم ولت کرد نکهیمحمد جواد فکرکنه که هم خوامینم-

 یکیداشت ، چقدر براش سخت بود که  نهیاومد باال نگاهم رفت رو صورتش ، چقدر ازمحمد جواد ک سرم

 رونیب امیناموسش رو ول کنه ، صداش باعث شد از فکر ب

 ی؟ توش راحت ادیخوشت م نجایاز ا-

 به عالمت مثبت تکون دادم يسر

 زد لبخند

 دختره صحبت کنم ؟ نیبرم با صابخونه و پدر ا يدیمدو ساعت به من وقت  یکی-

بود ، مهم نبود  یبود ، به نظر من دختر دوست داشتن ومدهیهم ازش خوشش ن یلیدختره ، خ نیپدر ا گفت

 من دوسش داشتم کشهیم گاریس

 رو براش تکون دادم که گفت سرم
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 امیبرو تو تا من ب-

 تو خونه برگشتم

 دیپرس دختره

 ومدیخوشتون ن نجایاز ا-

 زدم و گفتم لبخند

 رفت با صابخونه صحبت کنه ایلیفعال ا-

 دختره دراز شد سمتم و گفت دست

مشکل  هیکه به خاطر  شمیبهمن ماه سال پ ي، ورود تیی، من افرام هم رشته ا مینشد یما به هم معرف-

 یهم کالس میشیو االن م رمیبگ یلیتحص یمجبور شدم مرخص

 دمیرسدست دادم و پ باهاش

 ؟ استیچطور نجایا یزندگ-

 علفش رو بخوره ایکه طرفت بدردت  ستیبا تو ن میتصم یبرات بره اند ، اگر بره باش هیبق یاگر گرگ باش-

 ستین یخوب دگاهیدرباره ادما د-

تالش کنم ،  خوامیکه م ییزهایچ يگرفتم برا ادیگرفتم اعتماد نکنم ،  ادیبزرگ شدم ،  ينجوریمن ا-

 ریبگ ادی، شما هم  رمیمیاگر نکشم م ادگرفتمی

اون  شتراشونیب نیبِ نی، ا اهیو س دیرنگ سف نیب یی، ادما نمیهمه رو ادم بب يزیقبل از هر چ دمیم حیترج-

 هامون تیاقل شنیم اهیو س دیسف یلیخ ي، ادمها يخاکستر هیوسطن خاکستر

 زد لبخند

 باالخره ، میرسیم ییجا هیبه -

 اشاره کرد و گفت زیم يرو يعکسا به

به خاطر  بای، فر وونهیتنها بچه شون منم که به قانون وفادار بودم و هم خل شدم و هم د...  بایو فر اوشیس-

من بچه ...  نمشیبیم یساکنه ،گاه شیاما رسما اتر رانهیاسما ساکن ا اوشی، س کنهیم یآسمش شمال زندگ

 طالقم

 نگاش کردم متعجب
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زمزمه وار اما مطمئن گفت خوشبختت  يکه روز خواستگار يگ زد و چهره مردشوم طالق تو گوشم زن واژه

 چشمم ياومد جلو پکیا کنمیم

 دمیپرس

 چرا طالق ؟-

 عکس رو برداشت افرا

که تو شناسنام اسمشون با  نهیا ی، فرقش با طالق رسم یطالق عاطف گنیبهش م گمیکه من م یطالق نیا

به خاطر  اوشیو س شیاتر رهینم اوشیبه خاطر س بای، فر ننیبیرو نم هگیهمد شتریدو سه بار ب یهمه ، اما سال

 کنمینم يکار چیکدومشون ه چی، منم به خاطر ه رانیا مونهینم بایفر

 دیجا ، پرس هیشده بودن ، هر کدوم  یخانواده متالش هیتکون دادم ،  يسر

 ؟ دیی؟ چندتا بچه ا یشما چ-

 يعاد يادیپدر و مادر ، ز هیبزرگتره ، با  ایلیبرادر، ا هیخواهر و  هی-

 زد و گفت لبخند

 دیدار یپیاگر جسارت نشه برادر خوشت-

 زدم لبخند

 نظر لطفتونه-

 دق من نهیا یتو قراره بش-

 چرا ؟-

 به خاطر موهات-

 موهام ؟-

 بوره گهیدر اومده اش که م يها شهیر-

 يکنم اما با محمد جواد که ازدواج کردم قهوه ا یفکر کردم که قرار بود موهام رو پرکالغ نیزدم و به ا لبخند

 هی ریخوش رنگن اما حاال ز اهیس هیکه  زدنیدختره داد م يموها شهیشدن رنگ موهام ، ر یتونیو ز یشکالت

 شدن میروشن قا يرنگ قهوه ا

 گفتم

 دق تو نهییا شنیبور من م يمن و موها يارزو شهیمتو  یمشک يخدا هم تو کار ادما مونده ، حسرت موها-
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 ، شمیخونه موندگار م نیمن تو ا گفتنیکه م یلی، با وسا دیرس ایلیدو ساعت بعد ا حدود

شده بود که  کیافرا توش بود ، هوا تار لیهم که وسا شیکیو  میمن اماده کرد يبرا ایلیاز اتاق ها رو با ا یکی

 قصد رفتن کرد ایلیبا وجود اصرار من و افرا ا

 کنم شیرفتم تا راه همراهش

 کارت داد دستم هی ایلیدر ا دم

 دمیپرس

 ؟ هیچ نیا-

 کنمیهر ماه برات شارژش م-

 اخه ایلیا... پول ... من  ایلیا-

 و گرفت و گفت دستم

 ، از امروز استفاده کامل رو ببر ستمیرو موده پول خرج کردن ن شهینکنه ، من هم ریگ ایلینوارت رو ا-

 پول تو حسابم هست-

 پس یبهش دست بزن یکنیاون پول رو اگر خودت هم رغبت نم-

، پول محمد جواد حروم نبود که رغبت نکنم اما اون پول ، از پول خون هم بدتر بود  نییو انداختم پا سرم

 که ذره ذره ساختم یبود ؛ همون میتر بود نحس تر بود ، اون پول پول زندگ نیسنگ

 رونیمن اومد ب یو شناسنامه و کارت مل یغاتیکارت تبل هیو  دیکل هیو با  بشیرفت تو ج دوباره ایلیا دست

 دستم دادشون

 گفت

 خونه و اتاق خواباست و شماره صبخونه و شناسنامه دیکل-

 هم طالق رشیعقد و ز خیرو باز کردم تو صفحه اخرش اسم محمد جواد بود و تار شناسنامه

 نشست رو شناسنامه ایلیا دست

هاشون فرصت  یلیمن خ ي، من مردم ، همجنسا يدیم یمواظب باش صفحه اخر شناسنامه ات رو نشون ک-

 ننینب یتا وقت یول يتو طعمه ا فهمهیم نهیکه صفحه اخر شناسنامه ات رو بب یطلبن گرگن ، اون

 نییرو انداختم پا سرم

 انشجوها؟ به د یدروغ بگم ؟ تو دانشگاه چ مییقراره به خاطرش به همخونه ا-
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 ؟ یهست یستی، متاهل که ن یگیرو نم تیتو فقط همه واقع یدروغ بگ ستین ازین-

 دوست ندارم ينجوریا-

شده ، بچه ندارن  تهیبوده و بازنش ی، فرهنگ هیصابخونه ات ادم درست...  يمنم دوست ندارم ، فک کن مجبور-

 یخودت باش ، تو باهاش زندگ پکیدختره ، ا نیبهت و درباره ا دمیساکنه ، شماره اش رو م نجایو با همسرش ا

 نفر نشه الگوت هی نیکن ا یعپس س دیدو نفر نجایاما ا دیده نفر بود دی، تو خوابگاه شا یکنیم

 فکر کردم نظرت درباره اش خوبه-

کن به تو  ی، سع ستیکس به من مربوط ن چیو رفتار ه یبکنه ، زندگ شیبا زندگ خوادیم يهر کار تونهیاون م-

که نظارت  یتیارزش نداره حساس یرو دخترش حساسه ، ول یلیمربوط نشه ، من با پدرش صحبت کردم ، خ هم

 کنارش نباشه

 تشیکن ، حساس باش نظارت کن بهش قول بده روش بمون حما تیشو ، تو دخترت رو حما یتو پدر خوب-

 کن

 و گفت دیخند تلخ

 که افکارش هی، ادم ستین روزیبابا ادم امروز و د-

 تو حرفش رفتم

 و کنهیگوش ملت و کر م شیروشن فکر يادعا-

 و گرفت دستم

 شتری، مطمئن باش االن ب لرزهیگوشت و پوشت خودش م يکنه بازم دلش برا يپدره ، هر کار شهیپدر هم هی-

 ستیاز من نگرانت نباشه کمتر هم ن

 به اشک نشست و گفتم چشام

 کرد یدختر پشتش به پدرش گرمه و اون پشتم و خال هی،  ایلیا بخشمشینم-

 به بعد خب ؟ نیمن پشتتم ، از ا-

 و تکون دادم و گفتم سرم

 جبران کنم تیعروس شاالیا-

 زد و ادامه دادم لبخند

 است قهیخوش سل-
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 ؟ یک-

 خوشبخته ، چون تو رو داره یلیو خ... که اون فندك رو انتخاب کرده و تو رو  یاون-

 پس حدسم درست بود نییخت پارو اندا سرش

 کردم زمزه

حاال که بهت عادت کرده ...  شییخوایم یحاال که بهش گفت...  خوادتیحاال که م...  ایلیوقت ولش نکن ا چیه-

 یلیخ ایلیا... سخته ... من تجربه کردم ... 

 ختنیر اشکام

اش شروع کرد به زدن و با خودم فکر کردم االن داره  قهینبض رو شق هیکرد و لبش رو به دندون گرفت ،  نگام

 کشهیکه محمد جواد رو م گهیبار ده هزارم م يتو دلش برا

 دیکردم لبخند بزنم ، پرس یفاصله گرفتم و سع ازش

 ؟ یخوب-

 و تکون دادم و گفتم سرم

 کن بزن کنارو استراحت ي، مواظب خودت باش سرعت نرو اگر خسته شد یهمه چ يبرا یفقط مرس-

 رو تکون داد و گفت سرش

بهم زنگ بزن ، پول هم الزم  یهر ساعت یهم داشت يمواظب خودت باش ، هر کار نطوریچشم تو هم هم-

 بازم تعارف نکن ، یداشت

 و تکون دادم سرم

 گفت

 برو تو تا منم برم-

رو بشنوم ،  شنیروشن شدن و دور شدن ماش يدادم به در و منتظر شدم تا صدا هیتو در و بستم و تک رفتم

 کامل که دور شد رفتم تو خونه

 خونه يتو برگشتم

 کردیداشت نگام م افرا

 کردم هیکه گر زدنیقرمز بودن و داد م چشام

 گفتم اروم
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 بخوابم رمیمن خسته ام م-

 و تکون داد سرش

 اتاق خواب و درش رو بستم يتو رفتم

تابلو بزرگ از  هینداشت  ریکه تخت دو نفره نداشت پرده حر یانداختم ، اتاق خواب دمیبه اتاق خواب جد ینگاه

 محمد جواد رو نداشت... عروس و دوماد شاد نداشت  هی

 بود رفتم وارید يکه رو يقد نهییاروم طرف ا يقدمها با

 بود رو نشناختم نهییرو که تو ا یاون سادمیکه وا نهییا يجلو

 ودبیم دینبود که با یبود من نهییکه تو ا یمن نیا

منِ  نینا منظم در اومده بودن ، موهاش دو رنگ شده بودن ، ا یلیبود ، الغر بود ، ابروهاش خ نیمن ،غمگ نیا

 رو نشناختم نهییتو ا

 لبخند زدم نهییا يمنِ تو نیا به

 چشاش پره اشک شد نهییا يتو منِ

 حلقه شد دور دستام موهام

 نکردم ؟ شونیمشک گهیکنم د یدوست داشتم موهام رو مشک شهیکه هم یچرا من دمیخودم پرس از

 دوست نداشت ، پلک زدم یجواد مشک محمد

 سادیجواد روبه روم وا محمد

 دوست دارم ؟ یمن تو رو ک یدونیم-

 ؟ یک-

 شی، بدون ارا یشیم داریصبح اول وقت که از خواب ب-

 زدم و گفتم لبخند

 دوست ندارم شیهمسر بگو ارا-

 دوستت دارم شتریب ينطوریسر ، من انه به جون هم-

 ؟ گهینکنم د شیارا یعنی-

 يشده بودم سمتش ، سرم رفته بود باال و نگاهم دوخته شده بود تو دهیحلقه شده بود دورم و کش دستش

 نگاهش ، گفته بود
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 من دوست دارم زنم به خودش برسه ، چون زنم دوست داره من به خودم برسم-

 تنگ شده بود و اون ادامه داده بود چشام

 زیی،مگه تو از تم کنمیم یمدل هی یرو هر از گاه شامیر زنمیعطر م کنمیموهام رو شونه م کنمیمن اصالح م-

 ادیکه من از اراسته بودن تو بدم ب ادیبودن من از اراسته بودن من بدت م

 اش دورم تنگ تر شده بود حلقه

 یکنینم یچیو ابروهام رو ق نیرو زم ینشونیمگه تو من و به زور نم-

 زده بودم لبخند

، اما دلم تو رو صبح  ستین ییبرا خودنما دونمیکم رنگ که م شیارا نی، هم پکیرو دوست دارم ا نتیمن هم-

که  ییلبا نیا زنهیانقدر قشنگ به من زل م شیکه بدون ارا ییچشا نیدوست داره ، ا شتریدست و رو نشسته ب

 شنیبه لبخند باز م یانقدر دوست داشتن

 کنهیاست همسر من صبحا چشام پف م قهیسل یدلت ب-

 دلم پف چشات رو هم دوست داره-

 خورهیو تو هم گره م شهیم ختهیصبح موهام هم به هم ر-

 رنگ شده بودن زمزمه کرده بود یموهام که مشک يرفته بود رو نگاهش

 پکیموهات و رنگ روشن کن ا-

 فته بودنگاهش کرده بودم و گ متعجب

 ریرو از ز اهشیس ي، حاج اقا دوست نداشت ، من هر وقت موها کردیموهاش رو رنگ نم چوقتیحاج خانوم ه-

رو حس عزا رو  ی، حس افسردگ پکی، تو شاد باش ا ستیشاد ن نهیعزاداره غمگ کردمیحس م دمیدیم يروسر

 حس غم رو بهم القا نکن

 زده بودم لبخند

 کنمینم اهشونیس گهیهد

 موهام يفرود اومده بود تو صورتش

 وقت عوض نکن چیه هشامپوتم

 استفاده کرد شهینم شتریرو دوسال ب شامپو

 بود دهیکش قیعم نفس
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 بو رو بده نیبخر که هم یکیه

 شهیرو عوض نکنم مشکل حل م هعطرم

 استیعطر دن نیموهات خوش عطر تر هعطر

 تر و حلقه اش دورم تنگ تر شده بود نییاومده بود پا سرش

 رفته بود باالتر و دور گردنش حلقه شده بود دستم

 یرو گرفته بود ، عطرش با نرم میعطر خوش خودم و حسم و وجودم و همه زندگ هیپنجه بلند شده بودم ،  يرو

داده  رییرو تغ میکه زندگ يمرد يحسم رو نوازش کرده بود ، حسم رنگ گرفته بود ، بو گرفته بود ، رنگ و بو

 بود

 به خودم گفته بودم نهییا يتو نیمنِ غمگ يو دور انگشتم تنگ تر کرده بودم ، جلوموهام ر حلقه

فاصله مدفون شده بزار موهات هم عزادار  اهایخروارها خاك و دن رینشسته که ز یزندگ يکه دلت به عزا هحاال

 شن ،

 رنیبه خودشون نگ یاهیروشن تر از س یموهام رنگ گهیقول داده بودم که د نهییا يمنِ تو به

 کشور رو برگردونم توش و با خودم زمزمه کردم ، يتو لیوسا

، معادله  هیاسمش زندگ یکه توش ینی، ا ي؟ تو ، خراب کرد پکیا يگردیم یدنبال چ يگذشته دار نیا تو

 ، چون راه يبار راه حل نمره داشت و تو مشروط شد نیکه توش راه حل نمره نداشته باشه ، ا ستین یاضیر

 يجواب رو اشتباه اورد یحل غلط رو رفت

محمد جواد که برام مونده بود ،  دیدفتر خاطراتم ، نه دفتر خاطره نه ، سر رس يبرگشت رو اریاخت یب نگاهم

 که من و گذاشته بود و رفته بود يمرد يادگاری

 رو باز کردم دیرس سر

 خونه ، يتو دیچیپ یخاك و درخت و زندگ يبو

 زدم ورق

 حرکت کردن ينوشته ها يرو چشام

 زمزمه وار نوشته ها رو خوند لبهام

 جمله هی فقط

 عطرت رو عوض نکن-
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 زدم پلک

 

 يولوژیکروبیارشد رشته م یتهران ، مقطع کارشناس يتو یدانشگاه یصندل يبودم رو نشسته

 ارزوم بود ، یکه زمان يزیچ

چه  سانسیو ل انیاز کدوم شهر م نکهیاو  گفتنیاسماشون رو م بیسر کالس بود و دانشجو ها به ترت استاد

 یهستن و چه دانشگاه يرشته ا

 دیرس ونیاز اقا یکی نوبت

 رو گفت اسمش

 انوشیک-

 شهیباشه چقدر جالب م ياریع شیلیفکر کردم اگر فام شیلیفاصله تا گفتن فام هیهمون چند ثان يتو

 رو هم گفت شیلیفام

 بایشک-

،  دمیدیازش م مهیرخه نصفه ن مین هی چرخوندمیاز من جلوتر نشسته بود و سرم رو که به طرفش م فیدر هی

 نبود و ناخوداگاه نگاهم هم سمتش بود ياریبودم که ع یلیرخ و فام میچونم بود، تو فکر اون ن ریدستم ز

 کنهیداره نگاش م یکیکنم متوجه شد که  فک

 عقب برگشت

 کرد نگام

 يرو میبدون فر نکیع هیداشت ،  یتونستم نشون بدم فقط نگاش کردم ، صورت قشنگن یعکس العمل چیه

 از ابروهاش رو داده بود باال یکیچشماش بود و 

 شد یلحظه چ هیتو  دونمینم

بود نشست تو صورتش و بعد روش رو برگردوند و  هیبه پوزخند شب شتریلبخند به طرفه که ب هیکش اومد ،  لبش

 استاد رو نگاه کرد

و ابروهام رو پوشونده بود با دست  یشونیپ يرو که رو میمشک يهایچتر اریاخت ی، ب دیچونه ام لرز ریز دستم

 کنار زدم

 سقلمه زد به پهلوم هی افرا
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 کردم نگاش

 کرد زمزمه

 رو بگو تیلیاسم و فام-

 کردم یرو معرف خودم

 روح پرور پکیا-

 بهم کرد و دوباره پوزخند زد یباگوشه چشمش نگاه پسره

از  یکیها زل زده بود به  دهیکه روز اول دانشگاه مثل پسر ند زدیپوزخند م ینه زن...  يبه دختر داشت

که تازه پاش رو از  ي، درست مثل دختر یترم اول کارشناس يدانشجو کیمثل  قای، دق هاشیهمکالس

نه تازه دانسگاه اومده بودم و  دم، من نه دختر بو کنهیم نییپا گذاشته تو دانشگاه و داره پسر ها رو باال رستانیدب

 کنم نیینه قرار بود پسرها رو باال پا

 بود ؟ یچ يبرا میزل زدنم به همکالس نیا پس

 زدم بیدلم به خودم نه تو

کم رنگ شدن  يبرا زیچ هیدنبال  ي، اومد یدرس بخون ي، اومد یبزن دیپسر مردم رو د يومدین نجایا پکیا

 ، يفرق دار نجانیکه ا یینایاون مهر پر رنگ طالق ، زمزمه کردم ، تو با همه ا

 يرو ختنیکردن و دوباره ر یهام نافرمون يمغنعه اما چتر يکردم بدمشون تو یموهام و سع يرفت تو دستم

 میشونیپ

 نییرو انداختم پا سرم

، جلوتر از افرا کوله ام رو برداشتم و  رونیکه از کالس بزنم ب خواستمیتموم شد ، از جام بلند شدم ، فقط م درس

 هی،  یکیکوله ام خورد به  رونیخواستم از در کالس برم ب نکهیخودم رو به در رسوندم ، هم عیسر يبا قدمها

 سرم پشتبهار و خاك و درخت ، برگشتم  يام ، بو ینیتو ب دیچیعطر پ

 هیگال یشد کل یچ دونمی، نم ستین ياری، مطمئن بودم که ع هیچ شیلینبود فام ادمیرو به روم بود و  انوشیک

 تو صدام ختیر یناراحت یتو نگام ، کل ختیر

 لب گفتم ریز

 دیببخش-
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بود ؟ چرا  یانگشت خال نیانگشت حلقه ام بود ، چرا ا ياراده رو ی، دستم ب رونیو از کالس انداختم ب خودم

به پسر مردم ، چرا حواسم به کوله ام نبود ، چرا اون پسر  زدمیشده بودم ؟ چرا زل م نیشده بود ؟ چرا ا یخال

 کردیافرا اومد که داشت صدام م ي؟ پست سرم صدا زدیعطر الگوست م

 پشت سرم برگشتم

 دیپرس

 افتاده ؟ یاتفاق زمیعز-

 بود یمودب و اجتماع يادیجان ، ز پکی، ا زمیعز گفتیم شهیهم

 کردم زمزمه

 خونه خسته ام رمیم-

 بعد میبخور يزیچ هیبوفه  میبر-

 حرفش يتو رفتم

 ستمیرو به راه ن ادیشم ابرو بوفه ، من ز-

 پس منم همراهت-

 زدم لبخند

 برو بوفه-

جمله  هی نیرو برداشتم و توش هم دمیخونه سر رس دمیرس نکهیرو فرستادم بوفه و خودم برگشتم خونه ، هم افرا

 رو نوشتم

 که برگشت خونه از همون دم در شروع کرد به بلند بلند حرف زدن افرا

خودم که اصال  يها يهامون چقدر خوبن ، بر خالف ورود ي، چقدر خوب بود ، هم ورود يموندیکاش م يوا-

 اومد یازشون خوشم نم

 خوردش یحرفش رو ادامه بده ول خواستیم

 ورهباعث شده که حرفش رو بخ یچ نمیرو اوردم باال بب سرم

 کرد زمزمه

 چشات چرا قرمزه ؟-

 تکون دادم يزدم و سر يلبخند
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 دیرو به روم کوله اش رو گذاشت کنارش و نگام کرد ، پرس قایدق نینشست رو زم افرا

 ؟ یباش مییچرا قبول کردم تو همخونه ا یدونیم-

 به عالمت ندونستن تکون دادم لبخند زد و گفت يسر

تفاوت به خونه نگا  یجور ب هیاومدن  یها م يسر هیماسک بودن ،  نجایاومدن ا یکه م ییچون همه اونا-

و دنبال گرد و خاك  دنیکشیدست م لیاومدن و به وسا یتعدادشون م هی ستین یچیانگار که ه کردنیم

 کردنیرو نگا م لیوسا مدناو یعده م هیداره و  ازین يکار زییکه خونه به تم کردنیلب زمزمه م ریو ز گشتنیم

رو که من توش  يخونه ا نهیروش گرد و خاك بش ذاشتمیرو که من نم ي، خونه ا ارنیب لهیوس دیبا گفتنیو م

،  دنیدیبود رو کم م یمشترك هم کاف یزندگ هی يبرا یاش حت لهیرو که وس يحس گذاشتم خونه ا یکل

بعد  دونستمین ، م، ماسک بودن همه همه همه شو ادنینشون بدن که ز خواستنیکم نبود ، اونا فقط م یچیه

، اما تو که  زهایچ یلیو ماسک خ يماسک پولدار یها هم ماسک خواهند بود ماسک غم ماسک شکست خوردگ

به هم ،  يچسبوند یقفلشون کن نکهیو دستات رو بدون ا ی، رو مبل نشست ي، با لبخند به خونه نگا کرد ياومد

حس  یستیحس کردم دروغ ن یستی، حس کردم ماسک ن یلکسیچقدر ر یاروم درچق يحس کردم چقدر ساده ا

 و خودت یکردم قراره خودت باش

ماسک  نشونیسراب تر نشونیبودم ، مبهم تر نشونیکردم و تو ذهنم با خودم فکر کردم من دروغ تر نگاش

 نشونیتر

 ادامه داد کردیشده اش رو نگا م کوریمان يهمونطور که داشت ناخونا افرا

و ... نباشه  یکیرو مد بودن هر روز با  يغم برنداره ، برا پیرو مد بودن تر يکه برا استمخویهمخونه م هیمن -

همه کارام اشتباهه همه انتخابام اشتباهه همه شناختام  کنمیکه حس م ي، طور یتو خودت ياومد یشما از وقت

 اشتباهه

 چشام رو بستم و گفتم نییرو انداختم پا سرم

 یهمه رو بشناس یتونینم یباش یهر چقدر هم ادم شناس خوب-

 خونمیرو از تو نگاه م ییزایچ هی یول تونمینه نم-

 و دوختم بهش و گفتم نگاهم

 ینیبیم یتو نگاه من چ-

 کرد زمزمه
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 غم-

 ؟ یچ گهید-

 بغض-

 ؟ گهید-

 شکست-

 زدم لبخند

 ، دیزد و پرس پلک

 ؟ میبرس یها قرار به چ یچ گهید نیبا ا-

 یزندگ دی، با ادما با شترهی، اما تجربه من ب کترمی، من از شما کوچ گهیرو نم یچنگاه هم همه  نیا نکهیا به

 یتا بشناس یسفر کن دی، با یتا بشناس یکن

 ادامه دادم اروم

 شناخت شهینگاه نم هی، با  یتا بشناس يسقف بر ریز دیبا-

 من درباره شما اشتباه نکردم-

 دمیرو بستم و پرس دیتو دستم بود ، سر رس دی، نگاهم به سر رس دمیکش قینفس عم هی

 ؟ شونی؟ چطور شناخت نییهستن ؟ چور ادما ایهامون ک يخب همورود-

 کرد و گفت نگام

 االن جهت بحث عوض شد-

 تکون دادم و افرا گفت يسر

 رو بشناسم هیبود وقت نشد بق شونیکیحواسم به -

 زدم و گفتم لبخند

 خب ؟-

رو رفته ، از ما دو  شیداره مثل من ، دوتا بچه ان ، سرباز کیژنت سانسی، ل بایشک شیلیفام انوشهیاسمش ک-

 گردهیو دنبال همکار م زنهیم یطب صیتشخ شگاهیبزرگتره ، داره ازما یسه سال

 خب ؟-

 هیپزشک ي، مهربونه ، خواهرش دانشجو هی، تهران کهیو پ کیش یلیجنتلمنه ، خ یلیخ-
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 گفت یجالب یلیکرد و گردنش رو کج کرد و با لحن خ مکث

 مجرده-

 پت و پهن تر شد و گفتم لبخندم

 ؟ شیشناخت يچه طور-

 شد و گفت يحد

جمعش کنه  یکیباشه ، اما اگر  یکی بندیکه پا ستین یتنش دوست دختر عوض کرده ، ادم يرنهایاندازه پ-

 شهیمرد خانواده م

 يساعت امار رو در اورد هی نیهم تو

 ارمیکه امارش رو به دست اوردم خودش رو هم به دست م نطوریاره هم-

ساعته  هیاما نشد ، ادما  نییاراده سرم رو باال اوردم و نگاش کردم ، اب دهنم رو خواستم بفرستم پا یلحظه ب هی

روز  یکی، من با  شناسنیادما م زننی، ادما حرف م ارنیساعته امار در نم هی، ادما  کننیرو انتخاب نم یکی

 هی ریداد نشناختم باهام رفت ز ادی ینشناختم بهم رانندگ رونیحرف زدم نشناختم باهاش رفتم ب يخواستگار

 بودم دهیند یشکل نیسقف نشناختم ، ادم ا

 گفت رونیبره ب شدیهمونطور که از جاش بلند م افرا

رو که بخوام خودم به دست  یباشم ، من کس تو خونه و منتظر خواستگار نمیکه بش ستمین ییمن از اون دخترا-

 دنبالم و سرم چونه بزنه ادیتو خونه تا ب نمیشی، نم ارمیم

 و بعد برگشت و گفت رونیدر اتاق رفت ب از

 تو گروهش میری، ما هم م انوشیبا ک میفردا صبح قرار دار-

 بله ؟-

 شگاهشیازما يبرا گردهیگفتم که دنبال ادم م-

 کردمیکه فکر م ياز من باشه در رو بست و رفت ، و من جا موندم تو افکار دختر یمنتظر جواب نکهیا بدون

 ... شدیالگوم م دیافتادم ، افرا نبا ایلیا يحرفها ادیزرنگه ،  یلیخ

که  نهیرو بب يدختر انوشیو ک نمیرو بب انوشیفردا برم ک نکهیفکر کردم ، به افرا هم فکر کردم ، به ا انوشیک به

 پوزخنداش يبرا يکرده به سوژه ا لیکه روز اول دانشگاه خودش رو تبد نهیرو بب یزن انوشیک... نه نه نه . ..

 کردم زمزمه
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 يریجا نم چیفردا ه تو

 زنگ زد میو با افرا صحبت کنم که گوش رونیجام بلند شدم برم ب از

 و بابا و مامان ایلیشماره ام رو نداشت جز دختر عموم و ا یکس

 رو برداشتم یگوش

 بهیشماره غر هی

 دادم جواب

 الو ؟-

 از پشت خط اومد یاروم ينفس ها يصدا

 الو ؟-

بودم و  دهینفس هاش رو شن يسال صدا 5 کی، من نزد ستیمحمد جواد ن دونستمیتخت ، م يرو نشستم

 ستیهمونقدر که مطمئن بودم االن روزه همونقدر هم مطمئن بودم که محمد جواد ن

 و قطع کنمر یگوش خواستم

 پشت خط گفت يمردونه ا يصدا

 الو ؟-

 بله ؟-

 خانوم روح پرور ؟-

 بله-

 شما ؟ یخوب-

نشون بدم ، در جواب احوال  الیخ یکردم خودم رو ب یرو شما اشنا بود ، لحنش هم اشنا بود ، سع دشیتاک

 گفتم شیپرس

 یمرس-

 یکه نشناخت دونمیم-

 دیدرست حدس زد-

 يدهکارچتر بهش ب هیکه هنوزم  یکی-
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 بهیغر هیتختم چتر  ریباشه ، ز دیتختم با ریکردم ؟ احتماال ز کاریو با خودم فکر کردم چترش رو چ شناختمش

دست مردونه بود و اومده بود رو سرم و نذاشته  هیکه همراه  يساله ، چتر 5چتر که عمرش  هیجا خوش کرده ، 

سرم ، همون چتر که صاحبش بهم گفته بود  يبون باال هیسا هیسرم ،  يباال هیسا هیبشم ، شده بود  سیبود خ

که  يتخت بود ؟ چتر ریکه باهاش عاشق شده بودم باهاش فارغ شده بودم ، چرا هنوز ز ي، چتر خوادمیکه م

 مرد لمسش کرده هیکه دست  يچتر ده،یادوکلن مردونه م ي،که بو هیمردونه است ،که مشک

 دیپرس

 ؟ یهنوز پشت خط-

که  يتختم بود ، مرد ریهنوز ز رمیشده بود تا از همسرم طالق بگ لمیکه وک ينم ، چتر مردحرف بز نتونستم

 بود که شوهرم هم ولم کرده ، دهیولم کرده بود و فهم

حقارت چنگ انداخت تو گلوم و همه حسم رو تو مشتش گرفت ، فشرد ، فشرد و بعد که حسم کامل  حس

 تومور ، تومورم حجم گرفت هیمچاله شد ، حس حقارتم شد بغض ، بغضم شد 

 سوخت گلوم

 سوخت پلکام

 حلقم مزه گس و زهر مانند بغض رو گرفت ته

 رو تو دستم فشار دادم ی، گوش ختنی، اشکام ر دیصدا اما دردناك ترک یب بغضم

، که دارم درد  زمیری،که دارم فرو م شکنمی،که دارم م زنمی، که دارم زار م زدنیمنقطعم داد م ينفس ها يصدا

 کشمیم

اروم کردم ، حقارت درد داشت ،طالق درد داشت  هیتخت و دردم رو با گر يرو خاموش و پرت کردم رو یگوش

 درد داشت یزندگ نیاصال کل ا... 

 کشمیهمه شون درد داشتن ؟ همه شون بغض داشتن ؟ نکنه فقط من دارم درد م گرفتنیادم که طالق م نهمهیا

 را خودم بزرگش کردم ؟و ب نی؟ نکنه من ا

 کردیپدرم به خاطرش من و از خونه اش پرت نم. گفتیاگر بزرگ نبود که برادرم به خاطرش دروغ نم... نه

 ، رونیب

 که شدم با خودم فکر کردم اروم

 ؟ ریشماره ام رو داده به ام یک
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 دوباره بلند شد میگوش يصدا

 اومده بود جیمس

 رو خوندم جیمس کردیرو تار م دشیبازم که اشک د مهین يچشما يرو برداشتم و از ال یگوش

 ؟ ياز من منزجر انقدر

 ؟ ياز من متنفر انقدر

 ؟ دمیازارت م انقدر

 

 رو گرفتم دستم و براش نوشتم یپشت دستم اشکم رو گرفتم و گوش با

 کمم یلیکه خ ياریم ادمی تو

 کردم پاکش

 زنگ زد یو بستم دوباره گوش چشام

 دادم جواب

 الو ؟-

 ؟ يتربه-

 بد نبودم-

 دمیکرد و پرس سکوت

 ؟ یگرفت یشماره ام رو از ک-

 ایلیا-

 دنیخند زدم و پرس شین

 که شماره خواهرش رو بده دست تو ؟ رتهیغ یانقدر ب-

 دمیتر ند رتیاز برادرت مردتر و با غ-

 دمیبود ، پرس قشیبرادرم ال یکنه ، ول تیانقدر سفت و سخت از برادرم حما کردمیخند زدم ، باور نم شین

 االن شماره ام چرا دستته ؟-

، خودت هم که  خورهی، اون خونه به درد تو نم خوادیزنگ زدم بهت بگم که فروزش همچنان خونه رو م-

 و از شرِ خوابگاه و يخونه برا خودت بخر هیبا سهمت  یتونی، م یتهران
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 تو حرفش و گفتم رفتم

رو که محمد جواد بهم داده بود رو  ی، من پول اوردمیبود با خودم ن دهیرو که محمد جواد برام خر ینیمن ماش-

رو هم  میبیکه مهرم بود پا نذاشتم ، به جهازم هم دست نزدم ، پول تو ج يخونه ا يدست بهش نزدم ، من تو

 ؟ کنمیم ابرو پول اون خونه حس لونیاپس هی، به نظرت  بمیگذاشته تو ج ایلیا

 دیپرس

 فورتره اره ؟محمد جواد از منم من-

 شهیگناه بودن شما نم یب لهیدل نیاون حرف نزده رفت ، اما ا يو حرف زد ياون گناهکارتره ، چوت شما اومد-

 ایشما گفتنت از رو حرصه  نیا دونمیشما ؟ نم-

 هیگ بهیاز رو غر-

 پکیا-

 یروت شد زنگ بزن-

 خوادیکه صالحت رو م یلیکه ترکت کرده بهت زنگ نزدم ، به عنوان وک يمن به عنوان دوست پسر گناهکار-

 زنگ زده

 خوادشیچرا ؟ چون محمد جواد م یدونیم. ،همه همه اش رو  خوامیصالح ؟ من کل اون خونه رو م-

 پکیا-

 صدا کنه کیکه موکلش رو به اسم کوچ دمیند یلیوک چیه-

 دمید یلیمن خ-

 خوامیو سهم محمد جواد رو م دمیو طالهام رو م نیو ماش من همچنان رو حرفم هستم ، خونه-

 یانقدر اسمش رو تکرار نکن شهیم-

 مونهیتو شناسنامه ام و رو زبونم م میاسم اون تو زندگ ییچه نخوا ییچه بخوا-

و  لیوک نی، ا ستیانقدرا هم برام جالب ن یو موکل لیرابطه وک نیکرد و من با خودم فکر کردم ، ا سکوت

دوست داشتن محمد جواد هم فکر کردم ، من با عشق  لی، با خودم به دل ارهیم ادمیمحمد جواد رو  یموکل

باعث شد که  ینداشتم ، چ اجقبل ازدو ینداشتم ، من دوست یطوالن يازدواج نکرده بودم ، من نامزد نیاتش

نفس  يبا نوازشاش با صدامحمد جواد انقدر برام خاص باشه ؟ محمد جواد کم کم من و عاشق کرد ، با حرفاش 
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کردنم ، محمد جواد کم کم  تیکردنم با کمک کردنم با حما نیسرم با تحس يموها يرو يهاش با بوسه ها

 ...شد  یبرام عادت شد عشق شد عالقه شد بت شد حام

 دوباره اومد ریام يصدا

 ؟ شیفروشینم-

 خرمشیم-

 هم تکون داد يکردم پشت تلفن لبخند زد حس کردم سر حس

 دیسپر

 ؟ هیاش چ هیاون خونه قض-

 داشته باشه ؟ يا هیقض دیبا یکنیچرا فکر م-

 نه محمد جواد يکردن تو اون خونه ا یچون نه تو ادم زندگ-

 زدم و گفتم لبخند

 شیبازیم ای شیبریم اینداره ،  يکجه ، مساو یاش مثل کشت هیاون خونه قض-

 کج ؟ یچرا کشت-

 چون قانون نداره-

 ؟ شییخوایم یمتیبه هر ق یعنی-

 یمتیبه هر ق-

 ینگرش نداشت یمتیمحمد جواد رو چرا به هر ق-

 باال بود یلیخ متشیق-

 چقدر بود ؟-

 تمیکل غرورم ، همه شخص-

 و اون خونه ؟-

 میشیو اب از شرش خالص م سهیکه هر روز با ک هیاندازه چرك کف دست متشیق-

 کشنیها حسرت اون چرك کف دست رو م یلیخ-

 کشنیرو م زایچ یلیرت خها حس یلیخ-

 رهیبارش نم ریفروزش ز-
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، من  شنی، ادما با دوستاشون شناخته م ادیبه فروزش بگو من گفتم ، پشت محمد جواد در ن یول...  رمیمنم نم-

 اون و مرد شناختم

 ؟ يحرفا رو زد نیپشت سر منم ا-

که  يزد ، اما محمد جواد یحرف شدیبهش، نم دهیارسالن چسب هیاسمت  دونستمینم یکه حت ییپشت سر تو-

 ؟ میبحث و تمومش کن شهیم... 

 زنگ بزنم ؟ یگاه شهی، م ستین يچاره ا یعنی،  میکنیباشه ، تمومش م-

 نه-

 چرا ؟-

 بشه ؟ یکه چ یزنگ بزن-

کرده  دای،قندم رفته باال، کبدم مشکل پ شهیم نییباال پا میچرب دایخونم باهات صحبت کنم ، جد شیدرباره ازما-

 زهیری،موهام م

 دمیتو حرفش و پرس رفتم

 ؟ کنهیکف دستتم عرق م-

 االن عرق کرده-

 یکن هیکارت و توج ياریبه خودت فشار م يدار يادیکه ز نهیا يبرا-

 گرفتم يزیچ یفک کردم مرض-

 کردم سکوت

 کرد سکوت

 رو شکست سکوت

 نه ؟ میبزرگ شد يادیز یواشکی يو حرف زدنها هایبچه باز نیا يبرا-

 میحرف بزن یواشکیهم نبود که باهاش  یلیموبا یاونموقع حت-

 االن هست-

 ستیبراش ن یلیاما دل-

 شهیم دایپ-

 شه دایپ خوامیمن نم-
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 ؟ یادما رو ببخش یتونینم-

 ببخشم خوامینم-

 چرا ؟-

 شهی، قبل از شما محمد جواد شامل عفو م لیوک يچون اقا-

 طبق کدوم قانون ؟-

 قانون عشق-

 ؟ هیچ یدونیم شیخوب کیتو شهر کوچ یزندگ-

 ؟ یچ-

 شنیادما توش محو نم نکهیا شنیادما توش گم نم نکهیرو دارن ، ا گهیهمد دنیادما فرصت هزاربار د نکهیا-

 شنیکمرنگ م یول-

 شنیم دهید شهی، هم شنیم دهید-

 ؟ میکنیم کاریچ میاالن دار-

 زنهیبا موکلش حرف م لیوک هی-

 ؟ يخوندیکالت مهم و يبا من بود یوقت-

 دانشجو حقوق بودم-

 ؟ يچرا با خانواده ات از قانون و تبصره حرف نزد-

 که من خونده بودم فرق داشت یچون کتاب قانونشون با کتاب قانون-

 ؟يچر از راه در روهاش استفاده نکرد-

 بار اشتباه رو دارن هیادما حق -

 ؟ یکنیرو محکوم نم شهیم تیکه بار اول مرتکب جنا یشما قاتل لیوک ياقا-

 کنمیدفاع م کنمی، محکوم نم لمیوک ستمین یمن قاض-

و تو  ستیو موهاش تو ن ستیکه چادر سرش ن يدفاع از زن مطلقه ا يبرا یاالن که کتاب قانون رو از حفظ-

 ؟ یکنیاماده م يا هیدانشجوئه چه دفاع بیشهر غر

 مردتره ياز هر مرد گمیم-

 ؟ خوادیکه هنوزم شوهر سابقش رو م یگیم-
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 بندش نیبه ا خورهیتبصره م-

 ؟ يکردیم کاریبا خودت چ يبود ایلیا ياگر جا-

 کرد سکوت

 دمیپرس

 قطع کنم ؟ شهیم-

 زنگ بزن بپرس یداشت یمن تهران درس خوندم ، هر مشکل-

 خداحافظ. اوهوم -

 دارید دیبه ام-

به گذشته به محمد جواد ، همون  دمینذاشتم ، چشمام رو بستم ، پر کش نیرو زم یرو قطع کردم اما گوش یگوش

 گفتیم دی، با تاک نمتیبیزود م کردمیو من زمزمه م دارید دیبه ام گفتیخداحافظ م گفتمیموقع ها که دم در م

،  شدیم االن تو دلم داشت کم رنگ کم رنگ دنشید دیاما ام دارید دیزوده زود ، روز اخر هم گفته بود که به ام

 هر روز کم رنگ تر ،هر روز محو تر

 و منم نه نگفتم میصحبت کن انوشیبا ک میکه افرا گفته بر مشدیصبح بود و باورم ن 11 ساعت

 میتا بر شمیواماده م رمیگیمثل بره رامش شدم و گفتم دوش م شدینم باورم

 ادمی شیلیکه هنوزم فام یانوشیک شگاهیازما يتو ستیبود که بهش گفتم قرار ن نیتونستم بکنم ا کهیکار تنها

 کار کنم ستین

 دانشگاه ؟ يبابات اومد بیج دیبه ام دیپرس

 برادرم بیج دیگفته بودم که به ام دیمن با تاک و

 فیو رفتم سمت ک دمیپوش شرتیو ت نیج هی،  دمیرو سشوار کش میپرکالغ يو موها رونیحموم اومدم ب از

 اوردم و به خودم خدمت کردم رونیضد افتاب از توش ب هیمداد و  هی،  شمیلوازم ارا

 يبرداشتم و رفتم تو یو شال مشک يهام رو کامل دادم باال ، مانتو کله غاز يسرم بستم و چتر يرو باال موهام

 ،ییرایپذ

شده و اتو  يکه رو به روم بود ، با اون موها ییمات از جاش بلند شد ، افرا دیمن و د نکهیمنتظرم بود ، هم افرا

 دادیحجم دهنده و رژ گونه ،شاد تر و قشنگ تر از معمول نشون م ملیر

 دیپرس
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 انشاهللا ؟ دیبریم فیعزا تشر-

 چطور ؟-

 کم به خودت برس هی-

 راحتم ينطوریمن هم-

 من ناراحتم-

 زدم و گفتم لبخند

 میبر-

 نمیبب نیبش-

 افرا میبر-

رو بده  لیاومد ، انتظار داشتم وسا رونیب شمیلوازم ارا فینگام کرد و رفت سمت اتاق خوابم و با ک یعصب افرا

مبل و شروع  يو من و نشوند رو زیم يرو ختیرو ر لیکن اما بر خالفه تصورم وسا شیدستم و بگه برو ارا

بود  نیا هیبود و حسم شب میروز عروس گهینفر د هیشدن توسط  شیتجربه ام از ارا نیکردنم ، اخر شیکرد به ارا

چند  يقبل از من به صورت و مژه ها ودنستمیبود که نم یشیارا لیکه تو اتاق عمل هستم و نگاه نگرانم به وسا

 خورده گهینفر د

رنگ  ياز اون ادمکها یکی هیشب دیخواهم شد ، شا یچ هیکه شب مدونستمیو ن کردیم شمیحاال افرا داشت ارا و

 يو مجرد یزگی، ماسک دوش صورتم ماسک بزنم يبشم و رو ابونیخ يشده تو

 به افرا گفتم رو

 ستین ياز ضد افتابم خبر یحت گهیو د شورمیپر رنگ باشه صورتم رو م شمیارا-

 زد و گفت لبخند

 زنمیچشم خانوم کم رنگ م-

محمد جواد  ادی،  کردیم شمیداشت ارا قیکه دق کردمیکردم نه نق زدم نه لبخند ، مات داشتم نگاش م سکوت

، محمد جواد ،  ادیاندازه هم در ب ونشیافتادم که موقع بستن بند شنلم چقدر حواسش جمع بود که دوتا گوشه پاپ

 ؟ یرفت یداشت چطور شد که گذاشت تیشنلم هم برات اهم ونیپاپ یکه حت ییتو

بود به سرو  دهیرو مال فمیک يتو شیهفت قلم لوازم ارا يهمه  بایکردم حواسم رو جمع افرا کنم ، تقر یسع بازم

 شده باشه یاودم راض میصورتم و به نظر ن
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 یدانشگاه يپسر جزو کارا هیکه مالقات با  یکنیخط قرمزات رو رد م يزدم که دار بیذهنم به خودم نه تو

 ، به خودم گفتم قرار شده که افرا الگوت نشه ستین

 گرفت جلوم و گفت نهییا هی افرا

 چطوره ؟-

 رو پس زدم و گفتم نهییا

 میبر-

 گفت

 نهییا-

 من کارت و قبول دارم-

 رو دوباره گرفت جلوم و با اصرار گفت نگا کن نهییا

 غیحواسم بود که رژم پر رنگ نشده باشه و رژ گونه ام ج یدقت نکردم ، ول شمیبه ارا ادیز

 بافتم گذاشتم بیه دستام رو تو جاراد یزد و من ب يزییسوز پا م،یشد ادهیکه پ نی، از ماش میاژانس زنگ زد به

، سرم رو باال  کنهیم کیسالم و عل یکیافرا داره با  دمیکه شن شمردمیبود و داشتم قدمهام رو م نییپا سرم

 رو به رومه ، انوشیک دمیاوردم و د

چهارخونه مردونه اش بود و بعد سر خورد اومد  رنیپ زونیثابت بود که او شیتمام فرم مشک نکیع يرو نگاهم

 يخاطرات دورم کنن نگاهم رو از ساعت گرفتم و رو نکهیساعت سواچش ثابت موند و قبل ا يتر و رو نییپا

، موهاش رو داده بود باال ،  باالتر، دوباره نگاهم رفت  شیبه کفش رسم دمیو رس نییشلوار کتانش سر دادم پا

 نگاهش سمت افرا بودلبخند رو لبش بود و 

 گفتمیم کردمیم فشیکلمه اگر تعر هی تو

 جذاب

 دستش که دست افر توش بود ثابت موند يتر و رو نییاز صورتش اومد پا نگاهم

 یلیخ بمیدستم تو ج يبعد دستش اومد سمت من ، قرار بود باهاش دست بدم ؟ با خودم فکر کردم که جا و

 بهتره

 يتو کردیادم من و غرق م نیساعت سواچش ، ا يشد رو دهیکش وشانیدست باز شده ک يبه جا نگاهم

 نکیاز محمد جواد بود ، عطرش ساعتش و چشاش خارج از اون قاب ع يکه توش رد یخاطرات
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 نیتو ا دیبا دونستمی، نم کردمیهمچنان رو هوا مونده بود و من داشتم به ساعت سواچش نگا م انوشیک دست

 بگم یمواقع چ

 اروم زد بهم یلیسقلمه خ هی افرا

 دستش يرو نییو بعد سر خورد اومد پا انوشیک يشد سمت افرا و بعد برگشت سمت چشا دهیکش نگاهم

موهاش و بعد  نیرفت ب انیبه عالمت نه تکون دادم و دست رو هوا مونده ک يدهنم و قورت دادم و بعد سر اب

 پوزخند ، دمیخند ؟ شا شیلبش ، لبخند بود ؟ ن يلبخند نشست رو هیو با بازدمش  دیکش قینفس عم هی

 گفتم يجد یلیخ

 کیفنات ،یمن امل ، عقب مونده ،جهان سوم-

 دستش رو تکون داد و گفت انیک

 که به خودتون مربوطه يدیبا عقا دیادم هست هینه نه نه شما -

 بهتره بمیدستام تو ج يهمچنان مطمئنم که جا یشماست ، ول دیام متفاوت با عقا دهیبله ، عق-

 زد و گفت لبخند

 نگفتم يزیمنکه چ-

 لب گفتم ریافرا نگا کردم و ز به

 شمینم تییابرو یبعد موجب ب يسر-

 گفت انوشیباال انداخت و رو به ک ییابرو افرا

 ؟ یزنیم میو ج یکنیخب ؟ شما مهمون دعوت م-

 لبخند زد و گفت انوشیک

 لو رفتم ؟ انقدر تابلو بود ؟-

 گردنش و اروم و مردد گفت شتیفت پر دستش

 ؟ میصحبت هامون رو ادامه بد هیتو و بق میبر دیموافق-

و فقط با افرا صحبت  کردی، فقط به افرا نگا م کنهیمن رو حساب نم گهیکه نگاهش کردم حس کردم د قیدق

خط  ستیاون ل يتو، انقدرا هم مهم نبود ، بود ؟ در هر صورت من اومده بودم که بگم اسم من رو از  کردیم

 یبود و اسم یستیجور شده بود ، البته اگر ل تیبزنه و االن موقع
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هم پشت  انوشیو ک میبه نشونه دعوت کردن اومد باال و من و افرا جلوتر از اون حرکت کرد انوشیک دست

بدم  شنهادیبهش پ تونستمیرو نوازش داد، م مینیکه رد شدم عطرش ب انوشیسرمون حرکت کرد ، از کنار ک

 عطرش رو عوض کنه و در عوض من تا عمر دارم نه عطر بزنم و نه شامپو خوش بو ،

 باشه شگاهیکه احتماال قرار بود ساختمون ازما میشد یساختمون وارد

کنه اما  يدوست نداشتم کنجکاو نکهیبود ، نگاهم با ا یعال یتخصص یطب شگاهیازما هی يو فضاش برا متراژ

اونطرفتر  ی، و کم یشناس کربیکه روش نوشته بود م ی، به اتاقک دیشکیجا سرك م و به همه کردیم يکنجکاو

 دخورده بو يریکه روش اسم اتاق خونگ يو در يبا تابلو هماتولوژ یبه اتاق

دفتر بود و  هیشب شتریاتاق که ب هیبه  میدیجوالن ندن ، رس نجایکردم نگاهم رو بدوزم به کفش هام تا ا یسع

 رو به افرا گفت انوشیک

 دیبالفاصله پرس انوشیو ک میبه منم ربط داشت ، با افرا نشست دیی، مطمئنا اون بفرما دییبفرما

 ؟ وهیابم اینسکافه  ییچا

 گفت نسکافه و من زمزمه کردم افرا

 یچیه یول یمرس-

کرد ،  هم نفسش رو فوت انوشیو همزمان با نفس خودم حس کردم ک دمیکش قینفس عم هیبند حرفم  پشت

 بود یامل عصب یدختر شهرستان هیاومد ، از دست  یبه نظر م یسرم رو اوردم باال و نگاهش کردم ، عصب

 دیپرس انوشیک

 ؟ دیخوری؟ م یاب چ-

 نیداشتم ب ياومد ، اما حس بد یخود عنق خوشم نم نیتا فقط گند بزنم و عنق باشم ؟ از ا نجایبودم ا اومده

ازشون  یو بدون یو لبخند بزن یاون صندل يرو ینینبود که بش ی، حس خوب یدوتا بچه به روز پولدار تهرون نیا

از جنس  یو بدون ستنیخانواده ات مثل خانواده اونا پشتت ن یبدون یشهرستان یبدون يمطلقه ا ی، بدون يکمتر

 یستیاونا ن

 زدم و گفتم لبخند

 یمرس دیاگر لطف کن-

 کنه هیکردم نگاهم فقط دوخته بشه به دستام تا افرا فرصت نکنه با چشاش گال یسع
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روبه رومون  یصندل ياتاق و بعد رو ينسکافه برگشت تو وانیل هیو  یبا دوتا اب معدن قهیبعد از چند دق انوشیک

 دینشست و پرس

 خب ؟ چه خبرا ؟-

 تکو داد و گفت يو بلند کردم ، طرف صحبتش من نبودم افرا بود ، افرا سر سرم

 خبرا دست شماست ،-

 هیخال هی، خال ستین یچیدست من ه-

 دستش و گفت يافرا باز کرد و انگشت افرا رفت رو يدستاش رو جلو انوشیک

 کنهی، بخت و اقبال بهت رو م یزنیبزرگ م شگاهیازما هیدستت ،  ادیپول گنده م هیخط عمرت بلنده ، -

 خنده و گفت ریبا صدا زد ز انوشیک

 ؟ یچ گهیخب ؟ د-

 خورهیگوشت خوار کل پوست و گوشتت رو م يباکتر هی یشیکچل م یشیم ریپ-

 خب ؟-

 دفترت حتما استخدامشون کن انیدوتا کارمند خوشگل م-

 افرا رو نگا کرد و افرا گفت انوشیک

 شده دیاستخدام دوتا کارمند تاک يرو-

 دمیبه افرا پرس رو

 ؟ هیافرا جان ، کارمند دوم ک ییدوتا کارمند شما نیاز ا یکی-

 باال انداخت و گفت ییابرو افرا

 نشسته شمیپ-

 ستین ينشسته ادم کار شتیکه پ یکس-

 شهیم-

 میتو خونه صحبت ها رو کرد-

 صورتم ياومد رو انوشیک نگاه

 ؟ دیکار نکن نجایچرا ا-

 با کار کردنش مشکل دارم. مشکل ندارم  نجایبا ا-
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 که کار کنن نهیهمه دانشجو ها تالششون ا-

 ستمیمن جزو اون همه ن-

 همه مردا ؟ ای ادیفقط ازمن بدتون م-

 ؟ من ؟ از اون ؟ از همه مردا ؟ ادیخند نشست تو صورتم ، فک کرده بود ازش بدم م شین

 ادیاز شما هم بدم نم-

 هیرفتارتون کامال تهاجم یول-

 ابروم رفت باال-

 کردم زمزمه

 یتهاجم گنیتو جنگل م وونیبه رفتار ح-

 دوتاشون مات نگام کردن هر

 هنوز تو دستم بود يازش خوردم ، بطور یرو برداشتم و کم زیم يرو یمعدن اب

 گفت انوشیک

 ییجورا هیبود که  نیمنظورم ا... نداشتم  ياصال منظور بد یعنی...  ستین دیکنیمنظورم اون که شما فکر م-

 و زیمرد ست

 و اوردم باال و گفتم سرم

، بعد از  نمیبیادم م تشونی، من همه رو جدا از جنس يا گهینوع د چیونه ه هینه تهاجم زهینه مرد ست... رفتار من-

 نیو به ا تیادم نیبه ا يا گهید يپسوندها هیمونث و بعدش  ایمذکرن  نکهیا تیبه جنس میرسیادم بودن تازه م

هستن و  یهمکالس هی، افرا جان هم  يورود هم هیو  دیهست یهمکالس هی، شما  شهیاصافه م تیو زن تیمرد

 ، مردا هم مردن يهمخونه ا هی

 ادامه دادم دیتاک با

 فقط مرد-

همسر سابقم و  یکیبرادرم و  یکیمردا پدرم بود  نیاز ا یکیدستم کردم ،  يتو یرو دوباره زوم اب معدن نگاهم

 ایلیمن، من رو نابود کرده بودن ، فقط ا یزندگ يو دوست پسر که رو اونم مهر اسبق خورده ،مردا لیوک یکی

بهم بگه  یکیاجازه بدم  شدینم لیدل یول...  دبو دهیبخش ییروشنا یکم کیو تار اهیس یزندگ نیاومده بود و به ا
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خط قرمز داشتم ، مردا داخل خط قرمز وارد  هی، من فقط حصار داشتم ، نه حصار نه ،  زیمرد گر زیمرد ست

 ذاشتمیخط فراتر نم نیو من هم پام رو از ا شدنینم

 نیهم

 دمیرو شن يباز شدن در بطر يصدا

 رو باال اوردم سرم

، از جاش بلند شد و  زیرو گذاشت رو م یخال يو بعد بطر دینفس سر کش کیرو  يبطر يکل اب تو انوشیک

 گفت

 ؟ دیندار لیم يزیشما چ ارمیخودم اب ب يبرا رمیمن م-

 رونیاز ما باشه از اتاق زد ب یر جوابمنتظ نکهیاز ا قبل

 زد ، نگاهش رو انداخت به من و گفت ياز رو حرص پوزخند افرا

 يدی، دو روزه جفتمون و دق م يدیدو روزه دقش م-

 کردم زمزمه

 دیتون رو بکن يکار يبحث ها دینیخونه ، شما دو تا بش رمیمن م-

 رو ماساژ داد و گفت شیشونیبا دستش پ افرا

 نیسنگ ییبمونه چشم تو چشمت بدوزه و حرفها نجایهم تونستی، و گرنه م یتا تو اروم ش رونیاز اتاق رفت ب-

 تر از حرفات رو بارت کنه

 میما تو خونه صحبت هامون رو کرده بود. افرا جان  ییاتفاقات شما نیمقصر تمام ا-

 ياگر برا یارشد حت يدانشجو هی يبرا یتخصص یطب شگاهیازما هیخوبه ، کار تو  یلیشروع خ يکار برا نیا-

 سابقه کار کن يپول کار نکن برا يسابقه خوبه ، برا يپول هم نباشه برا

 برسم جهیموضوع خودم به نت نیاجازه بده درباره ا-

 لبش رو به دندون گرفت و خودش رو با هم زدن نسکافه اش سرگرم کرد افرا

 افرا در اومد ي، ناخونم رو به دندون گرفتم که صدا یعصب یلیبودم خ یعصب

 ؟ یکنیم کاریچ يبا ناخونات دار-

 گفت دیسمتش و با تاک برگشتم

 ناخونات رو خراب نکن لطفا-
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 و گفتم نییرو اوردم پا دستم

 برم خوامیمن واقعا خسته ام ، م-

 راه نباش مهین قیرف-

 که فقط خودم متوجه شم گفتم يلب طور ریز

 راه بودن مهین شهیهم قامیم نه بلکه رفمن خود-

 اتاق يبرگشت تو انوشیچقدر گذشت که ک دونمینم

 هم توشون زده یچنگ هی سشیکه با دست خ زدنینم دارش داد م يبه سرو صورتش زده بود و موها یاب

 که ساعت سواچش جلو چشمم باشه شدیتا زده اش باعت م ينایرو به رومون ، است نشست

 بود که گفت زوم ساعت نگاهم

 قابل نداره ؟-

 دمیرو باال اوردم و پرس سرم

 بله ؟-

 ناقابله... ساعتم -

 زدم و گفتم لبخند

 مرد و ساعت سواچش گفتیکه م شناختمیرو م یکیقبال -

 زد و گفت لبخند

 شناسنیم شیو ادوکلن فرانسو شیسی، ساعت سو شییایتالیمرد رو با کت و شلوار ا-

 شهیم فیحرفا تعر نیفراتر از ا يزیبا چ تیمرد-

 دیزد تو چشام و پرس زل

 دیزنیشما درباره مردا مطمئن حرف م-

نه  شناسهیکه نه جنسشون رو م ییمطمئن حرف بزنه چه برسه به مردا تونهیادم درباره خودش هم نم-

 فهمهیو افکارشون رو م دونهیمرامشون رو م

 بفهمه تونهیادم اگر بخواد م-

 اما در عمل ادیکاغذ خوب به نظر م يجمله است که رو هی، خواستن توانستن است  خوادیم زایچ یلیادم خ-

 تکون دادم ينشست رو لبم و سر لبخند
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 دیو با دستش چنگ زد تو موهاش و پرس دیخند

 که منطق که نبوده سانستونیل-

 بوده یزندگ سانسمیل-

کردم اب  یو سع یاب معدن يبطر يچشام ثابت موند ، نگاهم رو سر دادم رو يتو صورتم گشت رو رو نگاهش

 دهنم رو قورت بدم يشده از خجالت تو ریتبخ

 دیپرس افرا

 خب چه خبرا ؟-

 یسالمت-

 میبهتره جهت بحث رو عوض کن-

 منم موافقم-

 ان يکار ریبه درد نخور غ يبهتر از بحثها يبه درد بخور کار يحرفا

، اگر جلو  خوندیم هودهیب يخودم حرفام رو بحث ها يسمتش ، عمال داشت جلو رو دیچرخ یچشم ریز نگاهم

 گفتیم یچشمش نبودم چ

 گفت يجد انوشیک

 به وقتش و به جاش خوبه يزیهر چ-

 البته حق با شماست. بله -

دستم و  يکه دست افرا نشست رو کندمیام م گهیحواسم باشه داشتم ناخون دستم رو با دست د نکهیا بدون

 اروم گفت

 نداشته باش يبه ناخونات کار-

 ادامه داد انوشیبعد رو به ک و

 ؟ گهید شهیامروز قرار داد امضا م-

 کدوم قرار داد ؟-

 قرارداد شراکت-

 دیرفت باال و پرس انوشیک يابرو

 شراکت ؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٢٠٨ 

 من هم گفتم هستم دییخوایم کیشر دیگفت-

 زدیمن گفته بود همکار و االن داشت از شراکت حرف م؟ به  کیتو صورت افرا ثابت موند ، شر نگاهم

 گفت انوشیک

 گهیبود د یشوخ روزتونیحرف د-

 زارمیقرار نم یشوخ يمن برا-

 کار يفک کردم برا-

 ام يمن کامال جد-

 رونیدستاش رو تو هم قفل کرد و نفسش رو فوت کرد ب انوشیک

 دیپرس افرا

 ؟ هیمشکل چ-

 شراکت با خانوما ندارم يبرا يبرنامه ا چیمن ه یسوء تفاهم نشه ول-

 گهینم یادم حت نیشراکت با خانوما نداشته ؟ ا يبرا يشد ، برنامه ا انوشیمن و افرا همزمان زوم صورت ک نگاه

 اورد یمرد بود نه تو کار نم کیاگر طرفش  نکهیا یعنیشراکت نداشتم ،  يکه برنامه ا

 دیپرس افرا

 بله ؟ ونیبا اقا یعنیبا خانوما نه ؟ -

 کنمیکه من با خانوما شراکت نم یعنیبله ،  یعنیتو هم قفل شدن ، سکوتش  انوشیک يدستا

 گفت افرا

 نجایا امیب دمیکوبیراه رو نم نهمهینه ، من ا دیگفتیم روزیاگر د-

 گفت انوشیک

 در باره کار کردن یول دیببخش-

 رفت تو حرفش افرا

 شمیخانوما رو قبول نداره نم یکه حت یادم ردستیمن ز-

 گفت انوشیبه سکوت گذشت و ک قهیحرفش رو خورد ، چند دق انوشیک

 من متاسفم-

 دار گفت شین افرا
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 و شعارمرد جنس برتره تموم شده يدوران مرد ساالر کردمینه اتفاقا من متاسفم که فکر م-

خانوم قرار گرفته نتونم حرفام رو  کیکنارم چون  ستی، قرار ن امیمرد راحت تر کنار م هیمن با  دینیخانوم بب-

 بزنم

 نمیبینم یفرق چیزن و مرد ه نیمن ب-

 دیدیبلند شه ؟ د تیاز جمع يوا يبزنه صدا گهیمرد د هیمشت تو صورت  هیمرد با  هی یتا حاال وقت دیدید-

 یوب یرتیغ یمردا به خاطر عوا کردن با هم به ب دیدیمرد عوض شه ؟ د کیمردونه نگاه ها به  يدعوا هیسره 

 متهم بشن ؟ یشرف

 گفت یعصب افرا

  دیحرف اخرتون رو اول بزن-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 زن معاشقه کیکنم تا با  يمرد کتک کار کیبا  دمیم حینشوندن حرفم ترج یبه کرس يتجارت برا يمن تو-

و  رمیشدنشون به سمت گوشهام رو بگ دهیفاصله گرفتن لبهام و کش ياز جاش بلند شد و من نتونستم جلو افرا

،  دیدیصورتم نم يلبخند رو تو نیا یبود و کس نییمن و عضالت فکم ، سرم پا نیلبخند شد حاصل جنگ ب هی

بود ، افرا سره پا  يمسخره ا تیحرفش از پا دارش بزنه ، موقع نیبه خاطر ا تونستیبود ، افرا م وونهیادم د نیا

هم به خودش زحمت نداده بود از جاش بلند شه ، حس خباثت بهم  انوشیبود و من نشسته بودم سر جام ، ک

قرار بدم ،  چهینبود که به خاطرش بخوام خودم رو باز یادم کس نیا یول شدمیاز جام بلند م دیدست داد منم با

، من نوچه اش نبودم ، دستام و تو هم قفل کردم ،  نمیرفت بشکه افرا اروم گ بعدقرار نبود از جام بلند شم و 

،  ارهیچطور به دستش م نمی، منتظر بودم بب خواستشی، افرا م رسهیبحث به کجا م نیا نمیدوست داشتم بب

انقدر  هیدکه انقدر رکه که انقدر ج یاومد ، ادم یم یافتنیبه نظرم دست ن کردمیرو که گوش م انوشیک يحرفا

 ، نگاهم برگشت سمت افرا و تو دلم گفتم ادیجسابگره راحت به دست نم که انقدر

 اریبه دستش ب یتونیاگر م حاال

 زد و گفت يلبخند افرا

 واقعا دیخسته نباش-
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 دینیبش-

 میدیهم شن يادیو ز مینشست يادیز نجاشمینه ، تا ا-

 من بازم متاسفم-

 دیمن و پرس يافرا برگشت رو نگاه

 ؟ میبر-

 تکون دادم از جام بلند شدم يسر

 گفتم کردمیبرداشتم و همونطورکه بهش اشاره م زیم يرو هم از رو میبطر

 ییرایاز بابت پذ یمرس-

 بلند شد و گفت انوشیک

کنم و متاسفانه بحثمون هم خوب  ییرایو نتونستم خوب پذ فتادهیهنوز راه ن نجایا دی، ببخش کنمیخواهش م-

 نرفت شیپ

 و گفت رونیصدا داد بنفسش رو با  افرا

 خوب يادی، ز میشد ییرایخوب پذ-

 یرفت سمت در خروج افرا

 انوشیصورت ک يرفت رو نگاهم

 برام تکون داد یبه نشونه خداحافظ يسر

 لب گفتم ریز

 خداحافظ-

 کرد زمزمه

 دارید دیبه ام-

 ياش رو دهیکش ینیباالتر از اون ب ییجا هینگاهم از ساعت سواچش هم گذشت و  نباریاومد باالتر ، ا سرم

 چشاش ثابت موند

 وارینگاهم به در و د گهیگرفتم و رفتم سمت افرا ، د انوشیصورت ک يصدام کرد ، نگاهم رو از رو افرا

؟  ییتو ، کجا ییرو نگا کنم ، محمد جواد کجا واریدر و د تونستمیساختمون نبود ، فکرم انقدر مشغول بود که نم

؟  یشد که من و نخواست ی؟ چ ییخوای؟ چرا من و نم ییای؟ چرا دنبالم نم يریگیرا دستم و نم؟ چ یستیچرا ن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٢١١ 

؟  یمن و نخواست گهی، چرا د ينشد ی؟ بگو که عوض ي؟ فقط عوض شد يمن عوض شدم ؟ تو عوض شد

 دی، چرا من با گردمیاز تو م يادما دنبال رد يجا موندم و تو نجایا نطوریکدوم حوا رفت که من ا يدلت به هوا

 تو باشم ؟ نبالد ایدن يو همه مردا انوشیو ک ریام يتو

 يزیی، بارون پا دیباری، داشت بارون م رونیاومدم ب الیقطره اب رو صورتم از فکر و خ هیافتادن  با

 در اورد فشیرو از تو ک شیگوش تیساختمون و با عصبان ریز دیافرا شدم که خودش رو کش متوجه

 گفت گرفتیت شماره مکه داش همونطور

 یشیم سیخ نجایا ایب-

 ادیهوا خوشم م نیاز ا-

 ساختمون و گفت ریز دیرو گذاشت تو گوشش و با دست ازادش من و کش یگوش

 میریم ادیاالن اژانس م-

 کنم يرو ادهیپ خوامیمن م-

 دیپرس

 هوا ؟ نی؟ تو ا يشد وونهید-

 مگه هوا چشه ؟-

 ! ادیداره بارون م-

 با بارون ندارم یمن مشکل-

 شدن شما مشکل دارم ضیمن با مر-

 ؟ ییای، م شمینم ضیمر-

راه برم و به فکرام نظم بدم  خواستمینگام کرد ، سنم ازش کمتر بود اما بچه نبودم ، فکرم مشغول بود م متعجب

 میتصم و کردمیفکر م دی، با کردیبرد اهدافش من و خراب م شیپ ياومد برا یم شیادم اگر فرصتش پ نی، ا

کنم که تو همه مردا  کاریچ دیکه با نیو ا ،دست اون چهیبه بعد چطور رفتار کنم تا نشم باز نیکه از ا گرفتمیم

 ؟ نمیمحمد جواد نب هی

 تکرار کردم دوباره

 ؟ ییایم-

 خراب شده لذت ببرم نیتو ا يرو ادهیکه از پ ستمی، انقدرا شاد ن ینه مرس-
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 ياز پسرا يخوشم اومده بود ، سر انوشیچرا اعصاب من خورد نبود ، از ک دونمیواقعا خورد بود ، نم اعصابش

 دونستیبه روابط نم دیکار بود و خودش رو مق يکه دستش تو يدانشگاه سوا بود ، مرد اریماست و خ

 گرفتم شیکردم و راهم رو به سمت خونه پ یافرا خداحافظ از

زمان  يفقط زمان رو گذروندم ، تو شهر... چقدر تنه خوردم چقدر قدم زدم ، چقدر دود قورت دادم و  دمینفهم

کردم ، تشنه ام بود و مفت هم بود  یاب رو هم خال يرو توش بگذرونم ، بطر ندهیگذروندم که قرار بود دوسال ا

 کوفت باشه مفت باشه گفتنیها م یمیو قد

 باز شد یسوال چیزنگ در رو زدم و در بدون پرسش ه دمیخونه که رس به

نشسته بود و  نیزم يخونه باز شد ، وارد خونه شدم ، خونه پر از دود بود و افرا رو يراهرو شدم و در ورود ردوا

 بود یعسل يکنار دستش رو گاریدوتا پاکت س

 پنجره رو باز کردم و گفتم یعصب

 ؟ یکنیم کاریچ يمعلومه دار-

 کشمیم گاریس-

 يدادیو بهتر بود الاقل به احترام من تو اتاق خوابت انجام م نکاریا-

 یبکش گاریس خوامیمن ازت نم-

 دمیانجام م ییرایپذ نیکه من دارم تو ا يکار نیهم قای، دق یزنیم بیبه خودت اس گاریشما با تنفس س-

 ستیبرو تو اتاق خوابت حالم خوب ن-

 زدم داد

 نکهیهم به جزم ا هیو بق رهیتا خودش غرق بشه و بم کنهیاخ مرو سور یکه کف کشت هیادم هیشب نکارتیا-

 کنمیاشتباه رو نم نی، من ا رنیمیو م شنیجلوش رو نگرفتن باهاش غرق م

 کنم ؟ کاریچ یگیم-

 خلوت اطیح ای یکشیتو اتاق خوابت م ایرو  گارتیبه بعد س نیاز ا-

 و گفت دیرو حرص خند از

 ممنون یلیخ-

 اتاق خواب يو رفتم تو کنمیگفتم خواهش م یعصب
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برگ  ينوشته شده تو يشدن و جمله ها و بندها فیمحمد جواد رو باز کردم ، کلمه ها پشت هم رد دیرس سر

 دفترم رو ساختن

و  ادیبدون فرم دانشگاهش م نکیاز اون ع شتریب انوشیتمام فرم به ک نکیشباهت ها نوشتم ، نوشتم که ع از

 دنوشتم که افرا الگو من نخواهد ش

 عوض کردن شامپو هم نوشتم يبرا ممیدفتر خاطرات از تصم يتو

 اخرش رو با جمله و

 تو عطرت رو عوض کن یول کنمیرو عوض نم عطرم

 کردم ، تموم

رو کنار گذاشتم ، و انگشتهام  کردیم ییرو که عطر محمد جواد بعد از ماه ها هنوز هم توش خودنما دیرس سر

 رو برداشتن یوگوش دنیتخت لغز يرو

 داشتم ، بازش کردم جیمس

 ریاز ام یامیپ

 فروشهینم یمتیق چیخونه رو به ه فروزش

 و ارسال رو زدن دنیکلمه ها حرکت کردن و فعلها رو پشت هم چ يرو دستهام

 رو بستم چشمهام

 بودم نوشته

 میگفته ، بچرخ تا بچرخ پکیبگو ، به محمد جواد بگه ، ا بهش

دوست داشتم  یلیگذشته بود و من خ میروز از اون سه روز فرصت لعنت میو ن کیدم ، اتاق خواب رو باز کر در

 ییها رونهیو نیرو مرور کنم که من رو به ا ییسره جام و روزها نمیکردن پله ها بش نییباال و پا يبه جا

 رسوندن که حاال وسطش نشستم

 هام هیر يرو بکشم تو يقورمه سبز يکردم بو یاشپزخونه و سع يتو دمیچیپ دمیکه رس ییرایپذ به

 یبود و ترش زیم يتو سبد رو میبود دهیخر روزیکه د ییها وهیاز م وهیسبد م هیاشپز خونه گشت ،  يتو نگاهم

 یدست الله و الله عصبان يفلفل تو

 کردم سالم

 نداد جوابمو
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 دمیپرس

 ؟ يقهر-

 طبقه باال نتیرو بذاره تو کاب یگرفت ترش میباالخره تصم الله

 دمیپرس

 شده ؟ یچ-

 البالو رو برداشت و اونم گذاشت همونجا یو زد کنار و از کنارم ترش من

 الله ؟-

 بسته ژله يکنارم زد و دستش رفت رو دوباره

اما شده بود  میاومده بود تو زندگ ریکه د یدستش ، اون هم جوره پشتم در اومده بود ، اون يرو گذاشتم رو دستم

 همه کسم

 کردم زمزمه

 الله ؟-

 بود دهینگام کرده بود و بعد پرس یعصب

 ؟ پکیمن چقدر برات ارزش دارم ا-

 اهایدن-

 غم بغل نکن ينشو ، زانو میذره برام ارزش قائل شو ، تو اون اتاق قا هی-

 بذار فکر کنم-

 یتونیبعدا هم م-

 فقط فردا رو وقت دارم-

 ؟ یترسیچرا از فردات م-

 چرا نترسم-

 ترس داشت که فردات ترس داشته باشه ؟ وزتریمگه د-

 ترسناك بود يادیز روزمید-

 دیو پرس رشیصورت دلگ ياومد تو يا مهینصفه ن لبخند

 ترسناك ؟-
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 کردم زمزمه

 ساله خونه نرفتم هیانقدر ترسناك بود که از ترسش  روزمید-

دره  هیبه  يدیو رس یرو راحت رفت ینییبود ، سر پا تیزندگ ینیی؟ محمد جواد سرپا یگیرو م روزیکدوم د-

 ندهیبه ا دنیرس يبرا دیکه با یمیبه اون راه مستق یرو نگذرون هییو سرباال یقشنگ ، اما اگر از جات بلند نش

 خود داره ي، ادم که جا گندهیحرکت بمونه م یب ای، در یرسینم یبهش برس

 نبود ، ینییسرپا یلیمحمد جواد هم خ-

 بود شییباالاز سر شتریب شینییسرپا-

 از فردام نترسم شهینم لیترسناك نبود ، دل روزمید میری؟ اصال گ یخب که چ-

 مهربون بود امروز و فرا هم هست روزی، اگر د روزتهیامروز و د يخدا نیفردات هم يخدا-

 و نخواهد بود ستینبود و ن-

 پکیکفر نگو ا-

 یکیچشمم به رو به روم بود و  هی شهیبچه بودم ، چشم از جا نمازم برنداشتم ، هم یبگم الله ؟ من از وقت یچ-

 شد ؟ بمینص یرو ناراحت کنم ، اما چ ییرو انجام بدم که اون باال يبه باال که نکنه کار

 ، ییبای، ز التی، فرصت ، تجربه ، تحص یزندگ-

 رو شکمم ، زمزمه کرد دیلغز دستش

 اوالد-

 دستش و زمزمه کردم يرو پس زدم ، نگاهم رو دوختم به ژله تو دستش

که  يحکم مرگ منه ، اوالد یهست ول یکه شرع ي، اوالد ستین یقانون یهست ول یکه شرع ياوالد-

 هیزندگ هی یِرونیامضا و یهست ول یشرع

 پا قدمش خوب بود دیشا

 ؟ نیا-

 و تکون داد و من نگاهم رو دوختم به شکمم و گفتم سرش

 ورق سوخته است هی نیا-

 گرد شد و ادامه دادم چشاش

 سمیوا یزندگ نیا يکه پا شهیعامل نم هی نیدر هر صورت ا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٢١٦ 

 فکر نکن شیبکش ییخوایاگر م-

 کشمشیم-

 ؟ يدار يحس مادر-

 کردم زمزمه

 ینچقدر دوست داشت فهممیو االن م خواستمشیکه نم یحس نی، هم سوزونهیکه داره من و م نهیاره دارم ، هم-

بود که االن تو شکممه ، اونموقع اگر  ینیبا محمد جواد تنها اشتباهم نداشتن ا میو خوب بوده ، من تو زندگ

 درد هی شهی، م گهیاشتباه د هی شهیبود ، اما االن اگر بمونه م شمیداشتمش محمد جواد پ

 ، ختیر اشکم

 دمینشه پرس داریکه بغضم ب يوار طور زمزمه

 که روح نداره ینیرو که قلبش تپش نداره ، ا ینیچرا انقدر دوسش دارم ؟ ا-

 کنمیخودم بزرگش م اریب اشیتو به دن-

 يجلو ادیم ایلیا کنمیفکر م نکهیبه ا...  یکه بغلش کنم ول کشهیدلم پرم ی، گاه خوامشیم کنمیفک م یگاه-

رو دور از چشم  هاشیکه مهربون يکرد و مادرکه تردم  يقبول ندارم ، پدر ادیچشمم ، من خانواده ام رو ز

برام مهمه که اونم اگر بفهمه  ایلی، از همه اون خانواده ا کردیسرو صدا خرجم م یب یلیشوهرش و با ترس و خ

هم اگر  ایداشته باشمش  دیهم که شده نبا ایلیبه خاطر ا...  بخشهیوقت من و نم چیرو باهاش کردم ه نکاریا

،  کنمیکه اونجور محکم گفت ضمانتش م ییایلیا یهمه شون رو بزنم همه همه شون ،حت دیق دیداشته باشم با

 کنمیاونقدر محکم گفت بهش اعتماد م

 بفهمه یکس ذارمینم اریب اشیتو به دن-

 گمیدستش و م يبه ژله تو شهینگاهم دوخته م دوباره

 یفهمینم یبفهم دیرو که با یتو هم اون-

 یفهمیه تو نمک فهممیرو م یاتفاقا من اون-

هم  وارهاید یکه حت ياون که اروم و با ترس ، طور يبه چشما شهیم رهیو خ شهیژله کنده م ياز رو چشام

 گهینشنون م

 هم فک کن که پدرش بفهمه يدرصد-

 گمی، م دمیکه د هییا گهید یِتر از هر لبخند دروغ یکه مصنوع يپشت سرم و با لبخند واریبه د دمیام رو م هیتک
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 رو فراموش کنم زمیرو خانواده ام رو شهرم رو و همه چ ایلیا دیاگر بفهمه ، با-

 دمیو سر افکنده ادامه م کنمیرو از پشت حائل بدنم م دستام

 رو شیلیو فام... من و داشته باشه و چال گونه ام رو  يدونه که چشا هی،  خواستیبچه م هیازم -

 زن نازا رو هم الوده به خون هی، دست  ینکیپدر رو داغون م هی یکشیبچه رو م هیتو -

 من همچنان-

 زنهیداد م یعصب

از  ای یگی؟ نم کننیناقصت م زننیم یگی، نم بهیغر هی شیپ يریم یگیکه همچنان م یکنیتو غلط م-

 نیمن با ا ادیسرت ب یینکرده بال ییاگه خدا یگی؟ نم ارنیسرت م گهید يهزارتا بال ای يریمیم يزیخونر

 کنم ؟ کاریچ دیاحساس عذاب وجدان با

به  دهیم هیحال تک یو بعد از تموم شدن حرفاش ب میلرزیدادش م يخودم و کل خونه از صدا کنمیم حس

، بغض کرده  کنهیام رو بهش دادم ، اونم دستاش رو حائل بدنش م هیکه من تک هیوارید يکه روبه رو يوارید

کردم که  دادیانقدر داد و ب یک يبودم ؟ برا ينطوریا یبار ک نی، اخر کنمیو من با خودم فکر م کنهینگام م

 ؟ واریزدم به د هیاخرش فقط تک

 کردم ؟ یبحث نیهمچ یبود ؟ با ک یبود ؟ با ک انوشیافرا بود ؟ با ک با

 خاطراتم قدم زدم يتو

 عقب رفتم

 به قدم رفتم عقب قدم

 گهید يها یلید و خبو ریبود افرا بود ام انوشیخاطراتم من بودم ک يتو

 به ترم دوم دمیرس

 اواخرش

 بود يبهار هوا

 دیبارینم نم م بارون

نمونه  يرو دیکه با میبرسه تا بدون یقبل يجواب نمونه ها میو منتظر بود میکشت درست کرده بود طیافرا مح با

 میرو تکرار کن یقبل يها شیدوباره ازما ای میکار کن دیجد يها

 و خوشحال گفت دیرو د انوشیاخر دانشگاه ک يها قیاالچ يسمت در که افرا تو میرفتیم میداشت
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 انوشیا ک-

بود که افرا از اون فاصله  بیبود و عج ادی، فاصله شون واقعا ز نمیرو بب انوشیرو بلند کردم تا من هم ک سرم

 ندشیتونسته بب

 ها قیسمت االچ دیدستم و گرفت و کش افرا

 دمیپرس

 ؟ یکنیم کاریچ يدار-

 میسوال دارم بپرسم بر هی انوشیاز ک-

هم با دوست دختر معلوم  شونیکیاز پسرا که  گهیبود و چهار تا د انوشیچرخوندم ، ک قیرو سمت االچ نگاهم

 الحالش نشسته بود

 گفتم

 ستیاالن تنها ن انوشی، ک یپرسیبعدا م-

 لحظه است هیجان  پکیا کنمینه خواهش م-

دست و پا  انوشیبه دست اوردن ک يدختر داره انقدر برا نیخودم فکر کردم چرا او با  دمیکش قینفس عم هی

کرده و  رشیکه فقط تحق یانوشیک يو اون زوم کرده رو کشنیبهتر از اونها دارن منتش رو م یلی؟ خ زنهیم

 خوادشیواضح نشون داده که نم یلیخ

 کننی، دوتا دختر رو نگاه م کننیکل دانشگاه دارن نگاهمون م کردمیسست همراهش رفتم ، حس م يقدمها با

 نفره ، 5 پیاون اک شیپ رنیکه دارن م

بود که به بهونه درس خونه نرفته بودم خونه و  ينوروز التیاون تعط شیبد ، تمام فکرم پ یلیبد بود ، خ حسم

اونجا و خودم رو هم  رفتمیبود مکل دانشگاه انگشت نما کرده  ياالن داشتم به خاطر افرا که خودش رو تو

 اشتباهات افرا يتو کردمیم کیشر

 قیبه االچ میدیرس

 گفت افرا

 یسالم برهمه گ-

 يلب ها يشد سمت ما و رو دهیکش کنهیهم رحم نم رزنشیبه پ میدونستیکه همه مون م يمهران اصغر نگاه

 افرا ثابت موند
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که ساعت سواچ بهش بود ،  ی، همون دست انوشیدست ک ياون جمع گشت و رفت رو يچرا نگاهم تو دونمینم

 قیوسط االچ زِیم يکه مشت شده بود رو یهمون

 چشماش ثابت موند يگذشت و تو دشیمردونه سف رنیو پ یمشک قهیاز رو دستش رفت باالتر ، از جل نگاهم

 گشتیم يزیداشت دنبال چ زیم يدر حرکت بود ، انگار رو زیم يچشماش رو مردمک

 گفت با لبخند افرا

 ؟ ينمونه هامون اماده شد ؟ جوابش رو اورد انوشیک-

 افرا يرو دیچرخ انوشیک یعصب نگاه

 کنارش بزنم میشونیپ ياز رو یهام بکشم و کم يبه چتر ینگاهش انقدر خشم بود که باعث شد دست يتو

 حوصله گفت یب یلیخ

 من باهاتون تماس گرفتم ؟-

 با اون لبخند قشنگش جواب داد افرا

 نه-

 نفسش رو فوت کرد انوشیک

 رمیگیگفته بودم اگر اماده شه باهاتون تماس م-

 انوشیکه ک دنیعرق سرد ، حس کردم کل دانشگاه فهم هیاز  سیشد ، خ سیکمرم خ رهیکردم ت حس

 افرا بودم شیفکر کردن که منم پ نیجواب افرا رو داد و همه به ا ياونطور

 وست دستم رو خراش دادنپ قیعم یلیمشت شد ، سفت ، ناخونام خ دستام

 خودش رو نباخت و گفت افرا

 ؟ رمشیتا ازتون بگ شگاهیازما امیب دییخوای؟ م شهیاماده م ی، ک دیریرفته تماس بگ ادتونی دیخب گفتم شا-

 گفت يجد یلیو اروم اما خ زیم يدوباره رفت رو انوشیک نگاه

 گهید شگاهیازما هیبه  دیبد دیرینمونه رو بگ دی، اگر هم عجله دار دمیم لتونیخانوم اماده شد تحو-

 من يکنده شد و اومد رو زیم ياز رو انوشیرو به دندون گرفتم و نگاه ک لبم

 ؟ کردمیم کاریاونحا چ من

 با لبخند گفت ياصغر

 دینیبش دییایب دینستیسره پا وا-
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 !،  مینیبش کردیبود و ازمون دعوت م ششیباز شد ، دوست دختر معلوم الحالش پ ششین

 برگشت سمتم افرا

 مینیجان بش پکیا-

 نمیجذبه داشت که باعث شه نخوام بش یهم، بدون اون اخم هم به اندازه کاف يشد تو دهیکش انوشیک يابروها

 اونجا

 دیدستم رو کش افرا

 قدم به سمت عقب برداشتم کی

 دیلرز یکردم صدام نلرزه ول یسع

 گفتم اروم

 من تو خونه کار دارم یمرس-

 نشسته بود گفت بایکه تقر افرا

 ؟ يدار ي، چه کار گهید نیبش ایب زمیعز-

 کردیو من رو هم دعوت م ششینشسته بود پ قایگرفتم ، افرا دق انوشیهمِ ک يرو از صورت تو نگاهم

 قدم رفتم عقب تر و گفتم هی دوباره

 ، روز خوش رمی، من م یمرس-

 رونیبلند از دانشگاه زدم ب یلیخ يقدمها با

که دارم  کنمی؟ چرا حس م خونمیکه درس نم کنمی؟ چرا حس م خونمیا باهاش رفتم ؟ االن دارم درس مچر من

 سوال ؟ ریز برمیهمه ارزش هام رو م

 شدی، دلم فشرده م سوزوندیچشام و م... ، تهران دود گرفته بود  ختیرو به سمت خونه کج کردم ، اشکام ر راهم

 کیشهر کوچ هیبزرگه ، من  يادیمن ز يشهر برا نی، چرا اومدم تهران ؟ ا فشردی، تهران شلوغ بود قلبم رو م

 يکه بو یتخت دو نفره و بعد اغوش گرم هیو  راتاق خواب سه در چها هی،  یخونه دو خوابه نقل هیبا  خواستمیم

 و عطر الکوست بده ، گاریاز س یمیمال

 دمیلرزیقارت داشتم م، از حس ح دیلرزیبه خونه ، تمام تنم داشت از حرص م دمیرس

 بندازم در رو باز کنم دیکل خواستم

 سوخت دستم
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 پوست کف دستم رفته بود يدستم رو نگا کردم ، ناخونم شکسته بود و تو کف

 نبود در مقابل اون يزیکف دستم چ يتو فیسوزش خف نیو ا کردیهام درد م قهیشق

 خونه رو باز کردم در

 مبل يخونه شدمو لباسام رو انداختم رو وارد

 حمام شدم وارد

 سادمیدوش وا ریز

شامپو و بخار اب که مخلوط  يرو به موهام که زدم ، بو دمیرو که تازه خر یی، شامپو ختیتنم ر يکه رو اب

 شدن

 خودش کرد ریهو بغض همه تنم رو درگ هی

کرده جواد شامپوم رو دوست داشت و حاال عوضش کرده بودم ، شماره روندم رو دوست داشت وعوض  محمد

رو دوست داشتو ، عوضش کرده بودم ، حلقه سادم رو دوست داشت و از خودم دورش  میمشک یبودم ، گوش

عوض  تونستمی؟ م یکرده بودم ، منه ساده رو دوست داشت و خودم رو عوض کرده بودم ، اما احساسم رو چ

؟  یعطرش رو چ ي؟ بوعوض کنم  تونستمی؟ اونم م یمحمد جواد رو چ يکنم ؟ احساسم نسبت به نوازشها

 فراموش کنم ؟ چطور تونسته بودم ؟ نه ، اون چطور تونسته بود ؟ تونستمیم

چطور  کردمیتک تک عصبهام حس م يمحمد جواد رو رو ينوازش ها دمیشنیرو که م انوشیکه عطر ک یمن

 فراموشش کنم ؟ تونستمیم

 کنهیکه اضافه هم م کنهیاز بار دردم کم نم يزیدوش گرفتن چ نیگذشت و حس کردم ا قهیدق چند

که بغض خراشش داده بود  ییو گلو سوختیم ختهینر يکه از اشکا ییسستم کرد ، چشما شتریگرفتن ب دوش

 به ارامش بعد دوش گرفتن نداشت یربط چیه

اتاقم  يکه دو نفره نبود ، تو یهمون... و نشستم رو تختم  رونیدور خودم و از حمام اومدم ب دمیچیام رو پ حوله

خونه  ينبود ، تو وارشیداده بودن به د هیعروس و داماد شاد که به هم تک هیبزرگ  يکه توش تابلو یهمون... 

 نکرده بود شیکه محمد جواد طراح یام ، همون

 دمیبسته شدن در اتاق رو شن يصدا

 اومده بود افرا

 ر و بحثدعوا و ج يکردم خودم رو اماده کنم، برا یسع
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 اتاق خوابم باز شد در

جز  ایدن يهمه ادما تونستیقشنگش که باهاشون م يبود و چشما شونیپر هاشیبه افرا انداختم ، چتر ینگاه

 بودن یو رام خودش کنه سرد و عصب انوشیک

 دیبود پرس یعصب یکه اروم اما به اندازه کاف ییصدا با

 شما معلومه چته ؟-

حوله  نیچه برسه به ا اوردمیاون لحن متقاعد کننده اش کم م يبهتر هم جلو یلیخ طیبا لباس و شرا یحت من

 و اعصاب متشنج مهینصفه ن

 گفتم اروم

 میتنم کنم باهم صحبت کن يزیچ هیشما لباستو عوض کن منم -

 دیشوگرنه قانع  دیقانعم کن دیاریب لی، قراره دل دی، قراره شما به سواالت من جواب بد میصحبت کن ستیقرار ن-

باشه و انقدر اروم و  یادم عصبان شهیتک تک کلمات جمله اش فکر کرده ، مگه م يخودم فکر کردم رو با

 متقاعد کننده حرف بزنه ؟

 و فوت کردم و گفتم نفسم

 لباس بپوشم دیمن با-

داد و از اتاق  لمیرو تحو شستیلباش م يرو شدیم یعصب یوقت شهیلبخند که هم هیو به دندون گرفت و  لبش

 رونیرفت ب

 کنم که بازم خامش نشم ؟ کاریپام و با خودم فکر کردم چ يرو مشت کردم رو دستم

مرد بود و  انوشیرو رام خودش کنه ، ک انوشیچطور تا حاال نتونسته ک استیس نیزبون و ا نیبا ا دونستمینم

 همه مردها تو دست افرا مثل موم بودن اتمیطبق تجرب

 يسر هیکردم  ی، سع دمیپوش میرو با شلوار سه خط مشک دمیسف یاسک قهیاتاقم دوختم  يتو زیورو به ا نگاهم

صحبت کردن از من  يافرا تو دونستمیجواب دادن به سواالت افرا ، اما م يذهنم اماده کنم برا يجمالت تو

 تواناتره

 داده بود هیمبل تک یمبل نشسته بود و سرش رو به پشت ي، افرا رو رونیاتاق اومدم ب از

 سمت اشپزخونه رفتم

 افرا اومد يصدا
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 میقرار شد با هم حرف بزن-

 شلتر کنم یرو با دستم کم میاسک قهی ستادهیا قهیکردم  یسع

 اومد اشپزخونه دنبالم

از کلر استخر  دایاب ، منتظر بودم کلرش که جد وانیرو پر از اب کردم و زل زدم بهش ، به افرا نه ، به ل وانمیل

 شده بود بپره ترشیهم ب

 افرا اومد يصدا

تو بال و پرم ؟ شد من بگم اره و  ینزن یبگم و شما به رسم دوست يزیبار به چ هیشما معلومه چته ؟ شد من -

بده ؟ چرا ؟  یذوقم ؟ شد من بگم کار خوبه و شما نگ نیتو  یتو کار ؟ شد من بخوام و شما نزن ياریشما نه ن

 چرا نشده ؟

 خوردمش و بعد نگرش داشتم تو دستم و دوباره نگاهش کردم وانیتا نصف ل،  دیابم خواب کلر

 شد یعصب افرا

 کنار؟ دیاب رو بذار وانیاون ل شهیم-

 دمیرو باال اوردم و پرس سرم

 ؟ یچرا انقدر عصب-

 فهممی، شما رو نم فهممیچون نم-

 ادم همه رو بفهمه ستیقرار ن-

 رو بفهمم مییدوست دارم همخونه ا یول-

 ؟ یفهیمن رو نم یچ-

 اکشن هات رو ير-

، انقدر استرس داشتم که روز کنکورم  یاسک قهی نیا يبه جا دمیپوشیتاپ م هیرو گذاشتم کنار ، بهتر بود  وانیل

بود ، برام از هزارتا پروپرانولول و الپرازوالم بهتر  شمیهم نداشتم ، اصال مگه روز کنکور استرس داشتم ؟ مردم پ

 اومدم یافرا کوتاه م يکارا يجلو دیبا شهیاومدم هم ی، اگر االن کوتاه مبود ، اما االن 

 دیکه معلوم بود کالفه بود دوباره پرس ییبا صدا افرا

 و من بگم نه ؟ ییبخوا يزیشده شما ازمن چ-

 اوردم ، گفتم یبرم ، منکه جلوش کم م یتو الك دفاع خواستم
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 تا حاال نخواستم يزیچ-

 دیشنویهم نه نم دییاگر بخوا-

 که مخالف با اصولت باشه خوامیازت نم يمن کار-

نشستن به باد  قیاالچ هیکه با تو  ی؟ اصول رفتیاصولت برباد م یتیشیم قیاصول ؟ اگر شما اونجا تو اون االچ-

اجتماع بودن از گپ و گفت دور  يبودن از تو یکه ادم رو از اجتماع یجان اصول پکیهمون بهتر که بره ، ا رهیم

 رشینه ز دنبو نیکه ماموتا رو زم هیزمان ي، برا ستی، اصول االن نکنه 

 بردیسوال م ریداشت من رو ز يلحن کامال معدبانه ا با

 گفتم یعصب

 يباشه به جا ادمیبا ادب و نزاکت حرف بزنم و  شمیدارم منفجر م تیاز عصبان یمثل تو وقت تونمیافرا من نم-

به دست  يبرا ییخوایچون تو م ستی، قرار ن گمیبهت م یجان بچسبونم ، ول هیتو بگم شما و اخر اسمت 

من با  دمیکار رو کنم ، من با مردا دست نم نیمنم هم یدانشگاه خراب کن هی يمرد خودت رو تو هیاوردن 

که گوش تا  یقی، من تو االچ خونمیاش رو نم ندهیا یشگیمن از کف دست ه خندمینم گمینم بهیغر يمردا

تو ندرم ، تو  رییدر تغ ی، همونطورکه سع نمی،من ا کنمیها شرکت نم یپارت ي، من تو نمیشیپره مرده نمگوش 

 خوامیکه نم یکن ییکارا بهو وادار  يبد رییمن وتغ ییکن نخوا یهم سع

 ؟ یزنیاز اجبار حرف م يوادار ؟ دار-

 اره-

 ؟ یاخه اجبار به چ-

 که اشتباهه ، اشتباه محض ، که حماقته ، حماقت محض ییبه کارا-

 ؟ دیهست که به من بکن يا گهید نیحماقت ؟ اشتباه ؟ توه-

از خونه من برو  یلحنامون فرق داشته باشه ، اما حرف همون حرفه ، مودبانه بگ دینکردم ، شا نیمن توه-

 هیکی شونیفرق نداره معن رونیبا گمشو ب رونیب

 دیچسبیازشون به شما م يزیبود ؟ چ یموردش چ قینشستن تو اون االچ نکهیساده دارم ، اسوال  هیمن فقط -

 ؟

 به اخر اسمم دیچسبیکلمه هرزه م هیاره -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٢٢٥ 

 يبرا دونستیکه اون ساده م يتا اسمون با هم فرق داشت و کار نیاز زم تهامونیبه وضوح جا خورد ، ترب افرا

 من تابو بود

و دوستاش  انوشیک شیپ یشستیم قیتو االچ ياومد یشرع و قانون گفته شده که امروز اگر با من م يکجا-

 ؟ يشدیهرزه م

رو باز کنن تا بناگوششون  ششونیکه توش سه تا پسر جوون هستن و ن یقیتو االچ ننیدوتا دختر بش یوقت-

 شهیجذبت نم انوشیکارا ک نی، افرا بفهم با ا گنیبهشون م نایبدتر از ا یلیخ

 شهیم یکن ي، اگر شما همکار شهیم-

هم  نیزم ياگر تنها مرد رو یمرد ، حت هی يکار رو کن ، من برا نیا ییتنها یجذبش کن يدار ییاگر توانا-

 زنمیخند نم شین ياحد يباشه ، به رو

 ، تو هم به وقتش ییخوایچون نم یزنینم-

 کنمینم یغلط چیمن به وقتش هم ه-

 گفت یوار شه با لحن اروم یکرد از در دوست یسع افرا

اوردم و چون  یبه دستش م کردمیجان بذار من تالشم رو کنم ، بذار بعدا با خودم نگم اگر تالش م پکیا-

 اوردمیتالش نکردم به دستش ن

 کهنیچه برسه به ا یها نگاه هم بکن قیبه اون االچ مدادیاجازه ن یحت خواستیم ياگر تو رو ذره ا انوشیک-

 با بغض گفت افرا

 خوامشیکه من م نهیمهم ا-

شناخته  يکه من شناخته بودمش اونقدر قو ی؟ افرا ؟ همون کردیپسر بغض م هی ينگاش کردم ، برا مات

 کردیپسر بغض م هی يبودمش برا

 و گفت واریداد به د هیتک افرا

و  پوشهیجذابه خوب لباس م یبا خودشون فکر کنن کم دی، شا هیپسر عاد هی انوشیهمه فک کنن ک دیشا-

تو دانشگاه پر باشه اما من  دیورق آسِ ، آس تر و بهتر از اون شا هیخوبه ، اما اون به نظر من  شیوضع مال

رو  یورق بر زدم و اون ورق یکل يوکردم ، از ت دایبخوامشون چون من ورق اسم رو پ تومینم نمشونیبب تونمینم

 دیفهمیاخر کار رو کنم ، م دیکه من با هی، اون همون کنمیاون قمار نم يرو گهیو د رونیب دمیکش خواستمیکه م

 دییاز همه بخوا شتریبوده که اون رو ب يزیچ هی ای یکس هیاما باالخره  دیعاشق نشده باش دی؟ شا گمیم یچ
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 پشت سرش واریداد به د هی، سرش رو تک دیلرز صداش

 که خلع سالح بودم زدیحرف م يطور شیبگم ، هم یتو جوابش چ دونستمی، نم نتیدادم به کاب هیتک

 زنگ زد ییرایپذ ياز تو میگوش

 نگام کرد سشیخ يبا چشما افرا

 سمت تلفن دیچرخ نگاهم

 ییرایاروم رفتم مست پذ يقدمها با

 رو برداشتم یگوش

 میگرفتن نمونه هامون شماره رد و بدل کرده بود يبود ، قبال برا یتو صفحه گوش انوشیک اسم

 میو دوختم به افرا و بعد دوباره گوش منگاه

 صدا پشت خط اومد هیسمت اتاق خوابم و وسط راه کانکت رو زدم و  رفتم

 الو ؟-

 و متعجب گفتم منگ

 بله ؟-

 هستم انوشیک-

 زدم به در هیاتاق شدم و در رو پشت سرم بستم ، تک وارد

 دییبفرما-

 خانوم ؟ دیخوب هست-

کرده بود که االن من و  ویس ی، شماره ام رو به چه اسم شناسهیکه من و نم یعنی،  ومدیکلمه خانوم خوشم ن از

 توش نباشه گفتم ییاز اشنا يرد چیه کردمیم یکه سع ی؟ با لحن شناختینم

 .یمرس. بله -

 ؟ دینشناخت نکنه

کردم  ی، سع دمیشنیخودم و م يکه خودم هم به زور صدا زدمی، انقدر اروم حرف م گرفتمیاز در فاصله م دیبا-

 طعنه بندازم بهش

 بایشک يبود اقا ویشماره تون س. شناختم -

 کردم دیتاک یکم بایشک يرو
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 کردم لبخند زد و بعد گفت حس

 ؟ نمتونیامروز بب تونمیبله ، م. اهان -

 بله ؟-

 من. شما رو .  نمتونیامروز بب-

 ؟ لیبه چه دل-

 جواب نمونه هاتون اماده است-

و دوختم به تخت خواب ، رفتم سمتش و نشستم روش ، نمونه هامون اماده بود و امرزو اونقدر مسخره  نگاهم

بود رو به تمسخر گرفته بود ،  سادهیرو که کنار من وا ییدر اورده بود ، نمونه هامون اماده بود و افرا رو افر يباز

 ازش بدم اومد ادی، نه ، ز یته دلم کم

 ؟ دیالو ؟ پشت خط-

 حس بد رو به صدام منتقل نکنم نیکردم ا یباشه ، سع یکردم لحنم خال یهنم رو قورت دادم ، سعد اب

 دنبالش ادیب يخانوم عسگر گمی، من م یمرس.  یاوک-

 به خودشون دادمیبدم امروز م شونیا لیاگر قرار بود تحو. نه -

پنهون  یبه خودش ؟ حت دادیبده م لیحوپام ، اگر قرار بود ؟ اگر قرار بود ت ياراده دستم رو مشت کردم رو یب

 ادیبدم ب تمیبرامون راه انداخته بود و باعث شده بود من از من قیاالچ يمسخره تو يباز هیکه امرزو  کنهیهم نم

 حس رو از لحنم دور کنم نینتونستم ا گهی، د

 ؟ دیمسخره رو اجرا کرد شیو اون نما يبه خانوم عسگر دیبود ، چرا نداد نیاتفاقا سوال من هم هم-

 بهتون جواب پس بدم ؟ دیبا-

به خودش جزئت بده من و  یسوال ، اگر کس ریز رمیم يحد هیسوال من هم تا  ریمن بره ز ياگر همخونه ا-

 سوال موظفه به من جواب پس بده ریببره ز

 داب باشها يرفت مباد ادشیرفت من و دوم شخص جمع خطاب کنه ،  ادشیشد ، فکر کنم  یعصب لحنش

که من از خانوم  يزی، با چ یکن دایبرا خودت پ دیجد يهمخونه ا هیبهتره  يسوال بر ریز ییخوایپس اگر نم-

 ریز ياون خودت رو ببر يپا به پا ستی، برات خوب ن يباهاش بگرد ستیبرات خوب ن گمیم دمید يعسگر

 سوال ، کاسه ت و از ازش جدا کن
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بود که زد ؟ چرا دوم شخص جمع صدام نکرد  یجه حرف نیبود که داد ؟ ا یچه جواب نیکردم گر گرفتم ، ا حس

شد ؟ مگه من  یشما ، چرا نگفت شما ؟ چرا برا من عصبان گنی، م گنیتو نم گهیکه به همد ی؟ دوتا همکالس

ه کاسه ات رو ازش جدا کن ؟به چ بگهجقدر باهاش همکالم شده بودم که بخواد به من بگه تو ، بگه برات بده ، 

، ، حوصله  رفتنیدستم فرو م يبگم ، مشت دستم رو سفت تر کردم ، ناخونام داشتن تو یچ دونستمی؟ نم یحق

 دیشا ي، فقط جد يا گهید چیه چی، نه ، نه ه یباشم ، نه دلخور ، نه عصب يکردم جد یکل کل نداشتم ، سع

 هپا دار هیکه مرغشون  ییادم ها هیشب

 دیبد لیهم تحو شونیبهتره به ا دیگرفت لیتحو يرشما نمونه ها رو از خانوم عسگ-

 صداش رفته بود باال شتریب یاز قبل ، فقط کم شتریب یکم حاال

خودم نمونه هاتون رو  شگاهیقبول کردم تو ازما تییمن ، به خاطر چشم و ابرو اومدن همخونه ا ياگر فکر کرد-

کار رو  نیتو قائلم ا يکه برا ی، من به خاطر تو ، و احترام یبگم که سخت در اشتباه دیکنم با لیتحل هیتجز

 ییکردم ، من فکر کردم طرف حسابم تو

 خند نشست تو صداش و ادامه داد شین

 ينه خانوم عسگر-

 گفت دیکرد ، فکر کرد ؟ اصال بلده فکر کنه ؟ بلده حرفاش رو مزه مزه کنه ؟ باتاک مکث

بارم بود که  نیو اخر نیاول نباریبگم که ا دیصحبت کنم با يها با خانوم عسگر شیاگر قراره به خاطر ازما-

 دیکن دایخودتون پ يبرا گهید شگاهیازما هی دیتونیبعد م ينمونه هاتون رو قبول کردم و از سر

پخش بشم ، همه حسم همه غرورم  تونستمیتخت پخش شدم ، خودم که نم يرفتم ، همونطور نشسته رو وا

حساب کن ، منکه گفتم ، نگاهم و  بهیمنکه گفتم ما رو غر ریشد ، منکه گفتم پول بگ نیپخش زم تمیهمه من

 بلند نباشه گفتم کردمیم یکه سع ییدوختم به در و با صدا

که با  بهیغر کیو مثل  دیشناسیما رو نم دیمن روز اول هم گفتم که شما حساب کن...  بایشک ياقا-

، در هر  کردمیم ینیب شیرو پ يزیچ نیهمچ هی، اون وقت هم  دیباهامون رفتار کن کنهیکار م شگاهتونیازما

 ادینم شیپ ی، پول که باشه مشکل گهید یکی دی، شما نشد شگاههیشهر پر از ازما نیحال ا

 چه طرز برخورده خانوم ؟ نیا-

، باز هم نگاهم دوخته شد به در بازم  یزنیزنگ م یکنیجا م یب یدونیرو نم میلیگفت خانوم ؟ اگر اسم و فام بازم

 کردم صدام باال نره یسع
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کرده رو موقع مخاطب قرار دادنم  ویس شیکه اسمم رو که تو گوش دونهیدر اون حد نم یکه من رو حت یبا کس-

 دیبا ينکنه چه برخورد نیجلو خودم توه میبه صورت مستق میو همگروه مییاستفاده کنه و الاقل به همخونه ا

 رو باهاتون بکنم ررخودمنم همون ب دی؟ بگ ندیکیم يچه برخورد دی؟ شما باش بایشک ياقا بکنم

 گفتم دی، پس با تاک دمیکشیکردم ، با افرا مشورت نکرده بودم اما تمام عواقب کار رو به دوشم م مکث

 شگاهتونیازمابا شما و  گهیاما د کنمیدرس رو حذف کنم حذف م نی، من شده ا دینمونه ها رو هم نگه دار-

 کنمیکار نم

بهت  يسکوتش فقط از رو نیحس کردم متعجب شد ، حس کردم ا یول دمشیدینم نکهیبا ا یگوش پشت

 گهید زیچ چینه ه هیزدگ

 خانوم بب-

 تو حرفش رفتم

 روح پرور-

 که من بازم نگران شدم افرا بشنوه قی، انقدر عم دیکش نفس

 میبله خانوم روح پرور ، بذار رو در رو صحبت کن-

 ندارم یمن با شما صحبت-

 من ، باهات حرف دارم یول-

 مسخره تون مونده ؟ شیحرف ؟ نکنه نصف نما-

 خانوم روح پرور-

،همونطور که  دمیها رو هم د یدنی، د دمیمدت شن نیا يها رو تو یدنیندارم ، شن يزیچ دنیبه شن يازیمن ن-

و  میکشت هم اماده کرد طیکه نمونه ها جواب نداده ، مح میریگی، در نظر م ادهیشهر ز نیتو ا شگاهیگفتم ازما

 میکنیکار رو از نو شروع م

 نمونه هات جواب داده يریدر نظر بگ يزیچ نیهمچ هی ستین يازین-

 نگفتم ، یبگم به درك ول یهمکالس هیبگم به درك ، خواستم به  خواستم

 اون نمونه ها رو فراموش کردم گهیمن د-

 نرسه داد زد بیاس شیصوت يمطمئن نبودم به تارها یکه من حت يبلند طور یلیبلند ، خ يدفعه با صدا هی

 لحظه ساکت شو بذار حرف بزنم هی-
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سرم داد نزده بود ، بابا هم که از خونه انداختم  نطوریا یرفت ، تا حاال کس ادمی يلحظه ا يهم برا دنیکش نفس

؟ چون  ی؟ به چه حق دادیجرئت رو م نیادم به خودش ا نیادم ، هم نیتن صدا باهام حرف نزد و ا نیبا ا رونیب

چون من دختر نبودم  ایبود و من زن بودم ؟  دداشت ؟ چون پدر و مادرش سطح باال بودن ؟ چون مر شگاهیازما

 ؟

 رو قطع کردم یگوش

لب امواتش رو مورد لطف و مرحمت خودم  ریهام رو ماساژ دادم و همزمان ز قهیرو گذاشتم کنار و شق یگوش

 قرار دادم

، مگه قرار نبود  ختیر ي، وا ختیروح پرور ؟ اشکم ر پکیچطور تونست ؟ سر من داد زد ؟ سر من ؟ ا اخه

 نکنم هیگر گهید

بگم افرا در اتاق رو باز کرد و  يزیبخوام چ نکهیاتاق زده شد ، حوصله حرف زدن با افرا رو نداشتم اما قبل ا در

 زنگ زد میهمزمان با باز شدن در گوش

 ؟ هیهان چ. و دوختم به افرا ، انگار که بخوام بپرسم  نگاهم

 صدا رو دوست نداشتم نیدوباره رفت رو نروم ، دوسش نداشتم ، ا یخوره گوش زنگ

 نییدهنم رو به زور فرستادم پا اب

 یشد سمت گوش دهیمن و افرا همزمان کش نگاه

 رد بدم که افرا گفت خواستمیم

 مونمیو جواب بده من منتظر م تیگوش-

 دهینشن دهیکش انوشیرو هم که ک یقینفس عم يبودم صدا دواریباشه ، ام دهیبودم که صدام رو نشن دواریام

 باشه

 اومد انوشیک يرو برداشتم که صدا یگوش

 در خونه ات امیاماده شو دارم م-

 رو قطع کرد تماس

؟ اصال خونه رو از کجا  انوشیجلو در خونه ؟ ک ومدی؟ داشت م کردمیم کاریچ دیبه افرا نگا کردم ، االن با مات

 ، خوامیاومد ؟ منکه گفتم نمونه ها رو نم ی؟ شناختن خونه مهم نبود ، چرا داشت م شناختیم

 دیپرس افرا
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 بود ؟ انوشیک-

 و گفتم رونیو فوت کردم ب نفسم

 سهیادم گوش وا ستین خوب-

 لبخند گفت با

 بله نکهیا یعنیمن سوال کردم ، که با عکس العملت -

 ادیداره م گفتمیم دی؟ با یزده بود و منم خودم رو بدجور لو داده بودم ، ناجور هم لو داده بودم ، حاال چ یدست هی

 در خونه ؟ خواستم خودم و نبازم گفتم

 بود بایشک يبله اقا-

 ؟ بای، شک ی؟ اون ؟ عمرا ، عجول مغرور غد و از خود راض بایکردم ، شک یخند زدم ، تو ذهنم حالج شین

 داشت ؟ کاریخب چ-

 یکوفت یزندگ نیدوتا چشونه ؟ من چمه ؟ کل ا نی؟ اصال ا ی؟ افرا ؟ به چه حق کردیم چیمن وسوال پ داشت

 زمه کردبودکه زم یچ دونمیچشه ؟ افرا رو نگا کردم ، ته نگاهم نم

 کنم، ببخشد ، فقط کنجکاو شدم یفضول خواستمینم-

رو تخت بلند شدم ، خود وا رفته ام رو هم جمع کردم ، رفتم سمت در ،افرا رو پس زدم و از در گذشتم ،  از

خند زدم ، من ؟  شیابروش رو برداره و بره ، ن تونهیبکنه ، م خوادیکه م یهر کس زونیبره خودش رو او تونهیم

خند  شی؟ بازم ن شناختمشیمن م که یرنگ و وارنگش ؟ همون ي؟ با دوست دخترها انوشیجدا ؟ ک کاسه ؟

 قیبه من ، و نفس عم دادی، سره من ، هشدار م زدیتو ، داد م گفتی، به من م کردیزدم ، با خانوما کار نم

 میلیفام دنیبعد از شن دیکشیم

دوم رو هم خوردم ، اب رو  وانی، ل دمینفهم یچی، اب خوردم ؟ ه دمینفس سر کش کیرو پر اب کردم و  وانمیل

 نکیپوست سرم قفل شد به س يشدن رگها دهیاب سرد و دستم از کش رینم دارم رو گرفتم ز يباز کردم ، موها

که تو  ي، شوهرم نبود ؟ محمد جواد ن، اب رو بستم ، اب موهام رو هم گرفتم ، بهمن ماه بود ، بهم ییظرفشو

 ی، ول کردمیگمش م دینبود ، گم شده بود ؟ نه گمم کرده بود ، منم با میاومده بود خواستگار یفصل نیمجه هی

 تا محمد جواد رو اونجا گمش کنم ؟ رفتمیم دیکجا با... نداشتم  ییکه تو خونه خودم جا یکجا ؟ من

 بودن به هم دهیزدم تو موهام که چسب چنگ
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و  نتیدادم به کاب هیاز اب سردم رو تک سیو سرم رو همون سره خ نکیس کیکف اشپزخونه نزد نشستم

 رو فراموش کنم ، پلکام رو گذاشتم رو هم یخال يایدن نیا يلحظه ا يخواستم برا

 شدیتر م کیاومد ، صدا داشت نزد یم یزنگ گوش يصدا

 رو باز کردم چشمم

 رو گرفت سمتم و گفت یگوش افرا

 انوشهیک-

 ؟ انوشیک نینه ؟ چرا ا ینکیمرد مهربون ع رینه ؟ چرا اون پ ياری، چرا ع بایشک بایشک

 اومد رونیبوق از ب يزنگ زد و پشت بندش صدا یگوش دوباره

 کنم که افرا گفت کاریچ دیبا دونستمیدستم چنگ زدم به موهام ، نم با

 ؟ يو جواب بد تیگوش ییخواینم-

 زدیرو نگا کردم داشت زنگ م یگوش دوباره

 گفتم اروم

 گفتن که جواب تست نمونه ها اماده است بایشک ياقا-

 رشونیخب برو بگ-

 هان ؟-

 ؟ افرا زمزمه کرد زدی؟ اگر زنگ خونه رو م زدیاومد در خونه رو م یبازم زنگ زد ، اگر م یگوش

 دانشگاه شگاهیازما میبرگرد دیبعد از اون دوباره با ری، شما زود برو بگ کنمیمن ناهار درست م-

 نشون بدم ، گفتم يو عاد کردم خودم یسع

 تو برو-

 زد لبخند

 زدیمن بده که به من زنگ م لیتحو خواستیاگر م-

، حق نداشت  کندمیسنگام رو هم وا م کردمیباهاش صحبت م رفتمیو به دندون گرفتم ، از جام بلند شدم ، م لبم

فرا هم اومد سمتم ، اب موهام محل ابرو داشتم ، رفتم سمت اتاق خوابم ، ا نیدم در خونه مون ، من تو ا ادیب

 دمیسف یاسک قهی يبود رو ختهیر

 رو بردم سمت مانتوم دستم
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 ، سهینبود که هوا سرده ، مهم نبود که موهام خ مهم

شد رو موهام و افرا با  دهیحوله کش هیتنم کنم  خواستمیرو نداشتم مانتو رو که م یچ چیه لیتحل هیتجز حوصله

 حوله اب موهام رو گرفت

 تو دستم بود که دست افرا با پانچو بافتم اومد سمتم مانتو

 اراده دست بردم سمت پانچو کوتاهم و تنم کردم ، یب

 اومدم یو م زدمیدم در حرف م رفتمیخوب بود ، م شلوارم

 رو داد دستم میلوله تفنگ نیج افرا

 ؟ یحرف زدن هم نداشتم ، شلوارم رو هم عوض کردم ، حاال چ حوصله

 رو موهام نداختمشیداشتم م ی، اونجا شال دم دست ییرایسمت پذ رفتم

 و شالم رو برداشتم که افرا گفت زیبردم سمت او دست

 نمیمن و نگا کن بب-

 سمتش برگشتم

 دستش بود پسیکش و کل هی

 کنه تیریمامانمه ، انقدر که خوب بلد بود همه کارا رو مد کردمیفکرم یکردم ، گاه سکوت

سرم جمعش کرد و  يباال پسیشال بافت تو دستش رو داد دستم و شروع کرد به بستن موهام و بعد با کل افرا

 موهام و گفت يوانداخت رو دیدستش رو اورد جلوتر شالم رو از دستم کش

 یشیم ضینمون ، هوا سرده مر رونیب ادیز-

 یو تکون دادم و رفتم سمت در خروج سرم

 افرا اومد يصدا

 رو بپوش رتیج نیپوت-

 انوشیپارك بود و ک یمشک 90ال  هیباالتر از خونه  ی، کم رونیاز خونه زدم ب عیسر یلیو خ دمیرو پوش نمیپوت

در سوارم کنه ،  يجلو ستیکه خوب ن دهیبود ، بازم خوبه فهم شیزده بود بهش و چشمش به گوش هیتک

 قهی يهم که فکر کنم برا نکشی، ع یمشک نیج هیکت کتان تنش بود و  هیلباساش رو با دقت نگا کردم ، 

 کروسکوپیمگر موقع کار با م نمیاومد رو چشمش بب یم شیبود چون کم پ دهیاش خر
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 دونمیراننده م کیرو در حده  انوشیک نکهیا یعنی، عقب نشستنم  نمیجلوتر ، دو به شک بودم که کجا بش رفتم

 نیبه ماش دمیو جلو هم که خودم دوست نداشتم ، رس

 ا لبخند سالم کردب انوشیک

 تکون دادم يسر یعصب

 رو فوت کرد و اومد سمتم نفسش

 در رهیدستگ يرفت رو دستش

 گفتم

 ستیالزم ن يسوار نیحرف زدن ماش يبرا-

 در شل شد رهیرو دستگ دستش

لبش به لبخند  سمیخ يبه موها دینگاهش رس یرو از نظر گذروند ، وقت پمیاومد باالتر ،با نگاهش کل ت سرش

 بودن و چشماش مهربون دیو سف کدستیباز شد ، دندوناش 

 الزمه یاوردن جواب نمونه ها و معذرتخواه يبرا-

 قبوله دیهم شما فکر کن ی، درباره معذرتخواه خوامینم گهیباربهتون گفتم که جوابها رو د کیفکر کنم -

 ستیقبول ن گهیچشمها م نی، ا ستیقبول ن-

 که تحمل نگاه رو ندارن ؟ با لبخند گفت ییتو چشمها زنهیشد ، چرا انقدر راحت زل م زوم چشمام نگاهش

 نیتو ماش نیبش-

برف  هیال هیاز نم موهام ، هوا سرد بود و  سیبود ، خ سیبازوهام ، پشتم خ يخند زدم ، دستم رفت رو شین

 پامون نشسته بود ریز نیزم يرو

 ي، اقا دیسر من داد بزن دیبه خودتون اجازه داد یمن ؟ به چه حق جلو در خونه دیاومد یاصال شما به چه حق-

 نمیبب خوامیحرف پشتمه نم نمیفردا بب خوادی، دلم نم یبوم ریشهر دانشجو ام اونم از نوع غ نیمحترم من تو ا

 شنینگاه ها به من عوض م

 لبخند زد بازم

 فهمهینم یشکیو ه پوسهیتهرانه ، طرف تو خونه اش م نجایا-

 همه ، هیتا جنوبش مردم دماغشون تو زندگ يری، از شمالش بگ رانهیا نجایا-

 و گفت نیجلو رو برام باز کرد ، با سرش اشاره کرد به ماش در
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 نیبش-

 ی، به اندازه کاف ارنیبرام حرف در ب ومدیاون محل باهاش صحبت کنم ، اصال خوشم نم ينداشتم تو دوست

 مشکل داشتم

 تمعقب رو باز کردم و گف در

 عادته دی، فکر کن دیندون یاحترام یرو ب نیا-

 دیدر رو برام بست و رفت نشست پشت رل و پرس انوشیو ک نیتو ماش نشستم

 ؟ میصحبت کن میکجا بر-

شده بودن و چند  کدستی، مرتب و  دمیدیتو ابروش نم یاضاف يابروش باال بود ، مو هینگاهش کردم ،  نهییا تو

مرتب شد هاش ، نه خوشم  ياز ابروها ومدیونم چرا بدم ن دی، نم شیشونیپ يبود رو ختهیتار مو از موهاش ر

 ؟ زمزمه کردم کردمیرو نم نکاریمحمد جواد ا ياومد ، مگه خودم برا

 کوچه باالتر هی

 زد و گفت لبخند

 شنیکه دور از چشم خانواده شون باهم دوست م هاستیبچه مدرسه ا يصحبت کردن تو کوچه برا-

 رنیشاپ ؟ م یکاف رنی؟ دوست که بشن نم شنیهم دوست م های، مگه بچه مدرسه ا رونیدوختم به ب و نگاهم

 ؟ می؟ اصال مگه ما با هم دوست

 دیفعال فقط حرکت کن-

 نیبودن موهام ا سیخ هیو زدمشون عقب ، الاقل خوب سمیخ يرو راه انداخت و من چنگ زدم به موها نیماش

 تو صورتم گشتنیدوباره برنم هامیبود که چتر

، پلکام رو  میبود ابونی، تو خ میمتوقف شد ، از کوچه دور تر شده بود نیشد ، دستم رفت رو بازوهام ، ماش سردم

 میحرف مزد دیاز هم فاصله دادم ، با

 گفت

 جلو نیبش ایب-

 بله ؟-

 که سرجاش نشسته بود خم شد و در کمک راننده رو برام باز کرد همونطور
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؟  ششیپ نمیشیم امیم میو محله خودمون بودم جلو ننشستم و اال که از محدوده خطر رد شدچون ت کردیم فکر

 زمزمه کردم

 شما با خودتون-

 تو حرفم اومد

 سهینکردم ، موهات خ يفکر چیمن با خودم ه-

تو رو به من  نیمهربون بود ، صداش گرم بود ، خودش حذاب بود ، فقط تو گفتنش رو دوست نداشتم ، ا لحنش

 ابونینگاهم و دوختم به خ گفتیم دیانب

 ؟ شهیموهام خشک م نمیجلو بش امیمن ب-

 رو روشن کردم يبخار-

روشن کرده که من موهام خشک بشه ؟ اصال چرا اومده بود دنبالم ؟  ي، بخار نهییچشماش تو ا يکردم رو زوم

و  ادینبود که ب اریدنبالم ، ن ادینبود ب يازی، ن شدیم الشیخ یب میدنبال جواب و اگر نرفت میرفتیم کردیصبر م دیبا

،  کشتنیهام بودم که داشتن من و م قهیشق رانباشه ، خودمم نگران موهام نبودم ، نگ سمیخ ينگران موها

از دانشگاه برگشته بودم نگران حس حقارتم بودم وحاال  ی، از وقت شدنیم دهیسرم بودم که کش ينگران رگ ها

 بود سمیخ ياون نگران موها

 نگفتم سرده-

من رو با ارامش  يها یتلخ کردیرو م شیکرد اروم باشه ، همه سع یفرمون ضرب گرفت سع يدستش رو با

 جواب بده

 گفت کردیم دیکه اروم بود همونطور هک رو تک تک کلماتش تاک ییصدا با

 میدار ادیز... بر بیج... دزد ...  یجان... قاتل ... شهر متجاوز  نیتو ا-

 سمتم برگشت

 کشمتی، نم زنمیو نم بتی، ج کنمینم دتیجلو ، من تهد ینیشیم ییایم...  یهمکالس هی... ادمم  هیمن -

 نشست رو لبش لبخند

 ، هوم ؟ خورمتیو نم-
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بود ؟ چرا االن ؟ ما چند ماه تو  کمیبود ، با اون نگاهش ، چرا انقدر نزد یگفتنش هم دوست داشتن هوم

 ی، مرس دیپرسی،حالم و م گرفتیجواب م کردی، سالم م دمیدیرو م گهیهمدتو دانشگاه سره کالسا  شگاهیازما

 بود ؟ کمی، امروز ، چرا انقدر نزد ن، اما اال شدیحوصله م یو اون ب گرفتی، افرا باهاش گرم م گرفتیم لیتحو

 رو هم ازنگاهم خوند انگار ترسم

 رو از صورتم گرفت نگاهش

؟ انقدر  سهیسرم خ يهم بود ، انقدر حواسش جمع بود که بدونه موها یبود ، ادم شناس خوب یخوب روانشناس

شدم و  نشی؟ حواسم جمع بود که سوار ماش ی؟ من چ ترسمیم یکینزد نیحواسش جمع بود که بدونه من از ا

 ؟ ذاشتمکه به بهونه درس خوندن پا توش گ زنمیرو باهاش گشت م يشهر يابونهایدارم خ

 داغون يکانهایمدل باال ، به پ يها نیشلوغ ، به ماش ابونیو دوباره دوختم به خ نگاهم

بود ، کم  وونهیشم ، د ادهیشد در عقب رو باز کرد و تو سکوت منتظر شد تا پ ادهیرو باز کرد ازش پ نیماش در

 دیتخته هم نه ، چندتا شا هیداشت ، 

 گفت یاروم و دوست داشتن يبا صدا نینزدم و خم شد تو ماش یحرف

 مینکن نیتوه گهیبه همد ایب-

بود رفتارم ؟ با مردها ؟ مذکرها  ی، با مردها ، تهاجم هیبار بهم گفته بود که رفتارم تهاجم کیبود که  یهمون نیا

 چکدومشونیبودن ، ه ریبودن ، ام انوشیکدوم از اونا محمد جواد نبودن ، اونا ک چی؟ بود ، بود ، بود ، چون ه

 کدومشون عطر موهام رو دوست نداشتن ، چی، ه ننکرده بود یشترکشون طراحم یزندگ يبرا یخونه نقل چیه

 نیبا خودش فکر کرده بود ا دونستمیکردم ، م نیغرور مردونه اش توه تیبا عقب نشستنم به کل دونستمیم

من راننده که داشته باشم جلو  دونستیگرفته ، نم یکیفکر کرده که من و با راننده اش  یدختره با خودش چ

باشه  شمیمحمد جواد که پ دونستیم؟ ن زنمیمن راننده ام محمد جواد که باشه لبخند هم م دونستی؟ نم نمیشیم

، به حرفش  ایادم دن نی، من دروغگو بودم ، دروغگو تر دونستیاز من نم یچی؟ ه شهیدارو تلخ نم شیزبونم ن

 مینکن نیبه هم توه ایدوباره فکر کردم ، ب

 شدم زدمش کنار ، با دست نه ، با تنه نه ، با نگاه ادهیپ نیماش از

 رهیهمزمان رفت سمت دستگ دستمون
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، دستش از  دمیودست من رو دستش و بعد من مثل برق گرفته ها دستم رو کش رهیاون نشست رو دستگ دست

رو باز  تکون نخورد اما نگاهش برگشت سمتم و لبش به لبخند باز شد ، سرش رو تکون داد ، در رهیرو دستگ

 کرد

 نکیکه ع کردمی، اگر فراموش م بستمیاروم ، اگر چشمهام رو م یلیدر رو برام بست ، خ نیتو ماش نشستم

،  دهیم نیدارچ يکه بو یادم کردمیفکر م دی، شا هیپسر تهران نیکه ا کردمیداره اگر فراموش م قهیبه  ییکائوچو

 تو چشمم ، زنهیکه زل م ینی، هم بندهیو اروم م کنهیکه در رو برام باز م ینیهم

 جواد ، محمد جواد من محمد

که  یکه اون ییادمها نیرو ، ادمها و هم یراه افتاد ، بازم تهران مه گرفته رو نگا کردم ، درختا رو زندگ نیماش

 نبودن خواستمیمن م

 چراغ قرمز شد دونیم سره

 زد رو ترمز ، انوشیک

 گرفت نیرو به ماش و اسپند نیبا اسپندش اومد سمت ماش يمرد هی

 انوشیکرد سمت صورت ک تیو مرد دود اسپند و هدا نییاش رو داد پا شهیش انوشیک

رو دور زد ، اشپند رو گرفت  نی، مرد ماش نییسمت من اومد پا شهیو ش شهیباال بر ش يرفت رو انوشیک دست

 یبا کم یدوتومن هیبا  انوشیاسپند ، دست ک يهام پر شد از بو هیسمتم ، دودش رو با دستش زد سمت من و ر

 ، انوشیسمت ک دیچرخ گاهمو گم شد ، ن نایماش نیفاصله از من رد شد و مرد پولش رو گرفت و رفت ب

 انشینگاه من از رو صورت ک یبا سرعت از جا کنده شد ول نیها رفتن باال و ماش شهیچراغ سبز شد ش نکهیهم

بود  رهیکه چشاش ت ینیبود هم رهیکه موهاش ت ینیمن ، هم یادم شده بود عالمت سوال زندگ نیکنده نشد ، ا

بهار  يبو دادیم نیدارچ ي، بو داشت یمهربون يکه محمد جواد نبود اما چشما ینیبود ، هم انوشیکه ک ینیهم

 دادیم

، انگار که  رمیها رو بشمرم ، که زمان رو دستم بگ هیچقدر گذشت ، انقدرها حواسم جمع نبود که ثان دونمینم

 يازاد يبو یزندگ يدرخت بو يبو يغرق شده بودم تو

 شاپ متوقف شد یکاف هی يجلو نیماش

 برگشت سمت من نگاهش

 نگام کرد نهییتو ا از
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 ؟ میقهوه بخور هی میبر-

شاپ  یکاف زییتم يها شهیشاپ رو به رومون بود ، نگاهم رو از ش یکاف هیبرگشت سمت پنجره ،  نگاهم

 نگرفتم

 میرو بردار شیجواب ازما میریردم مفکر ک-

 میداریاونم برم-

 شد در رو برام باز کرد ادهیپ نیماش از

 فوت کردم یرو عصب نفسم

شاپ  یکاف نیلباس داد دستم وگرنه من االن با پالتو کهنه و شلوار سه خطم مهمون ا هیرو شکر افرا  خدا

 باکالس بودم

 چیازش کوتاه بودم ، ازش رد شدم بودن ه یلیو پاشنه دارم هم خ ریج نیبا پوت یشدم ، حت ادهیپ نیماش از

 یحرف

 بود نشستم و اونم نشست رو به روم ، دهیبرام عقب کش انوشیرو ک شیکه صندل ییزهایاز م یکی سره

 دیپرس انوشیمنو رو اوردن و ک انوشیاشاره ک با

 ؟ دیدار لیم یچ-

 میقهوه بخور میاومد دیگفت

 خدمت گفت شیلبخند سمت پ با

 یشکالت کیدوتا قهوه و ک-

 سمتم برگشت

 بهتر بشه ستیاخالقت قرار ن-

هم نشسته بودن و انقدر عاشقونه به هم زل زده بودن که فکر  يکه رو به رو يرو دوختم به دختر و پسر نگاهم

 برنیصحنه م يرو دارن رو یرانیا پیچ لمیف هیپالن  نیعاشقانه تر يکردیم

 ؟ ینگام کن شهیم-

 سمتش گشتمبر

 کم مهربون باش هی-

 ؟ نجامیچرا ا دونمینم یمن حت-
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 دادیاسپرسو م يو نفسش رو فوت کرد تو صورتم ، نفسش بو زیم يرو گذاشت رو ارنجش

 ؟ هیبیغر بیعج زیچ یلیدعوتت کرده به قهوه ، خ یهمکالس هی-

 دعوتت کنه به قهوه دونهیرو نم تیلیفام کنهیخانوم و ادعا م گهیکه بهت م یکه همکالس نهیا بیعج-

 ؟ گفتمیم دینشست رو لبش ، وا داده بودم ؟ خراب کرده بودم ؟ نبا لبخند

 و گفت زیمن گذاشت رو م يرو به رو قایدر اورد و دق بشیرو از ج شیگوش

 زنگ به من بزن هی-

 بله ؟-

 نیزنگ به من بزن ، هم هیتر خواهشا ،  اروم

 تئاترتون تموم شه نیزود ا یلیخ دوارمیام-

 نفرم هیمن -

 ادینفر بودن خوشم نم هیمن از  یول-

 قی، لبخند زد ، عم قیکرد ، دق نگام

 ؟ یشیبگم شما ، خوش اخالق م-

 يزده بود و موها ییباز بود تا بناگوش ، دختره گل سر طال ششونیرو دوباره زوم دختر و پسر کردم ، ن نگاهم

 ، رونیبود ب ختهیر شیشمیفرش رو از شال 

 به شما گفتنتون ندارم يمن اصرار-

 گفتنم انقدر واضح بود که لخبند زد و گفت دروغ

 ؟ یزنیزنگ به من م هی-

 بایشک انوشیاسمش ، ک ياوردم و رفتم رو رونیپانچوم ب بیرو از ج میگوش

 اسمم زوم شد ياراده نگاهم رو یب برهیکه رفت رو و شیگوش

 پکیا

 یخال یِ، خال پکی، ا یلیفام هی یه قبلش ، نه حتن ششی، نه خانوم پ یخال پکیا

 اپلش گرفتم و دوختم به صورتش یرو از رو گوش نگاهم

 بود گفت ی، همونطور که نگاش به گوش کردیرو نگا م شیصفحه گوش داشت

 کرده ویشماره ات رو برام س تییهمخونه ا-
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 خند زد شین

افرا  شیستا ایبگم ، ساناز مهسان نگار پرن تونمی، من م پکیبهش بگم ا تونمیکه من نم یهست یتو تنها کس-

 پکیبگم ا تونمینم یول

 کرد نگام

از اون سپر  شهیداره که باعث م یچ ایدن نی؟ ا ی؟ چرا انقدر سفت ی؟ تو چرا انقدر سخت یشینم پکیتو چرا ا-

، تو که  ستیدر سرت ننشونت داده که انقدر ترسوندتت ؟ تو که چا یچ ایدن نی؟ ا يریفاصله نگ تیمحافظت

، تو که موهات و  تیجشن نامزد ابر یابروهات رو نگر نداشت يوندی، تو که پ ستیمانتوت رو قوزك پات ن

 ؟ یشینم پکی، تو چرا ا یپوشیتو که بوت م یپوشیم دی، تو که سف یکنیم یپرکالغ

نفس  هی،  دمیکش قینفس عم هی، من  دناشیتمام نفس نکش ينفس حرف زدناش ، به جا کیتمام  يجا به

 دمی، تو جواب همه سواالش تو دلم از خودم پر قیعم يادیز

، چرا انقدر  هیرفتارت تهاجم یگیتو که بهم م ،یتو که همکالس یستی، تو که محمد جواد ن یانوشیکه ک تو

برات  دهید ایزن دن نیا ینشونت نداده چرا همه چ یچیه ایدن نیکه ا ییمن هست ؟ تو یحواست به همه چ

 مهمه ؟

 یشکالت کیک هیقهوه گذاشته شد جلوم و  هی،  نییرو انداختم پا سرم

 دمیشد ، پرس یکنم سکوتمون طوالن فکر

 ؟ دیداشت کاریبا من چ-

 و گذاشته شد جلوم رونیاومد ب بشیکاغذ از ج هی

 با ما کار کن ایب-

 با ما کار کن ایبه کاغذ تا شده انداختم و باخودم جمله اش رو تکرار کردم ، ب ینگاه

 و اوردم باال سرم

ادم  نینه ، ا ای زنهیتو صورتش تو حرکاتش داد م شیوونگیبدونم د خواستمیکردم ، براندازش کردم ، م نگاهش

 رهیگیتر دانشگاه رو به تمسخر مدخ نیادم درخواست شراکت آس تر نی، ا کنهیدختر دانشگاه رو رد م نیآس تر

 کنهیم يرزن مطلقه رو دعوت به همکا هیادم  نیو هم هیافتنیادم دست ن نی، ا

 رفت رو کاغذ دستم

 رو باز کردم تاش
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 نفره 7 ستیل هی

 و خودم رو شناختمیم نشونیو دکتر فکور رو از ب خودش

 اناینفر بود و بعد از اون ک نیبعد از دکتر فکور دوم انوشینوشته شده بود و اسم ک ستیمن با مداد اخر اون ل اسم

 بایشک

 گهیو بعد از اون اسم چند نفر د هیپزشک ياحتماال همون خواهرشه که دانشجو...  بایشک انایو ک بایشک انوشیک

 رو اوردم باال سرم

 گفت

 هیو اگر تو  ادیب از اب در بجواب بده اگر مقاله مون خو شهامونی، اگر ازما میسیقراره با دکتر فکور مقاله بنو-

 يدکتر يقدم بزرگ برا هی شهیثبت شه ، م ياس ا يمجله در حده ا

 و به من کردینشست رو لبم ، افرا رو رد م لبخند

 رو تا کردم و گفتم کاغذ

 کنمیم يفکر هیمصاحبه هم به وقتش  يبشم برا يبدون کنکور وارد دکتر تونمیمن با معدلمم م-

 شده است نیتضم نیا-

 و گفتم زیرو گذاشتم رو م کاغذ

 خوامینشده رو نم نیادم تضم يشده  نیمن کار تضم-

 نشست رو لبش لبخند

 نشده ام ؟ نی، من تضم يندار یبا فکور که مشکل-

 نشست رو لبم ، حرف رو عوض کردم لبخند

 خوامیشده رو هم نم نیتضم يشده با ادمها نیکار تضم-

 گفت دیتاک با

 بون باش... مهرَ  یپرور ، کم.. .خانوم مهر-

 و دوختم به قهوه و زمزمه کردم نگاهم

 کار نباشه یقبول ینیریش نیا دوارمیام-

 چرا نه ؟-

 ام رو اروم هم زدم قهوه
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 چرا من ؟-

 عیو سر زییکس مثل تو تم چی، ه دمیو کشت دادن ند شیازما طیاماده کردن مح يرو به مهارت تو تو یکس-

 کنهیکار نم

 دیچرخیتو هنوزم تو سرم م واژه

 نیتر از ا زیداده ، ت يعاشق چشم و ابروم نشده که درخواست همکار دونستمیخند نشست گوشه لبم ، م شین

 شدمیو متعجب نم کردیعاشقونه کارش رو خراب کنه ، حساب شده کار م يها يحرفها بود که به خاطر بچه باز

 شیمقاله که همون اولش اسم محقق اصل هیتموم شه ، به  همه دست و پا زدنها اخرش به اسم اون نیاگر ا

محو  يادمها میشدینفر م 5نفر ، البته فکور راهنما بود ، پس ما  6ما  يباشه و بعد تشکر بشه از همکار انوشیک

 مقاله که سگ دو زدن و دستشون مونده تو پوست گردو

 شیو دوختم به گوش نگاهم

 ، يوند شینه پ ي، نه پس وند پکیا که توش اسم من ثبت شده بود ، ییگوش

و به همراهش هم چشمام رو  کردمیباهاش چشمام رو باز م یکه زمان يعطر ي، بو شیرفت سمت گوش دستم

همه  يام گذشت و نشست تو قلبم ، تو هیخودش کرد ، بوش از دنده ها و ر ریهمه روح و روانم رو درگ بستمیم

 ، شیِرگ و پِ

توجه  یارومتر شدم ب یهام کردم و بعد که کم هیعطر رو روانه ر ياز بو یو به اندازه کاف دمیکش یقیعم نفس

کانکت رو باز کردم  يبرنامه ها منو هیبه بق دنیمنو بدون سرك کش يرفتم تو ستیمن ن يبرا یگوش نکهیبه ا

 پکیچسبوندم به ادامه ا یلیفام هیو 

 شدمیاسمم تنها نبود و خانوم خطاب نم حاال

نشون بدم که  کردمیم یو من سع کردیم زیداشت تمام رفتارم رو انال انوشی، ک زیرو گذاشتم رو م یگوش

 ها ، هیما نیتو ا يزیچ هی ای ستیبرام مهم ن ای نمشیبینم

اضافه کرده بود و پاك کن هم  ستشونیکه با مداد اسم من و ته ل ینیادم ؟ هم نیمگه مهم بود ؟ برام ؟ ا اصال

 مطمئنا همراش نداشت

عطر خوب و وسوسه کننده هم داشت و من همه  هی،  رونیب زدیو دادم سمت فنجون ، ازش بخار م نگاهم

زده بود ، تا خر  انوشیکه ک ینیهام ، پر بودم ، پر بودم از عطر دارچ هیعطرش رو نکشم تو ر کردمیتالشم رو م

 قرارم نیاول يتو بردیبخار من و م نیعطر و خاطراتش ، ا نیخره ، پر بودم از ا
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 بودن یهامون که نم زده و بارون نیهمون اول يقرارم ، تو يتو

؟ محمد جواد ؟  یچ گهید... ماگ که توش معجون بود  هی... فنجون بود که توش قهوه نبود  هی... بودم  من

 باربد ؟

ازش خوردم ، گرم بود ، داغ بود ، تند بود ، قهوه بود ، قهوه ، دوباره رفتم تو  یرفت سمت فنجونم ، کم دستم

... من و محمد جواد ... مرویمن و ن... من و معجون ...قرارم ، من و محمد جواد ، من و کافه  نیکافه ، تو اول

ن و محمد جواد مهم کدوم مهم نبودن ، م چیمن و خاطرات نم زده مون ، من و محمد جواد ، ه... محمد جواد 

 میبود

 دمیاز خودم پرس رونیخاطراتم که پرت شدم ب از

 ؟ ستیعطر محمد جواد ن نی؟ چرا صاحب ا ستین ییفنجون چا نی؟ چرا تو ا نجاستیقهوه چرا ا نیا

 کردیم زیچونه اش بود و هنوزم داشت من و انال ریو اوردم باال ، دستش ز سرم

و پول خورد ، تموم  یگوش هی،  بمیبودم ؟ دستم رفت تو ج اوردهین فیکو ؟ ک فمی، ک فمیرفت سمت ک دستم

 خواستمیکه م ییزایاون چ

 جام بلند شدم از

 هم بلند شد انوشیک

 کردیداشت نگام م متعجب

که بهش دست نزده بودم ، نگاهم برگشت  یکیقلپ ازش خورده بودم انداختم و به ک هیبه قهوه ام که  ینگاه

 تو صورتش ،زمزمه کردم

 قبول کارم نبوده باشه ینیریش نیا دوارمیهمچنان ام-

 میاز تکرار جمله تکرار دیرفت باال ، شا ابروهاش

 گشت زیم يدوباره رو نگاهم

 تن صدام گفتم نیارومتر با

 دیو قبلش سر من داد زد دیکه در خونه ام اومد کنمیکه نمونه ها جواب نداده ، و فراموش م کنمیمن حساب م-

 يعطرش تمام عصبهام رو به باز يو بو کینزد يادیبود ز کیشلوارش ، بهم نزد بیرفت تو ج دستاش

 گرفتیم

 ام ،من بعد یبوم ریغ يدانشجو هی کنمیتو اون محل ابرو دارم ، فکر م کنمیمن هنوزم فکر م-
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 اومد باال ، نگاهم رفت تو نگاه مهربونش سرم

 نکهیو ا یلیحاال به هر دل... ، دوست ندارم صداتون رو اونقدر بلند بشنوم  نمتونیدوست ندارم در خونه ام بب-

 کیبابت قهوه و ک یجواب بده ، مرس قاتتونیتحق دوارمیام

 ادامه دادم دیاز ابروهام رفت باال و با تاک یکی

 خوشروز ...  یهمکالس-

کردن ادما  ینه نیمدل تشکر کردنم بدم اومد ، از ا نیبودنم بدم اومد ، از ا يروزید نیلحظه از تمام ا هی يبرا

 یمهم نبود ، حت یبدم اومد ، ول شدیم یمیکه مربوط به من قد ییزهایدر خونه ام ، از همه چ ومدنین يبرا

 ادم نی، و ا دما نیشوهرم هم به خودش اجازه نداده بود سر من داد بزنه ، و ا

 سمت در دمیقدم رفتم عقب چرخ هی

 من گفت يبلند تر از زمزمه ها یکم

 یهمکالس دارید دیبه ام-

و رو  ریلحظه ز کی، خاطراتم همه تو  دی، دلم لرز دیشاپ لغز یدر کاف رهیدستگ يسست شد ، دستم رو قدمام

 گنیکه م یی، لعنت به همه مردا دنیم نیدارچ يکه بو ییشدن ، لعنت به من و خاطراتم ، لعنت به همه مردا

و ته  گهیکه لعنت م یبگه لعنت بهت محمد جواد ، لعنت به من تونهیکه نم ی، لعنت به من ، به من دارید دیبه ام

 منِ شکست خورده... ، لعنت به من ، لعنت به منِ عاشق  رونیب کشهیدلش محمد جواد رو با فاکتور م

که مردونه ولم نکرده بود ،  يداشتن عاشقانه هام با مرد ادی، متنفر شدم ، به جرم به  یخودم ، به جرم عاشق از

مشت خاطره نم زده و عاشقونه ول  هی يکه تمام خاطراتم رو برام ساخت و من و تو يبه جرم لعنت نکردن مرد

 کرد

 کافه رو باز کردم در

خودم رو  خواستمیدماغم بود و م ریز نیدارچ ي، بو کردمیدماغم بود و من در کافه رو باز م ریز نیدارچ يبو

خاطره ، از کافه زدم  نیعطر از ا نیبو از ا نیاز ا کردمینداشت ، داشتم فرار م نیدارچ يکه بو ییبندازم تو هوا

فصل  نی، تو هم ی، خاطراتم بامحمد جواد نم زده بودن ، بارون می، کم کم ، مال بارهیداره برف م دمیو د رونیب

 ... نیدارچ يکه پر بودم از بو یبرف زمان نی، و حاال ا یبارون یول

 خند زدم شین

 خند زدم ، شیتمام خاطراتم ن به
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 خند زدم شیکافه پشت سرم جا گذاشته بودم ن يهم که تو يمرد به

 خند زدم شین بمیته ج يپول خوردا به

 خند زدم شیعشق افرا ن به

 خند زدم شیمرد حسابگر ن نیعشقش نسبت به ا به

 به و

 خودم

برف محروم  نیخودم رو از ا خواستیاروم برداشتم سمت خونه ، دلم نم يپانچوم و قدمها بیرفت تو ج دستم

 کنم

 باعث شد سر بچرخونم ابونیبا خ کیالس هیاصطحکاك  يکه صدا رفتمیکه راه م شدیم يا قهیدق چند

 پاکت تو دستش بود هیشد ،  ادهیپ نیشبود ، از ما انوشیجلوم زده بود رو ترمز ، ک قایدق نیماش

 جلوم سادیوا

 گفت

 برسونمت-

 کلمه ، برسونمت هی، فقط  ينه خبر یسوال نه

 کنم يرو ادهیپ خوادیمتشکر دلم م-

 بزرگ رو گرفت طرفم پاکت

 کردم نگاهش

 گفت

 ستین هیهد-

 رفت باال ابروم

 است هینگفتم هد-

 وسوسه کننده زمزمه کرد يادیگذاشت تو دستم و دم گوشم ز بایرو تقر پاکت

 روش فکر کن-

 مکث کرد یکم

 اومد تو چشمام نگاهش
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 هم جواب داده شتیازما-

 و باال حرکت کرد و گفت نییبه سمت پا یخداحافظ ایبه عالمت احترام  سرش

 روز خوش خانوم-

 بوق برام زد و رفت هیشد  نشیماش سوار

 رو نداشتم ، یچیه لیتحل هی، فرصت تجز عیسر یلیشد ،خ بیسرعت ، و غ با

 ؟ ادیکلمه خانوم بدم م نیچقدر از ا دونستیم

 رفت تو پاکت دستم

شده  يمطالب جمع اور يسر هیخودکار نوشته شده بود و  هیکه حاال اسمم توش با  ي، کاغذ شمونیازما جواب

 نترنتیاز ا

 شناختیهم که من و نم ایبود ،  وونهید

 کردمینم... کار ... اون ... با ...  من

برم دراز بکشم تو وان و قبلش  خواستیاشپزخونه بود و من دلم م ياومد ، افرا تو یغذا م يخونه ، بو برگشتم

 جا قورت بدم هیهم دو سه تا مسکن رو 

 ، شال و پانچوم رو هم کنارش یعسل يرو انداختم رو پاکت

؟ قرصه ؟  میروح هم دارو دار درد ي، برا کردنیجا درد م هیهام ، قلبم ، روحم ، خاطراتم همه شون  قهیشق

 ؟ هیشربته ؟ امپوله ؟ چ

 افرا اومد يصدا

 ؟ ی، جوابا رو گرفت شهیاالن غذا اماده م-

 زدم زمزمه

 رمیدوش بگ رمیمن م. اره -

 و متعب نگام کرد و مات گفت رونیاز اشپزخونه اومد ب افرا

 سهیتو که هنوزم موهات خ-

 کردم زمزمه

 کنهیسرم درد م-
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 هیو من  میمحمد جواد اومد خواستگار يروز نیخودم وانداختم تو حموم ، تو همچ ادیاشکام در ب نکهیقبل ا و

؟  یبه محمد جواد گفتم اره ، حاال چ... کوتاهم  یماه قبلش به هم زده بودم ، از ترس رو شدن اون دوست

 زنمیدم ؟ چرا دارم زار ماشتباه همه عمرم بود ، پس چرا داغونم ؟ چرا له ش نیقشنگتر نی؟ نه ، ا مونمیپش

 دادنیم نیدارچ ي، دستام هم بو دادنیم نیدارچ يتنم کردم ، بو يبه لباسا یرو باز کردم ، نگاه اب

 تو وان ، پلک زدم دمیلباس تنم ، با همه همه اش دراز کش با

 گرفت نیدارچ يوان بو کل

 رفتن از تو اتاقم زمزمه کرد رونیمرد موقع ب هی

 کپیا کنمیم خوشبختت

 محکم و بدون مکث گفت یلیمرد روز عقد تو همون سوال اول خ هی

 بله

 بودم بهم گفت دهیمال رنشیشده صورتم رو به کراوات و پ دهیمال يهمه رنگها نکهیمرد بعد از ا هی

 شتمیاز حاال تا اخر عمرم پ من

 نفر منم هیرو به اوج برسونه اون  یکیبخواد  ایداد که اگر تو دن نانیمرد بهم اطم هی

 در حموم و زد یکی

 جان ؟ پکی؟ ا پکیا-

 ؟ یخوب-

 پکیا-

 ؟ فمیمن ؟ انقدر سستم ؟ انقدر ضع کردمیم کاریوبه سرفه افتادم ، داشتم چ رونیخودم اومدم از اب اومدم ب به

 گرفته گفتم يصدا با

 امیاالن م-

تنم و خودم  هیبود  دهیچسب میاسک قهیشده بود ،  نیو سنگ سیخ نمی، ج رونیب دمیزور خودم رو از وان کش به

 لجن نبودم يشباهت به قورباغه تو یب

 رونیدورم و از حموم زدم ب دمیچیرو از تنم کندم و حوله ام رو پ لباسام

 کردیو داشت اسم ها و اون مطالب رو نگا م یبود کنار عسل سادهیوا افرا

 برگشت سمتم دیرو که شن صدام
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 دوتا بدهکار نبودم نیبه ا یچیه! نه بهش بدهکار بودم ؟ اره ؟  حیتوض

 سمتش کاغذا رو ازش گرفتم و گفتم رفتم

 ؟ يدیرو د شیجواب ازما-

 که دستم بود نگاه کرد يتکون داد و به برگه ا يسر

 کنمیمن باهاشون کار نم-

 کرد خکوبمیسمت در صداش م برگشتم

 چرا من نه و تو اره ؟-

 سمتش برگشتم

 شد و زمزمه کرد یاشک چشاش

 و اون نه خوانی؟ چرا همه من و م ستی؟ چرا انقدر عاشقشم و عاشقم ن خوادیو من و نم خوامشیچرا انقدر م-

 دیرو با دستش زد کنار و نال هاشیاشک بود ، چتر سیخ شیعسل ي؟ چشما کردمیارومش م دیبا

 نهیکنم که من و بب کاریچ-

 گفتم يو جد اروم

 نه چشم و ابروم خوادیمن و به خاطر کارم م-

هر چند ساعت ، فقط من و بخواد ،  يهر چند روز برا ي، برا میکه بخواد من راض يزیهر چ يمنم بخواد ، برا-

 بودن رو ازم دور کنه یحس نخواستن نیا يلحظه ا يبرا

 ینیافرا ؟ هم نی؟ برا هر چند روز ؟ هر چند ساعت ؟ ا يزیرفت سمتش و بعد وسط راه موند ، برا هر چ دستم

مرد ؟  هی ياستاد دانشگاه ها هم بهش نظر دارن ؟ حاضره برا یدانشگاه که حت يکه رو به رومه ؟ که پسرا

مرد  هی يحاضره برا فروشهیخره و میرو م انوشیک يصدتا يادم که باباش روز نیکه بخواد ؟ ا يزیهر چ يبرا

 ؟

 تکون دادم و گفتم يسر

 میلباس بپوشم و بعدش غذا بخور رمیمن م-

 دمیرو د انوشیاون روز تو دانشگاه ک يفردا
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 چیه يبود ،اون برا دیازش بع دایکه شد ییاز کارا یکیبرام تکون داد ، به نشونه سالم ،  يو سر دیو د من

 ششونیسرشون جلوش خم بوده و ن شهیدخترا هم نکهیا يبرا دیدانشگاه سر خم نکرده بود ، شا نیتو ا يدختر

 براش باز

 پی، اما غرورش ، جذبه اش ، و اون ت میبهتر از اون هم داشت یتک بود ول یعنیم تک نبود ، انقدرا ه انوشیک

 مورد توجه دخترا باشه يادیباعث شده بود ز شیدوست داشتن

 گرفتنیم لشیواقعا تحو دیتو کار داشت اسات یخودش هم دست نکهیهم به خاطر کار خوبش و ا شگاهیازما تو

 سر خم کنه ، یکس ينباشه برا يازیتو چشم باشه و ن انشیک شدیگرفتنا باعث م لیتحو نیهمه ا و

به افرا  خواستمیم نکهیبزنم ، هم یگشت هیو  رونیداشتم برم ب لیم دایشد شگاهمونیاز تموم شدن ازما بعد

 اومد سمتمون انوشیرفتن بدم ک رونیب شنهادیپ

 و حال و احوال کیه سالم وعلدهن باز کنه شروع کرد ب انوشیک نکهیقبل از ا افرا

سمتت ، صبر کن اون بخوادت اون  ادیبهش بگم صبر کن اون ب خواستیخفه اش کنم، دلم م خواستیم دلم

 ندازتشیکه از چشم م ادیبه چشم ب شهیبهش بگم هلو بپر تو گلو بودن باعث نم خواستیمشتاق باشه ، دلم م

 تشکر کرد و هیلبخند زد و  هیافرا  يدر جواب تمام حرفها انوشیک

 دیبه من پرس رو

 ؟ دیفکراتون رو کرد-

 ارمیدلم نخواد جفت چشماش رو از کاسه در ب شدیباعث م نیو ا شدمیدانشگاه تو خطاب نم تو

 جواب ساده گفتم در

 رو بهتون قرض بدم رمیگرفتم الك غلط گ میتصم-

 خانوم روح پرور ؟-

 ؟ هیچ يهمه اصرار به کار کردن من برا نیا بایشک ياقا-

 مکث گفت بدون

 خوامیها رو م نیبهتر شهیمن هم نکهیا يبرا-

 انیها راحت به دست نم نیبهتر-

 کنمیدارم تالش م نیهم يبرا-
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هم  انوشیوسط دانشگاه دوست نداشتم ، ک ياطرافمون رو نگا کرده بودم ، اونطور یکرده بودم و کم سکوت

 با مدل خاص خودش گفت دیدوست نداشتن من رو فهم نیا

 ؟ میقهوه بخور هیبوفه  میخانوما بر-

 زود گفت یلیخ افرا

 میاره بر-

 بدن دستش ذوق کرده بود یابنبات چوب کهیکردم ، مثل بچه ا نگاش

 به نشونه موافقت تکون دادم يسر منم

کافه نخورده  يکه من تو یکیهمون قهوه و ک قایسفارش داد ، دق کیسه تا قهوه با ک انوشیبوفه و ک میرفت

ادم چقدر دوست داره تمام کاراش رو تموم کنه ، به نحو احسن ، و اگر قهوه رو به  نیبودمشون ، فکر کردم ا

 کردمینمونه تعجب نم مهیهم نصفه ن نکارشیتو حلقم تا ا ختیریزور م

 و نگاهش زوم من زیعمود شد رو م انوشیدست ک دیها که رس قهوه

 رو تکرار کنم ؟ شنهادمیدوبار پ-

 صحبت کنم ؟ رمیدوباره درباره الك غلط گ تونمیمنم م-

 نمیبینم یاشتباه زیاون برگه چ ي، من تو زننیاشتباهات رو خط م ریبا غلط گ-

 دونستمی، م کردیهم قهوه اش رو مزه مزه م یو هر از گاه کردیبه صحبتامون گوش م اقیداشت با اشت افرا

 يمن بودم ، برا انوشیکار کنه ، و چقدر ناراحته که انتخاب ک انوشیبا ک شگاهیچقدر دوست داره تو اون ازما

 بحث رو تموم کنم گفتم نکهیا

 کار کنم شگاهتونیتو ازما کنمیقبول م یخاص طی، من با شرا یاوک-

 یاد به صندلاش رو د هیفاصله گرفت و تک زیاز م یاش و کم نهیشد رو س پایچل انوشیک دست

 شنومیرو م طتونیخب شرا-

 سمت افرا انداختم و گفتم ینگاه هیرو بشنوه قبول کنه ،  طمیشرا نکهیاول هم انتظار نداشتم بدون ا از

 ، افرا هم تو گروه باشه شیاول-

 فرستاد باال یدوست داشتن یلیابروش رو خ هیجلوتر و  دیرو کش خودش

 که دیفهمیم ستین ي، بچه باز کنمیرو م نکاریام ا ندهیا ي، برا سمینویمن دارم مقاله م-

 اروم گفت افرا
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 خوامیم یباشه نه حقوق ستیمن فقط کمک کنم ، نه دوست دارم اسمم تو اون ل-

 ؟ کننیکار م یمن طبق اصول خاص يکارمندا-

 تکون داد و گفت يسر افرا

 کنمیمنم طبق اون اصول کار م-

 ستیاصول من انقدرا هم اسون ن-

 ستمین يریمنم ادم اسون گ-

 ؟ یبا ما کار کن ییخوایپس م-

 بله-

 دیو پرس انوشینشست رو لب ک لبخند

 ؟ هیاونوقت هدفت چ-

 داشته باشم ؟ یهدف دیحتما با-

 رهیگیخدا موش نم يمحض رضا يگربه ا چیه یببخش ها ول یلیخ-

 مهارتم رو ببرم باال خوامیفکر کن م-

 داشت ؟ یمقاله نخواه ياسمت بره پا نکهیبر ا یمبن يبعدا اصرار یعنی-

ارشد رو هم بابا دوست داشت برم  نینه ، هم رانیا ي، اگر هم فکر کنم تو کنمیفکر نم يمن به دکتر انوشیک-

 فرق داره یلیخ نجایاونور با ا يدکتر طیبخونم ، شرا ششیپ

 سمت من دیچرخ انوشیک نگاه

 ؟ يخب شرط بعد-

 قبول شد ؟ نیا-

 شنومیو مر يفعال بعد-

 سواله هی يبعد-

 دییبفرما-

 دمیپرس يدلم مثل خودش گفتم جنگ اول به از صلح اخر ، جد تو

 تموم بشه ؟ ی؟ قراره به اسم ک هیچ قیتحق نیا هیقض-

 کشنیکه زحمت م ییبه اسم همه اونا-
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 ؟ يچطور-

 دونه ابروش رفت باال هیهمون  بازم

 ؟ يچطور یچ یعنی-

 شهیما تشکر م يو از همکار یمحقق اصل یشیشما م-

 دیاعتماد یچرا انقدر به من ب-

 باال انداختم ییابرو

 و گفت دیرو به دندون کش لبش

و دکتر فکور  ستین نایو تو خط مقاله و ا يدکتر يو دانشجو کمهیخواهرمه ، احسان دوستمه ، مهرداد شر انایک-

 هم که راهنماست ،

 فکر کردو ادامه داد یکرد و کم مکث

 يترجمه هاش اضافه کار ي، برا میالزمش دار نایترجمه و ا يفوق زبانه برا يمهرانه کارمندمه ، دانشجو-

 رهیگیم

 افرا نگا کرد و گفت به

 افرا هم که گفت نه ،-

 سمت من دیچرخ نگاهش

 و تو-

 و من ؟-

 ؟ شهیمقاله مشکل حل م يپا رهیبدم که اسم جفتمون م يتعهد نامه محضر هی-

 باشه بله ياگر محضر-

 و گفت یدوست داشتن یلی، خ دیخند

 ؟ گهید-

مزه مزه اش کردم و بعد از جام  ی، کم کردمیاگر بازم نخورده ولش م شدیزشت م یلیبه قهوه کردم خ ینگاه

 بلند شدم

 شگاهیازما امیمنم م يتعهد نامه محضر دنیبعد از د نکهیا گهید

 جاش بلند شد از
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 اومد سمتم دستش

 دیمدبه گروه خوش او-

 به دستش کردم و گفتم ینگاه

 من يجلو دیکنیدست دادن دراز م يبارتون باشه دستتون رو برا نیو اخر-

 دیدست بد هی يسور دییایب-

 جمله خودش گفتم ادی به

 مینکن نیهم توه دیبه عقا دییایب-

 و زمزمه کرد دیکش قینفس عم هی

 مییایبا هم کنار م يجور هیباالخره ما هم -

 به من کرد و گفت ياشاره ا هیلبخند با نمک  هیبا  انوشیبلند شد ، ک افرا

 دیسازیخونه با هم م هیشما دوتا چطور تو -

 میسازیم-

 لوازمش رو جمع کرد و گفت عیسر یلیباهاش دست داد و بعد خ انوشیافرا رفت سمتش ، ک دست

 کنم يزیبه دست من برنامه ر دیانتخاب واحدتون رو برسون-

 طرفش چپوند و زمزمه کرد هی فیرو تو ک شیچ همه

 دیداشته باش یروز خوب-

 بوفه دانشگاه و بعد برگشت سمتمون و گفت یسمت خروج رفت

 !حواسم پرت شد ، برسومتون  دیببخش-

 رو برداشت فشیک افرا

 یمرس-

به عنوان  نکهیا يجمله گفت برا هیفقط . تعارف هم نکرد  یحت انوشی؟ ک رفتیرو نگاه کردم ، داشت م افرا

 افرا ؟-ادب جلوه نکنه و اونوقت  یب یهمکالس

 تو دانشگاه هم ابرو داشتم یام ، من حت قهیراه افتادم و سرم رو فرو کردم تو  دنبالشون

 میدیرس نیماش به

 نشستم عقب لیدر جلو و من با کمال م رهیافرا نشست رو دستگ دست
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 راه افتاد نیماش

 کنده شدم ، وارید از

قدمهام  نیکه به نظر خودم اول یشده بودن ، خاطرات ویویبرام ر هیهزارم ثان کی ي، نه ، تو هیثان هیتو  خاطراتم

به جا گذاشته بودم ،  رونهیو هیپشت سرم  یباتالق ، من از کل زندگ نیمنجالب ، تو ا نیافتادن تو ا يبودن برا

رو  رونهیو نیکارم رو ا نیا تونستمینم بودمیم یخوب، هر چقدر هم معمار  شدیتموم نم شدیحل نم شدیدرست نم

 کنم ، يبازساز

 دادیم حیغرق شده بودم که حال االنم رو توض یخاطرات يو من تو کردیداشت نگام م واریزده به د هیتک الله

 رفت سمت ژله اماده نگاهم

 يبود که بهش زده بودن ، و نگران بودم، برا یینگه دارنده ها شیکردم که بخورمش ، هنوزم فکرم پ هوس

 پدرش ، ي، که هنوز نطفه بود و ارزو زدیبچه ام که تو راه بود ،که هنوز قلبش نم

 زیم يرفت سمت ژله رو دستم

 ناخونم روبسته اش رو خط انداختم با

 به الله گفتم رو

 گشنه مه-

 لبخند زد الله

 برات درست کنم ؟ يدوست دار یچ-

 یتونکه ب یهر چ-

 ختنیاشکاش ر یکرد لبخند بزنه ول یسع دوباره

 کرد زمزمه

 کنمیم يبرا تو هر کار-

 یدو روزه مطب نرفت-

 لهیدو روزه تعط-

 يدیدو شبه با شوهرتم نخواب-

 بودم ششیبود االن پ یو خوردن یشوهرم اگر به اندازه تو دوست داشتن-
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 غهی؟ اگر اونم دور از چشم خانواده اش ص يموندیم ششیبازم پ کردیاگرشوهرت هم به اندازه من اشتباه م-

 اگر شدیاگر باردار م شدیم

 تو حرفم اومد

 کار و با خودت نینکن ا-

 نیسر خوردم و نشستم رو زم وارید رو

اون شهر بفهمن ، که  يبفهمه ،که پدرم بفهمه ،که ادما ایلیکه ا یبچه و به زمان نیو فکر کردم به ا نشستم

رابطه منفور  نینطفه ا نکهیبود ، چه برسه به ا يهم واژه منفور شینطوریهم غهیخانواده محمد جواد بفهمن ، ص

 یرو هم باردار باش

 کردم ، زمزمه

 نفهمه ؟ خانواده ام نفهمن ؟ پدرش نفهمه ؟ ایلیکنم که ا يکار هی تونمیم-

 دمیپرس هیک دونستمیکه نم یاز کس زنمیرف مکه انگار رو هوا دارم ح يکردم طور مکث

 خودمم نفهمم ؟ شهیم

سقطش کنم ، حرام بود ؟  خواستمی، من م گرفتینطفه داشت پر و بال م هی نجایرفت رو شکم تختم ، ا دستم

 بچه رو سقط کنم هی خواستمیحالل بود ؟ طالق گرفته بودم عرشش رو لرزونده بودم و حاال م

 الله تو سرم چرخ خورد يحرفها

 مادر نازا رو اغشته به خون هیو دست  یکنیپدر رو داغون م هی یکشیبچه رو م هی تو

 هیاعتبار و ابرو و  یخانواده رو ب هی،  کردمیم مونیبرادر رو از اعتمادش پش هی، من  موندیبچه م نیاگر ا و

 یرو متالش گهید یزندگ

 بدتر و بدتر از اون نیبد و بدتر بود ، نه ، ب نیمن ب انتخاب

طناب دارِ محکم با گره کور که  هی هی، همه شون شده بودن شب زدنی، دارم م کردنیداشتن خفه ام م خاطراتم

 بستنیرو م دنمیو راه نفس کش اوردنیبه گردنم فشار م

 جام بلند شدم و زمزمه کردم از

 لباس عوض کنم رمیم-
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اون ژله رو  خواستیدلم م دیشد ی، ول ستین اریاز و ياول که خبر يماه ها نیو دوختم به اون ژله ، تو ا نگاهم

؟  هی؟ چه شکل هیچ اریو گفتیبهم م دیبایبود ؟ االن ک يچطور اری؟ و دمیفهمیبود هم م اریبخورم ، اصال اگر و

 بود ، نه پدرش هنوز خبر نداشت دهیدوتامون خر يکه پدرش برا يژله رو بخورم ، ژله ا نیا خواستمیمن فقط م

 شدم سمت پنجره دهیخود کش یو وارد اتاق خوابم شدم ، ب رونیاشپزخونه زدم ب از

 تر پرده رو زدم کنار خودیب یلیخ

 کوچه پارك بود نییپا یازرا مشک هی

 واریسمت د دمیرو با تموم قدرت کش پرده

، فال حافظ  خواستیمامان و م ي، لقمه ها خواستیرو م ایلی، بغل ارامش بخش ا خواستیدلم خونه رو م چقدر

 خواستیخوندن بابا رو م

 نیرو زم نشستم

، و قرار هم شد که  میکارا رو شروع کن دیقرار شد بعد ع انوشیبه دست ک میبرنامه هامون رو رسوند نکهیاز ا بعد

 کار خودمون باشه باشه و سرمون تو لیتعط یو لباس انچنان یانچنان شیباشه ، ارا لیتعط يخاله باز

 هیچقدر تو کارش جد انوشیکه ک دادیادارات بود و نشون م نیقوان هیشب یلیهاش خ قانون

گذروندن  يپدرش برا شیشد و افرا رفت خارج از کشور پ لیدانشگاه خود به خود تعط دیروز مونده به ع 10

 التیتعط

رو دور از خونه  دیع يمامان برا يخونه رفتن ، مقابل تموم التماسها يبرا ایلیا يمن مقابل تموم اصرارها و

 نموندن مقاومت کردم

 زنگ زد میاسفند بود که گوش 24

 بود ایلیا شماره

 دادم جواب

 الو؟-

 وفا یسالم خواهر ب-

 شهرمون ،همه خوبن ؟... ، مامان ی؟ خانوم بچه ها خوبن ؟ کار ، زندگ ی، خوب یسالم برادر دوست داشتت-
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 ایلیاومد ا یاسم شهرمون که م یول دمیپرسیازش نم میاز اون اخراج از خونه ، بابا شده بود شهرمون ، مستق بعد

االن بابا نشسته و داره  کردمیو حس م بستمیو پلکام رو م کردمیبابا هم خوبه و من تو جوابش مکث م گفتیم

 گفت بمدر جوا ایلی،ا دهیچه مون رو اب مهم داره باغ ای خونهیحافظ م

 هم خوبه ، مامان هم خوبه ، کارهم خوبه ، خانوم بچه ها هم که یمنم خوبم ، زندگ-

 شد و ادامه داد يخنده ا یکم صداش

 ینیبب ییایب دیسالم دارن خدمتتون ، بابا و شهر هم که خودت با-

 نیبه ا ایلینبود که بخوام درموردش حرف بزنم ، به ا يزی؟ برگشتنم به شهر هم ، چ نمشیکردم ، بابا ؟ بب مکث

 بودم ، بحث رو عوض کردم دهیبگم نه ، چون ازش نه نشن میمستق تونستمیبرادر نم

 ؟ یکنیم کارایچ گهید-

فرما  فیخواهر گرام تشر میاز کجا تا کجا منتظر میسفره انداخت میخونه رو اب و جارو کرد گهید یچیه گهید-

 شوند

 ، ساکت که شدم خودش حرف زد چهیقرار نبود بپ ایلیا نکهیمثل ا نه

 دل بابا ی، حت پکیدلمون برات تنگ شده ا-

 رونیب ندازهیکه دخترش رو از خونه اش م يمرد-

 ؟ پکیا-

 خند زدم شین

و حاال دلش  رونیحرف مردم از خونه اش پرت کرد ب ویدلش تنگ شده ؟ من ودخترش رو به خاطر حاج فالن-

 تنگ شده ؟

 حرف رو نزن نیا-

 اونم نصفه شب ؟...  ابونیشد خ میچرا حقم از کل خونه پدر نکهیکدوم حرف رو ؟ ا-

 حق داره اشتباه کنه یهر ادم يهر مرد يبود ، هر پدر یعصبان-

،  ياز کردب ایدن نیبچه رو که به ا هی ي، پا يکه قبول کرد تیبار مسئول يمادر که شد ينه ، پدر که شد-

 یاشتباه کن دینبا گهید

 تموم شده ، تو هم تمومش کن یخب ، اروم باش خواهر من ، همه چ-

 اوهوم-
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 ؟ ییایم یک-

 گفت ایلیبازم ساکت شدم و ا-

 خونه ایو ب دیع-

 کم سرم شلوعه هی-

 دانشگاه تموم نشده-

 چرا-

 خب ؟-

 ادینم ریگ نیماش دهیاالن دم ع-

 پکیا اریخوب ب يبهونه ها-

 طرفا نیا نییایشما چرا نم-

 ای، فعال تو ب مییایما هم م-

 زنگ اومد ، گفتم يصدا

 ، فعال خداحافظ هیک نمی، برم بب زننیدارن زنگ در و م یداداش ایلیا-

 قطع کردم ایلیا یخداحافظ دنیرو قبل از شن یگوش

 تشکر کردم ایلیا ياصرارهاکه پشت در بود به خاطر نجات دادنم از  یو تو دلم از اون دمیکش قینفس عم هی

 رو جواب دادم فونیا

 بله ؟-

 کلفت اومد يصدا هی

 دیریبگ لیتحو دییایب دیخانوم بسته دار-

 ؟ هیک يبرا-

 خانوم روح پرور-

 رو گذاشتم فونیگفتم و ا یلب اهان ریز

صبحم مونده بود رو  شیبه خودم انداختم ، ته مونده ارا ینگاه هی نهییشال و مانتوم رو برداشتم و تو ا زیرو او از

 شده بود اهیس یصورتم و دور چشمام به خاطر پخش شدن مداد کم

 و رفتم دم در دمیپلکم کش ریز یدست هی
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 رو باز کردم در

 و اونور رو نگا کردم و ماتم برد نوریجلو در نبود ، ا یکس

 کردیم مداشت نگا نشیزده به ماش هیتک ایلیتر از در خونه ام ا نییپا یکم ابونیخ اونور

چطور خودم و بهش  دونمیو بعد نم... که مات شده ، که فلج شده  یلحظه فقط نگاش کردم ، مثل ادم هی

چند ماهش تو گلوم مثل سرطان دردناك شد ، بزرگ شد و حجم  نیا دنیکه بغض ند دمیرسوندم ، فقط فهم

 بغض ، دنیترک نیاشک شد حاصل ا ایدر هیو  دیگرفت و ترک

 بغلش تا تونستم هق زدم و اسمش رو صدا کردم تو

به  شدنیتهشون ، گه مربوط م خوردیم تیمالک میشهرم جا گذاشته بودم ، که م ياز همه تعلقاتم که تو من

 خواستمیرو م ایلیدونه ا هیرو دوست داشتم  ایلیدونه ا هی،  ینام پکیا

 ایلیا فقط

که  ینیگرفته بودمش ، هم دهیوچه هاش و ادمهاش نددوست نداشتن شهرم و ک لیکه به دل ییایلیا نیهم

که نتونه بهش عمل کنه ، که اونهمه  دادینم یی، که بهم قوال بستیعطرش الگوست نبود ، که ساعت سواچ نم

متورم شده بود و  رتشیبود و دم نزده بود که رگ غ دهیاومده بود ، که حرف شن دنمید يبود برا دهیراه رو کوب

 خودش رگش رو گرفته بود تا خواهرش دلش نشنکنه

 اومد ایلیا يصدا

 شمیشما دخترا ، االن غرق م دیاریهمه اشک و از کجا م نیا

 دلم برات تنگ شده بود ایلیا-

 اره از زنگ زدنات و سر زدنات معلوم بود-

 ببخش-

 به خودت دمیدهاتتون رو بخش نیکل ا-

 ایلیا-

 تو یگیچقدر اسمم رو م-

 کردم هیدوباره گر-

 زهیریهم م یچه اشک نیا ا ا ، بب-

 ؟ ي؟ چرا خبر نداد يخودت اومد نی؟ اونهمه راه رو ؟ چرا با ماش ي، چرا اومد ایلی، ا ایلی، ا ایلیا-
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 یاومدم ؟ برم ؟ ناراحت ینم-

 تر بغلش کردم محکم

 ایلیا ي، وا يخوش اومد ياومد ي، خوب کرد ایمن غلط کنم بگم ن-

 قیو نگام کرد دق رونیب دیاز بغلش کش میرو مال من

 تا پا سر

 بود پاك کرد و گفت اهیچشمم رو که احتماال س ریاومد باال و ز انگشتش

 شهیکه روزتون شب نم دیچشا رو رنگ نکن نیروز ا هی-

 ختیو دوباره اشکم ر دمیخند

 اشکم رو پاك کرد دوبار

 کردم زمزمه

 من ؟ دنید ياومد-

 اومدم ببرمت-

 کجا ؟-

 یهرجا که تو بگ-

 نداشتم ، گفته بودم ییکه توش جا يرو داشتم برم من ؟ جز شهرم و خونه ا کجا

 ستمیمن هنوز اماده ن-

 یشیاماده م-

 هام رو جمع کنم لهیخونه تا وس ایب-

 نیتو ماش نمیشی، م شهیم تیاذ تیینه ، همخونه ا-

 دوسش داشتم کردیرو م یکه مراعات همه چ یوقت چقدر

 کردم ، زمزمه

 ستیافرا خونه ن-

 رفت باال و ادامه دادم ابروش

 باباش شیو رفته پ التیتعط-

 خشک شد روم نگاهش
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 کرد زمزمه

 ؟ يتنها بود نحایشبا ا-

 صابخونه هست-

 رفته ؟ یاز ک-

 شهیم يدو سه روز-

 یباش نجایا ي؟ چرا حاضر ياما پا تو شهر خودت نذار یتنها بمون بیشهر غر نیتو ا ي؟ چرا حاضر پکیچرا ا-

 نه ، چرا ؟ تیاما خونه پدر

 و تو دلم گفتم نییرو انداختم پا سرم

 یجفت پاش رو قلم کن یخواستیم هکهیموندنم همون نجایا لیدل

 و گفت دیکش قینفس عم ایلیا

 رو جمع کن لتیتو ، زود وسا میباشه بر-

 خونه ، گفتم میرفت ایلیا با

 يحتما خسته ا يبخور کنمیاماده م يزیچ هیاالن برات  نیبش...  يبه خونه هم خوش اومد-

 رو جمع کن لتیوسا ستمینه خسته ن-

 ؟ ایلیا-

 میخوریم يزیچ هی رونیب-

 کنمیاماده م يزیچ هی زود

 کردم رونیب يهوس غذا من

 بود ؟ ينطوریا یکی نیا ای شدنیم یلبخند نگاش کردم ، همه برادرا انقدر دوست داشتن با

 و گفتم یگذاشتم دم دستش رو عسل وانیل هیدر اوردم و با  وهیابم خچالیتو  از

 دراز بکش رو تختم ایب ییخوای، م کشهیطول م یساعت هی هیکارم -

 رو جمع کن التیخوبه ، شما برو وسا نجایهم-

 اخه-

 م گرفتمحک یلیاشاره و شستش اومد تو صورتم و لپم رو خ انگشت

 گفت بعد
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 یرو بچلون کهیاخ چقدر خوبه خواهر کوچ-

 کرد و ادامه داد شتریانگشتاش رو ب نیب فشار

 ينطوریا-

 قرمزه ماساژ دادم دونستمیرو به زور از صورتم کندم و با دستم لپم رو که م دستش

 و گفت دیخند

 و جمع کن لتیحاال برو وسا-

 زدم و گفتم لبخند

 شمیزود اماده م-

 شاالیا-

 تو اتاقم رفتم

برم تو  نکهیبه دماغم نخوره ، ترس ا نیدارچ يپا بذارم تو اون شهر و بو نکهیهمه تنم رو گرفت ، ترس ا ترس

بار  يبرم اونجا و مطلقه بودنم مثل پتک برا نکهی، ترس ا هیبدون محمد جواد چقدر نخواستن نمیاون شهر و بب

 صد هزارم بخوره تو سرم

 پشت در نشستم

و بازم اخراج شم از اون  نمیبابا رو بب خواستیبرم اونجا ، چقدر دلم نم خواستی، چقدر دلم نم ختنیر اشکام

که زخمام دوباره دهن باز کنن ، که  خواستیبشنوم ، چقدر دلم نم هیو کنا شین خواستیخونه ، چقدر دلم نم

چقدر  يمردم باشه ، واو حرف  متازه بشن که نو بشن ، که من باشم و محمد جواد نباشه ، که من باش

 یواشکیکه روز قبل از رفتن محمد جواد  ییبه پشت درختا ، همونجا فتهیکه برسم به خونه و چشمم ب دمیترسیم

 کردم یو ازش خداحافظ دمشیبوس

 که بازم بهم گفت ییهمونجا

 دارید دیام به

از خواب کوتاهش بلند شده بود ، و من هنوز  ایلیاومد ، پس ا یم ونیزیتلو يچقدر گذشته بود ، صدا دونمینم

 بخوام لباس جمع کنم نکهیبودم چه برسه به ا اوردهین رونینزده بودم ، چمدون هم ب يکار چیدست به ه

، اگر قرار بود  اشیزوا هیاتاق و زل زده بودم  نیساعت نشسته بودم تو ا میو ن کیبه ساعت کردم ،  ینگاه

 کارم شدیتموم م دیااپولو هم هوا کنم تا حاال ب
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 جام بلند شدم از

 لرزون رفتم سمت کمد يپا با

 ، شهرم بود ، شهر رفتمیطناب دار که نم ي؟ پا دیلرزیپام م چرا

 نییرو اورده بودم پا چمدون

محمد  يکه بو ییخودم تنها ، همه اونا ایبا افرا  ایبودم ،  دهیرو برداشتم که از تهران خر ییلباسا فقط اونا نیب از

 بهم گذشته یچ نداختنینم ادمی، که  مدادنیشهرم رو ن ي، که بو دادنیچواد رو نم

 ننیمن رو متفاوت بب خواستمی، م دهیتو تنم ند یباشه که کس ییلباسام اونا خواستیدلم م دمیشا

 زدم به افکارم پوزخند

 رو هم انداختم تو چمدون شمیارا لیوسا فیک

رنگ بود ،  یبود ، لبام هنوزم ب دیدم ، موهام هنوزم لخت بود ،پوستم هنوزم سفنگا کر قیدق نهییخودم تو ا به

 عوض شده بود ؟ میسبز ، چ ای هیچشام هنوزم معلوم نبود عسل

، بعد ازدواح با محمد جواد  زدیم یتونیبه ز شتریکه ب یرنگ هیرفت تو موهام ، دختر که بودم روشن بودن ،  دستم

 یکه باالتر از اون رنگ یرنگ ممکن درشون اورده بودم ، رنگ نیتر رهیو االن به تدرجه رنگ موهام روشنتر شد 

 عشقمون نشونده بودمشون ي، موهام رو به عزا ستین

 کیخونه ، هوا که تار میانقدر اروم برونه که شب برس ایلیبودم ا دوارینبود ، ام شیفاصله گرفتم ، حس ارا نهییا از

 هیبنیهم ادم رو نم یشکی، ه هیبنینم یجیباشه ادم ه

 اوردم رونیب نیج هیمانتو کوتاه و  هیتو کمدم  از

 رهیدوتا ت هر

 رو هم برداشتم میسورمه ا يروسر

 کردمشون ، تنم

 رونیاتاق اومدم ب از

 دیبا لبخند نگام کرد و پرس ایلیا

 ؟ ياماده شد-

 رو براش تکون دادم سرم

 میگفت بر-
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 دمیاراده پرس یچرا ب دونمینم

 ام خوبه ؟ افهیق-

 رو رو سرم مرتب کرد ، درد اومد نشست تو چشاش و زمزمه کرد میزد اومد جلوتر و روسر لبخند

 افتخاره هیکه ما ی، همون ییایخواهر دن نیهم نبود ، تو قشنک تر ي، اگر دود هیدود نیماش شهیش-

 گلوش تکون خورد بکیس

 دمیو پرس نییو انداختم پا سرم

 شهرمون ؟-

 بذارم يادم ، نتونستم بعد از کلمه شهرمون کلمه اادامه ند گهید

 ام و اورد باال و گفت چونه

تو خودت و  ی، رفت يتو الك خودت ، افسرده شد ی، رفت يبار اشتباه کرد و تو فرصت جبران بهش نداد هیبابا -

 يدیبه خاطرت ، بابا رو هم ند میدیکش یهمه مون چ يدیند

 کرد مکث

 دونه دخترش کمرش رو خم کرده ، هی ي،غم دور پکیشده ا ریپ

 بزنه ؟ تونستیزنگ نم هی-

 شد یعصب

تو  يشد تیترب ينطوری؟ اره ؟ ا کردیم یو معذرتخواه زدیزنگ م دی؟ بزرگترت با یزنگ بزن هی یتونستیتو نم-

 تا تو غرورت نشکنه ؟ کردیم یمعذرتخواه دی؟ بزرگترت با

 کرد ، نگام کرد اروم شد و ادامه داد مکث

تلفن داشت تو  یمرد که تو خونه گوش هیبود ،  بشیتو ج شهیکارت تلفت هم هی یکه رفت يند ، از روزهر چ-

 داشت لیموبا بشیاداره تلفن داشت تو ج

 شماره فکر کردم یب يمکث کرد و من به اون تماس ها ایلیمکث کرد ، ا دوباره

 تو دلم ختیریکه م یارامش به

 دمیوار پرس زمزمه

 حالش خوبه ؟-

 تو گلوم دیچیدرد پ هیو جاش  ومدین رونیچرا نفسم ب دونمینم رونینفسم و بدم ب خواستم
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 دمیلرزون شد اما دوباره پرس صدام

 ؟ دهیتو خونه اش رام م-

 ایمن و فرستاده دنبالت ، گفته بدون دخترم ن-

 ، نه بابا نه من شهیمثل قبل نم نمونیب یچیه گهید یول-

 دونمیم-

وانداختم توش ، دسته چمدونم رو تو دستم گرفتم ،  میرو برداشتم ، گوش کمیتاق ، ساك کوچبرگشتم تو ا دوباره

 ولش کردم

 نیچمدون نشستم رو زم کنار

 دیکشیطول م یلی، خ شهیچرك دلم زخم دلم درمان نم نیکه ا دونستمیم نحالیاما با ا دیکشیبابا پر م يبرا دلم

 کردمیتا اخر عمرم فراموش نم دمیشده ، شا یتا فراموش کنم که چ

 دمیترسیاما ازش م دیکشیشهرم پر م يبرا دلم

 وارد اتاق شد ، نگاش کردم ، ایلیا

 گفت

 پکیپاشو ا-

 ؟ مینر شهینم-

 نه-

 ؟ میفردا بر شهینم-

 نه-

 ترسمیمن م-

 زانو زد و گفت جلوم

، بعد از همه اون  یکنیم یگزند يدار ییماهه تنها 6،  پکیسالته ا 22؟  يبزرگ نشد يادیز دنیبرا ترس-

،  یبترس زایچ نیاز ا دیکنکور ارشد ، نبا ی، تو ، رتبه تک رقم يسر پا شد يکه برات افتاد بازم بلند شد ییاتفاقا

 يرد شد خوبم،  يهم رد شد ناشی، تو از بزرگتر از ا ستین یچیبرات ه نایا

 یکی نیا-

 من گشنمه ها میپاشو بر-
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 جام بلند شدم از

 دسته چمدون رو ازم گرفت و گفت ایلیرفت سمت دسته چمدونم ، ا دستم

 شما بفرما ارمشیخودم م-

 میخونه شد یو باالخره راه میشد ایلیا نیماش سوار

 يموفق تو پکیا نیزن شکست خورده مطلقه ، نه ا هی شمیپا که توش بذارم م دونستمیکه م يخونه ا همون

 بالشههاش دن ییبه خاطر توانا انوشیدرس که ک

 شدم یخال میدیکه رس دیخوش اومد... تابلو به شهر  به

 هو تمام احساسم فلج شد هی

 اماده کنم یچ يخودم و برا دیبا دونستمینم

 حواسم رو پرت کنم کردمیم یرو محکم گرفته بودم به کمربندم و سع دستم

 رو تصور کنم يکال ایاشرش يکردم باکتر یذهنم سع تو

درصدش از  دیبا یدنیرو داشت ؟ تو اب نوش عیها بود ؟ کدوم عالئم شا يماریبود ؟ عامل کدوم ب یشکل چه

 باشه ؟ دیچند کمتر باشه ؟ اصال با

 گهید یکیرفتم سراغ  دمیجواب که نرس به

به  دیبا يبا چه دوز ییبود ؟ چه دارو یچ شیماریبود ؟ عالئم ب ویبریبود ؟ و یبود ؟ چه شکل یوبا چ يباکتر

 ؟ میدادیم ضیمر

 ؟ دمیرسیمن به جواب نم چرا

 ها رو مرور کردم کشت

 بود ؟ یچ گهی، د ی، چمن یخط

 متوقف شدن دمی، افکار به جواب نرس نطوریمتوقف شد ، افکارم هم هم نیماش

 نگام کرد لبخند زد ایلیا

موقع باال  یم حتنهار خورده بودم به طرف گلوم حرکت کرد ، حس کرد يکه برا یگیشلیکردم کل ش حس

 اومدن از معده ام ،گلوم رو هم خراش دادن

 زدم خینشست رو دست  ایلیا دست

 تکون داد و گفت يسر
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 میش ادهیپ-

 ؟ زمزمه کردم ابونیشم ؟ تو خ ادهیبود پ قرار

 ؟ اطیتو ح يندازیو نم نیماش-

 کرد مهربون باشه یسع

 يقرار دارم خواهر-

 ، تلخ بودم هینبود که چقدر مهربونه ، مهم نبود که اون لبخندش چقدر دوست داشتن مهم

 ؟ یش میتو خونه و ج يبنداز يمن و اورد-

 تکون داد و گفت يسر

 حرف حق جواب نداره ،-

 لب با لبخند گفت ریور باز کرد و ز کمربندش

 نهیشیلرزشم م يهم خربزه بخوره پا یهرک-

 مخصوصش زد يو دوسه تا هم از اون بوقا اطیانداخت تو ح نویباز کرد و ماش شد در رو ادهیپ نیماش از

 همچنان رو کمربند بود ، درختامون سره جاشون بودن ، همه همه شون دستم

 صدام کرد ایلیا

 ؟ پکیا-

 کردم نگهاش

 نماز يبرا گرفتی، بابا داشت وضو م اطیاومد تو ح مامان

 دیشوخ پرس ایلیا

 ؟ یکمربندت رو باز کن يبلد-

 یمکیقا شهیکه درخت داره و پشتش م يتوخونه ا رفتمیم دی؟ با کردمیبازش م دینگاه کردم ،با کمربندو

 ؟ یشوهرت رو ببوس

 شدم ادهیپ نیرو باز کردم و از ماش کمربند

 لبخند زد مامان

 سالم خانوم دکتر-

 سمتش و بغلش کردم رفتم
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 دییو بو دیبار صد هزارم تک دختر مطلقه اش رو بوس يو دوباره بو کرد ، برا دیبو کرد ، دوباره بوس دیو بوس من

 و بغل کرد و ول کرد و نگا کرد و دوباره بغل کرد

 اومد ایلیا يصدا

 رهیبگ لیما رو هم تحو یکی-

 کردینگاش کردم ، ساك و چمدونم دستش بود و داشت با لبخند نگام م برگشتم

 و ول کردم مامان

 اباسمت ب برگشتم

 بود قیپلکش چند تا چروك عم ری، ز زدنیم يدیبه سف شتریسرش ب يشده بود ، موها الغر

 ادیتا اشکم در ن نیرو زم دمیدستم رفت رو دهنم ، پنجه پام رو چند بار اروم کوب پشت

 اومد سمتم بابا

 قدم رفتم عقب هی

 مات نگام کردن ایلیو ا مامان

اومد که مامان  ادمی،  میهفته موند هیو  ایلیهتل دوست ا میاومد که رفت ادمی،  رونیاومد که پرتم کرد ب ادمی

 خونه و من گفتم نه دیچند بار زنگ زد و گفت برگرد

 اومد که اخرش برگشتم خونه ادمی

 میکردیخودمون رو م ی، ما هم سع يکردیصبر م یدخترم کم: اقا اومد ، گفت  حاج

 کردم سکوت

 حاج اقا خفه اش کرد یپرون خانوم دهن باز کرد به متلک حاج

 ؟ کردیکلمه هم حرف نزد ، که بگه دخترم دختر افسرده ام چقدر صبر م هیاومد که بابا  ادمی

، تو  يصبور بود شهیتو که هم ياروم بود شهیکرد ، گفت تو که هم تمیاز بابا حما شتریاومد که حاج اقا ب ادمی

 هیو  يکردیم یکرد ، تو بازم خانوم ي، گفت پسر من جفتک پروند ، پسر من نامرد يخانوم بود شهیکه هم

 اومد که بابا گفت ادمی،  يکردیصبر م گهیمدت د

برادر سر به  نیبکنه ، ا تونهیدلش بخواد م يشده به منم نگفته ، فک کرده شوهر که کرده هر کار خودسر

 الف بچه هی نیهواش هم عقلش رو گذاشته رو عقل ا

 دادمیم شیفرار کردمیزد و زن عمو گفت اگر با پسرشم ازدواج م هیو کنا شیاومد که عمو ن ادمی
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 فقط سکوت کردم یحام یب ینزد و من دست خال یشکیتو دهنشون نزد ، بابا تو دهن ه بابا

 الزمم که شد حرف نزدم یکه تو خونه بودم روزه سکوت گرفتم و با بابا حرف نزدم ، حت یاومد تو مدت ادمی

 شدم افسرده

، غذا  رفتمینم رونیگوشه و زار بزنم ، از خونه ب هی نمیبش خواستیروزا خسته بودم و دلم م بردیخوابم نم شبا

 کردمیفکر م ی، به خودکش کردمی، و فکر م خوردمینم

 خودم و محمد جواد رو انقدر نگا کرده بودم که ورق ورق شده بود یعروس البوم

 اش رو حفظ شده بودم هیبه ثان هیرو انقدر نگا کرده بودم که ثان مونیعروس لمیف

 بازم شد فرشته نجاتم ایلیا

 رو از دسترسم خارج کرد یعروس لمیو ف البوم

 ادهیروانشناس و بعدشم روانپزشک ، دارو برام گرفت ، هر روز صبح مجبورم کرد پا به پاش برم پ شیو برد پ من

 يرو

 دینپرسبار  کیپدر  نیا

 نیقرمزه ؟ ا شهی؟ دخترم چشات چرا هم ي؟ دخترم چرا الغر شد يخوری؟ دخترم چرا قرص م یدخترم خوب-

 ...پدر 

 واریبه د دمیچسب

 بار صد هزارم شکست يکه دلم برا دیکردم که کمرم تا برداشت که پاهام لرز حس

 رو که از دهنم فاصله دادم بغضم شکست دستم

 نیخم شدم رو زانوم و بعد نشستم رو زم کامل

 جا فراموش کرده بودم ، چرا برگشتم ؟ هیکرده بودم ، همه رو  فراموش

 دمیبغلم کرد و نال مامان

؟ چرا  دیکنیرو قطع نم یلعنت يدرختا نیتو اون شهر و درسم رو بخونم ؟ چرا ا نمیبش یمنه لعنت دیذاریچرا نم-

 ؟ دیرینم یشهر لعنت نی؟ چرا از ا دیکنیرو عوض نم یخونه لعنت نیا

 لبم کرد کیاب نزد وانیل هی یکی

 کردم نگا

 بود بابا
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باشه  دهیچسب تالیب ایکه پام  ی، هر قرص خواستمی، قرص م لرزدیرو گرفتم و به قلپ خوردم ، دستم داشت م اب

 به اخر اسمش

 که ارومم کنه که خوابم کنه يزیچ هر

 جام بلند شدم از

 رو فقط نگا کردم ، دلم انقدر شکسته بود که قابل گفتن نبود بابا

 کردم زمزمه

 کم خسته ام هیتو اتاق  رمیم-

کردم و بعد خودم و انداختم  یکیفقط مات نگام کردن و من وارد خونه شدم و پله ها رو دوتا  ایلیو بابا و ا مامان

 تو اتاق خوابم

 شمیارا زیسمت کشو م رفتم

...  کردنیارومم م...  کردنیقرص که خوابم م ی، کل تالیقرص با پسوند پام و ب یقرص داشتم ، کل یکل توش

 کردنیم یفراموش یمن و مبتال به درد دوست داشتن

 رو باز کردم کشو

 قرص برداشتم یقوط هی

 بازش کردم عیسر یلیرو خ یقوط

 اوردم رونیقرص از توش ب هی

 هم برداشتم گهید یکیبود ؟ یکاف یکی

 با ساك و چمدونم وارد شد ایلیکه در اتاق باز شد و ا کردمیبه قرص سوم هم فکر م داشتم

 ،ساك و چمدون رو ول کرد اومد سمتم دیقرص و تو دستم د یو بلند کرد قوط سرش

 دیرو از دستم کش یقوط

 رو باز کرد و گفت دستش

 نجایا زشونیبر-

 دستشکردم تو  یدستم رو خال يقرص تو دوتا

 رونیرو پرت کرد ب شیرو باز کردو قرص و قوط پنجره

 افتاده ابونیخ يهم رد شده و تو اطمونیرو کرد که مطمئن بودم از ح نکاریبا قدرت ا انقدر
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 شیارا زیشد سمت کشو باز م دهیکش نگاهش

 قرص داشتم و جمع کرد یجلوتر و تو کشو هر چ اومد

 دیپرس

 ؟ يدار يزیبازم چ-

 تکون دادم يسر

 اش زد ، قرص ها رو تو دستش فشار داد ، ابروش طبق عادت رفت باال قهینبض رو شق هیقدم اومد سمتم ،  هی

 نباشه گفت یعصب کردیاش رو م یکه همه سع ییصدا با

 هیترک رمی، م نمیبب نیریدر حده اسپ یقرص ساده حت هیدستت  گهیبار د هیفقط  گهیبار د هی پکیخدا شاهده ا-

و هزاربار دور شهر  نیبه ماش بندمشیو لخت مادر زاد م رونیب کشمیرو از لونه موشش م کهیاون مرت

 گردونمشیم

 کنهیرو م نکاریقسم بخورم ا تونستمیحرف رو زد که م نیمحکم ا انقدر

 قدم رفتم عقب تر هی

 نگا کرد و گفت دمیترس يتو چشا ایلیا

 مینیرو بب یکی رونیب میدنبالت بر امیشدم م لی، عصر هم که از شرکت تعط میدو نفره دار يرو ادهیپ هیصبح -

 دیتکون داد و پرس يسر

 ؟ یاوک-

 و مثل بهت زده ها تکون دادم سرم

 زد و گفت لبخند

 یهم نشدم حت ینگا نکن ، من نزدمت سرت هم داد نزدم عصب دهیترس يمثل موش کوچولو ينجوریا

 سرم و تکون دادم دوباره

 دیپرس

 ؟ يدیترس-

 نگاهش کردم فقط

 و گفت دیرو بوس میشونیلبش برد و پ کیو با دستش نزد سرم
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،  یشیچقدر داغون م ینیبیشکست خورده م ينطوریخواهرت رو ، خواهر کوچولوت رو ا یوقت یدونیتو که نم-

پشتشه که حقش  ییکل ابروش حرفا شییخواهرش ناموسش همه دارا نهیبیم یوقت شهیادم چقدر له م یدونینم

،  یستیمن ن يکه جا شخوشحال با-،  پکیا یستیروز افتاده ، مرد ن نیو به خاطر اون حرفا به ا ستین

 ینیبیخوشحال باش که از چشم من خودت و نم

 برات دردسرم شهیببخش که هم-

 يتو تاج سر-

 قدم رفتم عقب تر و سرتاپاش رو از نظر گذروندم هی

 کی يگاه برا هیتک نیبهتر تونستیپدر باشه ، م تونستیهمسر باشه ،م تونستی، ممرد کامل  هیسالش بود ،  28

 همسر و فرزند ، کی يدختر باشه ، برا

 دمیپرس

 ؟ مینیرو قراره بب یفردا عصر ک-

 یکی-

 مونثه ؟-

 دیشا-

 مذکره ؟-

 دیشا-

 ؟ ایلیا-

 دیزد و پرس لبخند

 چمدون و ساکت رو کجا بذارم ؟-

 همونجا بمونه-

 یش داریاستراحت کن ، فردا صبح زود ب یکم-

 اوهوم-

 اوهوم نه بله-

 بله-

 و گفت دیاروم کش یلیزد گونه ام رو خ لبخند
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 لباست رو بپوش نیفردا خوشگلتر-

 ؟ يرو ادهیبرا پ-

 باال انداخت و گفت ییابرو

 خوب بکش اینکش  ایبرا عصر ، اون مدادتم -

 رفت و من خودم رو با لباس انداختم رو تخت و پلک رو هم گذاشتم ایلیو تکون دادم و ا سرم

 نیاسپرت و ج يمانتو سورمه ا هیکه با خودم اورده بودم به  ییتمام لباسها دنیشده بود و من بعد از پوش عصر

 داده بودم تیرضا یاب یمیاسل يبا طرح ها یمشک يو روسر یو کفش مشک فیو ک یهمون رنگ

معترض  ایلیبود که ا نیا يبودم برا دهینپوش اهی، اگر س رهیبودم ، سر تا پا ت دهیعزادار لباس پوش يزنها هیشب

 نشه

 زن مطلقه انگشت نما بشم هیشهر لباس روشن بپوشم و به عنوان  نینداشتم تو ا میتصم

 لبخند تلخ نشست گوشه لبم ، واژه انگشت نما تو سرم چرخ خورد هی

پشت  یواشکی يداد ، انقدر بد بودم که بوسه  حیبد بودم که شوهرم فرار و به قرار ترجنما نشم ؟ انقدر  انگشت

 کنه ، يریدرخت ها هم نتونست از فرارش جلوگ

زن مطلقه که خونه پدرش ننشسته بود و منتظر  هیکنه ،  یزن مطلقه بودم که رفته بود تهران تنها زندگ هی من

سال  22زن بودم ، مهم نبود که  کیزن طالق داده نشده بود ، من  ایساله زن مرده  يمرد چهل و خورده ا هی

طالق گرفتم ،خودم  یوقت شدمیم حسابازدواج کرده بودم ، که تازه عروس  میسالگ 17نداشتم ، که  شتریب

 کرده بود ، دیپدرم رو سف يکه پشتم بود موها ییپشتمه ، حرفها ییچه حرفها دونستمیم

 ، ینیبیکه خودت و از نگاه من نم یستیشده بود برادرم بهم بگه خوشحال باش که مرد ن باعث

، که جانماز اب  کردنی، که چادر سر م ذاشتنیکه قران سر م ییزنها نیا... پشت سرم  یخاله زنگ يحرفها

، تو قانونشون تو  دنیترسینم یکس يافتاد ، از بردن ابرو یاز رو زبونشون نم امبری، که اسم خدا و پ دنیکشیم

 شرعشون ابرو بردن گناه نبود ،

 اومد ایلیا ياتاق خوابم زده شد و پشت بندش صدا در

 ؟ پکیا-

 تو ایب-

 اومد ، لبخند زد داخل
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 زدم لبخند

 یخسته نباش-

 دختر یمونده نباش-

رو هم باهاش ست کرده بود ، دوست  يا رهیت نیتنش بود و شوار ج يپا نگاش کردم ، کت کتان دود سرتا

 دادیم ویحموم و افتر ش يشده بود ، بو یداشتن

 دیپرس

 ؟ ياماده ا-

 يشما اماده تر-

 نشده رمونیپس بدو تا د-

رو به حساب عجله اش  نیرو نگه ، ا رادشیو ا بیرو نگا نکنه و ع پمیت ایلیبود که ا بیرو نگا نکرد ، عج لباسام

 گذاشتم

 رونیب رمیم ایلیبا ا: کوتاه گفتم که  یلیم و به مامان خخونه خارج شد از

 شروع بود هیخانواده  نیماه حرف نزدن رو در رو با ا شیجمله کوتاه بعد از ش نیهم

 شدم ایلیا نیماش سوار

 رو لو نداد تشیجنس یهم حت يرو ادهیپ نیح ایلیکه ا هی، ک هیکنجکاو بودم تا بدونم طرف ک هنوزم

که بازار داشت ، که تو راسته فرش  ی،همون سمت میرفتیسمت مرکز شهر م می، داشت رونیرو دادم به ب حواسم

داده بود ،  هیکه محمد جواد دو دهنه مغازه توش داشت و کرا يفروشاش حاج اقا مغازه داشت ، همون بازار

 لبخند نشست رو لبم ، اقاجون هم اونجا بود ،

 داشتم ،. ، نه نداشتم  یبازار خاطرات خوش از

مرد دستش رو گذاشت  هی، تو اون بازار  دیاتاق خوابم پسند يفرش برا دنیمرد من و وقت خر هیاون بازار  تو

 دیرو دستم و دم گوشم اروم پرس

 ؟ یخیانقدر  شهیهم

و  یمن از گوشوراه رسم دیفه نکهی، و بعد از ا دیدلخواهم رو خر يتور سیمن سرو يمرد برا هیاون بازار  تو

 گوشواره با طرح قلب برام سفارش داد ، ادیچقدر بدم م نمیسنگ

 از بازار رد شد و من از خاطراتم ، ایلیا
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 معروف متوقف شد ياز پاساژها یکی يباالتر از بازار جلو یکم نیماش

 گفت ایلیکه ا کردمینگا م قیاطراف رو دق داشتم

 خواهرم ؟ یشیم ادهیپ-

 کردم نگاش

 ؟ یتو بازار قرار گذاشت-

 زد و ابروش رفت باال لبخند

 ؟ ذارنیتو بازار قرار م-

 در رو برام از داخل باز کرد و گفت ایلیتکون دادم و ا يسر

 کنم دایپارك پ يجا هیتا من  نییبپر پا-

 شدم ادهیپ نیاز ماش عانهیتکون دادم و مط يسر

 نشست پشتم قهیبعد از چند دق ایلیا دست

 میخب بر-

رو نگا کرد و بعد دوباره دستش نشست  نیتری، و سادیوا یمانتو فروش نیاول ي، جلووارد پاساژ شدم  باهاش

 پشتم و وادار به حرکتم کرد

 به داخل مغازه هل داد ، باینگا کرد و بعد با دستش من و تقر قی، دق ستادیهم ا یمانتو فروش نیدوم يجلو

 بودم جی، گ میشد وارد

 فروشنده با لبخند اومد جلو وگفت خانوم

 دییبفرما دیخوش اومد-

 بشیرفت تو ج ایلیا دست

 مییخوایمانتو و شلوار م-

 دیپرس فروشنده

 خانوم يبرا-

 گفت ایلیا-

 بله-

 ایلیبرگشت تو صورت ا نگاهم
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 نگام کرد فروشنده

 ؟ دییخوایم یپیچه ت-

 اومد ایلیا ي، صدا میکنیم کاریچ نجایا دونمینم یکه حت ی؟ من دیپرسیمن م از

 ، و لطفا مد سال یو رسم کیش-

 میری؟ گفت م دیخر يامسال ؟ من و اورده بود برا نیگشاد شده نگاش کردم ، مد سال ، سال ؟ هم يچشما با

خوب بکش ، و حاال برام  اینکش  ایلباست رو بپوش ، گفت مداد چشمت رو  نی، گفت بهتر میقرار دار رونیب

 ؟ دیخریلباس م

 دمیپرس

 ؟ يخریبرامن لباس م-

 یل بدوناگر قاب-

 من لباس دارم ایلیا-

 ؟ ينگفت ندار یکس-

 لباس الزم ندارم-

 من الزم دارم ، بابا الزم داره ، مامان الزم داره-

 ؟ دیلباس الزم دار-

 . رونیب ییای،که از اتاق خوابت و اون خونه ب یکه لباس شاد بپوش یکه تو شاد باش میدار ازین-

 ؟خودشون زبون ندارن ؟ ایلیتو چرا ا-

 رو گذاشت پشتم و در گوشم گفت دستش

 میدیدعوا رو ادامه م نیتو ماش دیبعد از خر م،یدعوا دار کنهیاالن دختره فک م-

 شده اش ، خنده ام گرفت ، لبخند زدم ، غیسه ت شیبه ر دیسمتش ، دستش رو کش برگشتم

 گفت ایلی، ا کردیداشت متعجب نگامون م دختره

 دیبدچندتا مانتو نشون خواهر گل ما -

که اصال دوست  یرنگ یتکون داد و من و سرتا پا برانداز کرد و نگاهش رفت سمت مانتو خردل يسر دختره

 نداشتم

 گفتم يعجله ا یلینه خ هی
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 نفسش رو فوت کرد و گفت ایلیو فروشنده متعجب نگام کردن ، ا ایلیا

 اون مانتو سبزه قشنگه ها-

داشت ، ساده بود  یدوست داشتن یحالت رسم هیقشنگ بود ،  یلی، خ دیچرخ يسمت مانتو کله غاز نگاهم

کم فون  یلیخ نییعمود و خوش دوخت، از کمر به پا ي،ساسونها ییطال کی، کمربند بار ییطال يدکمه ها.

 سه ربع بودن ، ناشیو است شدیم

 به نشونه موافقت تکون دادم يسر

و کفش خودم ستش  فیهم گرفتم و با ک یمشک ینگشلوار لوله تف هیو تنم کردم ،  دمیمانتو رو خر باالخره

 کردم

 ییطال ياش سبز بود و طرح ها نهیکه زم میپاساژ گرفت يباال قهیط یفروش يرو هم از مغازه روسر يسر رو

 داشت

 هامیرو زده بودم باال و چند تا از چتر میمشک يبود و موها دیچک کردم ، پوستم سف یفروش يرو تو روسر خودم

بود و پلک باالم  میمال شمیبودن ،ارا زونیام او قهیتافت مقاومت کرده بودن و کنار شق يسرسختانه جلو یلیخ

 يتو چشم بود رژ گونه ام بود که تو یلیخ که شمیارا کهیکرده بودم ، تنها ت شیارا ملیر هیال هیرو فقط با 

 دهیبلد نبودم خوب بکشم پس نکش به خرج نداده بودم ، مداد رو هم چون ییو صرفه جو اطیاحت چیزدنش ه

 بود ، کیو ش یرسم پمیبودم ،در کل ت

 گفت ایلیا میشد نیکه تموم شد سوار ماش دیخر

 سر قرار میخب حاال بر-

 ادم انقدر مهمه ؟ نیا-

 رفت باال و گفت ابروش

 دونمینم-

 رو از پارك خارج نیماش ایلیگفتم و رو به روم رو نگا کردم ، ا یاوهوم

، حس  دمیچهره اشنا شد هیلحظه حس کردم  کیلحظه فقط  کیگشت ،  ابونیخ يدور بزنه نگاهم تو ایلیا تا

 از دور زوم من شد ينگاه قهوه ا هیدماغم ، حس کردم  ریز دیچیپ نیدارچ يکردم که بو

 کردم زمزمه

 نگه دار ایلیا-
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 دیپرس ایلیا

 يالزم دار يریچ-

 لرزون گفتم يصدا با

 ایلینگه دار ، نگه دار ا-

گشت ، تو همه همه  ابونیشدم ، نگاهم تو کل خ ادهیپ نیاز ماش يوقفه ا چیمتوقف شد و من بدون ه نیماش

 دادیم نیدارچ يهنوزم بو دیکه شا دمیچهره اشنا د هیشهر  نی، تو ا دمیادم اشنا د هی، من  دمیاش ، من اشنا د

 ؟ کردمینم داشیخوردم گشتم ، چرا پ دور

 دور مچم حلقه شد ایلیخواستن به جلو حرکت کنن که دست ا قدمهام

 ؟ پکیشده ا يزیچ-

 دمشید -

 رو ؟ یچ-

 دمشید ایلیا -

 ؟ ییخوایم ی؟ چ يدیرو د ی؟ چ پکیا

 ادم هی،  یکیرو ،  یکی-

 رو ؟ یک-

 ، توهم زده بودم ؟ توهم بود ؟ توهم نبود ؟ ایلیشد سمت ا دهیکش نگاهم

 رو ؟زمزمه کرد ی، ک دینپرس گهیتو چشمام نگا کرد ، د ایلیا

 .منم فهمهیکه م یکس نیبرنگشته کشور ، برگرده اول-

کرد ، فشارم سقوط کرد ، برنگشته و اگر برگرده برادرم که به خونش تشنه  خیتو چشاش نگا کردم ، دستم  مات

 ثابت موند ایلیا ي، نگاهم تو چشما فهمهیاست م

 و گفت دیرم کشدستم رو ن ایلیا

 اب دارم نیتو ماش-

اب رو بخورم ؟ بنوشم ؟ از  تونستمیهوا رو ببلعم تا راه نفسم تازه شه ، اب ؟ م تونستمی؟ نم خواستمیاب م من

 گلوم چفت شده بود ، اب ؟ من ؟ دمیکه فکر کرده بودم د يبهت چهره ا

 ، پلکهام رو سر دادم رو هم یصندل یدادم به پشت هیو من سرم رو تک میشد نیماش سوار
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 اومد ایلیا يصدا

 اب پکیا-

 کردم نگاش

 زدم و گفتم لبخند

 نه-

 ؟ میبرگرد ییخوای؟ م یخوب-

 لبخند زدم و گفتم بازم

 خوبم-

 به روش رو نگا کرد مردد بود ، گفتم رو

 سر قرار ، االنم که میریم یگفت روزیزودباش شب شد ، از د-

 نیدنبال صاحب خوش بو تر ابونیرو به حرکت در اورد و نگاه من تو خ نیرفت رو دنده و باالخره ماش دستش

 گشت ایعطر دن

 متوقف شد نیرستوران ماش هی يجلو

 رو نگا کردم ساعتم

 بود 7

 تکون داد یکی يدستش رو برا ایلی، به محض وردمون ا میو وارد رستوران شد ادهیپ ایلیا با

بود ثابت  دهیپوش دیکه سرتا پا سف يفر قهوه ا يدختر ملوس با موها هی يرو دنبال کرد و رو ایلینگاه ا نگاهم

 موند

 گفت حسم

 هیکه دل برادر دوست داشتن هیهمون نی، ا خرهیم ییفندك طال هیمن  يگاریس ریبرادر غ يکه برا هیهمون نیا

 من رو برده

 نشست پشتم و در گوشم گفت ایلیراه دست ا مهیهماهنگ کردم و ن ایلیرو با ا قدمهام

 و خوب نگا کن دارانهیخر-

 مکث کوتاه ادامه داد هیاز  بعد

 اریدر ب يهم خواهر شوهر باز یتونیتا م-
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واژه خواهر شوهر ، خودم خواهر شوهرام رو دوست نداشتم جز محدثه ، و حاال  دنیشد ، از شن يجور هیدلم  ته

 سادهیبود و سره پا وا دهیپوش دیکه سرتا پا سف يبود ، دختر یبمن رو خواهر شوهر بدونه حس خو یکی نکهیا

 ندشیامروز بب ستیدوسته و قرار ن خوادشیکه م يبود ، چون با مرد ایدختر دن نیبود تو ذهنم خوشبختر تر

 زنهیرو کنارش داره که حرف نم يبه هم نزده ، چون مرد شیماه پ هی یکیوفردا جواب مثبتش رو بده ، چون با 

 کنهی، خوب هم عمل م کنهی، فقط عمل م دهی، قول نم کنهی، اشاره نم

 به دختره میدیرس

 نیکه ب ي، با اون مداد قهوه ا شیی، با اون رژ گونه و رژ هلو شیقهوه ا دهیکش يبود ، با اون چشما خوشگل

 شده بود دهیاصالح شده اش کش يابروها

 من يد نگاهش برگشت رورو نگا کرد، چشماش برق زد و بع ایلیلبخند ا با

 حرف زد ایلیا

 شد ریببخش د-

 لبخند زد دختر

 دمیتازه رس-

 من يدوباره برگشت رو نگاهش

 دست دادن جلو اومد يکرد و بالفاصله دستش برا سالم

 دست دادم باهاش

 اش سرد بود اما دست دادنش گرم ندهیبه خاطر استرس مالقات خواهر شوهر ا دیشا دستاش

 گرم تر فشار دادم یرو کم دستش

 ی، دوست داشتن قیعم یلی، خ غیدر یزد ، ب لبخند

 سال رو هم کامل نداشته باشه ، 20 دی، شا کترهیخودم فکر کردم از من کوچ با

 گفتم ایلیبه ا رو

 ؟ یکنینم یمعرف-

 زد لبخند

 خواهرم ، عرفانه خانوم پکیا-

 زدم لبخند
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 ؟ شنیم تونیعرفانه خانوم چ نیا

 دوست دخترش لبخند نشست رو لبش يخواهرش جلو ضاحیو از است بشیجرفت تو  دستش

 مکث کرد و بعد از چند لحظه با عرفانه همزمان شروع کردن به گفتن ایلیا

 گفت عرفانه

 میهمکار-

 گفت ایلیا و

 میدوست-

 دمینگا کردم و پرس قیکج شد و عرفانه رو دق گردنم

 کدوم ؟ باالخره

 خاتمه دادن بحث گفتم يو برا دنیدو خند هر

 ؟ مینیبش-

 زیسر م میتکون دادن و نشست يدو سر هر

افسرده به  يزن مطلقه  هیخواهرش تو نگاه اول  خواستینم ایلی، ا کردمیرو درك م ایلیا يتمام وسواسها حاال

 ینقص و خواستن یصورت ممکن ظاهر شه ، ب نیدوست دخترش به بهتر يخواهرش جلو خواستی، م ادینظر ب

 دیپرس ایلیا

 ؟ يسفارش داد يزیچ-

 تکون داد و گفت يسر عرفانه

 نه-

 تکون داد و گفت یخدمت دست شیپ ينفسش رو فوت کرد و برا ایلیا

 من دستام و بشورم دیسفارش بد دیدار لیم یشما خانوما هر چ تا

 میو دو ، با هم اشنا ش میراحت سفارش بد کی،  لیفاصله گرفت ، تنهامون گذاشت ، به دو دل ریم از

 خدمت منو رو اورد ، به عرفانه گفتم شیپ

 دیشما سفارش بد-

 زد و گفت یدوست داشتن لبخند

 دیینه شما بفرما-
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 بود و داماد هم حضور نداشت ، دارمونید نیاول یاومد ، ول یتعارفان خواهر شوهر عروس مابانه خوشم نم از

 میسفارش داد میهر سه مون دوست دار نکهیو مخلفات رو با علم به ا نیته چ باالخره

 خدمت که رفت نگاش کردم شیپ

 دیرسیبه نظر نم نطوریلبخند نگم کرد ، فک من از لبخند زدن خسته شده بود ، اما عرفانه ا با

 دمیپرس

 ؟ يعرفانه جان شما چند سال دار-

 کنمیسال رو تموم م 24 بهشتیارد-

ژن  نیبچه شون هم ا ياومد ، خوب مونده بود برا یحرفها به نظر م نیکم سن تر از ا یلیرفت باال ، خ ابروم

 بود ، به فکرم لبخند زدم ، دیخوب موندن مف

 ؟ دیباهم چطور اشنا شد-

 رو تو شرکت برادرتون گذروندم سانسمیل يمن دوره کاراموز-

 نشست گوشه لبم لبخند

 چند وقته ؟-

 دوسال-

نگا  قی؟ عرفانه رو دق گفتیه بود ؟ چرا تا حاال نگفته بود و چرا االن منگفت یچیه ایلیبود با هم بودن و ا دوسال

به خانواده ش چه  نکهی،فکر ا کردیشده بود و با ما تو رستوران بود ، ساعتش رو چک نم کیکردم ، هوا تار

 دمی، پرس کردیم تمیقرار داشت اذ نیا يگفته برا یدروغ

 ؟...  اننیخانواده تون در جر-

، رد رژ  دینفس سرکش کیکنار دستش رو پر از اب کرد و کلش رو  السیحرفم رو ادامه بدم ، عرفانه گ نتونستم

 چونه ام ، ریجا موند ، دستم رفت ز يبلور السیگ يرو شییهلو

رو دوست ندارم ، من عاشقشم ،و  ایلیبا خبر هستن ، من ا انی، مامان و بابا از جر میدو ساله با هم ایلیمن و ا-

 بم رو نشون همه دادم ، چون به انتخابم شک ندارمانتخا

هم نشون ندادم ، از ترسم ، شوهرم رو  میانتخابم رو به دوست و همکالس یشد ، من حت قیلبم عم يرو لبخند

بود تفاوت سن و تفاوت  نیقبل از اسمش رو بردارم ، ا يکه قبل از ازدواج اقا ي، نه اونقدر خواستمیهم اوائل نم

 کجا ساله 24کرده  لیدختر تحص نیساله کجا و ا 17 16دختر  هی،  دگاهید
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 کردم زمزمه

 گمیرو م نیگاهمه ،چون پاره تنمه ، ا هیچون برادرمه ، چون تک گمیرو نم نی، ا استیمرد دن نیبرادر من بهتر-

 ستین یمرد ، خوب بودن اون کاف هینگر داشتن  يبرا ی، ول شناسمشیچون م

 رو دوخت به پشت سرم و گفت نگاهش

 شمیم نیمن براش بهتر-

ساله من  28هوش نبود برادر  زیمدار بود ، اصال اگر ت استیهوش و س زی، ت ومدیداشت از دختره خوشم م نه

 ندشیاورد تا بب یو االن خواهرش رو نم موندی، دوسال رو باهاش دوست نم شدیعاشقش نم

 عرفانه يو نگاه ها ایلیا ياخورده شد ، تو ارامش ، با لبخنده شام

 دونسته تا دوست دخترش رو نشونم بده قیمن رو انقدر ال ایلیا نکهیا

 کردیدختر انقدر با احترام و مهربون باهام رفتار م نیا نکهیا

 غذا رو با لذت بخورم ، شدیم باعث

بابت خوشحال بودم ،  نینداشتم و از  نیبا عطر دارچ ينداشتم ، الاقل خاطره ا يرستوران خاطره ا نیاز ا من

 شدیغم م یخوش نی، ا شدیلذت دود م نیبود ا يچون اگر خاطره ا

 ، میغذا خورده بود ی، به اندازه کاف میخوردن دسر نداشت يبرا یلیکدوم م چیخورده شد ، ه شام

 خونه میبر ایلیو بعد من و ا میشد اول عرفانه رو برسون قرار

از  يبه دست گشت ، خبر لیاج يمردها نیدماغم ، نگاهم ب ریز دیچیپ دیع يبو میاومد رونیرستوران که ب از

ساعت سواچ بسته بود و کت شلوار خوش  يمرد که روز خواستگار هیاز  ينبود خبر نیدارچ يبا بو يمرد

ا ز  يبه همون رنگ نبود ، خبر ییو چشمها رهیت يقهوه ا يمرد با مو هیاز  يخبر. تنش بود ، نبود  یدوخت

 .؟ نبود  دیستین یازدواج راض نیشما به ا دیکه ازمن پرس يمرد

که  ینیرو بدون محمد جواد ، بدون بوسه اش ، بدون اغوش گرمش بدون اون سفره هفت س دیع نیبود ا قرار

 لباس ، بگذرونم ؟ کهیچند ت دنیخر ي، بدون اون گز کردن پاساژا برا میدیچیم قهیبا سل ییدوتا

 خواستشیم دلم

زدن از خونه اش رو  رونیب يبرا شیزی، برنامه ر خواستیرو م کشی، تبر خواستیگرمش رو م يصدا دلم

 ، خواستیم

 خواستیرو م شینگاه قهوه ا یحت دلم
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 نهیشیعرفانه داره عقب م دمی، تو فکر بودم که د میدیرس نیماش به

 زدم و گفتم لبخند

 جلو ،من عقب راحتم نیعرفانه جان بش-

 و محکم بود يجد صداش

 من ناراحتم-

 گفتم دیتاک با

 نشو کیشر یشکیتوئه ، جات و با ه ياونجا جا-

 بلند دیخند

 کنمینم ایلی، اما من پشت به خانواده ا دمیرو بهت قول م نی، ا ستین یکس چیه يکنار مرد من ، جا-

زده بود ، من پشت کرده بودم ، به مادر محمد جواد و به خواهرهاش ، مادرش من رو  یقشنگ يدو پهلو حرف

، باز هم  پرسهیکه باز هم از بچه م دونستمی، م شدمیخود بد اخالق م یب نمشی، هر بار که قرار بود بب ترسوندیم

که دوسش  خواستمشیمحدثه بود که م قط، ف شهیمحمد جواد بچه دوست داره ، حاج اقا منتظر نوه پسر گهیم

خانواده ات  دنید يچرا برا دیهم نپرس کباری، محمد جواد  شدمیقدم م شیپ دنشید يداشتم و خودم برا

 نی، چقدر از ا ترسمیچقدر از واژه بچه م دونستیم دی، شا یشیخانواده من بداخالق م دنید يبرا یول یمشتاق

 ترسمیسر داشت م هب يخونه هم روسر يکه تو یحاج خانوم

 اصرار عرفانه باالخره من جلو نشستم اب

 ، استشیو س یرَکیز يتمام لطافت دخترانه اش برا ي، برا کردمیم نیرو تحس عرفانه

 وقت بود ، رید یول میبخور ییچا کیتو و  میتعارف کرد که بر یلی، خ میکرد ادهیرو پ عرفانه

 راه افتاد نیخانواده اش داد و ماش لیعرفانه رو تحو ایلیا

 نمیاشنا بب هیدوباره  نکهیا دیرو نگا کردم ، به ام رونیب

 دیپرس ایلیا

 خب ؟-

 زدم و بدجنسانه گفتم لبخند

 خب ؟-

 ؟ يدیپسند-
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 دهیکه ظاهرا بدجور هم پسند دهیپسندیم دیبا گهید یکی-

 دیبه روبروش بود ، اروم پرس نگاهش

 خوب نبود ؟-

 يبود قهیخوش سل شهیهم-

نگاهش رو دوخت به جدول کنار دستش ، تو فکر بود ، دوباره برگشت و روبه روش رو نگا کرد ، مردد  ایلیا

 دیپرس

 ؟ پکیکنم ا کاریبا دلم چ-

 ولش کن راه خودش رو بره-

 کنهیم یدلم ناجور داره بدفرمون-

 رهینم شیبه خواست تو پ یهمه چ شهیهم-

 از دستم خارج شده يادیز گهیبرنامه د نیا-

و از  ادیروز مامان م هی تشینها ی، گفت يدنبال عشقت بگرد یکنیکه تو هم وقت نم یبهم گفت شیسال پ پنج-

 بیهم ع یدوم ي،رو يذاریم بیع یاول يرو ياریو اگر شانس ب يخواستگار يریو م کنهیم فیتعر يدختر هی

 یاگر اول یتو گفت ویرو دار یدومو  یاول نیانتخابت ، بهت گفتم حق انتخاب ب شهیم یسوم تشینها یول يذاریم

 انتخابت شهینداشته باشه م یبیع

 برگشت سمتش و با لبخند گفتم صورتم

 ؟ يکردیفکر م نیبه ا شیسال پ 5،  يوحاال عاشق شد-

 کردمیفکر نم یچیبه ه شیپنج سال پ-

 وحاال ؟-

 دونمینم-

 رو بدم ؟ يخواستگار بیترت ییخوایم-

 زوده يخواستگار يهنوز برا-

 یشیساله م یس ي، اون دوست داره ، کم کم دار ایلیمنتظرش نذار ا ادیز-

 مدت بگذره هیبذار -

 ؟ یچ يبرا-
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 ستیسره ن هیبا خودم  فمیتکل-

 ؟ یکشونیدختر مردم رو چرا دنبال خودت م ستیسره ن هیبا خودت  فتیاگر تکل-

 نا اروم گفت یلیکرد چند لحظه بعد خ سکوت

 بره خارج خوادیعرفانه م-

 ؟ یچ يبرا-

 ، به همراه خانواده اش یزندگ-

بره خارج ،  یزندگ يبرا خوادیعرفانه م... روشن شد  میکه ما از وجود عرفانه خبر نداشت یدو سال نیا لیدل حاال

 ؟ دمیرو از دست م میکنه ؟ من تنها حام یخارج زندگ رهی؟ با عرفانه م رهیبرادر من هم دنبالش م

 برادرم رو برداره و ببره ؟ خواستیرفت ، م نیعرفانه از ب دنیرو دوختم به روبه روم ، همه حس خوب د نگاهم

 زمزمه وار گفتم اروم

 ... ياگر دوسش دار-

 حرفم نیب اومد

رو هم دوست نداشته  میکار تی، من کشورم رو هم دوست نداشته باشم ، موقع ستیدوست داشتن ن هیقض-

 هم بگذرم میکه متنفر باشم ، از همه چ هم میباشم ، از همه چ

 بود گفت دیخسته و نا ام تینهایکه ب یی، با صدا یطوالن... کرد  مکث

 بگذرم ، تونمیاز خانواده نم-

 برگشت روم و بعد رو به روش رو نگا کرد و ادامه داد يلحظه ا يبرا نگاهش

که ادعا داره عاشقشه ،  یطر من موند ، به خاطر کساگر موند ، اگر به خا یبره ، ول ذارمیاگر عرفانه بخواد بره م-

 ... امیهمه کسش ، پشتش در م شمیمن م

 کرد سکوت

 فکر گفت یدور برگردون دور زد و به جهت مخالف حرکت کرد ، بعد از کل نیاز اول میخونه که شد کینزد

 کنم کاریچ دونمینم-

 توئه یزندگ-

 کن مییراهنما-

 عاشقته-
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 کنهیبا موندنش ثابت م-

 ياگر تو نگذر...  گذرهیاونم از خانواده اش نم-

، دوتا منِ تنها ،  مونهیما ، دوتا من م نیکرد ؟ من نگذرم ، اونم نگذره ، از ا کاریچ دیبا یزندگ نیپس تو ا-

 ایشکست خورده ، دو سر دن

 یکه فکرشم بکن يزیما شدن سخته ، سخت تر از چ ایلیا-

 تو برام بگو-

،  ستین یزندگ یمن بشه ، دوتا من تو خونه باشن اون زندگ مین دیبا یکیمنه ، اون  تونیکیاگر  یتو زندگ-

 جنگ دونیم شهیم

، اون بود که در گوشم زمزمه عاشقونه  کردیمن اکثرا محمد جواد بود ، اون بود که بغلم م یمن زندگ مین

 شیاروم کردنش پ يبرا تشیحما يبارم برا هیپشتمه ، من  شهیهم گفتیو م کردی، اون بود که ارومم م خوندیم

رو  شینامرد نیا ینبودم ، ول بودمیم دیکه با یمرد کامل بود و من براش اون زن هیمن  میقدم نشدم ، اون ن

 کردینم هیتوج

 اومد ایلیا يصدا

 ستیکه قابل گفتن ن جمیانقدر گ-

 .یاونوقت عاشق يرو پشت سرت جا بذار زیبه خاطرش همه چ یشد که بتون دایپ یکیاگر -

 يکه ادعا یمن نیرو پشت سرم جا نذاشتم ، هم يزیچ چیبا خودم فکر کردم من به خاطر محمد جواد ه و

پشت  یچیداره ، ه یعاشق يکه با رفتن محمد جواد افسرده شد ، که هنوزم ادعا یمن نیداشت ،هم یعاشق

 با اون بودن با اون موندن تالش کرد يسرش جا نذاشت تا مردش دلش خوش بشه که برا

 دینگر داشت و پرس یفروش وهیابم هی يرو جلو نیو ماش دیکش ينفس صدادار ایلیا

 ؟ میبخور یبستن جیهو هی میبر-

 زدم و گفتم لبخند

 میبر-

 یو صندل زیم نیاول يو رو می، همون دم در سفارشمون رو داد میو وارد کافه خلوت شد میشد ادهیپ نیماش از

 مینشست میدیکه د یخال

 خسته نگام کرد و لبخند زد ایلی، ا يرو سر ریفرستادم ز یسرم رو کم يدستم موها با
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 دمیپرس

 ؟ يخسته ا-

 فکراً-

 نگران ما نباش ، من هستم يبر ییخوایاگر م-

 زد لبخند

 فقط تو... من نگران تو ام -

، از  نیزم خورهیروز ولش کنه با سر م هیکه اگر  ینیداشته باشه ؟ ا دیمن ام یبرادر به چ نیخودم فکر کردم ا با

 و گفتم دمیخودم خجالت کش

 هیلیمرد خ هی يعمر برا هی،  ینیبیعمر ما رو مقصر م هی،  یبش دینا ام وی، اگر نر یبش مونیو پش ياگر نر ایلیا-

 یلی، خ ایلیا

 شهیم مونیعمر پش هیاگر اون بره -

 ؟ یحرفها رو به خودشم گفت نیا-

 بارها-

 ؟ گهیم یچ-

 زشنیخانواده اش همه چ گهیم-

 ؟ یگیم یتو چ-

 برو گمیم

 ؟ ایلیا-

جلوش وا بدم ؟ فردا حرفم  یراحت نی؟ باهاش برم ؟ به هم ایبه زور نگرش دارم ؟ انقدر خودخواه باشم ؟ -

کردم ،  رونیرو و میرو خراب کردم ، به خاطرش همه اباد میساختنش همه چ يکه برا ی؟ تو زندگ هیباهاش چ

، شرکتم وضعش  نمیبینده ام رو دارم می، من ا پکیام روشنه ا ندهیهمه ا نجایبگم ؟ من تو ا یفردا برم بهش چ

 یخونه نقل هیرو رفتم ، ارشدم رو گرفتم ، خانواده ام رو دارم ، پس اندازم رو دارم که باهاش  میخوبه ، سرباز

، اونجا  ستین یچیام ه ندهیا نیشرکت و تضم نی، اونجا ا ستین یچیپس اندازه خوبِ من ،ه نیبخرم ، اونجا ا

 پدر زنش نید ریمرد مستقل ز هی تشینها ایداماد سرخونه  هی شمیم رمی،م ستین یچیمدرکم ه نیا

 کن بندشیپس پا-
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که فردا  دارمینگهش نم يبهونه ا چی، به ه کنمینم بندیپا يبند چیرو که دلش به دلم بند نباشه با ه یمن کس-

 رو سلب کردم شی، که تو چشام نگا کنه و بگه از خانواده اش دورش کردم ازاد هاشیتمام ناراحت لیبشم دل

 یچی، اونوقت من به ه کردی، چقدر با فکرعمل م کردیبرادر فکر همه جا رو م نیزد تو موهاش ، چقدر ا چنگ

 خواستمیکه م کردمیرو م ي، فقط کار کردمیفکر نم

عرفانه فکر کردم ، که دوسش نداره، عاشقشه ، که به خانواده  يمقابلمون گذاشته شد ، به حرفها یبستن چیهو

، به اون همه  کنمیفر شده فکر م يقهوه ا يبره ، به اون موها خوادیکه م شنومی، و االن م کنهیپشت نم ایلیا

 رو با خودش ببره شیمرد زندگ خوادیو م رهی، داره م استیمالحت، لطافت، ظرافت، به اون همه س

 ، زدیرو هم م شیبستن جیداشت هو ایلی، ا دمیکش یقیعم نفس

 دمیپرس اروم

 من با عرفانه حرف بزنم ؟-

 نیحرکتش برادرانه تر نی، ا دشیلبخند نگام کرد و دستش وسط همون کافه اومد رو گونه ام و محکم کش با

 بود ، پر از حس براد بزرگ بودن ، با لبخند گفت ایحرکت دن

 رو بخور تا اب نشده تیشما بستن-

 ؟ ایلیا-

 ؟ ایلیجان ا-

 باهاش حرف بزنم؟-

 می، تا فکرامون رو بکن میماه به هم فرصت بد هی میقرار گذاشت-

 مطمئن باش من مراقب خانواده هستم يبود یاگر رفتن-

 گفت يچشام نگا کردو جد تو

 نه ای مونهیبه خاطرم م نمیرم ببمن منتظ-

 ؟ شهیم یچ فیتکل انهی يریتو باهاش م نهیاگر اون منتظر باشه بب-

 ، جهیگ یلیو سرش رو به پشت خم کرد ، حس کردم خ یصندل یرو انداخت به پشت وزنش

 کرد زمزمه

 رو بخور تیفعال بستن-
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 یحام شهیبرادر هم نیکه شدم ،فکر کردم ، ا نی، سوار ماش رونیب میو از کافه اومد میرو خورد یارامش بستن با

چطور  دونهیخواهر نم نینجات داده ، و حاال ا یمن و از سردرگم شهیبرادر که االن سر در گمه هم نیمن بود ، ا

 نجاتش بده یبده چطور از سردرگم شیکنه چطور دلدار تشیحما

 میبه خونه سکوت کرد دنیرس تا

بود ، امروز من  یمشترک یبودم ، اگر محمد جواد بود ، اگر زندگ نیجم ، غمگبود ، سالگرد ازدوا دیپنجم ع روز

، تو تخت ، اول  نیعطر دارچ نیکه ا کردمیو من فکر م... مرد بود  هی نهیس يسرم تو کردمیچشم باز م یوقت

 ، ادیصبح از کجا م

 ، نه با مسافرت ، متیگرون ق هی، نه با هد میکردیم یموندن ادیامروز رو به  ییبود ، دوتا يمحمد جواد اگر

 ، منو محمد جواد و من و محمد جواد میکردیبرا خودمون م مونیو خاموش کردن گوش يرو ادهیروز رو با پ نیا

 سالگرد ازدواج ، یمعن شدیما دوتا م نیهم

اخر شب ...  و شمع بود کیک... اول صبح بوسه بود ... سالگرد ازدواج ها بود  هیبق هیشب یلیازدواجمون خ سالگرد

، خاص  کردی، متفاوت م کردیم یموندن ادیروز رو برامون به  نیکه ا يزیبود ، اما چ لیتعط ياشپز... هم کادو 

، همون قدم زدنا دست تو دست بود ،  بودشده  لیخاموش بود ، همون کار تعط يها ی،همون گوش کردیم

 بود...  میمحمد جواد بود ، مرد زندگ

 بودم ، ومدهین رونیمهمونا ب ينرفته بودم ، جلو یدنید دیروز گذشته ع 5 تو

 يرو ادهیپ رفتمیم ایلیصبح ها با ا فقط

 سکوت تو

 گفتی، از عرفانه نم دمیپرسی، از عرفانه نم میزدینم حرف

 میشستیکه م مکتی، رو ن شدیکه تموم م يرو ادهیپ

 ،از درسا ، از استادا دیپرسیدانشگاه م از

انجام بدم  شگاهیکه قرار بود تو ازما ي، از کار گفتمی، از پروژه هم م گفتمی،از دانشگاه م دادمیجواب م منم

 شیکه در خونه اومده بود تا جواب ازما ي، از پسر گفتمیرو هم نم زی،اما همه چ گفتمی، م زدمی، حرف م گفتمیم

 گفتمیرو بده نم

 گفتمیروشن نم يو از بخار سمیخ يموها از

 گفتمینم مینکن نیبه هم توه ایجمله ، ب از
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 اومد یحاال م پکیبودن ، که به من ، به ا يکه عاد گفتمیرو م ییاونا فقط

 خونه ساکت بودم تو

 دمیچرخیتو خونه دور خودم م ایتو اتاقم  شستمیم

محمد جواد بود  خواستی، چقدر دلم م زدمیجلوم و ورق م کردمیرو باز م میدرس يکتاب از رفرنسها هیهم  یگاه

 يدسته مبل کنارش بود ، بعد من بودم ، خاطرات دانشگاه بود ، بوسه ها يکم رو يفضا هی ایاغوش باز  هی، 

 هم يبرا... از هم  جدا... نه تپش دوتا دل بود ... دل بود  هینرم محمد جواد بود ، تپش 

 تگذشیسخت م گذشت،یسالگرد ازدواجم بدون محمد جواد داشت بد م نیاول

 مهربون باشه کردیم ی، سع زدیکم ، در حد سالم و خداحافظ ، بابا لبخند م یلی، خ زدمیبابا کم حرف م با

که  رهینم ادمیشد و وسط کوچه تو بغل برادرم زار زدم ،  یرو که پشتم خال يروز کردمیمن فراموش نم یول

 کردمخونه محمد جواد چطور حس کردم تموم شدم ، چطور حس کردم سقوط  کینزد

به  تونسمیکرده بود ، فقط م دیکمرش رو خم کرده بود ، موهاش و سف ثیشده بود ، حرف و حد ریپ... بابا  یول

 نیاعتراف کنم ، فقط هم نیا

 بودم و قبلش هم دوش گرفته بودم دهیبود ، لباس پوش 5 کینزد ساعت

و لباس درست و  يریگیدوش م يریگفته بود م دیاماده شو ، گفته بودم نه ، با تاک ریگفته بود دوش بگ مامان

 یپوشیم یحساب

،  گذروندمشیتنها م دیکه تموم شده بود رو با یسالگرد عشق يکه عزادار بودم برا يمن اماده شده بودم ، روز و

 شدیبرگزار م ییشدن دو نفر حاال داشت تنها یکیسالگرد 

 اومد تو ایلیاتاق زده شد ، ا در

 کنارم نشست

 دیپرس

 ؟ یبخو-

 دمیپرس

 ؟ یتو خوب-

 دیاومد رو گونه ام ، گونه ام رو اروم کش دستش

 دمیپرس
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 ؟ میمهمون دار-

 زد لبخند

 فکر کنم-

 ؟ هیک-

 رو تو اتاق چرخوند نگاهش

 ؟ يدیجواب نم-

 باال انداخت ابرو

 ؟ ایلیا-

 زد لبخند

 به لباسام کردم ینگاه

اصال  دونستمیهم دم دست گذاشته بودم ، نم یو شال مشک ی، شلوار جذب مشک یبودم ، طوس دهیپوش کیتون

 هستن ، یمهمونا ک دونستمینه ، نم ایاماده ام 

 از جاش بلند شد ایلیا

 هیرو نگا کرد ، ازتو کمدم  کمیکرد ، رفت سمت کمد ، بازش کرد ، دوباره تون میرسم یطوس کیبه تون ینگاه

 انداخت رو تخت دیشلوار سف

 نگاش کردم متعجب

 کنار دستم رو هم نگا کرد لشا

 سمت کشو ام رفت

 رفت رو کشو تا بازش کنه دستش

 سمتم برگشت

 دیپرس

 ؟ يذاریرو کجا م هاتیشال و روسر-

 وسط طبقه

 رو طبقه دوم دیاز رو کشو طبقه اول لغز دستش

 نگاش کرد یکرد ، چشم بازش
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 انداخته شد رو پام دیشال سف هی

 کرد زمزمه

 رو بپوش نایا-

 ...رو هم میرو دوست داشتم ، شال مشک میزدم ، شلوار مشک پلک

 ، رفتیم دی، عرفانه نبا زدمیم يا گهیمثال د دینه با...  رفتیم... بفهمه ؟ اگر عرفانه  تونستیعزادار بودم ، م من

 ؟ دیپوشیم دیبود ، سف نیغمگ اگر

 صدام کرد ایلیا

 ؟ پکیا-

 اشنداشته  شیکردم ، دستش بازم رفت رو ر نگاش

 زدم و گفتم لبخند

 من برو داره شیشده ات هم بره حرفت پ غیت شیش شیدستت رو اون ر نکهیبدون ا-

 ، ته نگاهش غم بود دیزد ، نخند لبخند

من و  روزی، د گفتیم کیروز جلوتر سالگردمون رو تبر هی شهیسالگرد ازدواجمونِ ، هم دونستی، م دونستیم

 بهم داده بود ی، بستن يرو ادهیبرده بود پ

 خوامیم ییبودم کاکائو گفته

 هینیریبود امروز فقط روز ش گفته

 بودم گفته

 تلخ دوست دارم من

 بود گفته

 دوست ندارم خواهرم تلخ دوست داشته باشه من

بود  ينداشته اش رفته بود و من در مقابل اون چشمهاش که مهربون بود ، که قهوه ا شیباز دستش رو ر و

 داده بودم تیرضا يژله ا یو به بستن ،سکوت کرده بودم

 دیاومد سمتم ، خم شد و موهام رو بوس ایلیا

موها چقدر پدرانه بود و من  يبوسه تو نی، ا کردیبرادرانه رو که ارومم م يبوسه ها نیدوست داشتم ، ا چقدر

 شهیم یپدر خوب ایلیکه ا کردمیخودم اعتراف م شیبار هزارم پ يبرا
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 گفتم ایلیا به

 یعرض ي، امر پوشمیرو م نایهم-

 نییپا ایزود ب-

استکان و قندون اماده  ینیبود ، س زیم يرو وهی، ظرف م نییرو عوض کردم و شال به دست رفتم طبقه پا لباسا

 اپن بودن يرو

 فکر بودن يو مامان هم اروم نشسته بودن و تو بابا

 خونه زده شد در

 از جاشون بلند شدن و منم از جام بلند شدم همه

 در و باز کرد و شال من نشست رو موهام امانم

 در و اشاره کرد منم برم يرفت جلو مامان

 رفتم کنار مامان متعجب

 خانوم و اقا اومدن تو هیتو شوك بودم که  هنوز

خانوم  هیپسر جوون و  هیدست داد ، بعد  ایلی، رفت اونور تر ، اقاهه با بابا و ا دیمن و بغل کرد و بوس خانومه

 اخر از همه اومدن ،

 عطر هی

 تلخ بود یلیخ که

 مینیتو ب دیچیسرد بود پ يادیز که

 زدم خی

 هام هم به همون درد دچار شدن هیهوا دچار برودت شد ، ر ژنیبست ، حس کردم اکس خیهو سرد شد ،  هی هوا

 گل اومد جلو و نشست تو دستم هی

 چتر داده بود به دستم ، هیدست قبل تر ها  نیاومد صاحب ا ادمی

 تلخ سالم کرد تینها یعطر ب نیعطر سرد ، ا نیا صاحب

 باال اومد سرم

 دمیکش نفس
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 يسرد هیما شدیم... سرد  تیعطر به غا نیحاال ا یول... بود  نیریکه ش.. بودم ، که گرم بود  نیدارچ يبو دنبال

 قلبم يسرد هیما... دلم 

 مبلها جا گرفتن يرو همه

، پدرش هم  ترسوندیمن و م نیبود ، مثل حاج خانوم ، ا ي، مادرش چادر دیتک تک اون ادمها چرخ يرو نگاهم

که همراهشون بود هم چادر به سر داشت ، و برادرش با  یبود ، خانوم جوون یخشکه مذهب يادمها هیشب شتریب

 ترسوندنیمن و م ریام یحت دهخانوا نی، کل ا ترسوندیبسته شده تا خرخره ،من و م قهیو  شیاون ته ر

 ریام يرو دیچرخ نگاهم

 غهی، سه ت شیته ر ینداشت حت شی، ر يو کراوات دود یبود با مردونه کالباس دیپوش یرنگ يو شلوار دود کت

 رونیزده بود ب نشیرنگش از سر است یکرده بود ، موهاش و زده بود باال ، ساعت مردونه مس

 شوکه تینها یبودم اونجا ، گل به دست ، شوکه بودم ب سادهیزده وا بهت

 نی، ا شنی، به درك که ناراحت م هیاحترام ی، به درك ، به درك که ب يجلو ورود یرو گذاشتم رو جاکفش گل

 شهی، هم بودیم دیمحمد جواد بود ، اون با... نه نه نه ... االن من  شدیبه دستم داده م شیسال پ 5گل اگر 

بهونه  هینبود ،  يمراسم صرفا مراسم خواستگار نی، دوباره رفتم تو فکر ، ا ارمیب ییکرد برم چا اشاره مامان

اومد و روز  یبود ؟ که م ری؟ حاال که ام شدمیمتنفر م دیع دیو بازد دیاز د دی، با دیع دیو بازد دیپشتش بود ، د

 دستم ؟ دادیگل م هیسالگرد ازدواجم 

 دنیدختر م هیبارون چتر به دست  ریکه ز ییاز تمام مردها دیزده شدم ، با ایسرد و تلخ دن يهمه عطرها يبو از

 شدمیکردن هم متنفر م یچشماش رو بارون نکهی،بعد از ا

 بلند گفت یکم مامان

 ؟ ياریم ییدخترم برا مهمونا چا-

 جمع شد ، مهمونا حواسم

 ها خواستگار بودن ی؟ بودن ، اون لعنت به دست من گل ندادن یعنیاونا خواستگار نبودن ؟  یعنی

 گذشتیفکر از ذهنم مدام م هی

برسونه ، من از برادرم  يکه به مراسم خواستگار نجایا ارهیبرادر دنبالم اومده تا منو ب نیداده ، ا میباز ایلیا که

 خوردم ؟ يباز

 ز بابا ،روشن بود ، روشن تر ا یلیخ شیمن بود ، اون خاکستر یتنها مرد روشن زندگ اون
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فکر خواستگار  یجاکفش يخدا بود ، خواستگار بد بود که با جا گذاشتن اون گل رو بیاوردم ، مهمون حب ییچا

 دور ، ختمیبودنشون رو ر

 بود نشستم ایلیکه کنار ا یتنها مبل خال يرو تعارف همه کردم ، رو ییچا

 زدم رو تو هم قفل کردم خی يدستا

 اومد رو دستم ایلیا دست

 کنار دمیرو کش دستم

 خورده بودم يبرادر باز نیاز ا من

طالق رو  لیکه دل یکه کمکم کرد تا ازمحمد جواد جدا شم ، همون یلیرو نگا کردم ، وک ریدوباره ام یچشم ریز

 کرد دیعدم سازش تاک يعدم تفاهم نوشت و رو

 اومدن انتخاب کرده بود ؟ يامروز اومده بود چرا امروز رو برا چرا

خونه که  نی؟ بازم خواستگار اورده بودن تو ا نجایا انیب يروز نیام چرا اجازه داده بودن که اونا همچ خانواده

به روت  شهیخونه هم نیخدا شناسه ، که بگن در ا! خوبه  شیوضع مال! بازم تو گوشم بخونن خانواده اش خوبه 

 بازه و بعد ولم کنن به امون خدا ؟

 یکه ب یزندگ نی، خسته بودم ، از تمام ا دمیفهمی، صحبتها رو نم دمیشنی،صداها رو نم دادمیحرفها گوش نم به

 خسته بودم خوردیمحمد جواد داشت ورق م

 یکه از اون خوش یچند ماه نیا يبرا... بودم  یکه تو خوش یسال 5تمام اون  يو زار بزنم ،برا نمیبش خواستمیم

 نیا ي، برا مهیفردا نامزد: اومد تو پارك و بهم گفت  شیسال پ 5مرد که  نیا ي، برا رونیپرت شده بودم ب

 گرفته بودن يخانواده که من رو به باز

 زار بزنم نمیکه داشتم و دارم و نداشتم و ندارم ، بش ییزهایهمه چ يبرا خواستیم دلم

 صدام کرد یکی

 شد ، برگشتم سمت صدا کیدور ، بعد صداش نزد از

بشه ؟  ی؟ که چ زدمیحرف م یکیو تو اتاق با  رفتمیم دی، بازم با میصحبت کن ریبا ام میبر گفتیبود که م مامان

 ؟ مامان از جاش بلند شد یاخرش که چ

 ؟ شدمیاز جام بلند م دی؟ منم با یچ که
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نبودم من وقبول  هشونیشب نکهیبه جرم ا شیسال پ 5 زننیکه اونجا نشستن و دارن لبخند م يخانواده ا اون

 اومده بودن ؟ روز سالگردم ، با اون چادر چاقچور ؟ یچ ي، حاال برانکرده بودن 

 که مامان اماده کرده بود ، یرفتم تو اتاق ریام با

اتاق نشستم حرف  نیمن با محمد جواد و ا دوننی؟ نم کننیم کاریخانواده دارن با من چ نیهمون اتاق ؟ ا بازم

 زدم ؟

 دینشستم ، اخمام رو باز نکردم ، پرس یاتاق نم نیبار دوم تو ا ي، نگاش کردم ،برا نمیمنتظر شد من بش ریام

 ؟ یخوب-

 ؟ رهیجواب حال و احوالش رو بگ خواستیسالمش رو گرفته بود که االن م جواب

 کرد صدام

 ؟ پکیا-

و گرم عادت  نیریش يامرزو اصال نزنه ، من به بوها تونستیرو م شیلعنت ویرفت رو صورتش ، افتر ش نگاهم

 سرد و تلخ يبوها نیکرده بودم ، نه ا

 شده ؟ يزیچ-

 کردم زمزمه

 بودم نجایقبال با محمد جواد ا-

 به گوشه اتاق اشاره کرد و زبونم ادامه داد انگشتم

 اون گوشه نشسته بودم -

شد  اهیسخوش بخت ؟ چرا بختم تار و پودش انقدر ...  پکیا کنمیدرگوشم گفت خوشبختت م یکیاتاق  نیا تو

 ؟ محمد جواد چرا ؟ میشه همرنگ لباس عروس دی؟ مگه قرار نبود سف

 رو تکون دادم سرم

 ، نذاشتم ختینر اشکم

 ، رونیپنجره و نگاهش رو دوخت به ب کیرفت نزد ریام

 رونیشد به ب دهیزدم و نگاهم کش پوزخند
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گلها رو نشونش بدم ، زمستون بود ، گل نبود  تونستمیشده بود ، نم کیهوا تار میجواد که اومد خواستگار محمد

،  دادیم نیدارچ يبه هم زده بودم ، ناراحت بودم ، محمد جواد نشسته بود کنارم ، بو ریگلدون بود ، با ام ی، ول

 یسیساعت سو ییایتالیکت و شلوار ا

 ...رو مرتب کرده بود  شیقهوه ا يموها

کم  یلیداشت خ شیبود ، ته ر یبود ، دوست داشتن نیرینبود ، ش که انقدر تلخ نبود ، سرد يزده بود ، عطر عطر

 ، قدر جوونه زدن ،

 دیپرس ریام

 اشتباه کردم که اومدم ؟-

 زدم پوزخند

 ؟ لیجناب وک یکنیم کاریچ نجایا-

 اش ، بعد نگاهم کرد با لبخند نهیکرد رو س پایلیلبه پنجره و دستش رو چ نشست

 دمیپرس

 ؟ ينشونم بد مایرو مستق شتیجواب ازما ياومد-

 یکن یاومدم تپش قلبم رو برام معن-

 کردم یکوتاه دوتا تپش قلب رو برا خودم معن یفاصله زمان هیتو  شیپنج سال پ-

 رو از منظره پشت سرم گرفتم و زل زدم تو چشاش و ادامه دادم نگاهم

 اخراج شدم... کردم ، مشروط شدم ، دوبار پشت سر هم  یاشتباه معن-

 بدم ادتیمن  ایب-

 ؟ اون روز تو پارك یکن یتپش ها رو معن يتو بلد-

 ندادم ادامه

 گفت اروم

 وقت من و نبخشه چیبود که مجبورم کرد از صاحب قلب بخوام ه نیتپش قلب تو پارك انقدر سنگ-

 پوزخند زدم دوباره

 دمتیبخشیهم من نم یخواستی؟ تو اگر نم بخشمتیم يچرا فک کرد-

 دادم شدم و ادامه یعصب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٣٠٠ 

 روز ؟ نیروز ؟ چرا تو ا نیتو ا... نبخشمت ؟ یازم خواست نکهی؟ هان ؟ بعده ا يچطور جرئت کرد-

و توپ با تمام  یوصل کن یتوپ خال هیرو به  ییلویوزنه هزار ک هی، انگار که  نیو سنگ یبود ، خال نیسنگ سرم

 شالم ياب غرق بشه ، دستم رفت رو يتو شیوزن یب

 داشتم ؟ یشل کنم ، شل بود ، پس چرا انقدر حس خفگ خواستم

 قیکه من و ال یی، همونا دمیدیخانواده اش رو م نییپا رفتمیبودن ، اگر پله ها رو م نییاش اون پا خانواده

 مرد نیا يهمسر يندونسته بودن برا

 ام ؟ یمن ک دوننیخانواده ات م-

 رو برام تکون داد سرش

خانواده ... نکردم  رییکه بهتر نشدم ، منکه چادر سر نکردم ، منکه طبق نظر اونا تغنبودم ، من یمنکه دختر خوب-

 ؟ کننیم کاریچ نجایات ا

 ؟ پکیا-

نظرشون  دنیفهم ی، شوهرم طالقم داد ، چقدر خوشحال شدن وقت ستمین یمن دختر مناسب کردنیاونا فکر م-

 درباره ام درست بوده ؟

 سمتم اومد

 موهاش ، نیدادم بهش ، تو جا خشکش زد و دستش رفت ب هیو تک واریشدم طرف د دهیکش

خانواده اش رو  تونستیاونموقع هم م خواستیم ریکه اگر ام دمی، امروز فهم ختمیچرا به هم ر دمیفهمیم حاال

که گال تو  یچرا نه ؟ چرا ته دلم خواشحالم که اون شب وقت... اونجا و من  نهیمحمد جواد بش يو جا ارهیب

 گم بودن با محمد جواد صحبت کردم ؟ یکیتار

 ؟ شنیم یو فراموش نشدن یانقدر خواستن یلعنت يها نیاول نیا چرا

 زمزمه کردم ریبه ام رو

 تون ینیری، ش هی، گلتون رو جاکفش رونیبرم ب خوامیم-

 تو حرفم اومد

 ؟ پکیا-

 در و نذاشت در باز شه يزودتر از من نشست رو ریسمت در و دست ام رفتم

 کردم نگاش
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 کن دایرو پ گهید یکیو ترجمه تپش قلبت  شایجواب ازما يخونه ، برا نیوقت پات و نذار تو ا چیه گهید-

 شد سمتم خم

 چشم تو چشم باشم خواستمی، نم نییپا دمیو کش نگاهم

 نشنوه یاروم و زمزمه وار بود تا کس صداش

 قلبم به تو برسه ، فقط تو يکل تپش ها یمعن خوامیمن م-

 گذشتم ، تو صورتش نگا کردم شیکالباس رنیو اوردم باال ، از پ مسر

 کار رو نکن نیا يدختر چیبا ه گهید-

 شد نییباال پا رهیدستم رو دستگ دوباره

 اما اروم گفتم یعصب

 در و ول کن-

 کنمیمن برات جبران م-

لب فقط کم  هیبود ،  یبه پوزخند هم شباهت نداشت ، خال ینبود ، حت یچیه هیکه شب يزدم ، لبخند لبخند

 دمیتکون خورده بود ، نگاهم و از چشاش نگرفتم ، پرس

 ؟ دنیرس جهینت نیشد که به ا یخانواده ات چ-

 ؟ يا جهیبه چه نت-

که من هم  دنیفهم میشد که بعد از پنج سال و ن یتو ؟ پسرشون ؟ چ يال باشم ؟ برا دهیا تونمیکه من م-

 ؟ شناختنیامل معروسشون بشم ؟ اصال من و ک تونمیم

 کرده بودن قیاره تحق-

 می؟ انقدر بد بود قیتحق-

 کن یدور ، تو حال زندگ زیگذشته ها رو بر-

 تکرار کردم دوباره

 ، منکه مطلقه شدم بیچرا اومدن ؟ منکه بهتر نشدم ؟ منکه چادر سر نکردم ؟ منکه رفتم تو شهر غر-

 زار زدم بایتقر

 منکه بهتر نشدم-

 ختیر اشکم
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 صورتم ی، قبال دستم رو لمس کرده بود ، ول رهیصورتم تا اشکم رو بگ کیاومد نزد دستش

 رو فشار دادم به در سرم

 دوباره رو هوا موند دستش

، تو  ستنیو اقاجون مقصر ن زی، عز ستی، مادرم ن ستی، پدرم مقصر ن یتو ؟ تو مقصر همه ش...  ریتو ؟ ام-

حق خودش رو  تونهیم فهمهیم رتریسال د شیکه ش یلیاز خودش دفاع کنه ، وک تونهیکه نم یلی، وک يمقصر

 رهیپس بگ

 اون موقع قانون رو خوب بلد نبودم-

بار رو تجربه  هیباره ، من اون  هیعشق  گهی، بذار بهت بگم ، قانون دل من م ياالنکه قانون رو خوب بلد-

 کردم

 دور زد شهیرو م یهرقانون-

 انون انقدر محکم ثبت شده که نشه دورش زدقانون من تو کتاب ق-

 محوش کرد ریبا غلط گ شهیاون رو هم م-

 قانون جنگل شهی، م یکتاب قانون باخط خوردگ-

 قانون جنگل هم قانونِ-

 دور زد ؟ شهیاونم م-

 دور زد شهیرو م یهر قانون-

 اره؟ یاحمق باشم که بذارم دورم بزن یلیخ دیبار دوم با يبرا يبار من و دور زد هی-

 یفقط عاشق باش دیوقتا با یگاه-

 ؟ يریگیدر فاصله نم نیاز ا-

 رمیگیاز تو فاصله نم -

به درِ دو در  میبود دهیجفتمون چسب يمتر 12نبود ناراحت بودم ، از کل اون اتاق  نمونیکه ب ياون فاصله ا از

از کنار صورتم رد شده بود و  قایشدم ، دستش دق رهیخ شیکالباس رنی، به پ نیی، نگاهم و ارودم پا یخروج کی

 کردمیرو حس م سرماشصورتم بود که  کیانقدر نزد شیداده بود به در ،ساعت مس هیتک

 دمیدهنم رو قورت دادم و پرس اب

 ؟ دیرو گذاشت يخواستگار نیوقته قرار ا چند
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 شهیم يچند روز-

 ؟ دونستیم ایلیا-

 بهش گفتم روزید-

 روشنم رو اصال دوست نداشتم يخاکستر يایلیشدن ا اهی، س دمیکش قینفس عم هی

 کنمیبازش م گهیمدل د هی یدر و باز نکن-

 یچه مدل-

 بسته به روم عادت کرد يهمه درها دنیمن به کوب-

 خب ؟-

 ؟ ییایچرا کوتاه نم-

 خوردم يبار کوتاه اومدم و بد ضربه ا هیچون -

 کرد و ادامه داد مکث

 نه تحمل ضربه خوردن دارم نه تحمل ضربه زدن نباریهم زدم ، ا يبد ضربه ا-

 راحت یلی، خ کنمیمن ولت م نباریا-

 کنمیم میمن غرورت رو ترم-

 خودت برگرد و برو ایزمان رو برگردون ،  ای،  ي، تو دو راه دار خوامینم هیمن پانسمان و بخ-

 فراموش کرد شهیدور زد ، فقط م شهیبرگردوند نم شهیزمان رو نم-

 بذار برم-

 میبا هم امتحان کن ایب-

 میامروز رو فراموش کن ایب-

؟ به ابن  دیگیم ی؟ بهش چ هیفراموش شنهادیپ یجواب دادن به من بکن يبرا یتونیکه م ي؟ کل فکر نیهم-

 ؟ رنیگیم یکه فراموش ییمارایب

 ؟ یزوفرونی؟ش یختگیروان گس-

 توش داشت یکلمه اسک-

 ؟ یزوفرنیاسک-

 درد بشم ؟ نیا مبتال به ییخوای، م نیهم-
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 نباش کم حافظه باش فراموش کار باش ختهیتو روان گس. ان  یکیهمه شون -

 نشینبود ، بهتر ایزن دن نیمن و خراب کرد ، زنم نبود ، زن من بدتر یکه زندگ يزی، چ پکیمن عاشقتم ا-

من  یعشق اومده بود تو اون معامله ، ول ی، اونم ب سازنیکه همه دارن باهاش م یمعقول بود ، همون ینبود ، ول

کنارت بود ،  یکی، هر دوتامون رو ، اون موقع  دادمی، ازار م کردمیم سهیفقط تو فکر تو بودم ، زنم رو با تو مقا

 تو رو داشته باشم کنارم تونمیحاال م یمن با خاطراتت خودم رو خفه کردم ، ول

 دمی، من هر جفتمون رو ازار م کنمیم سهی، من تو رو مقا شهینقش ها عوض م نباریاگر من باتو باشم ا-

 کنمیمن درستش م-

، موکلت  لیوک ياقا يکرد ری، د ياسمش رو بشنو ینخواست یکه حت یمن عاشق محمد جواد هستم ، همون-

 کرده دایبهتر از تو پ لیوک هی

 بهش نارو زده لشیوک-

 یخوب باش یتونیکه نم يبار ثابت کرد هی، چون  خوادیتو رو نم گهید-

 تونمیم نباریکه ا کنمیم تیبهش ثا-

، مگه  يمشترك رو امتحان کرد یداشتن تو زندگ گهید یکیرو ، عالقه به  یعشق یرو ، ب یزندگ نیتو ا-

 من موفق بشم ؟ يکه انتظار دار يموفق شد

 کم هیاالن جواب نه رو نده ، فک کن ، -

 پست بدم دیچترت و با-

دست من تو  میهم بود کینزد ی، قبلتر ها وقت کردیم تیهر دوتا مون رو اذ یکیو بست ، اون نزد چشماش

اون خاطرات تو ذهنمون بود  یحرف زدن ، ول یرفتن و دو سه بار تلفن رونیدستش بود ، دوماه بود با چهار بار ب

تها اومده بودن دوبار اون دس قهیدق نداون چ یامروز ط ی، اون دستم رو تو پارك گرفته بود لمس کرده بود ول

 جلو و عقب برگشته بودن

زده بود ، کامم از  خیعطرش  ي، تنم از بو دمیکش قیدر رو ول کردم و رفتم سمت پنجره ، نفس عم رهیدستگ

 چرا محمد جواد نبود... تلخِ تلخ بود  وشیافتر ش يبو

 دیپرس

 درد بکشم ؟ دیبا یتاوان پس بدم به خاطر اشتباهم ، تا ک دیبا یمن تا ک-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٣٠٥ 

و  مینیشینم يسبز مکتین چیه يرو یپارک چیته ه ییدوتا گهی، د ادیبه وجود نم ییمن و تو ما نیب گهید-

 بهترش اومد اون خاطرات رو برام عوض کرد یکیو  ی، تو رفت میمزنیحرف ن

 دمیکردم اما سوالم رو پرس مکث

 چرا امروز ؟-

 چرا امروز نه ؟-

 امروز سالگرد ازدواجم بود-

 پکیا دونستمینم-

 شناسنامه ام دستت بود-

 نگا نکردم گهید یکیبه  دادیبه اون برگه اخر که تو رو ربط م-

 ؟ رونیب میبر-

 فکر کن-

 خند زدم و گفتم شین

 چه االن چه بعدا يشنوینه رو م-

 بازم فکر کن-

 ، قبل باز کردنش گفتم دمیکش نییرو پا رهیدر فاصله گرفت ، رفتم سمت در و دستگ از

 کنمیرو برات پست م چترت

 رونیرو باز کردم و از اتاق زدم ب در

ناجوانمردانه  ریمحمد جواد ، ام يگلوم ، امروز برا من بود ، برا يبغض ناجور نشست رو هیکه رفتن  مهمونا

 شده بود ، کیتوش شر

 ، دمیدینم یمطمئنا برخورد خوب رفتمیم نیی، اگر پا نییبرم طبقه پا خواستمینم

من  يمن بود و مردم ، برا يمن بود و تمام عاشقانه هام ، برا يکه برا یجز روز و شب کردمینمفکر  یچیه به

 من  ياومد ، مگه برا یاخر اسمش م تیمالک میمن بود و اون م يکه هنوزم برا یم ، همون... بود و محمد جواد

نبود اسم محمد جواد و خط  نمیصفحه اخر شناسنامه ام رو نگا نکرده بودم که بب رینبود ؟ تو چند ماهه اخ

 شده محمد جواد ؟ یچ هیتو شب یبرگ اخرِ شناسنامه ام ب... سرش اورده  ییخوردنش از شناسنامه ام چه بال

 کرده بودم من ؟ امروز با مهمونا ؟ کاریچ
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 ، برگشته بودم طبقه باال و خودم رو تو اتاقم حبس کرده بودم رونیرو از اتاق فرستاده بودم ب ریام

،جنگمون نرم نبود ،  کنهیو صدام م ادیمامان م کردمیفکر م یاتاق رو هم زده بودم چون به صورت مضحک فلق

 یب دونستمی، م چهیوسط کرده بودم باز نی، حاال ابرومون رو ا نیبود با سالح گرم و اتش یسرد نبود ، جنگ گرم

 دونستیکه م ریکه شماره ام رو داشت ام ریام یخانواده ام بود که بهم نگفته بودن ، ول ریکردم ، تقص یاحترام

 براش پست کنم، اون چرا بهم نگفته بود ؟ رهیم ادمیچترش رو  دونستیم رکهیام بخشمشینم

 مهمونارفتن دمیکه اومد فهم یخداحافظ يصدا

، پلک  شیارا زیم ي، خم شدم رو نهییا يکردم پاك کنم ، رفتم جلو یاتاق رو باز کردم و اشکام رو سع قفل

  زدم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

،منتظر  ختیتو تنم ، اشکم ر ختینرم ، ارامش ر یلیبوسه خ هیزد بهش ،  هیاومد پشت سرم ، سرم تک یکی

 رو تنم ، هینرم بشن يدست حلقه شه دورم ، منتظر شدم بوسه ها هیشدم 

 کنمی، نبود که بگه خوشبختت م شتمیپ شهیکه ارومم کنه ، نبود که بگه من هم نبود

تو  ي؟ چرا عکسا ستین مونی؟ چرا البوم عروس ستین مونیعروس لمی، چرا ف نیرو زم شیارا زیکنار م نشستم

 ؟ ستی؟ چرا ن ستی؟ چرا محمد جواد ن ستین میگوش

، لعنت به من و همه احساساتم ، لعنت به  هامیبه من و همه عاشقانه هام ، لعنت به من و همه هم اغوش لعنت

 من ، محمد جواد ، من ، تو نه ،من

 بهم بگن تونستنیمهم نبود ، م ی، خراب کرده بودم ول ایلیاومد ، مامان و بابا و ا یجرو بحث م يصدا نییپا از

تخت دراز  يروتخت ، همونطور نشسته  يرو دمیرو جمع کردم و کش نمیرو گرفتم ، خود اوار شده رو زم اشکام

 تخت ، يو تنم پهن شده بود رو کردیپام رو لمس م ریسرد ز نی، پاهام زم دمیکش

 دونستمیبود ، م ایلیبعد در اتاق زده شد ، ا قهیدق چند

 نذاشته بود ایلیو باهام صحبت کنه و ا ادیب خواستیبودم ، مامان م دهیبحثش با مامان رو شن يصدا قبلش

 رو تخت و گفتم نشستم

 تو ایب-
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ارنجش باال زده بود ،  کیرو تا نزد ناشیبود و است ختهیر شیشونیپ يبود ، موهاش رو یاومد تو ، عصب ایلیا

 شدیم دهینبود د یسیساعتش که سو

 نفسش رو فوت کرد ایلیا

 شمرده اومد سمتم يکردم ، با قدمها نگاش

 جلو و برعکس نشست روش دیرو کش رمیتحر زیم یصندل

 رو باز کرد شییو دکمه باال شیسورمه ا دیمردونه سف رنیاز حرف زدن دست برد سمت پ قبل

 کرد تیرو چنگ زد و به پشت هدا شیشونیرو پ يموها

خونه رو خراب کنه رو سرم ، من  نیکل ا تونستیاروم باشه ؟ م کردیم ینفسش رو فوت کرد ، چرا سع دوباره

 رونیبودم ب عمال دوست و مهمونش رو از خونه پرت کرده

 دیپرس

 ؟ کننیم يمهموندار ينطوریا-

 کردم زمزمه

 ؟ کننیم يخواهر دار ينطوریا-

 يریگیو جواب م یپرسی، بعد سوال م يدیدختر خوب سوالت رو جواب م هیاالن مثل -

از  شتریبود ، من ب ختهی، نگفت خواهر خوب ،گفت دختر خوب ، به هم ر دمیدوبار به دندون کش یکیرو  لبم

 ،جواب دادم دادمیعرفانه عذابش م

 ستمین یام ، خواستگار دار خوب یمن مهموندار خوب-

 به خاطر کلمه خواستگار دار پوزخند زد و گفت ایلیا

،  یو بعد خودت رو تو اتاقت حبس کن یمهمونا رو بدرقه کن نییپا ییایب یتونستیخانوم خواستگار دارِ بد، شما م-

 ي، مهمون بودن ، مهم نبود کدوم برچسب رو زد پکیبود ا دی، ع ینکن یاحترام یانقدر واضح ب یتونستیم

 يو هر کار ینیبش ییایبعد ب و یبدرقه شون کن یتونستی، م يمحاکمه شون کرد یروشون و به چه جرم

 يو دلت خواست رو انجام بد یخواست

 تو حرفش رفتم

 زدمیباهاشون حرف م دینبا یشما رو بدرقه کنم ، حت يمن قرار نبود خواستگارا-

 خواستگار ما ؟-
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 ، درسته ؟ دمیفهمیم دیاگر خواستگار من بودن با-

 یناراحت نیاز ا-

 گفتم یعصب

من  یدونی؟ اصال م کنهیرو بهم القا م يحس رو دست خوردن از تو چه حس بد یدونیتو چرا ؟ هان ؟ م ایلیا-

 ام ؟ یاالن تو چه حال

 ؟ يکردیکارمی، چ گفتمیفرض کن بهت م-

 کردمیلغوش م-

، خواستگار  کننیرد نم دی، خواهر من خواستگار رو ند کردمیلغوش نم دمیفهمی، زودتر هم م دمیفهم روزیمن د-

بسوزه نه  خیکه نه س ينه دوستانه طور هیو بعدا در جواب ،  شهیبدرقه م شهیم ییرای، پذ نهیشیخونه م ادیم

 شنوهیکباب، م

 ی، تو زندگ ستمیهم ن ی، خواهر خوب ستمیهم ن ی،دختر خوب ستمیهم ن ی، من مردم دار خوب يبله ، مردم دار-

 ؟ دیو با همه بلد نبودنام تنهام بذار هامیمن و با همه بد شهینبودم ،م یزن خوب یمشترکمم حت

 وقت چی، ه ذارمیوقت تنها نم چیمن تو رو ه-

 یاز پشت چاقو بزن نکهیپس الاقل پشتم باش ، مردونه پشتم باش نه ا-

 دی، پرس قیکرد ، دق نگام

 ینبوده ، چاق و زشت نبوده ، حت کارینبوده ، بچه نداشته ، ب ریخونه ، پ نیخواستگار اومده تو ا پکیچاقو ؟ ا-

روش  یتونیم یبی؟ چه ع یکنیرو رد م ریام يخوب ، به چه بهونه ا تیموقع هیخواستگار با  هیکچل هم نبوده ، 

 ؟ يکرد شیاونقدر بد راه ی؟ به چه جرم يبذار

 ستین ریمشکل من ام-

 زد داد

 ؟ هیپس چ-

 نه گهیازدواج کنم ، د خوامیمن کال نم-

 ؟ پکیچند سالته ا-

 و سه ستیو دو ب ستیب-

 ؟ یقراره عمر کن تیتا چند سالگ-
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 دونمینم-

 70 میتهشو بذار ای؟ ب 70؟  60؟  50 -

 خب ؟-

کار کردن ؟  يبرا يا زهی؟ بدون همسر ؟ بدون بچه ؟ بدون انگ یسر کن ییرو تنها ندهیسال ا 50 ییخوایتو م-

 ؟ ندهیا يبرا يدیبدون ام

 ؟ ییخوایو م نی؟ ا اره

 اره-

غلطت  يتو انتخابا ی، ول کتمیدرستت شر يخواهر من ، من تو رفتار درستت ، تو همه انتخابا یکنیاشتباه م-

، تو  يانجام بد لونیاشتباه در حده اپس کی ذارمی، نم يه هم کج بذارپات رو ذر ذارمیپشت نخواهم بود ، نم

 روح پرور ها يمن بابا ، ابرو ي، ابرو يخانواده ا نیا يابرو

مدت اشتباه کنم و بعد که سرم  هیغلط ، رفتار غلط ، بذار  يغلط ،حرفها يمدت اشتباه کنم ، انتخابا هیبذار -

 کنم دایخورد به سنگ راه خودم رو پ

 یو بعد سرخورده ش یاشتباه کن ذارمیمن نم-

 وقت چیوقت ه چی، ه کنمیازدواج نم گهیمن د-

 رفت باال تر صداش

نامرد  يایدن نی، مردشم تو ا یکن یزندگ یتونینم یی؟ تو تنها یکه چ ی؟ عزب بمون یکه چ یمجرد بمون-

زن  هیرو بند از دور ،  یکن یزندگ ییمثل اروپا تنها يکه بر تیذهن نیدختر تنها ، ا هیچه برسه به  ارهیدووم نم

زن  هی،  کنهیبهش چپ نگا نم ياحد کنهیعوض م ریتا رهیم شهیپنچر م نشیماش ابونیتو خ ییمستقل اروپا

هزارتا  ابونیخ رهیم ییزن اروپا هی،  ارهیحرف براش در نم یدکتر کس رهیم شهیپام شهیم ضیشب که مر ییاروپا

تو خونه ش مرد  ادیو م زنهیکه در خونه اش رو م یکس کنهیبراش فرق نم ییزن اروپا هی، ستیچشم دنبالش ن

دور ،  زی، توهماتت رو بر یکنیم یزندگ رانیا يتو يتو دار...  ترسهینم یزنکخاله  چیزن ، چون ازحرف ه ای

هر چقدر  نجای، خقوق زنان ا شهینم ییزن اروپا یرانی، زن ا شهیهم اروپا نم گهیصد سال که نه هزارسال د نجایا

چشم  هو ب شهیم فیوزارسیکه  يا هیو همسا ییمستقل و همخونه  ی، زندگ شهینم یکنه عمل شرفتیهم پ

زن  هیمرد ،  هیزن کاالست به چشم  هی نجایدروغه ، داستانه ، مهمله ،توهمه ، ا نهیبیاش رو م هیخواهر همسا

زن  هیبدونه تو  تییروبه رو هیامکان نداره همسا نجایمرد رو ، خواهر من چشمت رو باز کن ، ا هی کنهیم نیتام
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چه برس  ندازهیمردش هم بهت نظر م ریمتاهلش، پ دمر نجایو بهت نظر نداشته باشه ، ا یمطلقه مستقل هست

 ؟هان ؟ يبذارم بر يدیبه چه ام يجامعه ، چطور نیبفرستم تو ا يافکارت تو رو چطور نی، من با ا هیبه بق

 مدت هیبذار -

 زد داد

 ؟ یمدت چ هیبذارم -

 اش شروع کرد به زدن قهینبض رو شق هی

 کردم ، زمزمه کردم بغض

خانواده  نیا...  دیباهام معامله کرد ينطوریسالگرد ازدواجم بود و ا... امروز سالگردم بود ... سالم نشده  هی...  ایلیا

تو کمکم کن ، تو باهام  ایلیا... نه  روزهید يپدر که برا نیا... داره نه  یتفاوت سن یمادر که با من کل نینه ، ا

 باش

 برادرم چرا نگفت ؟ دمیمن نفهم یبگ يکه شد مونی؟ که سالها بعد پش ی؟ که اشتباه کن یباهات باشم که چ-

 مدت بگذره هیبذار -

 چقدر ؟ تو وقتش رو بگو-

 بذار بگذره-

داشته باشن من خودم  بی، باور کن اگر ع نیهم هم يبعد يبذار ردش کن ، برا ریرو ام بیع هی اریبهونه ب هی-

 پکیا ذارمیجرئت رو بدن که خواهر من رو بخوان ، نم نیبه خودشون ا ذارمیخونه بذارن ، نم نیپا تو ا مذارمین

 ایلیا ترسمیم-

 ؟ یاز چ-

سر من  ییچه بال یدونیاگه بازم نشه م ایلیبخورم ، ا نیبازم زم ترسمیبازم نشه ، م ترسمیاز تکرار مکررات ، م-

بخورم  نباری؟ من اگر ا ارنیسرمون م ییکه حرفشون کمر بابا رو خم کرده چه بال یمردم نیا یدونی؟ م ادیم

 کنه ؟ تمیحما ادیم یبلندم کنه ؟ ک ادیم یک نیزم

 زدم داد

، بابا روز عقدم در گوشم گفت در خونه به روت بازه ، من نصف شب  انیپشتم در نم ایلیاون پدر ؟ اون مادر ؟ ا-

مامان نه تو کار  هیعروس دی، اونا گفتن ع يریبگ پلمیتا تو د دیمامان گفت نامزد کن ایلیشدم ، ا ابونایخ نیاواره ا
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همه دردام رو  یینهاخودم باشم و خودم و دردام ، بذارخودم ت ذار، ب انیخانواده پشت من در نم نیا ایلی، ا اوردین

 خودم بشکنم ، يکنم ، تو خودم برا هیبشم ، بذار به خودم تک کیبا خودم شر

 زدم هق

روشن شه و بعد  یکیاومدن  دیداغون شم ، نذار بازم دلم به ام نیاز ا شتریخراب شم ، ب نیاز ا شترینذار ب-

شدن  یخواسته شدن حس قرباندوباره چراغ روشن دلم خاموش شه ، نذار دوباره حس پس زده شدن حس ن

 بهم دست بده

 ، ختیرفت رو هم و اشکام ر پلکام

 رو برگردوند سره جاش و اروم گفت یصندل ایلیا

 یتا فکر کن میریگیازشون وقت م-

 ایلیا-

 نباشه یحرف چیه-

 تهران گردمیبرم-

 یکنیجا م یب-

 نگاش کردم مات

 هاش زمزمه کرد قهیرفت رو شق دستش

 دمیدختر شکست خورده ، من اونهمه عذاب نکش هی یروانشناس که بازم بش شیهر روزنبردمت پ خودیمن ب-

که من به  يبه مرد تی، من اونهمه باهات مدارا کردم تا وابستگ یعقب و افسرده ش يکه تو دوباره برگرد

رو  تیبازم زندگ جواد محمدمحمد جواد فکر محمد جواد حست به  ذارمیبره ، نم نیندارم از ب مانیا تشیمرد

 خراب کنه

 زد داد

عقب  یکم ، ول یلیمدت خ هی،  یمدت درجا بزن هی یتونی، م یکنیم شرفتی، پ يراه رفته رو برگرد ذارمینم-

هم ،  رهیسر تاپات رو طال بگ... ، اون برگرده هم  رونیب يزیری، فکر محمد جواد رو کامل از سرت م يگردیبرنم

 ؟ يدیکارش ، فهم يپا نستادیوا ونه، فقط چون مرد دمیتو رو دستش نم گهیهم ، د فتهیبه غلط کردن ب

رو  یعصب يایلیا نیرو گونه و رفت سمت چونه لرزونم ، ا ختیاجازه ر یاز زور تعجب باز موند و اشکم ب چشام

 کشیخواهر کوچ شهیوقت داد نزده بود ، من هم چیه میو دو ساله زندگ ستیبودم ، تو عمر ب دهیوقت ند چیه
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برادر تحت  نیمردونه اش بود ، ا بزرگدوتا انگشت  نیبودم که دستش رو لپم بود و مجازاتم فشردن گونه ام ب

از  رشی، پدر پ کردیم ی، خواهر مطلقه اش نافرمون رفتی، دوست دخترش داشت م ختیریفشارم داشت فرو م

رو رو  نهایبرادر بار همه ا نیشده بود ، و ا ریگوشه گ ویخندونش عصب شهیحرف مردم داغون شده بود ، مادر هم

 اوردی، داشت کم م شدیم زیر رو االن داشت س کردیدوشش حمل م

 جام بلند شدم ، حس کردم هر ان ممکنه سکته کنه ، اروم گفتم از

 یرو صندل نیبش ایلیا-

 من خوبم-

 خواستمی، شوهر نم خواستمیر نم، خواستگا رونی، دوستش رو مهمونش رو انداخته بودم ب واریرفت رو د دستش

 دوست داشتم تینها ینداشت رو ب مانیا شیبه شرافت و مردونگ ایلیرو که ا يو مرد

 ختیاشکم ر-

 ایلیا-

، فقط  ینیبش نبارمیکه ا یقبال هم به اجبار سر سفره عقد ننشست یول يقبول ندار نکهیبهش فکرکن ، تو با ا-

 یش مونیفکر ردش نکن که بعدا پش یب

پشت  نکهیا دیشد ، پاهام سست شد ، به ام دهیو در کوب رونیاز من باشه از اتاق رفت ب یمنتظر حرف نکهیا بدون

 اتاقم بودم ، نیرو زم امیشد و تا به خودم ب یخال رمیهوا ز یسرم تخت نشستم و بعد ب

خوردن بده ؟  نیشه ؟ زمخوردن خوبه که گرم و سردش مهم با نیسرد ؟ اصال زم ایگرم ،خوردن بدتره  نیزم به

بسوزم با تمام گرمها و  ییرو ندارم ، بذار تنها یشکیبفهم ه ایلی، ا ادینم یشکیبلندم کنه ؟ ه ادیم یک نباریا

 .،   شنیم بمیکه نص ییسردا

 اتاق باز شد در

 ي،برا یو صندل زیکه با اونهمه م يدختر دنی،متعجب بود از د کردیبلند شدم ، الله با لبخند نگام م نیرو زم از

 .نشستن وسط اتاق رو انتخاب کرده 

 نبود ، با لبخند گفت یکس چینشستن مطمئنا قسمت مورد عالقه ه نیرو زم اپشن

 صبحونه نهارت ، اماده است ایب

 امیم االن

 تکون داد و رفت يرو نگا کرد و سر نیزم يرو دوباره
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عوضش نکرده بودم  یودو رو تنم مرتب کردم ، حت، لباس خوابم رو که اصال خوشگل نب دمیبه موهام کش یدست

 شدم سمت پنجره دهی، کش

 از پارك خارج شد و با سرعت از جلو خونه گذشت یمشک ازارا

 خوامی، من م ستادیم يوا نجایا دیاومد ، نبا یم نجایا دی، نبا رونیب دمیحرکت از تنم کش هیخوابم رو با  لباس

 که برام مهمن ، ییخاطر همه اونا ي، برا خانواده ام ، برا ایلیا يببرم ، برا نیشده از ب یمتیبچه اش رو به هر ق

 يبا نطفه ا یدرد و دل چی، دستم رفت رو شکمم و بعد بودن ه دمیو شلوار برداشتم و پوش شرتیتو کمد به ت از

 برداشتم گرفتیکه تو شکمم داش بال و پر م

قبل از کشتنش شکمم بزرگ شه و فکر شلوار و لباس  شهیسمت در ، شکمم تخت بود ، چرا تخت ؟ نم رفتم

 ببرمش ؟ نیحس مادر بودن رو تجربه کنم و بعد از ب نیکم ا یلیکم ، خ هی شهیباشم ؟ نم يباردار

 و باز کردم ، ارزوهام رو درباره مادر شدن پشت در جا گذاشتم و در رو به روشون بستم در

 نییطبقه پا رفتم

 زیپشت م نشستم

 دیداشتن چرخ ییاشنا يکه بو ییغذاها يرو نگاهم

 دمیپرس

 ؟ يرو درست کرد نایساعت همه ا مین-

 زد و گفت لبخند

 کردم یرو خال زرتیفر يتو يساعته همه غذاها مین-

 کردمیموهام حرکت دادم ، کاش موهام و شونه م نیرو ب انگشتام

 دیپرس الله

 برات بکشم ؟ يخوریم یچ-

 از حلقه ام دوختم و گفتم یخال يرو به انگشتا نگاهم

 نبوده باشه یو ظرف دردار اب زرمیکه تو فر ییهر غذا-

که حدس زده  دونستمیتلخ بود نشست رو صورتش ، م یلیخند که خ شین هیصورتم و بعد  يالله رفت رو نگاه

نشستم و  زیممن رو که پشت  نیکنه ، هم رونیمن رو و نیسوال، ا هیغذاها از کجا اومده ، منتظر بودم با  نیا

 دیدوماهه بستم ، الله پرس رینطفه ز هیکمر به قتل 
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برات درست کنه مگر  يرو هم ندار یکس...  يهنرا ندار نی؟ تو که از ا هیشده چ زیفر يغذاها نیا هیقض-

 ؟ نکهیا

 زیم يبادمجون و فسنجون و خورشت کرفس رو مهی،نگاهم و از ق دیرفت باال ، باالخره سوالش رو پرس ابروم

ازم بپرسه ،  ينطوریسوال ا هیجمع کردم و دوختم به الله ، منتظر بودم سوالش رو عوض کنه ، حق نداشت 

دست پخت چقدر نا اشناست  نینگه ا یبا حوصله غذاش رو بخوره و حت تونستیسوال بپرسه ؟ م دیاصال چرا با

 يریهم بم یتو از گشنگ دونستهیم ی؟ ک يخورشتها رو دوست دار نیتو ا دونستهیم ینپرسه که ک تونستی، م

 ؟ یکنیبرا خودت غذا درست نم

 عوض شدن نداره الیسوال خ نیبهم گفت که ا دیچونه اش و نگاهش دوباره با تاک ریالله رفت ز دست

 کردم زمزمه

 درست کنم تونستمیهم نم يزیبخورم چ يزیچ تونستمینم... که حالم بد شده بود  شیدو سه روز پ-

 و ادامه دادم زیم ياسترس داشتم ، نگاهم و دوختم رو يکننده ا وانهیصورت د به

 که یاون... اون ...  رمیمیدارم م کردمیفکر م... کردیولم نم یاون سر درد لعنت... حالت تهوع داشتم -

 نداشت خالص کنم یکردم خودم و با دو سه تا کلمه که معن یسع

 اون و من... م درست کنه من بهش نگفته بود... کجا درستشون کرده  دونمینم-

 کنم هیالاقل خودم و توج خواستم

خودش پخته  یعنی...  ستیکه دست پخت زنش ن نهیا دونمیکه م يزیتنها چ... اپارتمان خودشون که نبوده  تو

 ...دوست  یلیکه من خ ییغذاها... 

رابطه فقط گفته  نیا يبگم ، من تموم مدت تو یبه الله چ دیبا دونستمیو کلماتم رو گم کردم ،اصال نم فعال

 مییا غهیدستپخت شوهر ص ي، گفته بودم به اجباره به اصراره ، و حاال غذاها تونمی، گفته بودم نم خوامیبودم نم

کنم که  هیخودم رو توج يچطور دیدونستم بایجا خوشک کرده بود و من نم زرمیفر يکه ازش باردار بودم تو

... و  زنمیبه خونش م يسر هی یکه من به اجبار باهاشم ، که گاه هیکی، که اون فقط  وامخیرابطه رو نم نیا

 کردنیافکارم داشتن محاکمه ام م

 دیدوباره پرس الله

 از کدوم برات بکشم ؟-

 ؟ ییخوایهم م ي؟ جواب تکرار یپرسیم يچقدر سوال تکرار-
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 رو هل داد سمتم و گفت ژله

 یتو ظرف دردار اب بود و نه زرتینه تو فر نیخب ا-

کنه که تمام غذاها و  ياور ادیزدم ،الله حق نداشت ، حق نداشت انقدر تلخ باشه ، حق نداشت بهم  پلک

ژله رو نگا کردم ، ... رو برام درست کرده  یظرف در دار اب يتو يکه غذاها دهیخر یخونه رو کس نیتنقالت تو ا

چه خبره روزه  دونستمیم نکهیبا ا منلوچ شه گفته بود و  خواستیژله از بچه مون که نم نیا دنیقبل از خر

 دیبودم که با یبودم اگر من همون یموندم ؟ اگر ادم درست یزندگ نیسکوتم رو نشکونده بودم ، چرا من تو ا

 موندم ی، ول شدمی،دور م کردمیبا تمام قدرتم فرار م دی، با رونیب زدمیم دی، با موندمیم یزندگ نیتو ا دیباشه نبا

که شده بودم  ینیام ادامه بدم ، از ا ییبه دروغگو تونمینم گهید دمیتو شکمم پرورش م دارمکه  ینیو االن با ا

، چون حلقه ازدواجم و ساعت سواچ  دمیمتنفر بودم ، چون بعد از محمد جواد زنده موندم ، بلند شدم ، خواب

 هی، چون هر بار  کردمیمنه ساعت رو دستم  نداختمیجا بودن ، چون نه حلقه رو به انگشتم م هیباهم  مییطال

، چون من باعث شده بودم حلقه ازدواجش رو انگشتش نکنه ،  خوادیمن و م دمیفهمیم دمیدیساعت دستش م

 دمیرو به لجن کش یزندگ هی کردمیچون من با تمام وجودم حس م

 دیپرس الله

 ؟ هیصال معلومه دردت چبرات غذا اماده کنم ؟ ا ی؟ پس چرا گفت يبخور ییخواینم-

 زدم پوزخند

 دردم ؟-

 رفتم تو فکر ، همونطور که انگار با خودم بودم لب زد...  یطوالن یلیکردم خ مکث

گفته حرومه ،  بندمیوعده براش قامت م 5 يکه روز ییبچه ام و بندازم و اون خدا خوامیدرد من ؟ الله من م-

رو ،  میبچه شرع... بندازمش  خوامی، من م دیسقط کن دی، گفته بچه حرومتون رو هم نبا دیسقطش کن دیگفته نبا

اوردنش هم برام  ای، به دن میرو دار ردنشبزرگ ک یمال یی،توانا ستی، نامشروع ن ستی، ناقص ن ستین ماریب

 من یعنی... کنمیدارم سقطش م ی، ول ستیخطرناك ن

پاك  یغسل چی، با ه شمینم دهیبخش يتوبه ا چی، با ه شمیطاهر نم یاب چیکردن بسه ، من با ه هیتوج گهید

 ،پلک زدم شمینم
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اون  دمیبارم ازش نپرس هیالله من ... تو بغلش ... اون زن داره و هر شب که اراده کنه و اراده کنم  دونمیمن م-

، الله درد من  شیذاریتو خونه تنها جا م يزنت رو به چه بهونه ا یکه فقط با من ییاون روزا یشمیکه پ ییشبا

 شدم به لیکه تبد نهیا

 و زمزمه کردم ختیر اشکم

که بهم  ی، زنونگ کنهیاون ارومم م شمیکه م وونهید... برام  دهی، خونه جدا خر ارهیو م پزهیالله برام غذا م -

، با  کنهیکارا رو نم نیکدوم از ا چیزنش ه ي،برا کنهیگرم و اغوش اونه که دردش رو اروم م يدستها ارهیفشار م

 هی کنمیالله حس م...  اطیخواد و با زنش اون همه احتیاز من بچه م... که نکنه ازش باردار شه  خوابهیزنش نم

 يخودم و فروخته ام و رو غهیبه اسم ص یکاله شرع هیهرزه ام که با  هی کنمیحس م... هرزه خونه خراب کنم 

 بچه نامشروعم

 خفه شو-

و ثبت شده ، بچه من فردا  شمونهیکه کاغذش پ ینیا یداره حت هیکه مهر ینیا یرو قبول ندارم ، حت غهیمن ص-

کدوم رو  چیه تونمیداستان محکم درباره خانواده اش و من نم هیو  قتیحق هیو  خوادیپدر م خوادیشناسنامه م

 بهش بدم

 ییاگر بخوا یتونیم-

بچه هم عمال  نی، با ا دمیرو به گند کش کلشی، کل ه دمی، به گند کش دمیمرد رو قشنگ به لجن کش هیمن -

 و دارمیافتابه برم

 خفه گفت الله

 ؟ پکیا-

 ییظرفشو نکیبلند شدم ژله رو برداشتم وبا تموم قدرتم پرت کردم سمت س زیپشت م از

بود سرتر  ایتو دن يسرد یهم سردتر بود ، تنم از هرچ کیسرد اشپزخونه ، تنم از سرام کیسرام يرو نشستم

 هیمردونه ، ...  خواستیدست م هیپر از احساس ، ...  خواستیبوسه م هیگرم ، ...  خواستیاغوش م هیبود ، دلم 

بود  يزیچ هیرحمم  يظاهرا فقط تو...  لبمبود و ق يزیاز هر چ یکردن ،مغزم خال هیگر يبرا... خواستیشونه م

مرده بودم  هیکنه ، وگرنه من  دایپ انیخون تو بدنم جر یکم شدیکه تو رحمم بود باعث م يزی، فقط همون چ

مرد که گرماش نه سهمم بود  هی يزده بودم که گرما خیمرده سرد و  هیکم تحرك داشت ، من  یلیکه فقط خ

 داشتیادم زنده پرحرارت نگر م هیو نه حقم بدنم رو مثل 
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 زنگ خونه اومد يصدا

 زمزمه کرد الله

 اومد يوا-

 دمیپرس

 ؟ يبود یمنتظر کس-

 تکون داد و گفت يسر

 بره گمیاالن م-

 الله؟ هیک-

 دیاحتماال جاو-

 سهیچشمام خ دونستمیپلکام قرمزه م دونستمیو شلوار تنم رو مرتب کنم ،م شرتیکردم ت یجام بلند شدم وسع از

رو جواب  فونی، ا رونیبود و االن قرار نبود از خونه بندازمش ب شمیپشت در بود ، زنش دو روز بود پ دیجاو ی، ول

 دادم

 بله ؟-

 پخش شد فونیا يتو دیشوخ جاو يصدا

 زنم و بده برم-

 لبم يپر از غم نشست رو يلبخند

 زنت و ببر ایب-

 زنم و ازادش کن-

 رو باز کردم در

 که زنت و گرفتم ؟ ومیمگه من د-

 ؟ یستین-

 باال ایب-

 يو شال و موها شرتیت نیب یتیسنخ چیموهام ، اصال ه يشال بردارم و بندازم رو هیسمت اتاق خوابم تا  رفتم

 هی نمی، ا دادیهمه موهام رو هم پوشش نم یپارچه که حت کهیاما عادت کرده بودم به اون ت کردمینم دایپ رونمیب

 میافکار همه گذاشته بود يکه به شکل کاله رو ییتمام شرع ها یبود قاط گهید یکاله شرع
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 رونیشال اومدم ب با

 سالم-

 رو به من کرد و گفت دیجاو

 کن تشیکم ترب هیزنم و  نیا پکیدارن ما زنمون ، ا يملت شوهراشون خونه مجرد-

 الله اومد يصدا

 ؟ يهو-

 برگشت سمتش و گفت دیجاو

 چاکر بانو-

، با اون  کهیکه نه تخت بود و نه هشت ت یبا شکم بلند نبود ادیکه ز يشوهر با قد نیلبم ، ا ينشست رو لبخند

بود ، چون چشماش مهربون بود ، چون شوخ بود ، چون زنش  ایشوهر دن نیسرش ، بهتر يتاس جلو يموها

و قبولش کرده بود ، والله خوشبخت  شهیزنش باردار نم دونستیعاشقش بود و اون عاشق زنش بود ، چون م

، چون براش مهم نبود که  کردیعوض نم ایرو با دن پلمشیبود ، چون دکتر بود و شوهر فوق د ایزن دن نیتر

تفاوتها  نیبود ، من با نصف ا ایزن دن نیشوهرش ده سال ازش بزرگتره ، الله با تمام تفاوتهاش خوشبخت تر

بود که از  پید که خوش تمرد که قدش بلند بو هیبود ، من با  ردهالله قبول ک یول امیهم حاضر نبودم کنار ب

رو  یبودن نتونستم خوشبخت دیبودم ، نه من با دوتا مرد که بهتر از جاو ایزن دن نیمن با سواد تر بود ،بدبخت تر

 لمس کنم

 الله من و از افکارم دور کرد يصدا

 به امون خدا ؟ يو ول کرد تیبقال-

 شده بود دهیشن دیبا تاک دیجاو يصدا

 ؟ یکنیم نیتو چرا بهش توه هیا رهیاونجا فروشگاه زنج-

 بود دهیخند الله

 خوادیدلم م-

اتاق خوابم ،  ایو با خودم فکر کرده بودم برم تو اشپزخونه  ییرایرفته بود اشپزخونه و من مونده بودم تو پذ دیجاو

 ، شدیاون دوتا مرغ عشق م یبار اضافه بودم که مانع از ابراز دلتنگ هی هیشب يزیمطمئنا تو اشپزخونه چ

 سمت اتاق خوابم ، رفتم
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 انقدرا هم مهم نبود ، بود ؟ پمیبه تنم ، ت دمیکش یوسواس چیو مانتو ام رو بدون ه دمیشلوار پوش هی

 رفتم وبلند گفتم رونیاتاق خواب ب از

 گردمیساعت بعد برم هی رونیب رمیمن م-

 و گفت رونیاومد ب الله

 غذا بخور نیکجا ؟ بش-

 هوا بخورم ، رمیم-

 برگشت سمت اتاق خواب و گفت الله

 امیپس منم م-

 یکنیم جایب-

 سمتم و هول گفت برگشت

 می، ما راحت یکن یبرا دوستت از خودگذشتگ ستیالزم ن-

 راحت ترم رونیمن ب-

 لب گفتم ریزدم و ز یمتوجه نشه چشمک دینظر داشتم تا جاو ریکه اشپزخونه رو ز یزد و من در حال لبخند

 کاناپه و تخت خواب من ممنوعه ، حواستون باشه يرو-

 دیخند الله

 برا منه نجای، نصف ا کنهیهم م ی، چه ممنوع نمیگم شو بب-

 کاناپه و مبل يباور کن بفهمم رو-

 گفت دویخند الله

 اقا شرت و کم کن-

 گفتم رونیب رفتمیکه داشتم م همونطور

 خونه تون يبر یگم ش یتونیشبم م-

 دمیالله رو شن يرو بستم وصدا در

 يقابل اعتماد یلیاره حتما ، تو خ-

که ادم  دونستی، م دهیتو مطبش راه انداختم ترس شیجواب ازما دنیکه با د يباز یبعد از اون کول دونستمیم

 کردینم نانیوقت اطم چی، به من ه دونستی، نه نم ستمین یخودکش
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 ، خاطراتم رو ورق زدم رونیخونه رفتم ب از

 بودن ، یگذشته بود ، همه گروه عال شگاهیهفته از شروع کارمون تو ازما دو

 بود ، نیاروم و مت یلیبرخالف برادرش خ انوشیخواهر قد بلند و دوست داشتن ک انایک

 نکهیو من قبل از ا گرفتیگرم م يادیز انایعضو گروه بود که با ک نیتر لهیپ لهیش یو ب نیتر یمیصم احسان

 اون دوتا باهم نامزدن ، کردمیزد پسر خاله شه فکر منام انایبفهمم ک

 ، یبود و دوست داشتن قیبود ، دق یپسر اروم مهرداد

هر  کردمیبودمش اما فکر م دهیکه من همچنان بدون لنز ند ییبلوند و چشمها يبا موها نیریدختر ش هی مهرانه

 هم که باشه قشنگه ، و یرنگ

 انوشیک درباره

، و  يو کم کار یحواس یاال ب دیبخشیرو م یاعصاب ، همه چ یحساس بود ، و ب یلیبود ، خ قیدق یلیخ

 يبه نظرم اصال رو به راه نبود ، ده روز انایو افرا ، ک انایدو هفته به همه خورده بود ، مخصوصا ک يترکشاش تو

 انوشیاومد ، از ک یاروم به نظر م حسانا شی، اما حواسش به کارها نبود ، فقط پ کردیبود که با گروه کار م

 همه مون داشت ، يرو برا لیحکم عزرائ انوشی، فکر کنم ک میدیترسیهمه مون م یعنی،  دیترسیم

 يتا بعدا تو کردمیبرگها وارد م ي، داشتم اطالعات نمونه ها رو تو میده بود و تازه کار رو شروع کرده بود ساعت

 اومد انوشیداد ک يکنم که صدا پشونیخونه تا

 به انکوباتور دست زده ؟ یک-

 سمتش میمون برگش همه

 بود شهیسمتش ، االنم جزو همون هم گشتنیهمه برم زدیداد که م شهیهم

 گفت یبرگشت سمت من و عصب نگاهش

 دیحرف بزن-

 میزدیدست م یبه انکوباتور اصل انوشیگروه من و ک يبچه ها هیاز بق شتریب

 تو نگاهم و نگاش کردم ختمیر تیجد ی، کل زیم يدستم رو گذاشتم رو يتو کاغذ

 دیجنگ زد تو موهاش و پرس هی

 ؟ هیکار ک-

 اومد انایک يصدا
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 شده ؟ یکردم ، مگه چ میمهرد اد تنظ ينمونه ها يمهرداد رو گذاشتم توش و بعد دما رو برا ينمونه ها-

 گفت یهم فشار داد و عصب يحد توانش رو نیپلکاش رو با اخر انوشیک

 تو نبود ؟ هان ؟ نیا روزید يمگه نمونه ها-

 رفت ادمی يوا: انایک

 گفت ینگاش کرد ، چنگ زد به موهاش و زمزمه وار و عصب انوشیک

نه ،  یکیدارم اما از تو  يانتظار خرابکار شگاهیازما نیا ي؟ من ازتک تک ادما یخواهر من ؟ مجنون یعاشق-

 ؟ اره خواهر من ؟ يشما هم کار نکرد يدینکردن ، شما هم ند یکار گروه نایا دنیند شگاهیازما نایا

 شرمنده لبش رو به دندون گرفت انایک

 زد ادیفر دیکوبیرو که دستش بود پرت کرد تو انکوباتور و همونطور که درش رو م ينمونه ا انوشیک

 دستم ؟ يرو بد الیتحل هیقرار بود تجز روزی، افرا د دیدوباره نمونه بساز انایبا ک پکی، ا دیاوتشون کن-

 افرا اومد يصدا

 ستیاماده ن-

 داد زد انوشیک

 چرا ؟-

 وقت نکردم-

 ؟ يوقت نکرد-

رو از رو چشماش برداشت و باانگشت اشاره  شییتمام فرم کائوچو نکیتک تکمون رو نگا کرد ، ع انوشیک

 گفت دیرو زد عقب و با تاک شونشیپر يچشماش رو فشار داد و بعد موها يوشستش گوشه ها

 گهید تونهی، م ادیاز پس کاراش بر ب تونهینم دید یکارا ،هرک يبرا ارهیوقت کم م دید یهر کسبه بعد  نیاز ا-

 رونیخودم بندازمش ب خوادیالبته اگر نم ادین

، تحت فشار بود اما چرا ؟  کشهیداره زجر م کردمیبود که فکر م يکرده بود ، چند روز یبود که قاط يروز چند

 دونستمینم

 به من کرد و گفت ینگاه هی

 برو سر کارت شما-

 اعصابم خورده خفه شو ، جواب دادم یعنی نیشما گفتنش از سر احترام نود ، ا نیا
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 دانشگاه شگاهیتو ازما مینمونه اماده دار-

 دی، پرس قیکرد دق نگام

 چند تا-

 دوتا-

 خوامی؟ من کمه کم ده تا نمونه م یکنیدوتا حساب باز م يرو يدوتا ؟ دار-

 هم بسمونه شیکی یحت-

 گفتم ده تا-

 هم یکی-

 زد تو موهاش ، زمزمه کرد چنگ

 گهی، تو د پکینه ا گهیتو د-

 تو حرفش رفتم

 به جواب تونمیمن با همونا م بایشک ياقا-

 کاره گذاشته بودم اومد تو حرفم مهیحرفش که ن یبه تالف دیشا اونم

 به تهش ؟ یدونه هم اقا بچسبون هیو  يبگرد میلیجمله گفتن دنبال فام هی يبرا يتو واقعا وقت دار-

 وقت دارم شهیاحترام گذاشتن هم ياره من برا-

 بلند گفت انوشیک

 نمونه ها رو درست کنه نیبره ا یکی-

 اومد انایک يصدا

 کنمیخودم گند زدم خودم درستش م-

 کردم زمزمه

 کنمی؟ من با همون دوتا نمونه کار م دیمگر به عهده من نذاشت-

 رو کانتر و گفت دیکوب رو دستش

 برو نمونه ها رو درست کن انایک-

 زدم داد

 یکن نانیاطم يبه کارمند خودت که با دقت انتخابش کرد یتونینم یشما حت-
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 کنمینم نانیمن به چشمام هم اطم-

 هام رو از دستم کندم دستکش

 گفتم محکم

 به درك-

 کرد صدام

 پکیا-

تر  یپر رنگ بود کم يمهربونش که قهوه ا ي،چشما انوشیبودم ، اما نه به اندازه ک یسمتش ، عصب برگشتم

 بود یهمچنان دوست داشتن شدیهم که م ی، عصب زدیم يشده بود و پلکاش به قرمز

 دیپرس

 ؟ يدستکشات رو چرا در اورد-

 که همه بشنون گفتم يرو من نداشت ، بلند طور يریهم تاث نیشده بود اما ا میمال

 کنمیکه بهم اعتماد نداشته باشن کار نم یین جام-

 گفت یعصب

 اعتماد داره یبه ک یک دهیکه مهر محضر و شماره ثبت روشه نشون م ياون کاغذ تعهد-

 انوشیسمت سطل اشغال و دستکشهام رو انداختم توشو برگشتم سمت ک رفتم

 ره کار نکن ،که بهت اعتماد ندا ی،شما هم با کس بایشک يدوستانه اقا شنهادیپ هی-

کوتاه باز شد و بعد نگاهش رو از رو من جمع کرد و  یلیخند خ شین هیسرجاش ، لبش به  سادیمات وا انوشیک

 انداخت و اروم گفت ینگاه هیبه بق

 برگردن سرِ کارشون... همه -

 دستش که مشت شد و برگشت سمت انکوباتور يرفت رو نگاهم

 روپوشم رو باز کردم ، يدکمه ها تیبرگردم سرِ کارم ، رفتم داخل رختکن ، با عصبان گفتیبهم نم میمستق یحت

 ، کردمیو کلمه به درك و به جهنم رو تکرار م زدمیلب داشتم با خودم غر م ریز

 روپوشم رو در اورده بودم که در رختکن زده شد ، گفتم ينهایاز است یکی

 بله ؟-

 اومد انوشیک يصدا
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 تو ؟ مایلباس تنته ب-

بزنم دستم رو بلند کردم و در رو باز  یحرف نکهی، بدون ا دمیکه در اورده بودم رو دوباره پوش ینیاست هی همون

 کردم ،

 زودتر از من قدم گذاشت داخل رختکن ، انوشیکه ک رونیقدم بذارم ب هیرو نگا نکردم ، خواستم  انوشیک

 رختکن ؟ يتو ادیب خواستینگاش کردم ، واقعا م مات

کامل وارد رختکن شد ، در رو  انوشی، ک سادمیظلع رختکن نسبت به در وا نیتر یشمال يگرد کردم و تو عقب

 پشت سرش بست

راستش  يدر ثابت موند و دست ازادش رفت پشتش ، پا رهیدستگ يدستش رو هیداد به در و  هیاروم تک یلیخ

 داد به در و نگام کرد، هیرو هم تک

لعنت  کردنیکه ادم رو انقدر کوتاه م یپاشنه تخت ينگاش کردم ، به تمام کفش هاباال بردم و  یرو کم سرم

 فرستادم

 به سکوت گذشت قهیدق چند

فقط متعلق  کردمیکه من قبل تر ها فکر م یی، پرشد از بو نیدارچ يدو در سه رختکن پر شد از بو يفضا کل

، کاش در رختکن باز  زدیرو نم یعطر لعنت نیا انوشیکم فضا بزرگتر بود ، کاش ک هیبه محمد جواده ، کاش 

 بلندتر بود یفقط کم یمن کم يبود ، کاش کفش ها

 دیپرس انوشیک

 ؟ یکنیقهر م يتو بچه ا-

 و گفتم زیشده به او زونیاو يدادم به لباسها هیتک

،شما به  یجنگ اعصاب راه انداخت يمسخره ا زیسر هر چ نجایا میکه از روز اول پا گذاشت ياتفاقا شما بچه ا-

 جنگ دونینه م يداده بود يکار طیمح هیمن قول 

 توش لذت بخش باشه تیتا موفق دیجنگ د دیکار رو با-

 نمیبیم گهیمدل د هیمن کار رو -

 ؟ یچه مدل-

 پر از احترام طیمح هی-

 ؟ پکیگفتم ا يزیمن بهت چ-
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 طانیاومدنِ ش نجایا يبرا یبود ، ول طانیداد ، نفر سوم ش یبهم حس خفگ کیکوچ يگفتن تو اون فضا پکیا

 نفر سوم هیبودن  يتنگ بود برا يادیز نجایجا نبود ، ا

 کردم ضعف نشون ندم یسع

 ، اخرِ حرف نِیخودش اخره فحشه اخر توه ياعتماد یب نی، ا يشما به من اعتماد ندار-

 متزلزل گفتم یکردم و کم مکث

 یِاحترام یاخر ب-

 گفتخند نشست رو لبش و  شین هی

 دوباره تکرار کنم که به چشمام هم اعتماد ندارم ؟-

 کنمیکار نم کنهیکه بهم اعتماد نم یدست کس ری، من ز مونمینم نجایخب ، من ا-

 ؟ اره ؟ يتو به من اعتماد دار-

 ستمیاعتماد ن یبه اندازه شما ب-

 زد لبخند

به منِ  تیاعتماد یسند ثبت شده بکه  يکاغذ يمسخره است ، من سه روز برا يادی، ز پکیمسخره است ، ا-

 تو خورده ياعتماد یکردم ، رو اون کاغذ مهر دفتر دار نخورده ،مهر ب یدوندگ

 ام بود ندهیا ياون کار برا-

 سازهیاما و اگر ها نم ياش رو رو ندهیبه حرف من ، ادم ا يدیرس-

 منظورش نشدم ، ادامه داد متوجه

من تو کارم به صد در صد اعتماد  رم،یگیها رو م جهینت نیو بهتر رمیها م نیمن قبال بهت گفتم ، دنبال بهتر-

 هزارم هم کمتر نه ، فقط صد درصد کی ی، حت کنمیم

 که درسته دونمیدرصد م 99و  رسمینمونه به جواب م هیمن با -

 درسته دونمیدرصد م 100و  دمیرو با ده تا نمونه انجام م نکاریمن ا-

 اعتماد کندرصدم  99به من و اون -

 داد به در و با اعصاب خورد گفت هیو تک سرش

 دمیوکار درست رو انجام م شمیبار بلند م هیدرست شدن کارم ،  ينشستن و خدا خدا کردن برا يمن به جا-

 شهیدرست نم يکار چیاگر خدا نخواد ه یگاه-
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 اعتقاد توئه نیا-

 پس به اعتقادم احترام بذار-

 میکه قرار بود بزن ییحرفها يبود برا کیکوچ يادیکرد ، نگاش کردم ، اونجا ز نگام

 کردم زمزمه

 صحبت رو هیو بق رونیب میبر شهیم-

 تو حرفم اومد

 مینکن نیبه هم توه ایقبال بهت گفتم ب-

 کنمینم نیمن به شما توه-

 نیشما گفتنت توه نیا-

 شما گفتنم احترامِ نیا-

 دمیصدامون رو نشنوه ، همونطور اروم پرس یتا کس میکردیپچ پچ م میداشترو فوت کرد ، عمال  نفسش

 شهینم دایصحبت کردن پ يرختکن برا نیبهتر از ا ییجا چیه-

گروه احترام من  سییتو قراره به عنوان ر رونیباهات بحث کنم ، اون ب ستیمن قرار ن هیبق يجلو رونیاون ب-

 گروه فکر کنن که خوامیبله، من نم یبگ اههیو اگر گفتم ماست س يو نگر دار

با در بسته وقت  کیرختکن کوچ نیا يکه تو ییدرباره ما دوتا رونیحرفش رو گوش نکردم ، اون ب هیبق

 ي؟ ادما که تو میکنیم کاریچ میمن و برادرش دار کردیفکر م انایک رونی؟ اون ب کردنیفکر م یچ میگذروندیم

محفظه و پنجره  چیو بدون ه هودر بست کیکوچ يادما تو فضا... کن ، ادما تو رخت کننینم يرختکن بحث کار

 قای، دق رهیرد شد و نشست رو دستگ انوشیک يبهم دست داد ، دستم از پهلو یحس خفگ... ؟  کننیکارمیچ يا

 رو تکون بدم ، زمزمه کردم رهیبه قدرت دستش غلبه کنم و دستگ کردمیم یکه سع یکنار دستش ،در حال

 کنار دیبر بایشک ياقا-

 رونیب دمیاز دستش کش یو عصب عیسر یلیبرداشت ، دستم و خ رهیزدم رو با دست گرمش از رو دستگ خی دست

 گفت یقدم اومد سمتم و عصب هینفسش رو فوت کردو  انوشیک

هزار بار  يکه روز یینایهمه ا هیهستم شب یکیام نه قاتلم نه متجاوز ، منم  یمن قبال بهت گفتم ، نه جان-

... رختکن  هیتو  امیخودم ، نم يازهایرفع ن يخودم ، برا يبه خواسته ها دنیرس ي،من برا پکی، ا شونینیبیم
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سوال نبردن خودم و  ریز يهم برا يتربه يهم هست ، راه حل ها يبهتر يجاها... پر از ادمِ  رونشیکه ب

 ؟ یفهمی، م تمیشخص

 شیپ ایکس نبودم تا بدونم بعدش چ چیها با ه تیموقع نیدر بود ، من تو ا رهیندادم ، نگام هنوز به دستگ جواب

بزرگراه حرف پشت سرم راه افتاد ، من  هیطالق گرفتم و اندازه  میکه از شوهر رسم دونستمی، من فقط م ادیم

 موندمیاونجا م دی، نبا موندمیاونجا نم

 زدم لب

 من بایشک ياقا-

 تو حرفم اومد

 کنمیم رتکایچ نجایمگه من ا-

 ، اونا دنیرو انجام م نکاریهستن ا رونیکه ب یی، حرفها و افکار اونا یکنینم يشما با من کار-

 گفتم یعصب

 رونیب دیبر-

 رونیب میریو بعد م میبندی، پرونده اش رو کامل م میکنیتمومش م نجایبحث و ا-

 یعطر لعنت نیا دونستی، اون چه م ارهیسر من و خاطراتم م ییو عطرش چه بال گاریس يبو دونستیچه م اون

چه  شنیباهم مخلوط م ی، وقت ستین یهم دوست داشتن ادیکه ز گارشیس ي، با اون بو ستیهم ن نیریکه ش

مخلوط عطر و  اونکه  دونستی، اون چه م ارنیرو به وجود م ییو خوش بو یمعجون تک و دوست داشتن

 ، برهیکجاها م... تا ... ، من رو  برهیبدبوش من رو به کجاها م گاریس

 کردم زمزمه

 ، نه حرف زدن رو نه کار کردن رو دمیادامه نم گهیمن د-

 یتو بامن قرار داد بست-

 شما-

 تو حرفم اومد

 نفرم هیمن -

، به خاطردستش که گرم بود ، به  نیدارچ يبه بو تمیحساس نیبودم ، به خاطر ا یکردم ، عصب نگاش

ودم و اونکه اروم بود ، کم اوردم ، اون قرار بود تا خود شب هم حرف بزنه و نلرزه ، حرف ب یخاطرخودم که عصب
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 یکیبزنه و عقب نکشه ،حرف بزنه و موضوع صحبتش رو گم نکنه ، و من قرار بود نگاهم به در باشه که نکنه 

بودن  رونیکه ب ییبه اونا ؟ فکر کردن میکن کاریچشم اون همه ادم قرار بود چ ي، اصال مگه جلو نجایفکر کنه ا

 موضوعم رو گم کنم ، محکم نباشم ، شدیباعث م

 کردم زمزمه

 بذار برم-

 ام ینه دزدم نه جان گمیمن بازم م-

 ياقا-

 اسمم و بگو-

اون  انوشیبود و ک دهینرس خواستمیکه من م ییمسخره بود نشست رو لبم ، دعوامون به جا یلیپوزخند که خ هی

بار بهم  هینشدن من ،  پکیرسونده بود به نقطه دلخواهش ، به شما نبودن ، به دور نبودن من ، به ا یرکیرو با ز

ام که  مهینصفه و ن يزده بودم به باورها هیتک مو من با خود یشینم پکیچرا ا یستین يکه چادر ییگفته بود تو

، به  کیرختکن کوچ نیبودم به کجا ؟ به ا دهیرس... بشم  یمیکه اگر با نامحرم صم خونمیدلم پاکه ، که نماز م

؟ مگه ادمها چقدر مهمن ؟  یمردم ، به چ يکه با من نبود ، به حرفها يو عطر ، به محمد جواد گاریس يبو نیا

، خاله  ستنیکه خودشون ن یینای، هم هیماسکن ، ماسک خنده ماسک گر گفتیکه افرا م یینایهم ؟ادمکها  نیا

 خرسن ، خاله خرسه ؟

که برم ؟پس چرا دوباره  اوردمیمونده بودم ؟ مگه روپوشم رو در نم نجای؟ چرا ا کردمیم یچه غلط نجایمن ا اصال

 اروم گفتم ياما با صدا ی؟ عصب دمشیپوش

 کنار دیدر بر ياز جلو-

 رمینم ییتا حرفم تموم نشه جا-

 لباسم و عوض کنم خوامیم رونیب دیبر-

 يد دار، با من قراردا ییجا يبر یتونیتو نم-

 به درك-

 يهم شد قد ؟ اصال برا 157اگر بلند تر بود ؟ شدیم یدختر کوچولو بودم ، قدم چ هیلبخند زد ، من براش  بازم

 کنمیبلندتر ، چرا به قدش فکر م دمیشا شدیم 180مسخره اسپرت رو زدم ؟ اون قدش چند بود ؟  پیت نیا یچ

 ، یمتیر قفرار کنم ، بع ه شگاهیازما نیاز ا خواستمی؟ من م
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 هیو  خواستمی، من روپوش م گفتیم یچ انوشی، مهم نبود ک ارمیروپوشم تا درش ب نیرفت به است دستم

 نداشته باشه گاریو س نیدارچ يکه بو یژنیباز و اکس يفضا

 اومد انوشیک يروپوشم خشک شد ،صدا نیاست ياومد و دست من رو انوشیک یگوش يصدا

 بله ؟-

... 

 جانم احسان ؟-

... 

 مگه ساعت چنده ؟-

... 

 ؟ یرونیب نی، با ماش امیاالن م-

... 

 ؟ بذار از مهرداد بپرسم یدست منه ؟ مطمئن کاغذا

... 

 رسمیم گهید قهیدق 10 نیتو ماش نیبش. باشه  باشه

 به من انداخت و انگشت اشاره اش من و نشونه گرفت و گفت ینگاه انوشیک

 من صحبتام با تو تموم نشده-

 رو باز کرد و من گفتم در

 من تموم شده يصحبتا یول-

 گفت یابروش رفت باال و با لحن شوخ هیسمتم  برگشت

 دوست دارم یلیچه بهتر ، من دختر ساکت خ-

 کردنی، همه داشتن من و نگا م رونی، متعجب رفتم ب رونیدر رفت ب از

 مهرداد اومد يصدا

 ایامروز و شما کوتا ب هیحاال -

 نیرو نگا کردم ، تازه داماد بود و اروم و مت مهرداد

 نداشته اش شیرفت رو ر دستش
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چون متاهل بود ،نه به  دیافتادم ، چقدر مهرداد رو دوست داشتم ،شا ایلینداشته ا شیر ادیزدم به کانتر ،  هیتک

داد بکشه ،  ینمهربو نیمرد به ا هیسره  تونستیبود ، چون نم ایزن دن نیخاطر اخالقش بود ، زنش بدبخت تر

چقدر دوست  دونستمیکه همکارش بودم م نرو استنطاق کنه ، م یو مظلوم یخوب نیمرد به ا تونستیچون نم

 هیداشتن

 رو به مهرداد گفت انوشیک

 سفارش دست توئه ؟ يکاغذا-

 گفت مهرداد

 اتاقت تو کشو يتو-

 گفت ، بلند

 گردمیبرنم گهی،من د دیوبر دیکارتون و تموم کن-

 برگشت سمت من و گفت بعد

 زنمیبا تو بعدا حرف م-

 زنگ زد ، انوشیک یحرف بزنم که بازم گوش خواستم

 رو نگا کرد دستش رو به عالمت سکوت برد باال و جواب داد شماره

 الو مامان جان ؟-

 گفت یکرد و بعد عصب سکوت

 ؟ کنهیم یاونجا چه غلط-

 شد و بعد ادامه داد انایزوم ک نگاهش

 خورده یچه گه-

 رنگ شد یب انایبه ک نگاهش

 رفت تو موهاش ، دستش

 شیبهمون مادرِ من ، چسبوند شی، چسبوند ستیخواهر زاده ات وصله ما ن نیاز اولش گفتم ا-

 زن پشت خط گوش داد و گفت يگرفت و به حرفها نفس

 دنیه گندمون کشکه ب ییتو ، همونا فهیخواهرِ من نه ، خواهرزاده ات ، خواهر زاده تو ، طا... نه -

 نفس گفت کیو  یشد که عصب یپشت خط چ دونمینم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٣٣١ 

 ؟ يدیبه گندمون کش غمبرتیات با خدات با پ هیانقدر با غشت ضعفت قلبت ،با گر ينکن ، خسته نشد هیگر-

 کرد و بعد لب زد مکث

 ؟ یخونیروضه م یک يبرا ياالن دار-

 گشت و همزمان گفت يزیمکث کرد ، نگاهش تو اتاق دنبال چ بازم

 االن امیخودم م-

 حرف نزد سکوت کرد ،... ثابت موند  انایک يرو شگاهیازما يگشتن تو یبعد از کل نگاهش

 گفت انایک

 امیمنم م-

 دیغر انوشیک

 الزم نکرده-

 بعد رو به مهرداد گفت و

 ، احسان منتظره يریگیم يرو از محمود دهیلوازم رس يریم یشیاال پا م نیهم-

 دیروپوشش و پرس يدستش رفت رو مهرداد

 ؟ یاش چ نهیهز-

 زنمیچک و چونه هاش رو م امینده ، خودم م یچیه-

ماسک و دستکشاش رو از دستش کند و روپوشش رو وسط  شگاهیهمون ازما يتو انایو ک رونیاز اتاق زد ب انیک

 و خودش رو انداخت تو رختکن رونیب دیراه از تنش کش

 و رو به مهرداد گفت رونیمانتو و شالش اومد ب با

 خونه ؟ یرسونیمهرداد من و م-

 ختیریداشت م اشکاش

ها و در خوردکارش رو باز و  یاز صندل یکی يو افرا ماتم زده نشسته بود رو کردیمتعجب داشت نگاش م مهرداد

 کردیبسته م

 اشک الودش مهرداد رو نگا کرد و با التماس گفت يدوباره با چشما انایک

 ستیهمرام ن نیمهرداد ماش-

 باالخره زبون باز کرد مهرداد
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 دنبالم ادی، احسان م برمیو نم نیماش یدنبال بار ول رمیدارم م-

 دیو مهرداد دستشو پس کش چییبرد سمت سو ورشی انایو ک انایرو گرفت سمت ک چییسو

 پشت رول ینیبش یتونیوضع نم نیبا ا-

 هق زد انایک

 مهرداد طاها خونه مونه-

 کنهینم یاحدالناس چیمشکالت ه یکه افرا خودش رو قاط دونستمیافرا ثابت موند و من م يمهرداد رو نگاه

 و دوباره هق زد نیزم ينشست رو انایک

 کشهیبرادرم به گند م شی، اون من و پ یبه قاض رهیطرفه م هیبشنوه ، اون  دیاون و نبا يحرفا انوشیک-

 چشمش و زار زد يرو گرفت جلو دستش

رو  انایخراب بشم ، حس ک یبرادرم به دست هر کس و ناکس شیبود ، منم دوست نداشتم پ امیرادرم دنب منم

، انگار که  انایحاال بود و من ک انوشِیمن انگار ک يایلی، ا کردمیدرك م يا گهیاز هر ادم د شتریتواون لحظه ب

بگم محمد  ایلیبه ا دمیترسیو م دمزده و سبز رنگ پارك نشسته بو خیسرد و  یصندل يهمون لحظه من رو

 نشه دیتا برادرم ازم ناام زدمیجواد درخواست طالق داده ، انگار من بودم که اون وسط افتاده بودم و داشتم زار م

 سمت مهرداد گفتم رفتمیرو گرفتم و همونطور که م ممیلحظه تصم هی تو

 بده لیرو هم تحو یلعنت يالیتحل هیرو هم مرتب کن ، اون تجز نجایافرا نمونه ها رو آوت کن و ا-

 رو گرفتم و ادامه دادم چییدست مهرداد سو از

 دارم نامهیمن گواه-

 رختکن روپوشم و در ارودم و شال و مانتوم رو برداشتم يتو عیبعد سر و

مانتوم بود که جا به جا  يو من همه حواسم به دکمه ها رونیب میزد شگایبا هم از ازما انایو مهرداد و ک من

 نه ، ایسرم هست  يدرست رو دونستمینم یکه حت یبسته بودم ، و شال

 میتصم ویفالن یعروس يهفته مونده بر هیکه  ییاومد سراغم ، مثل وقتها یمونیکه نشستم پش نیماش تو

کر کردن به و بدون ف یشیوسوسه م یشکالت یاسکوپ بستن هی دیشا دنیبعد با د یول يریبگ میرژ يریگیم

 یحرکت انقالب نیبعد از ا رهبه سراغت ، و االن دوبا ادیم یمونیو بعد پش یکنیرو تموم م یعواقب کار کل بستن

 اومد سراغم یمونیپش
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اعتماد رو  یادم ب نی؟ حاال خواهر ا یکه بهت اعتماد نداره کار نکن یبا کس یخواستیمگر نم دمیخودم پرس از

که  يزیکنه ، فحش بده ، چ یکنه ،خود زن هیگر نهی، اخه به تو چه ، بذار بش یکنیم یهمراه يدار یچ يبرا

جا بندازه تو  هیهمه اعتماد نداشته اش رو جمع کنه و  انوشی، بذار زار بزنه خسته شه ، بزار ک شهیازش کم نم

 سطل زباله ،

 يدار کاریمردم چ یزندگ يتو تو تر به عقل و مغزم ، گفت ، کینزد ییجا هینه ته دلم نه ، ... ته دلم  يزیچ هی

 يهمون ته دلم برا ی؟ کاله خودت رو سفت بچسب تا باد نبره ، ول يدار کاریچ يخواهر برادر ي؟ تو به دعوا

 هینرفتن اعتماد  نیاز ب يانقالب فقط برا نیعمل و ا نیا: بود گفت  کتریکه به مغزم نزد يزیمقابله با اون چ

 برادر به خواهرشه

 دمیخودم پرس از

 یکه حت یکس نیهست که بتونه بهش اعتماد کنه ؟ ادم ، ادم ا شیتو زندگ یبرادر اصال اعتماد داره ؟ کس نیا

 به خدا هم اعتماد نداره دیشا... به چشماش اعتماد نداره ، 

فکر  نیتوش نشست و به پولدار بودن صاحب ماش شدیبود ، م یخوب نیماش دیمهرداد ، پرا دیپرا يتو نشستم

که تو  یارزه ، حس یم تیبه کل زندگ نیماش نیبغل ا نهیا هیفکر نکرد که  نیتوش نشست و به ا شدی، م نکرد

 وقت نداشتم چینداشتم ، ه انوشیک نیماش

نداشتن  الیخ نیخشک شدن نداشت و ا الی، اشکهاش انگار خ کردیم هیگر انایرو روشن کردم ، ک نیماش

 کردیاعصاب متشنج من و مشتنج تر م

 نهییکه اول ا کردمیو فکر م نینشسته بودم تو ماش ننیشیکه روز اولشون هست که پشت رول م ییادمها مثل

 رو ، یصندل ای کننیم میرو تنظ

تو دستش بود و با هق  شیرو نگا کردم ، گوش انایک دمینرس یو صندل نهیکردن ا میدرباره تنظ یبه جواب یوقت

 ، کردیم یدوباره سع تو گوشش و بعد ذاشتیو م گرفتیهق شماره م

 گفتیرو که م یاون زن يصدا یاخرها حت نیو ا دمیشنیتماس رو م يبوقها و رد شدنها يصدا من

 کردیجمله رو تکرار م نیهم یسی، و بعد به انگل باشدیمشترك مورد نظر خاموش م دستگاه

 دمیپرس انایک از

 خونه تون کدوم طرفه ؟ ریمس-

 گفت يانرژ یب يبلند کرد و با دا یگوش يسرش رو از رو يلحظه ا يبرا انایک
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 هیفرمان... برو  میمستق-

و ونک و  عصریول ریمن نا اشنا بودن ، فقط مس يشهر برا نیا يابونهای، خ یگوش يدوباره رفت تو سرش

 برم ، تونستمیم دیرو فقط با اژانس شا رهایمس هیو بق شناختمیرو به واسطه افرا م يازاد دونیانقالب و م

 گفتم انایبه ک رو

 رو ، چپ و راستش رو بهم بگو ریمس ستمیجان من بلد ن انایک-

 يبودن من تو بهیغر نی،ا شناختی، من رو نم نهیبیرو م یخیمر هیکه انگار  يمتعجب نگام کرد ، طور انایک

 رمیدارم کجا م شناسمیکه نم يدختر نیمن با ا کردیبا خودش فکر م دی، شا شدیم دهید شیگرد مشک يچشما

 ؟

 و نامطمئنش گفت يا هیگر يصدا با

 دیبر میفعال مستق-

 اورد ، یزبون نم هیوجه  چیبود که برادرش به ه یهمون فعل جمع دیبر نیا

رو راه انداختم و  نیدست و پام رو به دنده و کالج رسوندم و ماش دنشیو جلو کش یصندل میبعد از تنظ باالخره

 گرفتم ، شینشون داده بود پ انایرو که ک یمیمستق ریمس

بود و  یو دوباره سرش تو گوش گفتیچپ و راست رو م شیا هیگر يبا اون صدا انایک دمیکه رس یهر دوراه به

 گفتیاشنا اما نچسب همون زن که م يهم صدا یازاد و گاه یبوق اشغال و گاه يصدا یو گاه زدیزنگ م

 دستگاه مشترك مورد نظر خاموشه

 کاریبه دستم با من چ دیرس هینچسب اون روز که احضار يصدا نیاخر عمرم هم قرار نبود فراموش کنم که ا تا

، جدا از زمان و مکان ، با اون بوسه ها ، با تمام اون  میکه ما بود ییکرد ، با من ، با عشقم ، با اون ساعتها

 و نم خورده یخاطرات بارون

رنگ که  يبا در بزرگ قهوه ا ییالیخونه و هی ي، جلو هیفرمان يتو يمتر12 ابونیخ هی، به  میدیرس باالخره

حرف اضافه  چیکامل متوقف شه بدون ه نیماش نکهیو قبل از ا میدیگفت رس انایداشت ک ییطال يها هیحاش

 سمت خونه ، در خونه باز بود و باز هم موند دییشد و دو ادهیپ يا گهید

 ؟ یحاال چ دمیپرس، از خودم  نیتنها موندم تو ماش من

 انایرو که ک يگذرا خونه ا یلیکردم خ یبود ، اروم بود الاقل ، سع یاطراف رو نگا کردم ، منطقه خوب یکم

خونه بزرگه ، و درش با اون دوتا کله  گفتیکه م وارشی، متراژ د ییالیخونه دوطبقه و هیواردش شد نگا کنم ، 
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رو  يو تموم اون تجمالت حس بد ییو طال يقهوه ا يکه دو طرف در نصب شده بودن و نرده ها ییطال ریش

 کردیبهم القا م

مدام  دهیکش هیمثل  نییباال و پا یاون مرد جنسش متفاوت تر از منه ، معن گفتنیاون تجمالت بهم م تمام

 تو افکارم ، خوردیم

 حس چقدر بدتر بود ؟ نیا دیسریوضعمون بد بود ، اگر دستمون به دهنمون نم اگر

 کردم فکرم رو منحرف کنم یسع

 یلی، خ ارمیب ادیبه  يزیچ یکردم اهنگ یذهنم سع يشدم به روبه روم ، تو رهیفرمون ضرب گرفتم و خ يرو

 يبودم زمزمه عاشقانه محمد جواد موقع خواب تو دهیکه شن یاهنگ نی، اخر کردمیگوش نم یوقت بود که اهنگ

 ادیشهر به  نین خاطراتمون رو تو ایبود که من و محمد جواد اخر بیگوشم بود ، اونم روز قبل از امتحان ، عج

 بیکه غر یکه ستاره دار بود و تخت یهتل يشهر و تو نیا ي، تو میکرده بود یموندن

 یاز سمفون یکیتم دنده بود ، داش يدستش رو ریدستم ز ی، وقت نیماش ياون نبود ، موقع اومدن تو شیاخر نه

چندگانه بتوون ،  يها یاز سمفون یکی دینبود ، باخ بود شا یکوفسکی، نه چا دادمیرو گوش م یکوفسکیچا يها

دست من بود و داشت بند  يبود که دست محمد جواد رو ادمی قی، اما دق دادمیگوش م ینبود که چ ادمی یحت

بود که  ادمی،  شدیم شتریدستم ب يفشار دستش رو یبود که گاه ادمی یگرفت ، حت یم يبند وجودم رو به باز

اروم و نرم گونه ام  یلیاز وسط راه دستش از رو دستم حرکت کرد سمت گونه ام و با پشت دستش خ ییجا هی

نبود  ادمی یول شدیم نییدست چپم و حلقه ام باال پا يرو قایاش دق شارهبود که انگشت ا ادمیرو نوازش داد ، 

نبود  ادمیتو اون لحظه  یبتهوون ، حت یتا سمفون 9از  یکی ای دادمیرو گوش م یکوفسکیچا یزمستان يایکه رو

از  یکی ، میبود که ما جدا از زمان و مکان بود ياز هزارتا لحظه ا یکیهم  نیا... موزارت  ایبتهوون کر بود 

 مدت کوتاه پنج ساله هینه به  مشیبد وندیپ تیقراره به ابد کردمیکه من فکر م يهزارتا لحظه ا

 نه

 مهیسال و ن پنج

 رشته افکارم رو پاره کرد اطیح يتو يزیو فرود اومدن چ شهیشکستن ش يصدا

 داشت ییطال ریکه کله ش يشدم و رفتم سمت اون در قوه ا ادهیپ نیاراده از ماش یب

 اون خونه چه خبر بود ؟ تو
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 يشد که تو یکیو کالس کیتلفن ش زیورودم نگاهم زوم مخونه شدم و به محض  اطیسست وارد ح يقدمها با

 هم اطرافش شهیبود و چند تا خورده ش اطیح

 هام قهیرفت رو شق دستم

و جذبه مردانه اش  تیبود ، پسر ؟ متاسفانه به مرد وونهیپسر د نی، ا دیترکیم الیداشت از درد و فکر و خ سرم

 بود وونهیمرد د نیشک کنم ، پس ، ا شدینم

 قدم رفتم جلوتر چند

 بود انوشیک يصدا شتریاومد ، ب یم دادیداد و ب يداخل خونه صدا از

خند نشست  شی، ن زدی، محکم و کوبنده حرف م دادیخودش رو از دست نم نانیبلند بود هم اطم یوقت صداش

 لبم ، يرو

 به چشمهاش یحت... اعتماد بود  یب دیخونه شون هم شا يتو

 میحر يحق دارم پا تو دونستمی، نم ستادمیعقب تر از فواره و استخرشون ا یکم اطیوسط ح هیثان چند

شکسته شده  شهیش يگلدون بزرگ از تو هیکه  زدمیدست و پا م دیشک و ترد ينه ،تو ایبذارم  شونیخصوص

 رو شکست شهیش شتریب یو کم اطیح يپرت شد تو

 کردم و وارد ساختمون شدمو رد  اطیح یطوالن ریها رو گذاشتم کنار و با عجله مس دیترد

، تو اون خونه ممکن  رونیپرتم کنه ب انوشیک دینبود که احتماال محرم اصرارشون نبودم ، مهم نبود که شا مهم

 رهیبم یکیبود 

 انایو دسش حلقه شد دور گردن ک انایبرد سمت ک ورشی انوشیکه ک دمیکه وارد خونه شدم د نیهم

روغن زده و صورت قرمز از فشار  يو موها شیپسر با ته ر هی،  زدیوسط خونه نشسته بود و داشت زار م مادرش

تا خورده مردونه  ينایخوش دوختش و است لهیبا اون ژ...  انوشیو ک... َزده بود به ستون  هیتک تیعصبان

 رو گرفته بود انایک...  زدیکه داشت نبض م يا قهیچهارخونه روشنش و با شق

 حلقه شده بود انایدستش که ساعت سواچ داشت دور گردن ک همون

 کردیتر م کیرو قدم به قدم به پنجره نزد انایک زدیهمونطور که داد م انوشیک

و  ینش یعوض نیکه تو به اجبار زن ا زنمی؟ من دوماهه دارم سگ دو م رمیگیمگه من نگفتم طالقتو و م-

 يکه من تو وجودش نشونه ا ینیتا بهت انگ فاحشه بودن بزنه ؟ ا یخوابیتخم سگ م نیبا ا يریاونوقت تو م

 ؟ نمیبینم ششیجز اون ر تیاز مرد
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 خونه رو لرزوند دادش

؟ چرا  یتو عاقل کردمی؟ چرا من فکر م انایک يوا...  رمیطالقت رو بگ نکهیکه از ترس ا شیخواستیاره ؟ انقدر م-

؟  انای؟ اشتباه کردم ک یشناسیجانماز اب کش رو م يادمها نی؟ ا یشناسیرو م نیقوم ظالم نیا کردمیمن فکر م

 هان ؟ اره ؟ نشناختمت ؟ من تو رو هم نشناختم ؟ خواهرم رو نشناختم ؟

روحش  یقرمز و ب يو اشکاش از چشما دیلرزیداشت م یژنیاکس یسک سکه زد ، لب کبود شده اش از ب انایک

 ختیریم

 کردمیداشتم نگاشون م مات

 انوسیکرد ، فقط نشست رو دست ک قشی، نه پسش زد و نه تشو انوشینشست رو دست ک انایک دست

 هم ينشست رو انایک يرو رسوند به پنجره شکسته ، پلکا انایباالخره ک انوشیک يقدمها

 رو نداشتم ، یحرکت چی، توان ه کردمی، بهت زده فقط داشتم نگاشون م مردیم یژنیاکس یاز ب داشت

 تنم رو لرزوند اطیبندازه تو ح کیتلفن کالس زیاون م ایرو هم مثل گلدون  انایک انوشیک دیشا نکهیا فکر

 رونیب دمیکش انوشیدست ک ریرو از ز انایتمام توانم رفتم سمتشون و ک با

 مات نگام کرد انوشیبه سرفه افتاد و ک انایک

، موهاش  زدیاش نبض م قهیپره عرق بود ، رو ش شیشونی، پ رونیقدم رفت عقب ، رگ گردنش زده بود ب هی

حلقه شده  انایکه دور گردن ک یهمون هیدست شب هی کردمی، حس م شهیداره خفه م کردمیبود ، حس م شونیپر

 انوشِیبود دور گردن ک

 يسمت پنجره ، پلکاش رو برا لحظه ا دیو بعد چرخ انایصورت ک يصورت من رفت رو ياز رو انوشیک نگاه

 هم فشار داد يرو

 زنون گفتنفس  انایک

 ، گهیدروغ م...  شیپرستیکه م ی، به هر چ گهیدروغ م... ، به خدا  انوشیک گهیم... دروغ -

 داده به ستون هیسمت مرد تک برگشت

 دینال

 بودم و ياونجور یکه محرمم یبودم ؟ من با تو که شوهرم یمرام ،من با ک یب... شرف  یب... شعوریب...نامرد -

 دیلرز صداش

 رو دارم باهاش باشم ؟ یکثافط من ک-
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 دیکنار ستون غر مرد

 ؟ یچرخیبا احسان م دونمینم يفک کرد-

مقاله مون  ي، که قرار نبود اسمش پا خوندیم یکه پزشک ی، همون انوشی، دوست ک دیاحسان تو سرم چرخ اسم

 اون بود اروم بود شیپ یفقط وقت انایبود ، که ک یمیصم انایبا ک یلیباشه ، که خ

هق  ونیداد به زانوش و هق زد و م هیباشن کنار پنجره دستهاش رو تک دهیوجودش رو کش رهیر که شانگا انایک

 میما با هم دوست: هقش گفت 

 هم خوابش ؟ ای یدوستش-

چطور خودش رو رسوند به مرد جوون ،  دمیلحظه نفهم هیتو  انوشیو ک نیول شد رو زم انایحرفش ک نیا با

 بعد داد زد... و مادرش همراه شد  انایک غیمشتش با ح يکه فرود اومد تو دهن مرد و صدا دمیفقط مشتش و د

 یکشیدهنت و اب م يریم ياریاسم خواهر و دوست من و ب نکهیاشغال عوض قبل از ا-

 داد زد مادرش

 طاها-

 یز بو دخترش هنوزم ا ستی؟ طاها ؟ پسرش و دخترش افتادن به جون هم ، پسرش رنگ به روش ن نیهم

 طاها ؟ زنهیکبوده و اون داد م یژنیاکس

 ییرایپذ دیسف کیسرام يدهنش افتاد رو يو دندونش با خون تو نیزم يتف کرد رو طاها

اون دندون شکسته ، حالت تهوع  يشد برا شی؟ با اون مشتش ؟ ته دلم ر انوشیرو شکسته بود ؟ ک دندونش

 و گرامافون روش زیدادم به م هیاومد سراغم ، دستم رو تک

 اش قهیطاها خورده بود رفت رو شق يکه احتماال به دندونا انوشیک یزخم دست

 دیغر طاها

 ؟ که خواهرت رو ياز دوستت هم رو دست خورد یبرات سخته بفهم-

 مادرس داد زد ،...  دیدوباره مشت شد رفت سمت طاها ، طاها ترس انوشیک دست

 انیک-

 زار زد انایک و

 نکن انوشیک-

 خشک شد رو هوا انوشیمشت شده ک ستد
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 ، دیلرز شیخشک شده و زخم دست

 که نگاهش سمت طاها بود زمزمه کرد همونطور

تو که ...؟  ينبود فهیطا نیا ینفهم یتو که قاط... ؟ يتو که عاشق نبود...  يتو که عاقل بود... تو چرا ؟  انایک-

 تو چ انای، ک يدرد من و لمس کرده بود

و مادرش و  انایک غیو بعد ج نیهو افتاد کف زم هیحال شد خواست دستش رو بند کنه به مبل اما  یب انوشیک

 نگاه مات طاها با هم همراه شد

 ، صداش کرد انوشیسمت ک دییدو انایک

 انوشیک-

 و گفت انوشیزد تو گوش ک دهیکش هی

 پاشو-

 داد تکونش

 انوشیقرصات کجاست ؟ هان ؟ ک-

 انوشیک قهیو رفت سمت  دیلرز انایک دست

 دینال

 ؟ حرف بزن ؟ تو رو خدا یداداش-

 باز کرد و دوباره پلکاش افتاد رو هم يلحظه ا يچشماش رو برا انوشیک

 کرد هیو گر انوشیخودش رو انداخت بغل ک انایک

 ، انوشیغلط کردم چشات و باز کن ، ک انوشیتو رو خدا ک-

 چشم باز نکرد انوشیک

 ، کردیم هیو فقط اروم و مظلوم گر خوردیماز جاش تکون ن مادرش

بودم  دهیجا ند چیرو ه رشیکه نظ یونیدکوراس نیچش بود ؟ ا يخونه چند صد متر نیچش بود ؟ ا شونیزندگ

 ریساتن و لباس حر يمهربون با روسر يمادر با اون چشما نیدختر و پسر با سواد چشون بود ؟ ا نیچش بود ؟ ا

 چش بود ؟

،  دیرسیبه گوش نم گهیگرفته و خش دارش د يانقدر زار زده بود که صدا انایکنم ، ک کاریچ دونستمینم واقعا

 کشهیداره ته م...  کنهیواقعا داره تموم م...  رهیمیواقعا داره م انوشیک کردمیحس م
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 ي، نشستم کنارش ، رنگش به کبود انوشیبرداشتم و اروم و نامطمئن رفتم باال سر ک زیم يام رو از رو هیتک

 بود ، اروم تکونش دادم سیبلندش خ يو مژه ها زدیم

 ؟ انوشی؟ ک انوشیک-

از عرقش  سیخ ي، موها زدینم گهیهم د شیشونیپ ي، نبض رو مردینبود تو اون لحظه ، داشت م ادمی شیلیفام

 شیشونیپ يبود رو دهیچسب

 انوشیرو پس زدم کنار و چند تا زدم رو صورت ک انایک

 رو باز کرد چشماش

 داروهات کجاست ؟ هوم ؟-

 رفت رو هم پلکاش

 زدمش دوباره

 انوشیک-

لحظه مردمک چشمش زوم چشمام شد ، بعد صورتش رفت تو هم  کی يلحظه فقط برا کیو باز کرد  چشاش

خارج  رشی، اروم مچ دستش رو از ز رشیدرد داشت ، نگاهش کردم ، مچ دستش مونده بود ز دیشا دونستمی، نم

 دمیکردم ، پرس

 ؟ انوشیاروهات کجاست ؟ کد-

 پلکاش رو باز کنه با حرکت لباش گفت نکهیا بدون

 اتاقم. باال -

 بپرسم اتاقت کدومه رفتم طبقه باال نکهیا بدون

، چقدر  دمیرو د یدوست داشتن يبا لبخند انوشیو ک انایعکس مشترك از ک هیاتاق رو که باز کردم ،  نیاول در

 زیکاپ برنز کنار م هیبودن ، نگاهم رو تو اتاق گردوندم  یعکس شاد و دوست داشتن نیخواهر و بردار تو ا نیا

بود ،  یمشک شیکه روتخت یتخت يرو دونهبود و شلوار گرمکن مر میبدون فر نکیع هیکه کنارش  يوتریکامپ

 انوشهیاتاق ک نجایکه ا گفتیم

 به اطراف کردم ینگاه

پا  يپالس رو لتریمارل بارو ف گاریس یقوط هیاب و  وانیل هیکنار بسته هم پروپانول  هیبسته قرص فشار و  هی

 ولو بود شیتخت
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 نییدوتاش رو برداشتم و رفتم طبقه پا هر

 دمینگا کردم و پرس انایک به

 ؟ نانیقرصاش ا-

 تکون داد يسر انایک

 زمزمه کرد انایرو باز کردم ، ک پروپانول

 رفته باال فشارش

 رو صدا کردم انوشیدونه قرص فشار رو به دست گرفتم و ک هیرو گذاشتم کنار و  پروپانول

... ام  گهیدست د یبعد نگاهش رفت پِ. سمت دستم که قرص توش بود  دیرو باز کرد و نگاهش چرخ چشاش

 دستم بود یکیاون  يقرص تو یقوط

 قرص رو از دستم گرفت یقوط

 دی، دستش لز ارهیاز توش در ب گهیدونه قرص د هیکرد  یسع

 رو محکم رو هم فشار داد پلکاش

 قرص رو کج کرد یقوط

 تا قرص افتاد کنارش چند

 رو برداشت و گذاشت تو دهنش و دوباره چشاش رو بست دوتا

سن قرص  نیکه تو ا ادیسرش ب ییچه بال دی، با فتهیحال و روز ب نیفشار روش باشه که به ا دیچقدر با ادم

اب  وانیل هیاتاقش کنار  يقرص پرپانول تو یکه قوط ادیبه روزش ب یچ دی، دوتا با یکیفشار بخوره اونم نه 

 ولو باشه ،

 خوب بود ، اونکه تو درس وکارش موفق بود ، پس چرا ؟ شیاروم بود ، اونکه زندگ اونکه

 ؟ کردنیم کاریو قرص فشار تو اتاقش چ گاریپروپانول و س اون

تو خواب  یخورد بشه ، حت ينطوریله بشه ا ينطوریادم ا نیا کردمیصد هزارم درصد هم فکر نم کیوقت  چیه

 فتهیجلوش زانو بزنم و اون به حالت مرگ ب نطوریروز ا هی دمیدیهم نم

سمت طاها که  دیبرگشته بود ، نگاه همه مون چرخ یاش ، رنگ و روش کم قهیرفت رو شق انوشیک دست

 دهیدراز کش نجایکه ا یانوشیک نیهم...  انوشی، ک شستیرو م شیاشپزخونه دهن و دماغ خون نکیداشت تو س

 سالم بوده باشه کردمیبود دندوناش رو شکسته بود و دماغش هم فکر نم
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که  یی؟ طاها اومد سمت جا دیترسیم یبود ؟ از چ ی، منتظر چ دیترس انایاب که قطع شد حس کردم ک يصدا

و من هم منتظر اتفاق ...  انایاز ک شتریب دی،شا دمیمنم ترس یبودم ول یمنتظر چ دونمیافتاده بود ، نم انوشیک

، فقط کتش رو از رو مبل  ادهیبکنه داد و فر دیکه با يکار نیکمتر کردمیطاها که فکر م یموندم ، ول يبعد

 سمت در گفت رفتیبرداشت و همونطور که م

 رمیگیرو که حقمه باالخره ازتون م ی،اون کنمیم تیاز هر جفتتون شکا-

رفت ،  جیخواست بلند شه ، سرش رو اورد باال فکر کنم سرش گ يلحظه ا يبرا انوشی، ک دیرو کوب ییرایپذ در

 اش قهیدستش باز رفت رو شق ن،یدوباره سرش رو گذاشت رو زم

 هی يها کیشدن الست دهیکش يداد به مبل ، صدا هیباال و سرش رو تک دیکش یکه گذشت خودش رو کم یکم

 دیبه گوش رس اطیسنگفرش ح يرو نیماش

 اروم زمزمه کرد انوشیک

اون  يکرده بود ،برا زیابرومون ت يادم از اولشم دندونش رو برا نی،ا يبدبختمون کرد انایک يبدبختمون کرد-

 ؟ انایکم درد داشتم ؟ کم مشکل داشتم ؟ اره ک... تو ... ، تو  ستیکه حقش ن یپول

 رونیاز خونه زد ب زدیهمونطور که هق م انایک

 برگشت سمت من ،لب زد انوشیک

 برو دنبالش-

به اندازه تمام عمرم فحش و کلمات  قهیدق 5 يخونه تو نی، تو ا کردمینگا م ختهیفقط به خونه به هم ر مات

 بودم دهیبودم ، به اندازه تمام عمرم دعوا د دهیشن کیرک

 و رو شد ، ریازم دلم زاون خون ، ب نیثابت موند ، دوتا دندون شکسته ب یو خون دیسف کیسرام يرو نگاهم

 دوباره اومد انوشیک يصدا

 انایک پکیا-

 از اون حرف بزنه ، شتریب تونستینم

، صدا  انوشینگرانِ ک یجا به جا بسته شده مانتو ام هم نبودم ،حت ينگران دکمه ها گهیجام بلند شدم د از

 خودم و ازش دور نگر دارم ، خواستمیهم نبودم که م يکردن مرد

 واریداده بود به د هیو تک نی، نشسته بود رو زم دمیرو د انایک رونیخونه که زدم ب از

 دیکشیرو م ادهیپ يرو به سنگفرشها فشیظر يو انگشتا کردیم هی، گر زدیزار م داشت
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 سمتش رفتم

 نشد متوجهم

 کردم صداش

 . انایک-

 کرد و بعد دوباره سرش رو گذاشت رو زانوهاش نگام

 ها رو برام انجام بده ، نکاریبود که ا شمیپ ایلیا شهیدادن نبودم ، هم يدلدار يبردا یخوب کنارش ، ادم نشستم

 دمیو گذاشتم رو شونه اش ، دوباره سرش و اورد باال و بازم نگام کرد ، پرس دستم

 ؟ یخوب-

زد و  یشوهرش بهش انگ فاحشگ شیپ قهیکه چند دق دمیپرس ی، نه زن يرو از دختر ایسوال دن نیتر مسخره

 برادرش به قصد کشت بهش حمله کرد

 بلندش کنم گفتم کردمیم یبه دندون و همونطور که سع دمیو کش لبم

 به سر و صورتت بزن یاب هیپاشو -

 و اروم گفت نیخودش رو از بند دستام رها کرد و نشست رو زم انایک

 اسم احسان دنی، به خاطر به گند کش کشهیمن و م انوشیک-

 شهیدرست م یهمه چ-

...  شیتا چند ماه پ... هم نه  شیوقت پ یلینه خ...  شیوقت پ یلیخ...  میعاشق بود...  میبه خدا ما دوست-

 میازدواج کن میخواستیم

 رو پاك کنه و ادامه داد ملشیشده از ر اهیس يکرد اشکها یدهنش رو قورت داد وبا دستش سع اب

سره سفره  ارنیمشروب م نای، ا ستین شونیحال غمبریخدا و پ نایمامان خودش رو زد به غش و ضعف ، گفت ا-

 شون ،

 زد هق

 به طالق... به  دیبردن همه کاراش با غش با سکته با تهد شیکافرن ، مامان عادت کرده ، به پ نایگفت ا-

 و ادامه داد...  یبه چ دمیاز کلمه طالق پوزخند زد ، نفهم بعد
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به اندازه  انوشینشد ، ک فشی، بابا حر غمبریرو که دوست نداره ربط بده به خدا ، به پ يزیعادت کرده هر چ-

ازدواج منم داغون شه ، احسان و دوسش داشتم ، احسان و دوسش دارم  يبرا خواستمیداغون بود و من نم یکاف

 ...باهاش  یتگفتم اره ، عاشق بودم وق یساده ، عاشق بودم وقت یلی، خ می، دوست

 و تکون داد و گفتر سرش

الزم نبود باهاش  گهی، بابا د زدیبود لبخند م یطناب دار انداختم دور احساسم ، مامان راض هیگفتم اره و انگار -

منم که ، شوهر ... کنه  ریاز اون خودش رو با مامان درگ تیالزم نبود به خاطر احسان و حما انوشیدعوا کنه ، ک

منکه خواستم همه اروم باشن ، منکه خواستم ... هیبق، مثل  کردمی، منم شوهر م کردنی، همه شوهر م کردمیم

 انوشیخراب شد ؟ بازم که اسم احسان خراب شد بازم که ک یشد ؟ همه چ ينطوریدعوا نباشه ، پس چرا ا

 ناراحت شد ، بازم که مامان ناراحت شد ، بابا ؟

 دهنش رو قورت داد اب

 و لباش هنوزم کبود بود دیکشینفس م یش رو ماساژ داد ، به سخترفت پشتش و اروم شونه ا دستم

 کردم ، زمزم

 فعال پاشو-

اروم کنم ، به خوابم  هیشونه اش افتاده رو تو فرمان يکه رو یدختر با مانتو کرم و شال هی دمیدیخوابم هم نم تو

درست  قایدق دمشیدیم ير قومرد که اونقد کینامرد جلو چشمام دندوناش بکشنه و  هیمرد نه  هی دمیدیهم نم

حس کردم فشارم  ییرایکفپوش پذ يخون رو ونو ا انوشیاوردن مچ تا شده ک ادیمقابلم از هوش بره ، با به 

 کردمیافتاد، تا اخر عمرم هم اون صحنه رو فراموش نم

 موهاش ، يرو دمیرو کش انایک شال

 گفت زدیچند لحظه اروم شد و انگار که با خودش حرف م يبرا انایک

احسان رو که  دونمی، من خائنم ، من حساً خائنم ، به نامزدم نه ، به خودم ، به حس خودم ، م گهیطاها راست م-

 شیکه عطر گل محمد شمیم یهمخوابه کس...  خوابمی، و بعد م کنمیپرواز م رمیگیروح م شمیزنده م نمیبیم

بسته شدش متنفرم ، از اون  قهیکه از  دنشیکش، که از جانماز اب  کنهیم تمیاذ ششی، ته ر دهیبهم سردرد م

 ، فهمدشیاما نم خونهیکه سر وقت م ينماز

 و گفت دیخند

 احسان...  خوامشیکه نم دونهیو اون م... خوابمیمن باهاش م-
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 هق زد دوباره

 من اسمش و خراب کردم ، اون تخم به حروم اسمش و خراب کرد-

 زد سکسکه

احسان هم  يتو شناسنامه ته از صد متر یکی، بهم گفت حاال که اسم  بخشهیوقت من و نم چیه انوشیک-

 نهویقوم ، قوم مامان ، ع نی، گفت ا اریسکوت هم کن و اسمش رو ن يکرد ینگذر ، گفت حاالکه از خودگذشگ

 ، گفت اسم دوست من و خراب نکن ندازنی، چنگ م موننیگربه م

 دیو انداخت بغلم و نال خودش

 يسال ، وا 20،  دمیرو به گند کش یسال دوست 20، احسان رو ، عشقم رو ، من  دمیشمن به گندش ک يوا-

 بغلم ، نداختیو خودش رو م شناختیو نم من

کس نبوده تا باهاش  چیعذاب وجدان روشه ، فکر کردم چند ماهه که ه نیخودم فک کردم چند ماهه که بار ا با

و عاشق دوست پسر  ترسهی، از برادرش م ادیخوشش نم ، از مادرش خوادیحرف بزنه ، تا بگه شوهرش رو نم

 سابقشه

 ارومش کنم ، دم گوشش گفتم یکم خواستم

 شهیدرست م یاروم باش دختر خوب ، همه چ-

 کردم بلندش کنم ، گفتم یسع دوباره

 نمیپاشو بب-

 کردم بلندش

 ، دیلریم داشت

 رو خراب کردم یمن همه چ:  گفتیلب م ریباخودش ز گهیم ونیکه هذ یادم مثل

فراموش  گهیم یهر چ کردمیم یمهرداد کردمش و خودم نشستم پشت رول ، حالش بد بود ، سع نیماش سوار

که به  شدیم مونیگذاشته بود ، اره پش ونیدر م بهیغر هیکه با  ییرازها يبرا شدیم مونیکنم ، مطمئنا بعدا پش

 ياروم کردن دخترا يبرا يبهتر يها حلنبود ؟ اون راه  نجایا یلعنت ياعتماد کرده ، اصال چرا افرا بهیغر هی

 ؟ رو بلد بود ، یاز ، خوب يتنها بلد بود ، اون کلمات بهتر
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و کله  يرو نگا کردم و اون در قهوه ا دهیرنگ پر يانایرفت ، ک ادمی یاول رانندگ يمثل تازه کارها درسا بازم

 یپول خوشبخت دمیسوال ، تو اون خونه من فهم ریمن رفت ز يرو ، تو اون خونه امروز تمام باورها ییطال ریش

 ، ارهی، ارامش نم ارهینم

کنار استخر افتاده بود و چند متر جلوتر از اون  کیتلفن کالس زیم هی یذاشتیرو بستم ، قدم که تو خونه م چشمام

 هیبه  يدیرسیم یرفتیزرد ، چند متر هم جلوتر که م يو احتماال برگا یصورت يگلدون خورد شده با گال هی

برادر به قصد مرگ  هیشکسته پنجره  شهیشافتاده بود ، کنار  یخونه دوتا دندون خون ییرایپذ يخونه ، تو

رد کم رنگ از  هیرو دوباره نگا کردم ، شالش باز بود و  انای، ک دی؟ تنم لرز یخواهرش رو چ... خواهرش رو 

 کردیم ییاز فشار دست برادرش بود رو گردنش خودنما یکه ناش يقرمز

 ، انوشی، ک برادرش

،  دیرسیخوب به نظر نم انایفکر کردن نبود ، ک يبرا یاون خونه محل مناسب يکجا برم ،جلو دونستمینم بازم

 شاپ اماده حرکت شدم یکاف هیکردن  دایپ دیرو روشن کردم و به ام نیماش

نبود ،  میاز گوش يبود اما خبر بمیج يپولم تو فینگر داشتم ، ک دمیرو که دشاپ  یکاف نیاول يبعد ابونیخ

 جا گذاشته بودمش ، شگاهیازما ياحتماال تو

 دمیپرس ادیو مهربون به نظر ب یدوست داشتن کردمیم یکه سع يبا لبخند انایب ک رو

 ؟ یقهوه موافق هیبا -

 نداختیم انوشیک ادیمن و  سشیخ يدرشت و پلکا يشد ، چشما ادهیپ نیبرام تکون داد و از ماش يسر

 میدیکه د یخال یصندل زیم نیپشت اول مینشست

 دیبسته شده ، به عنوان دوتا ادم که با نییباال پا يو من با دکمه ها شیبا اون مانتو خوش دوخت خاک انایک

 ، مینداختیمردم رو به خنده م دیشا بودنیم يتراژد

 شروع به گرفتن شماره کرد انایک سفارش دادم و کیقهوه و ک من

نبود گوش دادن به  ی؟ باعث شد نگاه من زوم صورتش بشه ، کار خوب انوشیبعد با گفتن کلمه ،ک قهیدق چند

 بودم سیخ ينگران اون مچ تا خورده و صورت کبود و پلکا یحرفهاشون ول

 دیپرس انایک

 ؟ یخوب-

 صدا رو رو بلند گو بذاره ؟ انایک میبود نیکه تو ماش یمثل زمان شدی، نم دمیشنیرو نم انوشیک صدا
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 هیرو تک شیشونی، پلکاش رو گذاشت رو هم و اشک سر خورد گونه اش ، پ دیشن یپشت خط چ انایک دونمینم

 داد به دستش و زمزمه کرد

 نه ای یبدونم که خوب خواستمیفقط م-

لب باز  انایکنه ، ک دایادامه پ تیتا ابد دیسکوت شا نی، حس کردم ا قهیدق هی دمیشا هیثان10 هیثان 5کرد ،  مکث

 کرد

 همه اش دروغه-

 کرد ، ناخونش رو به دندون گرفت مکث

 یکه حت يکنم به مرد انتیخ نکهیاما ا... دوست دارم ... ، من هنوزم احسان رو گمیمن دروغ نم انیک-

 ؟ یشناخت ينطوریتو من و ا... من  انیک...  خوامشینم

خشک  انایک يکه اشکا گفتیم یپشت خط چ انیرو بشنوم ، ک انیک يحرفا تونستمیمکث کرد ، چرا نم دوباره

 دیدوباره پرس انای، ک شدینم

 ؟ مامان ؟ یخوب-

 خند زد و گفت شین

 به خاطر تو یدونیمن هنوزم همه مهمن ، قبل از همه تو ، خودتم م يبرا-

 رونیو انوشیرو تصور کنم ، ک انوشیکردم ک یزدم و سعبود وسط حزفش ؟ پلک  دهیپر انوشیکرد ، ک سکوت

 داشتیم یحال خوب دیشده االن پشت خط نبا

 لب زد انایک

.  انوشی، ک تسمیکردن رو هم بلد ن ي، منه نفهم فداکار ستمیمحبت کردن رو هم بلد ن یمن حت شهیمثل هم-

 یخوب

بگه من خوبم که ماامن خوبه بابا  انوشیکلمه اره بود ، که ک هی، فقط دنبال  کشتیگفتنش من وم یخوب نیا

وابسته به  انایک ی، خوب شدیهم خوب م انایک گفتیرو م نایخوبه ، اگر ا یخوبه احسان خوبه طاها خوبه زندگ

 بود هیخوب بودن بق

 لب گفت ریز صورتش رو پر کرد ، زهیبر ایتا اخر دن کردمیکه فکر م یهم واشک يدوباره رفت رو انایک پلک

 خونه امیوقت م ریمن د-

 لرزون گفت ي، با صدا ختیهمش ر هی دیکه پشت خط شن یحرف
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تو سطل زباله بنداز ،  يندازینداشته باش ، پدرت رو م ينکن ، مادرت رو قبول ندار یکنیبه خواهرت اعتماد نم-

خودت رو  يسوال نبر ، چون اونجور ریرو ز تونیو برادر یدوست...  یبرو ، ول تیلیعوض کردن فام یپ يریم

 .سال از وجودت رو 20،  يبریسوال م ریز

 شیکنار زی، دستاش حلقه شد دور بازوهاش ، نگاهش رو دوخت به م زیم يرو قطع کرد و انداختش رو یگوش

،  ختی، لبش رو به دندون گرفت ، اشکش دوباره ر ختیدختر پسر جوون روش نشسته بودن ، اشکش ر هیکه 

،  ختیرو چنگ کرد به بازوش ، تالش کرد هق نزنه دستش سفت تر چنگ شد رو بازوش و بعد فرو ر دستش

 زیم يو سرش رو گذاشت رو هیگر ریاروم زد ز یلیخ

بهتره خفه شم و اجازه بدم خودش  ستمیدادنش بلد ن يدلدار يبرا یکردم حاال که جمالت و کلمات خوب فکر

 اروم شه ،

نطفه خفه شده بود ، و  يکه جوونه نزده تو یکاره بود ، عشق مهیعشق ن هی شیدختر از کل زندگ نیا سهم

که امروز داشت ، من تو  ي، و بردار دادیعطرش بهش سر درد م يکه بو ياز نامزدش ، نامزد دنیشن نیتوه

 ستادیهمه ا يطرم ن تو روبه خا مبرادر داشت هیبود ،  ایدن ژنیاکس نیمرد داشتم ، عطرش برام بهتر کی میزندگ

، 

 گذشت قهیدق چند

اب  وانیل هیخدمت گفتم که  شیبلند نشد ، رو به پ زیاز رو م انایو سر ک زیم يهامون گذاشته شد رو قهوه

 ارهیاب ب وانی، بعد حرفم رو عوض کردم و گفتم دوتا ل ارهیبرامون ب

 شیپ یول ادیب شیاتفاقات برام پ نیتمام ا کردمیداشتم ، امروز صبح فکر نم ازیبه اون اب ن انایاز ک شتریب خودم

 وانیل کیداشتم ، تمام افکارم ور با  ازیاب خنک ن وانیل هیاتفاقات به  نیهضم کردن ا ياومده بود و االن برا

 نییپا فرستادمیو م دادمیاب قورت م

. 

لبم ،  ي؟ لبخند نشسته بود رو یبود ، خوب دهیش که پرسارومتر شد ، در جواب سوال یابش رو که خورد کم انایک

 دختر چقدر به فکر خوب بودن همه است ، نیبا خودم فکر کردم ا

دستم  یدستش ، ول يگرم کردن دستش گذاشتم رو يبود ، دستم رو برا زیم يرفت سمت دستش که رو دستم

 بود انایک يسرد تر از دستا

 لبخند گفت با
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 ؟ يدیترس یلیامروز خ-

 رو به عالمت نه تکون دادم سرم

 رو دوخت به فنجون قهوه اش و گفت نگاهش

؟  سنینویما رو نم یچرا زندگ ياریاب دوغ خ يلمهایف ي، به جا هیخوب لمیپدر و مادر سوژه ف نیما با ا یزندگ-

 ؟ سازنیما رو نم لمیجرا ف

 اروم کردنش گقتم يبرا

 ، شهیخوب م یهمه چ-

 زد و گفت يلبخند

 که نکنه خرابتر شه ترسمیدرست شه ، م ستی، قرار ن ستمین يزیگران درست شدن چمن ن-

 خدا توکل کن به

 خونه ما خدا نداره-

 انایگفتم ک اروم

 رو به دندون گرفت و زمزمه کرد لبش

خوش رنگ هست ، پدر من تو خارج از کشور بزرگ شده ،  یدنینوش یبار کل يخونه ما تو نییطبقه پا-

بلند ازش به صورت وارونه  هیپا يها السیهست که گ لهیسرت دوتا م يباال يریکه م نییاشپزخونه طبقه پا

 مامان يمراسم ها وسفره ها يبرا حیکتاب دعا و مهر و جانماز و تسب یمسجده با کل هیطبقه باال ...  زوننیاو

 دیو پرسکرد به من  رو

 به اسمون گره زد ؟ شهیرو م نیزم-

 کردم که گفت نگاش

 میقدمهامون نبود ، پول بود ، سقف باالسرمون بود ، پدر داشت يبرا یی، جا میو اسمون بزرگ شد نیزم نیما ب-

 ای شهیم یپامون خال ریز نیزم میرو که بذار يقدم بعد میدونستی، نم مینداشت تی، فقط ارامش و امن میمادر داشت

 نه ، لعنت به اون دوتا

 ، لب زد ختیصورتش ر يدوباره رو انایتکون دادم و اشک ک يوبا ناباور سرم

 کرده ، ریو هوا گ نیزم نیب انوشیک-
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شاپ نگا  یکاف واریبود نشست رو لبش همونطور که به در و د انوشیبه پوزخند ک هیشب تینهایکه ب يپوزخند

 گفت کردیم

شوهرش  يکردن دوستش برا غهیکردن از شوهرش ، ص نیو تمک يش و شوهر دارخدا و عبادت نیمادرمن ب-

 ... یانتخاباش نبود ول نیرو انتخاب کرده ، ب

 رو دوخت به چشام و گفت نگاهش

 ماه عسل ، اگر همه بفهمن که پدرم يرو عقد دائم کرده و بردتش برا شییزن صبغه ا شیروز پ 15-

 سکوت کرد انایک

رو زن تازه اش رو  شی، پدر مسنش زن عقد انوشی، ک انوشیک... خانواده  نین وا رفتم ، اسکوت کرد و م انایک

زن  نکهیا دنیعروس هم داشته باشه، سخت نبود فهم تونستیکه داماد داشت و م يماه عسل ، پدر يبرده برا

هم همرنگ جماعت شده  انایوک کردنیمشوهر کرده ، همه شوهر  انایداده ، ک حیرو به خانواده اش ترج شیعقد

،  شدهی، مادرش احسان رو قبول نداشته و خواهرش زاده اش بهتر بوده چون مادرش جلوش کمتر خراب م

مرد با تمام  کیپدرش بوده و شاهد گند زدن مادرش ،  يشاهد له شدن خواهرش بوده شاهد خرابکار انوشیک

رو  یکه مشکل گارهای، قرص فشار و پروپانول و اون س مردیم دیبا ، کردیسکته م دیبوده ، با نهایشاهد ا تشیمرد

 رو کرده ؟ يکار نیهمچ هیفکر کرده که  ی، مادرش با خودش چ کردیحل نم

 رو معطوف فنجون قهوه ام کردم ، فکرم

 میکه گذشت ، بدون خوردن قهوه هامون بلند شد یکم

 گفت انایک

 خونه ؟ یرسونیمن و م-

 بذارم دم در خونه شون تونستمیهم که م ایبهش ،  دادمیمهرداد رو هم م نیماش دیبراش تکون دادم ، با يسر

 زنگ زد انایک یگوش میخونه شون که شد کینزد

 به هم نیبرخورد دوتا ماش يمن و بعد صدا یهمراه شد با حواس پرت انایگفتن ک الو

 به جلو میدوتامون پرت شد هر

 نطوریهم مقابل هم نینشد، سرعتم کم بود و سرعت ماش مونیچیه

 شدم ادهیزود پ نیماش از

 امانت بود يمهرداد بود ، امانت بود ، وا نیماش
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 گفت يزنونه ا يمهرداد بود که صدا نیحواسم به ماش تمام

 نشده یچیه-

 کردنیکه با لبخند نگام م يدخترانه و خمار يجدا کردم و دوختم به چشما نیرو از ماش نگاهم

 گفتم

 حواسم نبود دیببخش-

 که نشده يزینداره ، چ یبیع-

 به سمند دختره انداختم ، چراغ جلوش شکسته بود ، یمهرداد رو نگا کردم ، نگاه نیمن فقط ماش دمیفهم تازه

 زده گفتم بهت

 دمیمن خسارتتون رو م-

 و گفت دیبا صدا خند دختره

 و جمع کن برو نتیواسه من ، پاشو ماش دهیبرو تو هم دلت خوشه ، خسارت م-

 شوخ و خنده رو یلیبود و خ یتعجب نگاش کردم ، دوست داشتن با

 گفتم

 ارمیپولم و ب فیمن ک دیصبر کن-

 پول ؟ فیک-

 خسارتتون رو بدم دیمن با-

 و گرفت و گفت دستم

 نمیبب سایوا-

 کارت اورد داد دستم و با خنده گفت هی نشیسره جام و دختره رفت از تو ماش سادمیوا

 ، چراغ چراغه ياریم يخریم یمهتاب ایادرس و برام لوستر  نیبه ا ییایم-

 نگاش کردم که ادامه داد متعجب

 االن عجله دارم ، نمتیبیم عدای-

بوق زد و  هیرد کرد و  نیاز کنار ماش لکسیر یلیرو خ نی، دنده عقب گرفت و بعد ماش نیپاشت ماش نشست

 ، نایا انوشیکارت تو دستم موندم سر کوچه ک هیرفت ، من با 

 اومد انوشیک يلحظه که گذشت صدا چند
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 که نشده ؟ ي؟ طور دیشده خوب یچ-

 يبوده و صدا انوشیک انایکه تماس گرفته بوده با ک ی؟ احتماال کس کردیم کاریچ نجایسمتش ، اون ا برگشتم

 هم حتما صحبت کرده بود انایو با ک دهیتصادف رو شن

 گفتم اروم

 مهرداد سالمه نیماش-

 رو زد و گفت یگ شهیپوزخند هم انوشیک

 تو ؟ پکیکه نشده ؟ ا يزی؟ چ انای؟ ک دیخودتون خوب-

 و گفت انوشیخودش رو انداخت بغل ک انایتکون دادم و ک يسر

 من شد ، ریتقص-

بعد اروم  ن،ینگفت نه دعواش کرد نه اروموش کرد ، فقط نوازش کرد هم يزیسرش رو نوازش کرد اما چ انیک

 غلش جداش کرد و گفتدستش از ب هیبا 

 یشکی، به تماس ه یکنیسمت اتاقت درش رو هم قفل م يریم می، مستق یزنیخونه با مامان حرف نم يریم-

 ، من باهات کار دارم يدیجواب نم یشکیه گمیبازم م

 تکون داد و اومد سمتم دستم رو گرفت و گفت يسر انایک

 یهمه چ يبرا یمرس-

 میمهرداد جا موند دیسره کوچه شون کنار پرا انوشیرفت و من و ک انایبراش تکون دادم و ک يبهت سر با

 دیبرگشت سمتم و پرس انوشیک

 ؟ یخوب یمطمئن-

بود ، نگاهم رو زوم مچ برگشه اش  یبراش تکون دادم ، موهاش نا مرتب بود ، دستش همچنان زخم يسر

 و انگشتاش کامل مشت شده بودن دادیکردم ، دستش رو تکون نم

 دمیدم به دستش و پرسکر اشاره

 دستتون ؟-

 دیکرد و پرس نیبه ماش اشاره

 مهرداد ؟ نیماش-

 تکون دادم و گفت يسر
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 تو رو برسونم ، افرا هزاربار زنگ زده و سراغت رو گرفته دی، اول با میکنیصحبت م نیتو ماش نیبش-

 زده گفتم خجالت

 شگاهیمونده تو ازما میگوش-

 می، راه همه رو بست نیفعال بش-

 نیسمت در عقب ماش رفتم

 صدام کرد انوشیک

 اروم باشه گفت کردیم یکه سع یسمتش با لحن برگشتم

جلو ، فردا  نیامروز و بش هیکردن نقش اژانس معتبر و پسرخوب قصه بودن ،  يباز يمن حوصله ندارم برا-

 کنمیم ياعصابم اروم شد دوباره نقش اژانس رو برات باز

 رونیاعصاب نداشت ، در جلو رو باز کردم و نشستم جلو ، نگاهم رو دوختم به ب واقعا

 و گفت ریرو راه انداخت و تو مس نیماش انوشیک

 خب حرف بزن-

 گفتم کردمیرو نگا م ابونیهمونطور که خ دیلرز يلحظه ا يبرا صدام

 یکشتیخواهرت رو م یداشت-

 و بعد گفت دمیخندش و شن شین يصدا

 خب ؟-

 اطیتو ح یرو پرتش کن انایکه ک مدیترس-

 ؟ گهید-

 يلحظه فکر کردم مرُد هی-

 و ؟-

 دمیسمتش و پرس برگشتم

 دستت ؟-

 دینکرد و اروم پرس نگام

 ؟ يدیشن ایچ انایاز ک-

 یچیه-
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 رو بهم بگو یچیاون ه-

 یچیگفتم که ه-

 حرف بزن-

 رفت باال صدام

 ستیخواهرت حالش خوب ن یلعنت-

 وگفت دی، تلخ خند دیخند

کرده ؟ فکر  کاریما چ يبرا انایک دونمینم ي؟ فکر کرد دونمینم ي، فکر کرد ستیخوب ن یشکیتو اون خونه ه-

 ؟ کشهیم یداره چه عذاب دونمینم ي، فکر کرد خوادیرو نم شرفیاون طاها ب دونمینم يکرد

 ؟ یپس چرا خفه خون گرفت-

مواظب  یلیخ ییبا افرا ینکن ، کاله خودت رو بچسب ، محکم ، وقت یقاط یشکیه یخودت و تو زندگ پکیا-

 يشهر شهر کار کردن برا نیبهشون نداشته باش ، ا ي، مردم مردن هم کار گهیخودت باش ، نه کس د

 رو نه رفتار استشی، فقط س نیهم ریبگ ادیرو  استشی، از افرا فقط س ستین گرانید

 تو حرفش رفتم

 باش خودت یشما نگران زندگ-

 ام که یمن نگران کس-

 ، زد رو ترمز ، دیکش قینفس عم هی

 بود زوم من کرد و گفت یدوست داشتن یلیسمتم ، نگاهش رو که خ برگشت

 انایک ي، حرفها یهمه چ يممنون ، برا-

 زدم لب

 من همه رو فراموش کردم-

 اومد سمتم دستش

گونه ، نگاهم رو دوختم به نگاه شفاف و تر نوازش  دیسمت صورتم ، شا ادینگاش کردم ، دستش خواست ب مات

صورتم ، نفس  يرو شستیدستش م دیشا دمیکشی، اگر نفس م ستادیکنار صورتم ا يشده اش ، دستش لحظه ا

 کردمیدستش رو حس م ي، گرما دمینکش

 در ، در رو باز کرد و گفت رهینگاهش رو از رو چشمام رد کرد و بعد دستش رو برد سمت دستگ انوشیک
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 تا در خونه تون اومدم و ببخش ،...  ستیخوب ن يجنتلمن باز ي، حالم برا میکنیفردا با هم صحبت م-

محله ، گفته بودم دانشجو ام و ابرو  نیتو ا ادیب نجایا خوامیرو دوختم در خونه ، بهش گفته بودم که نم نگاهم

 دارم ،

 شدم و گفتم ادهیپ نیماش از

 دکتر دیدستتون برد يبرا-

 زد لب

 ، دمیمن دکترم رو د-

 براش تکون دادم و گفت يسر

 شده کیبرو تو هوا تار-

 تو دییایدعوتتون کنم ب تونمینم-

 باش نیهم شهی، هم رهیم نیاز تو انتظار هم-

رو از رنگ  نیشده بود ، تب داشت ا يضربه مغر نیافتاده بود زم یشده بود ؟ خوب نبود ، احتماال وقت چش

 یلیرو خ نی، دستش درد داشت و ا دمیفهمیم کردیکه م یکه از فاصله حس کردم و عرق یدست يو گرما دهیپر

 يزی،تنها چ کردمیدرك م رکاتشرو از ح نی، اعصابش نا اروم بود ، ا زدمیخوب از ثابت موندن دستش حدس م

 بود که تو سرش بود و تو نگاه براقش يزی، چ دمشیفهمیو نم دونستمیکه نم

 گفتم اروم

 انایک-

 يندارم ، صحبت خواهر برادر شیکار-

 حق نداشتم... تو خونه تون  دونمیم-

 تو حرفم اومد

 نمون ، رونیب-

به در و زنگ در رو زدم ، درکه باز شد  دمیبراش تکون دادم و قدمهام رو به سمت در اروم گذاشتم ، رس يسر

 بوق زدن رفت هیگاز داد و بعد از  انوشیک

 تو بغلش دیمن و کش دادیم یخوب يزن که بو هیخونه که شدم  وارد

 اومد نیماش هیبوق  يصدا
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 خودم اومدم به

 پام متوقف شده بود يجلو قایدق نیماش

 گفتم دمیکه خودم هم نشن يطور اروم

 دیببخش-

 گفت راننده

 بکش اما منِ راننده رو بد بخت نکن یبکش ییخوایخودت و م یابج-

 بدبخت هستم ؟ يبه فکر راننده ها کردیفکر کنم ؟ فکر ممن زنده ام که به مردنم  کردیم فکر

 چیرو دوست داشتم ، ه ابونیشروع کردم به راه رفتن ، طول خ ابونیطول خ يِو تو دیلب گفتم ببخش ریز دوباره

گرد بودن  هینبود و اگر قض یتموم شدن ابونی، تو ذهنت طول خ یبه مقصدت برس دیکه شا يکردیوقت فکر نم

 انینقطه پا ابونیطول خ...  انتینقطه اغاز پا شدیم ابونیطول خ يکردیاضافه م تتیذهن نیرو هم به ا نیزم

 ترس تموم شدن نداشت ابونینداشت ، طول خ

پام  ي، که با ضربه ها گشتمینوشابه م يدر بطر یحت ای زهیسنگ ر هیو با چشمم دنبال  زدمیقدم م ابونیخ يتو

 تهش بببرمش ، تا ته ایتا ته دن

 گشتنام جواب داد نیا باالخره

چرا االن انقدر رنگا رنگ شدن ... بودن  یها نارنج يسر همه بطر یزمان هیبود ،  یکردم ، اب دایپ يسر بطر هی

 !؟ مثل ادما ؟ هزار رنگ 

شاپ با در سبز و سالن  یکاف هیشاپ بودم ،  یکاف هی يرو بلند کردم و اطراف رو نگا کردم ، رو به رو سرم

 شاپ یکاف تزای، رو سردرش زده بود پ ینارنج

 شاپ یکاف ياروم وشمرده رفتم تو یلیخ يقدمها با

 دماغ ریز دیچیپ کایاسپرسو و پاپر يبو

 کباب شده گذشتم و اسپرسو سفارش دادم کایو پاپر تزای، از پ دمیکه د یخال زیم نیپشت اول نشستم

رو گذاشتم کنار و فلفل  مویلی، ظرف ا کیبود اما ش یکیرو برداشتم و نگاش کردم ، پالست مویبانمک ابل ظرف

 دادیم یخوب يدان رو برداشتم ، بو

 نگران يبایو به فر انوشیک نیشدن از ماش ادهیحرکت کرد به اون روز ، به پ ذهنم

 گفت یاومدم عصب رونیکه ب بایبغل فر از
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 ؟ به خدا دلم هزار راه رفت يدادیو چرا جواب نم تی؟ گوش میشینگران م یتا حاال ؟ نگفت يکجا بود-

 گفت ياومد تو راهرو و با لحن بد افرا

 يبدبخت رو هم نگران کرد انوشی؟ اون ک ياومد انوشیمن ودق داد؟ با ک بایتو ؟ فر يکجا بود-

 هیبا بق یچه فرق انوشی؟ مگر کاومدم  یرو ؟ اصال به اون چه که من با ک انوشیرو نگران کرده بودم ؟ ک یک

 اومدم ؟ یباهاش م دینبا ارهیداشت ؟ چون افرا گفته بود به دستش م

رو  بایاومدم ، فر انوشیرو نگران کردم چون با ک انوشیبود ، چون ک یاومد ، فقط عصب یبه نظر نگران نم افرا

 نگران ؟ یمادر دوست داشتن هینگاه کردم ، نگران بود ، 

؟ چرا مادرش اصرار نداشت مامان باشه ؟ چرا مادرش انقدر شاد و دوست  بایفر گفتیادرش مچرا به م افرا

بودن ؟ انقدر متفاوت ؟ انقدر  ينطوریخانواده چرا ا نی؟ ا یدختر انقدر نچسب و دوست نداشتن نیبود و ا یداشتن

 دور ؟

 ختیبدتر به هم ر ختمیبه هم ر اعصابم

 بخوابم خوامیو م کنهیکردم و گفتم سرم درد م یمعذرتخواه

روز پر از دعوا پر از  هی يبود ، برا یروز پر از بهت کاف هیخاتمه دادن به  يچند جمله برا نیبود ، هم یکاف

 دختر رفاه زده ثروتمند گذرونده بودم ، هی يروز که با دردها کی يبرا یسردرگم

 شدم هوشیب بایو بعد تقر دمیرو فهم دنمیتخت دراز کش يرو فقط

ثابت  میگوش يگشت و باالخره رو میدنبال گوش یپاتخت يدستم رو... چشم باز کردم  میاالرم گوش ياباصد

 موند

 جا مونده بود شگاهیازما يتو میگوش روزیبود فکرم به کار افتاد ، د میگوش يکه دستم رو همونطور

 رو نگا کردم میسره جام وگوش نشستم

 نی، فقط هم شدیشارژ م دیکم بود و با شیخودم ، باتر یبود ، گوش سالم

جا مونده ، حوصله جواب پس  شگاهیتو ازما میگوش دونستیجز اون نم یبوده چون کس انوشیکار ک احتماال

 رو یدادن به افرا بابت گوش

 نداشتم

 اروم شم یرفتم حمام ، تا کم میام رو برداشتم و مستق حوله

 در حمام افرا صدام کرد يجلو
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 ه گفتسمتش ک برگشتم

 شبیو د تیگوش-

 تکون دادم و گفتم يسر

 میکنیبعد از حمام صحبت م-

 حمام ياز افرا خودم رو انداختم تو يا گهیهر حرف د دنیاز شن قبل

رو ، مادرشون رو ،  انوشیرو ، ک انایرو فراموش کنم ، حال خراب ک روزیو تمام د رمیدوش بگ خواستیم دلم

 ...و بعد  خوادیم يشتریو بعد دلش سهم ب شهیشوهر دوستش م غهیکه ص یدوست

 رفتیم جیبودم گ دهیکه فهم ییزهایبابت تمام چ سرم

 کردیکه نتونسته بودم هضم کنم درد م ییزهایام بابت تمام چ معده

 سوختیبودم م دهیکه د ییزهایبابت تمام چ چشمام

 نبود ؟ مگه پولدارها خوشگل و شاد و خوشبخت نبودن ؟ زیپول همه چ مگه

 شد ریجز محمد جواد سراز یکس يشهر اشکم برا نیبار تو ا نیاول ي، برا ختیر اشکم

رو  نایهم هم ایلیا... کاله خودت ومحکم بچسب  گفتیم انوشیک...فقط موظب خودت باش  گفتیم افرا

 گفتیم

 نکهی، بدون ا یو فکر کن یسیوا نکهیتفاوت ؟ بدون ا ی؟ ب يو بگذر ینیرو بب هیبق دنیدرد کش شهیمگه م یول

 یو دل بسوزون یسیوا

در  دونستمی، نم شگاهیبرم ازما دیبا ییبا چه رو دونستمیتخت ، نم يحوله حمام وارد اتاق شدم ، نشستم رو با

 بگم ؟ یچ اناینشون بدم و به ک یچه عکس العمل انوشیمقابل ک

 بود ، گفتم بایدر اتاقم زده شده بود ، در زدن فر قهیاز چند دق بعد

 دییبفرما-

 لبخند اومد تو با

سرش جمع کرده بود و  يباال جریا نیت يبه تن داشت و موهاش رو مثل دخترا یو شلوارك ست سوشرت

هاش تا گوشاش رو پوشش داده بود ، روز اول که در رو به روش باز کرده  قهیشق يکوتاهش از کناره ها يموها

 دهیدامن مارکش پوش وکت  يکه رو يبلند و پالتو خز يها يبودم و اون زن خوش پوش و خوش بو که با چتر

روزانه کارهام  ستیبه ل دیرو هم با بایبودم با خودم فکر کرده بودم که بعد از تحمل افرا تحمل فر دهیبود رو د
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با اون دختر تخسش  یلیخ یزن اشراف نیبودم ا دهیبودم فهم دهیاضافه کنم ، اما رفته رفته رفتارش رو که د

 تیکه گفته بود حساس ایلیهم خوب نبود ، کم کم داشتم به حرف ا مادرشبا  ی، هر چند رفتار افرا حتفرق داره 

 اوردم یم مانیبدون نظارت به ارزش نداره ا

 با لبخند اومد تو و قهوه داغ و خوش عطرش رو داد دستم و گفت بایفر

 برا سر دردت خوبه-

روزگار که  نیدرد ا يهم خوبه ؟ برا انوشیو ک انایک يدردها يدردهام هم خوبه ؟ برا يخودم فکر کردم برا با

 هم خوبه ؟ نهیبیداره مردم له شده اش رو م

 رو از دستش گرفتم و گفتم قهوه

 صبحونه امروز نوبت منه-

 نوبت همه کارا برا منه یبا نوبت و ب نجامیکه من ا يتا روز-

 گفت بایو فر دمیکش قینفس عم هی

 چیو تخسو خودخواهن ، ه وونهیخل و د ایهمه دن يدونه ها هی یکیدقت نکن ،  ادیبه رفتاراش و حرفاش ز-

 کنهیکم م هاشیوونگیاز د يزیباشه چ یمادر شاد شمال هیدختر  وونهیتخس د نینگفته ا یقانون

 رو زد کنار و گفت هامیچتر بایلبخند زدم و دست فر بازم

 شونینیکه خب شامپو رفته توش نوك ب شهی، چشماشون قرمز م شنیترگل ورگل م رنیگیدخترا دوش که م-

 ؟ توننیبتراشن ، به نظرت م لیدل توننیاشکها نم نیرد ا يبرا یکه خب سردشون شده ، ول شهیقرمز م

 گفتم کردمیو همونطور که قهوه رو نگا م نییوانداختم پا سرم

 دیریبرام فال بگ دیامروز با-

 م و گفتنگاهش رو دوخت به فنجون بایفر

 افرا فال ورقش حرف نداره-

 بود یخوب زیاشکها گر نیگرفتن رد ا دیند يبار فال قهوه برا ریر فتن ز یبار فال ورق افرا نرفته بودم ول ریز

 از جاش بلند شد و گفت بایفر

 رمیصبحونه بگ زیکه فالت رو سر م ایب يلباس بپوش تند-

 رفت بایتکون دادم و فر يسر

 همه تفاوت نیا يمن بازم جا موندم ، تو یرفت ول بایفر
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 فنجون به دست رفتم اشپزخونه دنیاز لباس پوش بعد

 خوردنیو افرا داشتن صبحونه م بایفر

 زیکردم و نشستم سر م سالم

 يمنه مادرش اشپز ينوبت اشپز یکه وقت هیشاک دونستمیم.ساکتش کرده بود  بایاحتماال فر.ساکت بود  افرا

 ارهیم میرو هم برا میو گوش رسونهیمن وم انوشیک نکهی، و ا کنهیم

 بایبرگردوندم و دادم دست فر ینعلبک يفنجونم رو تو بایفر ییکه تموم شد با راهنما صبحونه

 حرف بزنه بایهم مثل من منتظر بود فر افرا

گفته بودم نه و االن  يجد یلیفال داده بود من خ شنهادیبه فال نداشتم و هر چند بار که افرا پ ياعتقاد خودم

 باستیبود که فنجون قهوه ام دست فر بیخودم هم عج يبرا

 فنجونم رو نگا کرد و بعد گفت یکم بایفر

 تیعشق یزندگ ي، تو تیعاد یزندگ يهستن ، نه تو تیزندگ يسه تا زن و سه تا مرد تو-

 دونستمیکه م يزی؟ تنها چ یعشق یزندگ يافرا رفت باال و من به سه تا زن و سه تا مرد فکر کردم ، تو يابرو

 نبود چه برسه به سه تا میزندگ يهم تو يبود که عاشق زنا نبودم و مرد نیا

 دوباره فنجون رو نگا کرد و گفت بایفر

 و هست ستیدور ، انگار که ن یلیخ یلیخ یکیو  کهینزد یلیعشقات خ نیاز ا یکی-

 نبود یکیبود و  یکیکه توشون  ییمن بود و نبود ، مثل رمانها ینشست گوشه لبم ، کل زندگ لبخند

 اخمهاش رفت تو هم و گفت بایفر

 و در همه کیفالت چرا انقدر تار نیا-

 زدم و گفتم لبخند

 اعتقادم یچون ب-

 نگام کرد و گفت بایفر

 نمیبه اعتقاد نداره ، بذار بب یربط-

 دیتر فنجون رو نگا کرد و رو به افرا پرس قیدق بعد

 ؟ حِیدونه تسب نیا-

 فنجون رو نگا کرد و گفت افرا
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 که بچه است گنیدوسه تا دونه که دنبال همن م نیاره ا یول اههیو س ختهینصفش به هم ر-

 که افرا گفت کردمیتعجب نگاشون م داشتم

 چرخهیهم که اون وسطا م یکیعشق دور و  هیو  کیعشق نزد هیو  کیتار مهیبچه ن هیسه تا مرد سه تا زن -

 کرد و ادامه داد نگام

 که شهیمعلوم م ادیبچه که ب... ؟ سه تا سه تا  یکنیخب چرا روشون نم-

 فنجون رو ازش گرفت و گفت بایفر

 خودمِ تو صبحونه ات و بخور يبده مشتر-

ابروش رو فرستاد باال و  هیدوباره نگا کرد ، ...فنجون رو نگا کرد ، چرخوند و نگا کرد ، دوباره چرخوند  دوباره

 گفت

 انگشت توش بزن هی ایب-

 حرفش فنجون رو گرفت سمتم نیا با

 گرفتم و گفتم بایرو از فر فنجون

 ادیاعتقاد هم درست در نم یمن اعتقاد ندارم ،فال ادم ب-

 گفت بایفر

 انگشت نزن میفنجون و اصال نخواست ادیبده ب-

 به عالمت نه تکون دادم و گفتم يسر

 نچ-

 و گفت دیخند بایفر

 رو بشه تیعشق يپروژه ها يدیناقال ترس يا-

 میهم باشه ؟ محمد جواد بود که پروژه عشق میکجا بود ؟ دلم بود که پروژه عشق میخنده افتادم ، پروژه عشق به

 تموم شده بود ،... تموم  مهیبود و ن دهیمن به اخر نرس یباشه ؟ پروژه عشق... 

 گرفته بود شونیمادر و دختر هم شوخ نیا

بودن  اهیفال رو قبول داشتم اونم س نیا زیچ هیو چه به عشق اونم سه تا سه تا ، من و چه به بچه ، فقط  من

 کل بخت و فالم بود
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رو  انوشیک يدادای، منکه داد و ب شگاهیبرنگردم ازما گهیگرفته بودم د میکردم به صبحونه خوردن ، تصم شروع

 بود یمعن یبهونه ب یرفتنم با بهونه و ب گهیزده بودم ، دبودم ،منکه حرفام رو  دهیشن

 صبحونه اش رو خورد و گفت عیسر یلیخ افرا

 دنبالمون ادیم انوشیپاشو اماده شو االن ک-

 دمیکردم و پرس نگاش

 ؟ انوشیک-

 اتاق تا اماده شه گفت يتو رفتیهمونطور که م افرا

 دنبالمون ادیرو اورده بود گفت م تیکه گوش شبی، د انوشیاره ک-

 لمون ؟... دنبالمون ؟ دنبا  ادیب

 کردیبودم فکر م دهیخونه د يکه تو يو اون صحنه ا شگاهیازما يتو روزید يمنم اره ؟ بعد از دعوا یعنی

 ؟ شگاهیازما گردمیبرم

 گفتم

 امیمن نم-

 ؟ یچ یعنی-

 شگاهیازما امیکال نم گهید-

 برگشت سمتم و گفت افرا

 یگفت يزیچ هی روزیحاال د-

 سمیمیبگم سر حرفم وا يزیچ هیمن -

 که قبول نکرد انوشیک-

 ومدین پکیافرا تو برو بگو ا-

 ییایبهش بگو نم ایبگم ، خودت ب يزیچ تونمیمن به اون سگ اخالق نم-

 فعال شما باهاش برو-

 زنگ زد فونیجوابم رو بده که ا خواستیم افرا

 گفت افرا

 دمی، من مانتو نپوش انوشهیک يوا-
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در و باز  دیبه فکر کردن نبود ، با يازی، ن کردیصبحونه رو جمع م زیداشت م بایتو اتاق ، فر دییو گفت و دو نیا

 کردمیم

 و جواب دادم فونیا

 بله ؟-

 نییپا دییایسالم ب-

 ادیافرا ب گمیاالن م.سالم -

 یافرا ؟ پس تو چ-

 خداحافظ.  مامیمن ن-

 ، دادنیکه پسر راه نم ییخونه دانشجو يتو ، تو ادیرو گذاشتم ، دعوتش نکرده بودم ب فونیا

 دوباره زنگ زد فونیا

 بود ، ی، افرا حق داشت ازش بترسه ، ادم ترسناک انوشِیک دونستمینداده م جواب

 بار دوم هم زنگ زد ، يبرا فونیا

 افرا اومد يصدا

 ؟ هیک نیبب پکیا-

 و برداشتم نفسم و فوت کردم فونیا

 بله ؟-

 اومد انوشیک يصدا

 ییایب یتا اماده ش مونمیمنتظر م نیمن تو ماش-

 شگاهینرفتن به ازما يکردم دنبال بهانه گشتم برا مکث

 ستیمن حالم خوب ن-

هست که حست بده ، حال حست بده  ینبودن ، گاه ینگفته بودم ، خوب نبودم ، همه بد بودنها که جسم دروغ

... 

 ؟ ییخوایم یمرخص یعنی-

 امیامروز نم یعنی-
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حاللت ، جمعه هم که  يدو روزِ بعدش هم کالس دار...  یاصال فردا هم مرخص...  ی، امروز مرخص یاوک-

به قراردادت و تعهدت به گروه عمل  دیسر کار ، باالخره که با ییایب دی؟ باالخره که با یبعد از اون چ... لهیتعط

 یکن

 نداده بودم ، قول داده بودم ، زمزمه کردم یعمل مکردم ؟ منکه قول دیبا

 کنمیبه اونش بعدا فکر م-

 اومد انوشیک يرو بذارم سر جاش ، صدا فونیدوباره ا خواستم

 ؟ پکیا-

 کردم نفس بکشم یسع

و نفس هاش  فونیبه ا دهیبعد صداش محکم تر اومد ،حس کردم لبهاش چسب هیمکث کرد و چند ثان انوشیک

 دهیاسپرسوش شامه ام رو نوازش م يو بو به صورتم خورهیداره م

که با من  ي، حاال خودت باش و خودت و قرارداد هیکیزن هم  ری، حرف زن و ش ستین یکیفقط حرف مرد -

 يداد يکه بهشون قول همکار یکه از محضر برات گرفتم و گروه يو تعهد يامضا کرد

 روش دمیرو کوب فونیا

 دیاز افرا با گفتیراست م انوشیحرفها بزنم ، ک نیداشتن ، فقط من بلد نبودم از ا استیشهر س نیا يادما تمام

 واریدادم به د هیتک فونیکنار ا. رو  استشی، فقط س گرفتمیم ادیرو  استشیس

 شیعسل يو چشما شیشونیپ يبود رو ختهیبلوندش رو ر يهایچتر شهی، مثل هم رونیاومد ب دهیلباس پوش افرا

 ، دادیپوست بزرنزش رو شادابتر نشون م یو رژگونه همونرنگ ییتر کرده بود و رژ هلو هدیرو با مداد کش

 نیموتور ماش ياومد و بعد صدا ابونیبا سنگفرش خ کهاشیو بعد اصطحکاك الست نیماش هیگاز دادن  يصدا

 اول صبح گم شد ياهویه يتو

 میرو نگا کرد گهیو من همد افرا

باشه که از  یغلط يبه تمام فکرها هیبودم راست نباشه و شب دواریکه ام يزیچ هی... از ذهنم گذشت  يزیچ هی

 گذرنیذهنم م

 رو نگا کردم افرا

 فکر کرد کردمیکه من بهش فکر م يزیکنم افرا هم به همون چ فکر

 رو باز کرد و بعد مات گفت یو زد کنار و رفت در خروج من
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 رفت انوشیک-

 دیکردم که افرا پرس سکوت

 ؟ یگفت یبهش چ-

 امیگفتم که من نم-

 ؟ یگفت یچ گهید-

 بگم ؟ یقرار بود چ-

 مییایکه ما نم یالبد گفت-

 گفتم یچ دونمیمن م-

 یکنیم یرو با هم قاط یکه همه چ يگردیکلمات ما و شما م يمناسب برا ي، انقدر دنبال فعلها یدونینه نم-

 بهش زنگ بزن-

 الزم نکرده البد کار داشته-

 خند نشست رو لبم و زمزمه کردم شین

بارش  تونستمیم یبهش و هرچ زدمیاالن زنگ م نیتو بودم هم يمنتظرت هم نموند افرا ، من جا یحت-

 دنبالت ادیکه ب دهیقول م ی، وقت کردمیم

 گفت یعصب افرا

 ؟ يت شدراح يبشنو یخواستیو م نی،هم گهید رسوندیدنبال تو ، منم و هم سر راه م ادیاصال قرار بود ب-

 ما یتو گفت یول-

 یشیچرا خفه نم يدیرو شن یتو که همه چ-

 اومد بایفر يصدا

 خوب حرف بزن پکیافرا با ا-

 گفت یعصب افرا

 یدخالت نکن شهیشما م.  پکیمن و ا نیموضوع ب نیا بایفر-

حرف  ينطوری، چرا باهاش ا شمونیچند روز رو اومده بود پ نیافرا رو نگا کردم ، مادرش بود ، به خاطرش ا مات

 زد
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 فونیمات کنار ا قهی، چند دق رونیتنه به من زد و رفت ب هیبرداشت و  فشویرفت سمت اتاقش ک یعصب افرا

 ؟ فتهیمغزم از کار ب شدی، نم سادمیوا

 نیزم ينشستم رو فونیداده به ا هیتک

 ربع هی قهیده دق قهیدق پنج

 جام بلند شدم از

 بود ومدهین نرویاز اشپزخونه ب بایفر

 زانوش بود ي، سرش هم رو نتیداده بود به کاب هیو تک کاینشسته بود رو سرام بایتو اشپزخونه ، فر رفتم

 کنارش و گفتم نشستم

 بود یعصب-

 زد و گفت لبخند

 کردمیدخالت م دینبا-

مادر  هیو حاال  دمیترسیمادر م یاز اه مادر از ناراحت شهیو صورتش رو نگاه کردم ، پلکاش قرمز بود ، هم برگشتم

 ...که به خاطر دخترش  دمیدیرو م

 کردمیشهر تجربه م نیکه تو ا يبد يتمام حس ها يکردم برا بغض

 بایرفت رو دست فر دستم

 زمزمه کرد بایفر

 تو بود هیکم شب یلیخ یکم هیعاقل بود ،  یکم هیکاش افرا -

 نشست رو لبم ، لب زدم لبخند

 ستمیمن انقدرا هم عاقل ن-

 کننیو بچه هاشون رو ناراحت م دنینشون م تیحساس ادیز یمادرا گاه-

 نه-

 نگام کرد و گفت بایفر

رو هم دوست داشته باشه ازش حرف  ی، کس دونمیدوست داره ، من م یلیافرا تو رو دوست داره ، خ پکیا-

 رو ترك کنه گارشیس نیکن ا يکار هیداره ،  يشنو

 ذاشتیم ری، رو من تاث گرفتینم ریبه روم رو نگا کردم ، افرا ازمن تاث رو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٣٦٧ 

بودن اما کنار  یسرد و دوست نداشتن شهیکف خونه مثل هم يکاینشستم ، سرام بایفر شیتو سکوت پ یکم

 ، زدمیمادر خودم که باهاش حرف نم ي، بو دادیهمه مادرا رو م يهم بو بایبودن خوب بود ، فر بایفر

 ذشت از جام بلند شدم و گفتمکه گ یکم

 رمیبراتون بگ دیالزم ندار يزیچ رونیب رمیمن م-

 تکون داد و گفت يسر بایفر

 مواظب خودت هم باش. نه برو به سالمت -

 تکون دادم و رفتم اتاق لباس عوض کنم يسر

 اومد بایفر يصدا

 درست کنم ؟ يدوست دار ینهار چ-

 گفتم کردمیرو نگا م نهییکه ا همونطور

 من خوش غذام دیافرا دوست داره درست کن یهرچ-

 ، رونیگفت و من لباس تنم کردم و از خونه زدم ب يا باشه

بازدمم  يتو صورتم و من تو کنهیو دودش رو فوت م کشهیم گاریداره س ایدن کردمیخفقان داشتم، حس م حس

 ، دهیسردرد م اروم کردنم بهم يبه جا نشیکوتیو ن کنمیتنفس م گاریدود س ژنیاکس يبه جا

صورتم رو  يو باد بهار شمردمینو شده بودن ، م دیع يرو رو که تو ادهیپ يبود و داشتم سنگفرشها نییپا سرم

 کردیم قیحس ارامش بهم تزر یو کم دادینوازش م

 بمیدستم رو وارد ج... خنک بود و اسمون انگار دلش بدجور گرفته بود  یبود و هوا هنوز کم بهشتیارد اواخر

 گرم شه یکردم تا کم

 کارت خورد هیبه  دستم

 اوردمش رونیب

 نگا کردم قیرو دق کارت

 مانیپناه ، متخصص زنان و زا يزیعز الله

 کارت نیاز ا نمیو ا بای؟ اون از حرف صبح فر کاریچ خوامیرو م مانیدکتر زنان و زا من

 به ذهنم فشار اوردم یکم

 ورده بودمش ؟کارت و داده بود به من ؟ از کجا ا نیا یک
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 شروع به کار کرد مغزم

 و تصادف و دختر شاد و کارت و لوستر روزید

 دهیکم د پیاومد دکتر باشه ، دکتر شوخ و خوشگل و خوش ت یلبخند نشست گوشه لبم ، چقدر بهش نم هی

بهت بگن برو خونه کفنت  خواستنیو عصا قورت داده بودن، همه شون اناگر م ریبودم ، خانوم دکترا همه شون پ

 و تن کن و رو به قبله دراز بکش

 به دکترا داشت اهللا و اعلم یدختر شاد چه ربط نیا حاال

 رو نگا کردم ، سرراست بود ینشون

 شناختمیرو م یکی نیا الاقل

 رفتم سمت ادرس شمردمیو همونطور که قدمهام رو م نییو انداختم پا سرم

 به مطبش دمی، رس دادمیم دی، خسارت هم با دمیدست گل هم خر هیو  ینیریجعبه ش هیراه  سر

 نشسته بود و مجله سالمت دستش بود زیبود پشت م یکه ظاهرا منش یدختر دماغ عمل هی

 و گفتم زیسر م رفتم

 پناه کار دارم يزیبا خانوم دکتر عز-

 دیقرمزش رو باز کرد پرس دیسر تا پام و نگا کرد و بعد سر رس دختره

 اسمتون ؟-

 کار دارم شونیبا ا...  ستمین ضیمر-

 حوصله گفت یمشکوك نگام کرد و بعد ب دختره

 شلوغه یلیاالن خ دینیشیفعال ب-

 گوشه هیتو مطب نبود ، رفتم نشستم  شتریب ضیرو نگا کردم دو سه تا مر اطراف

بعد با دارو  قهیو چند دق رونیب ومدیو بعد م موندیاونجا م قهیچهل و پنج دق یساعت ال میتو ن رفتیم یضیمر هر

 گشتیبرنم گهیو د رونیاومد ب یبعد دوباره م قهیتو و ده دق رفتیم گشتیبرم

 دمیها رو فهم نیکل رفت و امدها هم از

 شده بود 1 کیرفته بود تو و ساعت نزد ضیچهارتا مر بایتقر

 که همچنان سرش تو مجله سالمت بود ، خم شدم سمتش و گفتم یمنش زیشدم و رفتم کنار م بلند

 کشهیهم کارم طول نم قهیدق هیکه من اومدم ؟  دیبه خانوم دکتر بگ شهیم-
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 سرش رو با ناز از رو مجله باال اورد و گفت دختره

 دیگفتم منتظر باش دیچقدر عجله دار-

 گفتم یعصب

 بودم دهییم زاخانوم من اگر زائو بودم که تا االن هفت تا شک-

 قدم به عقب برداشتم هی اریاخت یکه من ب ياز جاش بلند شد طور یعصب دختره

 دیپرس

 اسمتون ؟-

 خودش بوده باشه يمطمئن نبودم کارت برا ی، من حت دونستی؟ دکتره که اسمم رو نم یچ حاال

 من کنان گفتم من

 هیفرمان کی، نزد میبا هم تصادف کرد روزید دیبگ-

 مات نگام کرد دختره

 نگاش کنم يکردم جد یسع

 وگفت رونیبعد اومد ب قهیدق هیتو و  رفت

 داخل دییشما بفرما رونیکه اومد ب ضیمر دیمنتظر باش-

 منتظر موندم واریداده به د هیتکون دادم و تک يسر

 و من رفتم تو رونیکه تو بود اومد ب یضیبعد مر قهیدق چند

 الله است با لبخند نگام کرد و گفتبودم اسمش  دهیکه حاال فهم دختره

 ؟يبه به خانوم ، راه گم کرد-

 و دست دراز شده الله رو گرفتم و الله گفت زیم يرو گذاشتم رو ینیریدهنم و قورت دادم و گل و ش اب

 يدیاونم که نخر... دونه لوستر خواسته بودم  هی؟ من  هیچ نایا-

 ؟ خرمیلوستر هم براتون م-

 پر پشت پرده لخت شو، ب یاوف چقدر رسم-

 گرد شد ، گفتم بله ؟ چشمام

 و گفت دیخند

 نهیمعا امیلخت شو ب. باو  رهیمن چشم و دلم س-
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 نمتونیفقط اومدم بب ستمین ضیمن مر-

 و گفت دیخند

 نمشونیپشت پرده بب رمیمنم م ننیمن وبب انیهمه م-

 نه-

 گهیکسب در امد کنم د دیخب من با-

 با لخت کردن ؟-

 جور هیجور ، ما دکترا هم  هی، دزدا و مغازه دارا  کننیهمه شون لخت م ارنیکه پول در م ییاونا نیبب-

 تکون دادم که گفت يسر

 لحظه صبرکن هی-

 در داد زد سمت

 ؟ انیپو-

 اومد تو یمنش

 دیپرس الله

 ؟ میدار ضیچندتا مر-

 دوتا-

 نهار میکنم که بر تیزیرو و نایبده تا من ا ییچا هیدوست گل منم  نیزود بفرستشون تو به ا-

 دیسمتم و پرس برگشت

 بود ؟ یاسمت چ-

 پکیا-

 رو بفرست تو يبعد ضیمر انیپو... نهار  يبخور معده ات بازشه برا ییدونه چا هیبرو  پکیباشه ا-

 چشم گفت و با احترام رو به من گفت هی دختره

 دییبفرما-

 نهار میبر ییساعت انتظار، کار خانوم دکتر تموم شد و قرار شد دوتا هیو  ییچا هیاز خوردن  بعد

. 

 ؟ دییخواینم يا گهید زیخانوم چ-
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داشت رو به روم بود ، گارسن رو نگا کردم  یفنجون اسپرسو داغ که عطر خوب هیرو از فلفلدون برداشتم ،  نگاهم

 دانشجو هم بود ادیپسر جوون که به احتمال ز هی، 

 هام هیبو بمونه تو ر نیکه ا شدینباشه ؟ م یکه بازدم شدیام ، م هیفرستادم تو ر قیدم عم هیو با اسپرسو ر يبو

 یلب گفتم مرس ریبه عالمت نه تکون دادم و ز يسر

 دادیم ییخوب و اشنا يرفت ، اسپرسو رو برداشتم ، بو پسره

 هیشب یلیکه خ يزیپشت م انوشیمن و ک... شاپ  یاسپرسو اون روز بود ، اون روز تو کاف يمثل بو قایدق بوش

 میبود نشسته بود زیم نیهم

 بشه ، قرار نبود حرفهامون به اونجا برسه ينطورینبود ا قرار

 دیرس یول

 انوشیمن و ک يحرفها

 گذشتیکه تو انتظار م گهید يمثل تمام جمعه ها...  ریبود ، دلگ جمعه

 زنگ زده بود ، گفته بود انوشیاخر وقت ک شب

 میصحبت کن دی، با رونیب میدنبالت بر امیم-

 بودم گفته

 میما حرف نگفته ندار-

 بود گفته

 میتوافق کن ایب-

 بودم گفته

 جنگ زده است يادما يتوافق برا-

 بود گفته

 میصلح نامه امضا کن مییخوای، م میما هم جنگ زده ا-

 بودم گفته

 باشه-

 بود گفته

 دنبالت امیم-
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 گفته بودم-

 امیخودم م-

 گفته بود دوباره

 امیخودم م-

 مخالفت کرده بودم که نفسش رو فوت کرده بود و گفته بود بازم

 نقدر نگران افرا نباش-

 بودم گفته

 فعال. کن  جیادرس رو مس-

بود و رفته گذاشته  انوشیکه ک ي، نگران افرا بودم ،از روز گفتیراست م انوشیرو قطع کرده بودم ، ک یگوش

براش جوابگو نبود  گهید يگاریس ریو ز کردیروشن م شیقبل گاریس شیرو با ات گارشیبود افرا رو به راه نبود ، س

 گارشیس يها ندهتمام دوده ها و ته مو يگذاشته بود دم دستش برا الهیپ هی... 

 دیکشیو م دیکشیو م دیکشیم

و  گاریو س گاریتو اتاق خوابش ، س رفتیغذا بخور گشنه نمون ، بعد م گفتی، م کردیاومد برام نهار درست م یم

 گاریس

 عصر همونروز برگشته بود خونه اش بایفر

... نداشتم  انوشیبه ک ی، حس خوب داشتمیو اروم برم کیبود ، قدمهام رو کوچ یرو خلوت و دوست داشتن ادهیپ

 بود انوشیافرا خوب نبود و باعثش ک

 شاپ یبودم به کاف دهیرس

 داشت یقشنگ یچوب يورود

 شاپ کذاشته بودم یبه داخل کاف قدم

نبود ، من رو هم قال گذاشته بود  انوشیاز ک ي، اطراف رو نگا کرده بودم ، خبر دادیچوب م يشاپ بو یکاف کل

 ؟ فکر کرده بود من افرام ؟

 زنگ زده بود میکه گوش رونیبودم برم ب خواسته

 بود انوشیک

 داده بودم جواب
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 له ؟ب-

 طبقه باالم من

 یدوست داشتن چکیپ يبراق و گلدونها یبودم به راه پله چوب دهیرد کرده بودم و رس يرو از ورود نگاهم

مرد با  هیومثل رمانها  فتمیمطمئن از پله ها رفتم باال ، قدمهام انقدر سست و نامطمئن بود که ممکن بود ب نا

 يو بعدش بعد از کشمکش ها ادیبه وجود ب نمونیاول بنگاه  يو بعد به عشق تو ردمیبگ کهیبدن هشت ت

 لبم يافکارم نشست رو يلبخند برا هی،  میفراوان به هم برس

لوستر بزرگ و غلو  هیبا  یسالن باز چوب هیبه  دمیو تنگ رو رد کردم و رس کیراهرو کوچ هیها که تموم شد  پله

 وسطش قایشده دق

 نشسته بود انوشیک زیم هیپنجره پشت  کنار

 نیاز دارچ یظیغل يعقب ؟ همچنان بو دیبرام کش یصندل هیبرام تکون داد و از جاش بلند شد و  يسر دنمید با

 یخودم تداع يام و محمد جواد رو برا هیبار بفرستم تو ر نیهزارم يبو رو برا نیا خواستیو من دلم نم دادیم

، چرا تو  میمختلف دار يعطر ها ایاندازه تموم ادمها دنهست ، به  ایعطر تو دن یکنم ، با خودم فکر کردم کل

 باشه که الکوست بزنه ؟ يمرد هی دیشهر با نیا

 انوشیک يرفت رو نگاهم

... رو  انایک فیکه گردن نح یهمون...  بستیبود که بهش ساعت م یهمون دست... شده بود  یچیباند پ دستش

 هی یصندل يتا شده بود و کنارش رو ناشی، همچنان است یمشک نیبود و ج دهیجذب پوش یمردونه طوس هی

 کردیم ییبهاره خودنما یکت کتان و شالگردن مشک

 یصندل يرو نشستم

 یلین یو کفش ست اب فیو ک دینازك تنم بود و شال و شلوار سف نیمانتو ج هی خودم

خوش  ویدوست داشتن سمیز کوبمعمول لباسام رو افرا برام ست کرده بود و سر تاپام رو هم پر کرده بود ا طبق

 بوش

 جلوتر دیرو کش شینشست رو به روم ، صندل انوشیک

 لبخند گفت با

 خودت خوش بو تر بود فریجن-
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عطر افراست نه من ، و طبق تمام  سمیکه کوب دونستیم نمی، البد ا زنمیم فریکه جن دونستی، م دونستیم

 زنهیمنظور نم یرو ب یحرف چیه انوشیبودم که ک دهیچند ماه فهم نیتو ا اتمیتجرب

 ارمیحرف نزدن بهونه نبودنش رو ب ينداشتم که برا یلینزده بودم ، وک یحرف

 دیکه سکوتم رو دبد پرس انوشیک

 ؟ چی؟ ساندو ییقهوه چا يخوریم یچ -

 آب-

 خدمت باال برد شیپ يبرا یتکون داد و دست يسر

 دیخدمت پرس شیرو داد و بعد از رفتن پ سفارشها

 ؟ گهید میکنیم ارتتیز شگاهیفردا باالخره تو ازما-

 ، اروم گفتم شدیم یداشت ، خواننده خوب یزنگ دار قشنگ يصدا

 رمیو م کنمیکارم و م امیم-

 زد لبخند

 یرفتیو م يکردیقبال هم کارت و م-

 کردمی، به وسواساتون هم توجه م دادمیهم گوش م اداتونیقبال به داد و فر-

 دیتکون داد پرس يسر

 من انقدر ترسناکم ؟-

 دینگفت ترسناک یکس-

 ترسناکه یعنی رهیاندازه از ادم فاصله بگ نیبه ا یکی...  یکه ترسناک گهیادم نم يتو رو یکس

 نیهم میدوتا همکار باش خوامیفقط م رمیگیمن از شما فاصله نم انوشیاقا ک-

 به خاطر افرا ، يریگیفاصله م يدار-

 حرف بزنم که گفت اومدم

 لحظه اجازه بده حرفم و تموم کنم بعد هی-

 کردم و ادامه داد سکوت

گوشه چشمت به افراست ، من  هی یزنیبا من حرف م یسمت افرا ، وقت رهیسمتت نگاهت م امیم یمن وقت-

عقب و افرا  ینیشیتو رو ، تو م... برسونمت  خوامی، من م فهمهینه ، چون افرا م یگیدنبالت و تو م امیب خوامیم
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افرا دوست ، افرا  يوبرا یکنیه راننده می، تو من و برا خودت  يدیاجازه رو بهش م نینار دست من ، تو اجلو ک

تا بناگوشش  ششین ی؟ چرا افرا وقت ستیحواسش به تو ن زنهیبا من حرف م یمثل تو ، چرا افرا وقت هیکیهم 

،  یکینه اون  یکی نینداره ، نه افرا نه ا یبه تو ربط ایدن نیکدوم از مردم ا چی؟ درد ه ستیبازه نگاهش به تو ن

 نه مسئولته نه صاحبت متهی، افرا هم نه ق یستین یاحدالناس چیو عشق بچه گونه ه يتو مسئول خاله زنک باز

 گفتم اروم

 افرا دوستون داره-

 دوننیو کلِ شهر م نیا-

 نگاش کردم که ادامه داد مات

 ارهیر تو هم ببال رو س نیخودش رو انگشت نما کرده نذار ا-

 زنهیکه عاشقشه خوب حرف م یو درباره کس کنهیادم الاقل حرمت عشق و حفظ م-

 يحرکات افرا رو به پا ي، اگر حرمت و احترامش رو درك کرده بود يبار تجربه کرده بود هیاگه عشق و -

 یذاشتیعشق نم

 بهتر یلی، خ دمشیمن بهتر از شما فهم-

 مونهی، عشق با ادم م ییاالن تنها گهیاطالعات من م یا ؟ ول-

 ، عشق که مونهیتن ادمم تا اخر باهاش نم-

 ،عشق نبوده يکه تو تجربه اش کرد یاون-

 کنار دیزود قضاوت کردناتون رو بذار نیا شهیم بایشک انوشیک ياقا-

 روشنم کن-

 خوشبخت کنه تونهیرو م یافرا هر کس-

 زد و گفت پوزخند

 ستین ی، زن عقد و عروس هی، زن سرگرم هیرختخوابه ، زن دوست، زن  ستین یافرا زن زندگ-

 چرا ؟-

 مرد هی.  گمیچون من م-

 ؟ یانتخاب کن یزندگ يزن رو برا هی شهیباعث م یچ-

 زایچ یلیخ-
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 ، انوشیهم مقابل ک یبستن هیمخصوص گذاشته شد رو به روم و  یو بستن یاب معدن يبطر هی

 گفتم

 خواسته بودم یمن فقط اب معدن-

 صلح نامه ینیریرو هم من خواستم ، ش نیا-

 میرو امضا نکرد يزیهنوز چ-

 میکنیخودمون امضا م نیرو ب زهایچ يسر هیامروز -

بحث ازدواج  يگلوم خشکه خشک شده ، من برا کردمینزدم ، اب رو باز کردم و ازش خوردم ، حس م یحرف

و  ارهیکم ب انوشیبار ک نیاول يدوست داشتم برا یلیخ کردمیحاال که داشتم بحث م یساخته نشده بودم ، ول

 بگه اره،

 گفت انوشیک

 یگفتیم یداشت-

 کردم و گفتم يفکر

 رفت ادمیحرفم -

 زهایچ یلیمن جواب دادم خ یانتخاب کن یزندگ يزن رو برا هی شهیباعث م یچ يدیپرس-

 دمیاب رو بستم و نامطمئن پرس يبطر در

 افرا کدومش رو نداره-

 داره ؟ یچ-

 ، خانواده دار ،خوشگل ،کدبانو لکردهیدختر خانوم تحص هی-

ادم  يبرا ینه کل خانواده اش ، خوشگل کنمیم ی،درباره خانواده من با زنم زندگ کننیم لیاالن همه تحص-

 خدمتکار ساده هم بلده هیرو  يو کدبانوگر مونهینم

 مالکه ؟ ایبپرسم چ تونمیم ستیمالك ن نایاگر ا-

 کدومشون رو نداره چیدختره به ه نیو غرور که ا اتیاخالق-

دانشگاه دورش پر از دختر بود و  می، کل تا زدیحرف م اتیداشت از اخالق انوشیخند نشست گوشه لبم ، ک شین

 هست یچ دونستینم یکه حت زدیحرف م یاتیاز اخالق... بار کامل داشت  هیخونه شون  نییطبقه پا

 دیاشاره کرد به لبم و پرس انگشتش
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 ؟ هیچ يپوزخند برا نیا-

 خند شین-

 ؟ هیچ يخب برا-

 رو بدونم اتیاز اخالق فتونیدوست دارم تعر یلیخ-

 دیپرس

 ؟ یتا االن خواستگار داشت -

 ، پس نگاش کردم دمیترسیاز ادامه سواالش م یبراش نداشتم ، بله خواستگار داشتم ، ول یجواب

 داد ادامه

 ؟ يصحبت کرد ییشون تنهابا چندتا-

که باهاش صحبت کردم اسمش نشست تو شناسنامه ام و خودش شد  يخواستگار نینگاش کردم ، اول بازم

 سرم ، شد عشقم هیسا

 داد ادامه

 زهینه ، که دوش ای یرفت ينه ؟ که مسافرت مجرد ای یدوست پسر داشت دنیچند تا از خواستگارات ازت پرس-

 نه ؟ ای يا

 دیاز قبل پرس تریجد ینگاش کردم کم بازم

 نه ؟ اینه ؟ که پسرن  ایرفتن  ينه ؟ مسافرت مجرد ایکه دوست دختر داشتن  يدیتو از خواستگارات پرس-

 دیپرس ینزدم عصب یحرف

 ؟ يدیچرا جواب نم-

 دیمنتظرم به تهش برس-

 توئه مونث يبرا... منِ مذکر نه  يبرا...  شنیم فیدختر تعر يبرا اتیکه اخالق نهیتهش ا-

 ؟ شنیم فیدخترا تعر يچرا برا-

 کردن نییرو هم مردا تع نتید اتیرو شرع نتیکشور رو مردا نوشتن ، قانون د نیچون قانون ا-

 گاه چونه اش هیو دستاش شدن تک زیداد به م هیکرد ، ارنجش رو تک مکث

 مردمک چشمام رو نشونه رفت قایرو دوخت به چشمام ، مردمکاش دق نگاهش

 دیپرس
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 بندیمن پا یکنی، چون فکر م نمی؟ اصال صبر کن بب شیریگیکه برام لقمه م بندهی؟ پا بندهیپا اتیافرا به اخالق-

 ؟ يدیم شنهادیافرا رو پ ستمین اتیبه اخالق

 تکون دادم یبه نشونه منف يسر

 گفت

 حرف بزن ، چرا افرا ؟-

 چون دوست داره-

 دیخند زد و پرس شین

 ؟ شهیم یز دوست داشتن چوسط سهمم ا نیمن ا-

 دوست داشت شهیافرا رو راحت م-

 حله ؟ یتمومه ؟ همه چ یعنیدوست داشته باشه  یکیاگه تو رو هم -

 شمیمتوجه نم-

که  یگی؟ بهش م یزنیباال م نیرو دوست داشته باشم برام است یکیدوست داشت ، اگر  شهیمن و هم راحت م-

 داره ؟ ی، کار و زندگ پهیکرده ست خوش ت لیخانواده داره ، تحص هیپسر خوب انوشیک

 نشست رو لبش و دامه داد لبخند

 خودش ؟ يبرا هیکه مرد یگیبهش م-

 لب زدم مات

 خواهرانه دییاگر بخوا-

 تو حرفم و گفت اومد

 یگیدوستانه بهش م... من خواهر دارم -

 تکون دادم يسر

 و گفت زیرو م یکرد به بستن اشاره

 شهیاب م تیبستن-

 کهیت انوشیک ي؟ من چرا اونو برا سوزونمیاصال من چرا برا افرا دل م...  شدیرو نگا کردم ،داشت اب م یبستن

به  انای؟ ک انایاست ؟ ک کارهیوسط چ نیا انایبرم صحبت کنم ؟ پس ک دیچرا با انوشیک ي؟ اصال برا میریگیم

 رفته بود ، ادمیکل از 
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 دمیپرس اروم

 خوبه ؟ انایک-

 تکون داد و گفت يسر

 رو بخور تیبستن-

 و گفتم زیرو م یرو دوختم به بستن نگاهم

 میهنوز درباره صلح نامه صحبت نکرد-

 میفقط مهرش رو نزد میصحبت کرد-

 فهممینم-

داشت ، منم سر تو  ینخواه يکار هیو به رفتار من با بق يدیکارت رو درست انجام م شگاهیازما يتو ییایم-

 ، زنمیداد نم یکی

 نینکرد يکار نیتا االن هم همچ-

 يچون کارت رو درست انجام داد-

 با گذشته کرده ؟ یاالن چه فرق-

 يدی، کارت رو هم انجام م یزنیباال م نی، برام است يریگیمن لقمه نم يافرا رو برا گهیتو د-

 نگیشده ر شگاهیهم حس کنم اون ازما گهیبار د هیکنار ؟ من  دیرو بذار يمسخره باز شهیم بایشک ياقا-

 ذارمیبوکسِ شما پا توش نم

، تو من و  ستین يزیچ يدیو من شن انایکه از ک يا مهینصفه ن يزای، اون چ یدونینم یچیمن ه یتو از زندگ-

 گهی، م یکنیقضاوت نکنم و قضاوت م یگی، م هیبوکسم چ سهیمن کجاست و ک نگیر یدونی، نم یشناسینم

 يبر دی، با زایچ یلیخ دنیمفه يبرا یکی، کوچ پکیا ي، تو بچه ا یزنیعجوالنه حرف نزنم و عجوالنه حرف م

 هیچ یزندگ یتو جامعه تا بفهم

 و بعد گفت یکرد ، طوالن مکث

 ...، بچه  یبمون ، ساده ، دوست داشتن ينطوری، هم هیبه چ ینرو تو جامعه ، نفهم چ یول-

 مکث کرد بازم

 ، لب زد خوردیکم تکون م یلی، چشاش تو چشام زوم بود و مردمکش خکرد  نگام

 و بخور تیبستن-
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 یتموم کردن بحثمون شروع کرد به خوردن بستن يبرا خودش

 گفتم اروم

 من بایشک ياقا-

 تو حرفم اومد

 من اسم دارم-

 من دوس ندارم با اسمتون صداتون کنم-

 باهام راحت باشه نهیشیکه رو به روم م یمن دوست دارم کس-

 شهیم فیتعر يا گهیاز نظر من طور د یراحت-

 میو نظرات هم احترام بذار دیبه عقا ایب-

 از جام بلند شدم...میبرس يا جهیانگار قرار نبود به نت.  رینخ

 اومد سمت دستم دستش

 گفتم یعصب

 ؟ دیو بکن نکاریا دییخوایکه م دیمطمئن-

 و از جاش بلند شد و گفت زیداد به م هیرو تکرو هوا ثابت موند ، همون دستش  دستش

 یلب نزن شونیچیو به ه یمهمون يکه بر نهینخوردنت رو ترك کن ، مثل ا یعادت قهوه نخوردن و بستن نیا-

 ؟ یفهمیم...  نهی، توه

 به منه نیتوه نمیا... اومدم  خودیراه رو ب نهمهیا کنمیفکر م-

 ؟ رمیاز مخضر برات بگ گهیکاغذ د هی؟  ياومد خودیب یبگم که فکر نکن یبگم حاال ؟ چ یبهت چ-

 دینکن تیرو اذ یشکیکنار و ه دیوسواستون رو بذار-

 سازمیام رو رو اما و اگر ها نم ندهیقبال هم گفتم من ا-

 به دستش کردم و گفتم يا اشاره

 کشهیوسواستون شما رو م-

 هگم نشونیکه وسواس ب ادهیانقدر ز کشهیکه من و م ییزایچ ستیل-

 زد و ادامه داد لبخند

 دید نشونیبشه شما گفتن تو رو ب دیشا-
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 می، هر دو سر پا سکوت کرد نییو انداختم پا سرم

 دیسکوت رو شکست و پرس نیا انوشیک

 ؟ يدار ي؟ کار يبر ییخوایم یچ يبرا-

 افرا گفته زود-

 دیپرس یعصب

 ؟ ییخوایم یخودت چ-

 برم خوامیمن ؟ م-

 چرا ؟-

 خلوت ابونایو خ شهیداره ظهر م-

 رسونمتینترس خودم م-

 برم خوامیهنوزم م-

 کت و شالگردنش يرفت رو دستش

 گفتم عیسر

 برم ادهیپ خوامیم-

 امیم ادهیمنم باهات پ-

 دی، پرس کمیدور گردنش اومد نزد دیچیشل پ یلیبه تنش و شالگردنش رو خ دیکردم کتش رو کش نگاش

 نکنه مشکل منم ؟-

 تکون دادم و گفتم يسر

 نتونیماش یول. نه -

 دستش اشاره کرد به راهرو و گفت با

 میبر-

 زدنیبود ، افکارم داشتن دارم م نی، سرم سنگ سوختیسخت قورت دادم ، کل گلو و مغزم م یلیدهنم رو خ اب

 بستنیو راه گلوم رو م
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...  میشاپ خارج شد ینخورده مون رو حساب کرد و بعد از کاف يها یپول بستن انوشیو ک نییپا میپله ها رفت از

 قیحس خفقانه رو بهم تزر گهیو هزارتا اگر د دیدیاگر افرا ما رو با هم م دنیدیاگر تو کوچه ما رو با هم م

 کردنیم

 شاپ پارك شده بود افتاد یکاف يتر از ورود نییکم پا هیکه  نشیبه ماش نگاهم

 گفتم

 میبر نیبا ماش-

 خورد به صورتم و گفت نفسهاش

 یطیو تحت هر شرا شهیهم... بمون  یزنیکه م یسر حرف-

 نتونیماش یول-

بدون فکر افرا و ... دور از خونه تون ...  میبود نیکه تو ماش ینفرم ، مثل وقت هیبار صد هزارم من  يبرا-

 احساس بچه گونه اش

 نکهیو ا ياشاره شما بود ياسم ها يدر کار نبود وگرنه هنوزم ، تو ياون موقع اسم اشاره ا-

 ؟ یچ نکهیو ا-

 بودم ،گفتم شی، نگران دست تا شده و زخم نییو انداختم پا سرم

 میبر-

 هیکه  يکردیحس م یداشتیباهاش قدم برم یداشت ، وقت یشروع کردم به قدم برداشتن ، حس خوب کنارش

وز هم هن نشونییکه کنارش بودن و بار طبقه پا یرنگ و وارنگ يمرد کنارته و جات امنه ، با وجود همه دختر ها

 هیگفت دوست داشتن شدیم...بود  فرادود کردن ا گاریپشت س گاریس لیدل نکهیبا وجود ا یقابل اعتماد بود ، حت

 دیراهمون طول کش شتریب ای قهیدق چهل

 در اوردن يراه اسمون شروع کرد به باز يها وسط

 رو روونه سرمون کرد بارونش

 کم یلیخ

 شیدوست داشتن يبا قطره ها قهیبار تو هر دق کی دیحد نم زدن و نوازش صورتمون شا در

رو به وجود  یو معجون دوست داشتن شدیم یقاط انوشیک نیدارچ يخاك نم خورده با بو يبود ،بو یخوب حس

 اوردیم
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، قدمهام که جون  شدیقدمهاش سست م شدنیاومد ، قدمهام که سست م یهمقدم با من راه م انوشیک

، فاصله اش رو دوست داشتم ، نه اونقدر کم که شونه ام بخوره به  گرفتیاون هم جون م يقدمها گرفتنیم

 ن هم حساب شده بودیمثل تمام حرفا و رفتارش ا... نفهمه من همراهشم  یکه کس ادیشونه اش ، نه اونقدر ز

 میسادیدر وا يبه در خونه ، جلو میدیرس

 بگم ، لب زدم یچ دونستمینم

 یمرس-

کت خوش دوخت جذبش  يکتش ، چند تا لک کم رنگ اب رو يسر شونه ها يزد ، نگاهم رفت رو لبخند

 کردیم ییخودنما

 گفتم اروم

 دیشد سیخ-

 شدن با ابِ بارون ،غسل توبه است سیبشه گفت خ دی، شا هیبارون نعمته ، اب پاک-

 و گفتم نییو انداختم پا سرم

 دعوتتون کنم که تونمیهنوزم نم-

 تو حرفم و گفت اومد

 یکنیم يخوب کار-

 اومد باال ، مردمکاش بازم زوم چشمام شدن ، گفت سرش

 دارید دیبه ام-

 براش تکون دادم يسر

 قدم برداشت به عقب هی

 گفت

 يداد یقول هیبهم -

 ؟ یچه قول-

 یبگ یکیجمله ها رو به  يسر هیدوستانه -

 تکون دادم و گفتم يسر

 سر قولم هستم-
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 دیپرس

 ؟ ادتهیجمله ها رو -

 ادمهی-

 دیبرداشت به عقب و پرس گهیقدم د هی

 بودن ؟ ایچ-

 دیدار یخانواده دار ، خونه و زندگ لکردهی، تحص دیهست یکه ادم خوب-

 زد و گفت لبخند

 چند بار به خودت بگو-

 از سر ندونستن تکون دادم ، نگاه براقش مهربون شد يسر

 تکون داد و گفت يسر

 برو تو-

 داره یکار و زندگ هیو به جمالتش فکر کردم ، که پسر خوب سادمیدر وا يو من جلو رفت

 زنگ در باز شد ينرفته رو دستم

 راهرو شدم وارد

 رو باز کردم در

 دود گم شده بود يتو ییرایپذ

 خونه رو هم باز گذاشتم يرو پشت سرم بستم ، تمام در و پنجره ها در

 رو صدا کردم افرا

 کردم داشیاشپزخونه و باالخره اونجا پ رفتم

 گارشیس یخال مهین یو قوط ییظرفشو دیسف نتیداده بود به کاب هیسرد ، تک يکایسرام يبود رو نشسته

 و دوده گاریکنار دستش پر از ته مونده س الهیکنارش بود و پ

 یتو حرکاتم و عصب ختمیکه امضا نشده بود رو ر يشاپ و صلح نامه ا یرفتنم به کاف خودیاز ب تمیعصبان تمام

 رفتم سمت افرا

 رو از دستش گرفتم و تو دستم فشردم گارشیس

 کردم کف دستم سوخت حس
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 کردیافرا خودش رو نابود م نکهیاز ا...  سوختیم شتریدلم ب... نبود  مهم

 و اب رو هم باز کردم روش نکیروبرداشتم پرت کردم تو س گارشیس یو قوط الهیپ

 گفتم یعصب

 ؟ يخوریم یچه گه يدار-

 به اصول و ادب ؟ دیمق پکیبودم ؟ من ؟ اداده  فحش

 هم فشار داد و گفت يرو محکم رو سشیخ يپلکا افرا

 گم شو تو اتاقت پکیا-

 زدم داد

حالم ازت به هم  نیاز ا شتریکارت رو اونجا انجام بده ، گم شو برو تو اتاقت تا ب هیتو گم شو بر و تو اتاقت و بق-

 نخوره

 تکون داد و گفت يسر افرا

 من و بذار به حال خودم-

 يدی، به حال خودت گذاشتمت که خونه رو به گند کش گهید یتو حال خودت-

 امروز هی-

 تو حرفش رفتم

 ؟ هان ؟ جواب بده یکنیم کاریچ يدار يبا خودت فکر کرد-

 زد و با هق گفت هق

 خسته ام-

 زدم داد

 به درك-

 دمیبر-

 ؟ یشی؟ خوب م شهیرفع م تیخسته گ یبکش کاری؟ س یکه چ-

خالص ...  شمیکم کم ذره ذره دارم تموم م کنمیبکشم حس م گاریس...  شهیکه بکشم کامم هم تلخ م گاریس-

 شمیم

 ؟ یخودت و بکش ییخوایم-
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 زد داد

 اره-

 برداشتم و پرت کردم جلوش و گفتم یکارد از تو جا قاشق هی

بکش و خودت و خالص کن ، نه خودت و زجر بده نه من و نه مادر بدبختت و نه  ییهویبکش ، باچاقو ، -

 پدرت رو

 زد زار

 خوادیهنوزم من و نم انوشیک-

 ؟ یکشیخودت و م يدار انوشیبه خاطر ک-

 برداشتم و پرت کردم جلوش و گفتم یچاقو از تو جا قاشق هی

 ص کن ، مردونهبا چاقو خودت وخال دهیپسره کارد جواب نم هیاگر به خاطر -

 با هق هق داد زد افرا

 ؟ کشمیخودم و نم يفکر کرد-

شد ، اصال  فیبود ح یچه دختر خوب گهینم انوشیک یبدون اگر خودت وکشت یول.  گهیبکش د گمیمنم م-

 رهیگیبرات مراسم م ی؟ کس رهیکیبرات عزا م یکس يفکر کرد یچشاش هم تر نشه ، اصال خودت وبکش دیشا

و  گنیبه درك م هیهم  وناا گهیبود ، د انوشیکه به خاطر ک گمی، به اونا هم م شنین که له م؟ مامان و بابات

 حاال خودت و بکش...  شونیسر خونه و زندگ رنیم

 پس زده شدن نیداره ا يچه حس بد یدونیتو چه م یلعنت-

 نی، اما ا هیچه حس مزخرف دونستمیخودم فکر کردم دوست پسرم پسم زد ، شوهرم پسم زد ، پس خوب م با

 هیپس زده شدن چ دونستی، اون هنوزم نم دونستینم يدختر ناز ناز

 و گفتم نتیدادم به کاب هیتک

 با چاقو خودت و خالص کن ست،یراهش ن دنیکش گاریس گمیبازم م-

 زد داد

 ؟ یکنیم کمیچرا تحر-

 نمیدوست دارم جزئتت رو بب-

 نمک رو زخمم نپاش يدینم میکم من و بفهم ، دلدار هی یلعنت-
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 بود ارزشش رو نداشت شمیاخر یاگر حت ی، ول ستین ایدن نیشهر و ا نیدانشگاه و ا نیتنها مرد ا انوشیک-

 خوادی، چون من دوسش دارم ، چون من و نم خوامشیداره ، داره چون من م-

 زد زار

؟  خوادیرو م یرتر از من ؟ اصال کخوشگل تر از من پولدا خوادیرو م یبهتر از من ؟ ک خوادیرو م یک انوشیک-

 ؟ خوادیرو م یکس

باال بزنم ، که چندتا جمله رو تکرار کنم و  نی، که به من گفته براش است خوادیرو م یکیبگم که  تونستمینم

 دی، من و با کردیم يکار دی؟ با اون دختر نبا کردیم کاریبا اون دختر چ گفتمیبگم ، اگر بهش م یکیدوستانه به 

 که قرار بود با دختره حرف بزنم ی، من کشتیم

 زدم لب

 ریپاشو برو دوش بگ-

 کرد زمزمه

 ؟ يبود انوشیبا ک-

 انوشیک يکه لباسام و عطرم رو برا دونستی، م رونیبرم ب انوشیکه قرار بوده با ک دونستی، م دونستیم پس

موهام و درست کرد و عطر  رمیوش بگرو برام انتخاب کرد ، بازم مجبورم کرد د نهایبازم بهتر یول...  کنهیست م

 کرد یخوش بوش رو روم خال

 کردم زمزمه

 اره-

 ؟ امیتعارف نکرد که منم باهاتون ب یحت-

 بود يبحث کار-

 کنمیمنم براش کار م-

 ارزشش رو نداره انوشیافرا ک-

 داره یچرا ول یدونیتو نم... داره -

 یمرسیبه خدا بهش ن یرسیبهش نم یخودت و بکش-

 نم من و بخوادک کاریچ-

 کرده بود سیرو خ کایپر شده بود و ابش سرام نکیکنارش ، س نشستم
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 زدم لب

 اون دانشگاه پره پسره-

 ستین انوشیک یِکدومشون به آس چیه یول-

 یرد ش انوشی،اگه از ک شهیم دایپ يبگرد-

 نه ؟ انوشیچرا ک-

 بهتر از اونه اقتتیچون تو ل-

 اروم گفت افرا

 یشیم سیپاشو خ-

 ختیزدم و اشکم ر لبخند

 گفتم

 رو دوست ندارن يگاریس ي؟ مردا دخترا یو ترك کن گارتیس ییخواینم-

 و گفت دیخند تیاز رو عصبان افرا

 اش دهیدنبال افتاب مهتاب ند رنیم ارنیهم باال ب ي، هر گند خوانیهم باشن خانوم م یمردا هر گه-

 نهار درست کنم ریپاشو دوش بگ-

 باال و گفت دیرو کش دماغش

 برات نهار درست کردم-

 میغذا بخور ییمنم غذا رو گرم کنم ،دوتا ریباشه پاشو دوش بگ-

 نه ؟ ای؟ حالم خوبه  کنمیم کاریکه چ دی؟ پرس دیاز منم پرس انوشیک-

 اش رو اروم نوازش کردم و گفتم شونه

 ریپاشو دوش بگ-

 مونهی، منتظر من نم کنهیمن و به قهوه دعوت نم ، زنهی؟ به من زنگ نم خوادیمن و دوست نداره ؟ من و نم-

 دیکرد و پرس نگام

 خوندم ، من از تو سرترم اره ؟ کیام ، ژنت یمن از تو خوشگلترم اره ؟ من تهران-

 اره-

 خوادیمن و نم انوشیک-
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 و قورت دادم و گفتم بغضم

 خوادیبه خدا من و نم-

 هان...  خورمیبه کالسشون م شونپیمن خوشگلم اره ؟ به ت...  رونیب رهیبا تو م یول-

 ریحاال پاشو دوش بگ... اره اره -

رو گرفته بودن ، برشون  فونیراه س گارایس... از جاش بلند شد و رفت سمت حمام ، منم از جام بلند شدم  افرا

 تو سطل زباله ختمشونیداشتم و ر

 وونهیدختر به خاطرت داره د هیکه  يدار یچ انوشی؟ ک ی؟ خوشگل تر ؟ تهرون کردیفکر م یبا خودش چ افرا

 يندار. نه .  ي؟ ندار ي؟ اخالق ؟ دار يدار يزی؟ اصال چ شهیم

 اومد رو زبونم يوا هیفقط  انوشیک ياوردن حرفها ادیبه  با

،  نهیتو رو نه که نب انوشیکنم ؟ چطور بگم که ک يخواستگار انوشیک يرو برا یکیبه افرا بگم که قرار  چطور

سهمش از  کنهی؟ چطور بگم که فکر م ستین بندیپا اتیغرور نداره به اخالق گهی، م ادیزت خوشش نم، ا خوادینم

 فراتر از خواسته شدن از جانب توئه ؟ يزیدوست داشتن چ

 خشک کردم یعصب یلیرو برداشتم و اب اشپزخونه رو خ یط

 که دسته اش شکست دمیکش کایسرام يرو انقدر رو یط

 رو انداختم کنار و خودم نشستم وسط اشپزخونه یط

، دلم عطر  خواستیرو م اطمونیح ي، درختا خواستیرو م ایلی، دلم ا خواستیدلم خونه مون رو م... کردم  بغض

 خسته شدم یدرس از همه چ نیاز ا نکاریبچه گونه از ا يعشق باز نی، از ا خواستیمامانم رو م

 جام بلند شدم از

 تو اتاقم رفتم

 انوشی، ک خواستشیبود به گلوم ، چقدر افرا م دهیرو از تنم در اوردم ، بغض سفت وسخت چسب سمیخ يلباسا

، گفته  بندهیپا اتیدختر نه غرور داره و نه به اخالق نیگفته بود حس بچه گونه ، عشق بچه گونه ، گفته بود ا

 يریگیافرا رو برام لقمه م ستمین بندیپا اتیبود نکنه چون به اخالق

بود  ی، ک خواستشیم انوشیبود که ک ی، ک دمیرو چ زیدست لباس تنم کردم و برگشتم سمت اشپزخونه و م هی

 ؟ گفتیهم نم انایبه ک یدوسش داشت ؟ که حت انوشیکه ک

 فکر کردم انوشیک يحرفها به
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خودم تکرار  يچند بار برا دیبا... داشت  التیشده بود برا خودش خانواده داشت تحص يبود مرد یخوب پسر

 شدمشیتا حفظ م کردمیم

 ؟ گفتمیرو بهش م نایا دیبود که با یک

خودش کرده  یعشق يباز یمن و قاط انوشیو ک خواستشیم مییکرده بود ، همخونه ا يباز یمنم قاط انوشیک

 بود

 اومد اشپزخونه داسشی، افرا با تاپ و شلوارك کوتاه اد دمیرو کامل چ زیم

 بهتر از افرا ؟ خوشگل تر از اون ثروتمند تر از اون خواستیرو م یواقعا ک انوشیک

 کار خودمون یپ میو هر کدوم رفت میرو خورد غذا

. 

. 

. 

 دمینفس سر کش کیخوش بوم رو  اسپرسو

 داشت يریدلپذ یتلخ

 ؟ میکه ما ادما شکالت تلخ رو اسپرسو تلخ رو دوست داشت شدیم یچ

 میدینالیروزگار م یو بعد از تلخ میردکیادما با دست خودمون کاممون رو تلخ م ما

 بلند شدم زیپشت م از

 رو حساب کردم اسپرسوم

فرار کنم  خواستمیم... و من ؟ ...  خواستیبچه م هیو پدرش ازم فقط  گرفتیتو شکمم داشت شکل م نیجن هی

 کنم یگوشه بدون فکر زندگ هیکه داشتم دست بکشم و برم  ییزهای، از تمام چ

 ؟ کردمیکنم االن چرا داشتم فکر م یاگر قرار بود بدون فکر زندگ اصال

 خواستمیرو که زن داشت رو م يمونده بودم ، چون مرد یزندگ نیکنم ، چون من تو ا هیخودم و توج خواستمیم

 به کلمه هوو فکر نکرده بودم قیوقت انقدر عم چیه

 و و ه

 نیبودم ، اون اومد تو ا شیتم که من هوو نبودم ، من اولبار صد هزارم به خودم گف يبود ، برا یمعن یب چقدر

 یزندگ
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 یرسم ریو من غ یاون شد رسم یول

 هوو

 ؟ يا غهیص بچه

 بچه ام ؟ ي؟ برا خواستمیارث م... برهینم یاز پدرش ارث يا غهیص يدر کار نباشه بچه  يبودم اگر شاهد دهیشن

خانواده ام رو  ياعتماد ی، من ب خواستمینامه داشتم ، من فقط بچه ام رو نم غهیشاهد داشتم ، من ص من

پشتم بود رو داغون و  شهیرو که هم یبود اگر کوه ي، نامرد خواستمیرو نم ایلیمن خورد شدن ا...  خواستمینم

 کردمیله م

 زنگ زد میگوش

 الله بود شماره

 دادم رد

 خواستمیالله رو هم نم یحت االن

 خوب قبل از افتادنم تو چاه يخوبم رو ، روزا ي؟ خاطراتم رو ، گذشته ام رو ، روزا خواستمیرو م یچ پس

. 

. 

. 

 ، تنها شگاهی، صبح زود رفته بودم ازما میخرداد بود اواخر

کتاب و  چیبود و من ه کیدرس خوندن ، امتانات نزد يکارام رو تموم کنم و بعد برم کتابخونه برا خواستمیم

 مل نخونده بودمرو کا يجزوه ا

 شده بودم خکوبیرو که باز کرده بودم م شگاهیازما در

 بود دهیبود دراز کش نیرنگ که مخصوص مراجع یاب يها یچند تا از صندل يرو انوشیک

 سرش ریولو بودن و کتش ز نیزم ياسپرتش رو يها کفش

 قدم رفته بودم جلوتر چند

 شیشونیپ يبودن رو دهیچسب موهاش

 وار گفته بود زمزمه

 ؟ ییتو پکیا-
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 قدم رفته بودم عقب هیخواب باشه ،  کردمیخورده بودم ، فکر م جا

 بودم گفته

 کارام رو خواستمیم-

 قورت داده بودم مهیحرفم رو نصفه و ن انوشیبلند شدن ک با

 نگام کرده بود و گفته بود انوشیک

 بام ؟ ییایبا من م-

 نگاش کرده بودم و مات نییدهنم رو فرستاده بودم پا اب

 خم شده بود و کفش هاش رو پاش کرده بود و کتش رو تو چنگ زده بود و گفته بود یهصندل يرو انوشیک

 بار هی نیفقط ا-

 نگاش کرده بودم بازم

چشم کود افتاده اش شده بودم ، حس کرده بودم  يبود ، تازه متوجه پا سادهیجاش بلند شده بود و روبه روم وا از

 چقدر داغونه

 زده بودم لب

 ؟ یشما خوب-

 زده بود و گفته بود يا مهینصفه و ن لبخند

من  ینفر بدم ، فقط زندگ هیفقط من  ایتو دن... نفر  هیمن  نی، هم ستمیخوبن ، من خوب ن ایدن يهمه شماها-

 زنهیلنگ م گهید يجا هی کنمیجاش رو درست م هی، که تا  شهی، که درست نم زنهینفره که لنگ م هی

 بود دهیپرس قیکرده بود دق نگام

 بایشک انوشیک... ، من  دمیمن بر... ؟  یخسته ش تیشده از لنگ زدن از درست کردن و خراب شدن زندگ-

 تکون داده بود يخند زده بود وسر شین

 بودم گفته

 دکتر ؟ میبر-

انقدر خوبه ؟  دنتینفهم نی؟ و چطوره که ا یفهمیو تو نم فهمنیم ایچطوره که همه دن...  یفهمیتو هنوزم نم-

 انقدر دلچسبه ؟

 ؟ ستیحالتون خوب ن-
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 زده بود و گفته بود پلک

 بام میبر-

 افتاده بود سمت در راه

 جام تکون نخورده بودم ، برگشته بود سمتم از

 بود دهیپرس

 ؟ ییاینم-

 تکون داده بودم يسر

 بود گفته

 میگردیزود برم-

 زده دنبالس روون شده بودم بهت

 حرفها بود نینگفته بود ، داغونتر از ا یچیه انوشیبودم و ک عقب نشسته بازم

 رو رونده بود سمت ولنجک نیماش

 صبح خلوت بود اول

 مینشسته بود نیاروم رو زم يجا هیو تو  میبود رفته

 بود دهیحصار دستاش گرفته بود و پرس يزانوهاش رو تو انوشیک

 ؟ یکنیم کاریچ یش دیخواهر جد ایبرادر  هیصاحب  یسال زندگ 8-27اگر بعد از -

 کرده بودم و گفته بود نگاش

بدون  یوقت نیهم يبرا... اش  ندهیاون دوتا گند بزنن به ا نکهیزود ازدواج کنه ، قبل از ا انایک خواستیدلم م-

 شدیاون دوتا مثال پدر و مادر رو م ياگر گند کار شدیم ریاگر د... نگفتم  یچیعشق طاها رو قبول کرد ه

 دینبودن که با یاومدن اون یاومد ، اگرم م یسراغش نم یشکیه

 بود دهیبود سمتم و پرس برگشته

 ؟ دهیزجرم م یچ یدونیم-

 براش تکون داده بود و گفته بود يسر

بگم ؟ اگه بگه پدرت هم  یدارم بهش بزنم ؟ برم چ یمن چه حرف ارهیسرش هوو ب انایاگر فردا شوهر ک-

 بهش بگم ؟ یچرا من نباشم ؟ چ نهیو کرده ، اگه بگه خانوادتون ا نکاریهم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٣٩٤ 

 بود دهیپرس انوشیبهم گفته بود ، ک انایداشت ، ک گهیزن د هی پدرش

از کجا معلوم که تو هم  یگی؟ نم یکنیکه پدرش دوتا زن داشته باشه قبولش م تیخواستگار ادیب یکیاگر فردا -

 ؟ ياری؟ سرم هوو ن يریدوتا زن نگ

، چقدر بغضش  نهیو فکر کرده بودم چقدر حالش بده ، چقدر غمش سنگ نییدهنم رو فرستاده بودم پا اب

 دردناکه ،

 نییتکون داده بود و اب دهنش رو فرستاده بود پا يسر انوشیک

 شده بود نییگلوش باال پا بکیس

 بود دهیبازم زوم من شده بود و پرس نگاهش

 ؟ یگینم یچیچرا ه-

 تا اروم بشن شنومیادما رو اروم کنم ، م تسمیکه بلد ن ییاز اونجا-

 زده بود و گفته بود لبخند

 حالم و خوب کنه تونهینفر م هیاالن فقط -

 ؟ یک-

 و زل زده بود به اسمون نیبود رو زم دهینگام کرده بود و بعد دراز کش بازم

 گفته بود اروم

 پدرم بارداره يا غهیزن ص-

 ، ادامه داده بود کردیشت اسمون رو نگا مکرده بودم ،همچنان دا نگاش

 رنیبچه بگ يبرا یشناسنامه خارج هینرفته بودن ماه عسل ، رفته بودن خارج تا زنش وضع حمل کنه و -

 بند اومده بود زبونم

 بود گفته

 یعنی یدونیم... اومده  ایماهه که مامان اجازه داده و االن بچه شون به دن 5ماهه صبغه کردن ،  5اون دوتا -

 ؟ پکیا یچ

 ؟ یچ یعنی نیا دونستمینم

 بود گفته
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با  دهیدرس م اتی، مادرم که اله خونهیسالم نم 60سالم با مادر  50، پدر  خونهیبا هم نم مونیزندگ یچیما ه-

دختر با پسر حرف بزنه حکمشون  هیبسته ام که توش اگر  ي، خانواده مادر خونهیپدرم که خدا رو قبول نداره نم

 خونهیبا هم نم ازادهدوست دختر دوست پسر  یکه توش زندگ يسنگساره با خانواده پدر

 خند زده بود و گفته بود شین

 خونهیخونه مون هم با هم نم نییطبقه باال و پا یما حت-

 رو حس کرده بودم ، لب زده بود دنشیکرده بود ، زجر کش مکث

 نامه هم نخونه غهیتولدش با عقد نامه و ص خیتو خانواده مون و تار ادیبچه ب هیداره  یبیچه ع-

 رو رو هم فشار داده بود و گفته بود پلکاش

 یپسر که اونم قاط هی... هست ... حرومزاده است  میبگ مویبهش فحش بد ستین ازین گهید... حرومزاده است -

 ، ستیبهش خوب ن گرونیکه نگاه د...  شهیخانواده ها م نینسلها و ا نیاشتباهات ا

نگاش کرده بودم ، دلم خواسته بود دستم بره سمت موهاشو اروم نوازشش کنه ، دلم خواسته بود که  مات

، دلم خواسته بود اون رگ گردنش رو با نوازش رام کنم ، دلم خواسته بود  شهی، تموم م شهیبگم حل م یدروغک

 نذارم اونقدر زجر بکشه

 بودم گفته

 ها یلیها دوتا زن دارن و خ یلیبفهمه ، خ یکس ستین ازین-

 بود تو حرفم اومده

 طاها بفهمه بسه... بسه  ایکل دن دنیفهم ينفرشون برا هینفر از خانواده مامان بفهمه تمومه ،  هی-

 بسهطاها بفهمه  گفتیم انوشیو االن ک رمیگیکه حقمه ازتون م یکرده بود ، گفته بود اون دشونیتهد طاها

 بود دهیبود سمتم و پرس برگشته

 تیتسل ای یبگ کیبهم تبر یدونینم یاره ؟ انقدر داغون که االن حت میداغون یلیخ-

نداشت ، نماز و روزه اش قبول  يریبچه بود ، اونکه مقصر نبود اونکه تقص هی،  دونمیکرده بودم که واقعا نم فکر

 هیحکمش چ دونستمی؟ نطفه اش با گناه بسته شده بود و من نم رفتیبود ؟ به بهشت م

 رو گذاشت کنارش یگوش انوشیزنگ زد و ک انوشیک یگوش

 رد هم نداد یحت

 رو صفحه زوم شد نگاهم
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 کال سیتا م 72

 گفتم

 گناهه ، باهاش یاون بچه ب-

 زد لب

 اره ؟.  رمیهم بگ یسمونیبراش س دیبا-

 فقط باهاش خوب باش-

نرسه کاش همه شون  رانیکاش پاشون به ا...  یول هی، اخر نامرد هیحرفم اخر نفهم نیبده ، ا یلیخحرفم  نیا-

 خاك ریجا برن ز هی

 شد ياراده رو لبام جار یب انوشیک هی فقط

 بلند شدو نشست کنارم انوشیک

 پاهام و جمع کردم و تو حصار دستام گرفتمشون منم

 دیپرس انوشیک

 ؟ ياومد نجایتا حاال طلوع افتاب ا-

 بارمه نیبودم ، اول ومدهین نجایوقت ا چیتا حاال ه-

 ، برات تلخش کردم شنیم یموندن ادیبه  شهیبارها هم نیاول-

 اومد یبه وجود نم يبار نیوقت اول چیه دیشا دیاورد یاگر من و نم-

 دیپرس انوشیو ک دمیکش قینفس عم هی

 داغون چطوره به نظرت ؟ يادمها یزندگ-

 میدار مونیتو زندگ يچاله ا هی یچاه هی يدرد هی یخیب هیهمه مون -

 همه نه-

 دیبحث ازم پرس رییتغ يکردم ، برا نگاش

 شهر بزرگ خوبه ؟ هیتو  یزندگ-

 خوبه که دلت توش خوش باشه ییاونجا یزندگ-

 کرد ینیصورتم سنگ يرو نگاش

 ؟ ستیدلت خوش ن نجایا-
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 نه-

 ؟ يندار يزیچ ينامزد يتو که تو شهرتون دوست پسر-

کرده بود ، دوباره برگشته بودم و رو  تمیصورتم اذ يبرگشته بود رو صورتش و بعد نگاه زوم شده اش تو نگاهم

 به روم رو نگا کرده بودم و لب زده بودم

 نه-

 نه گهیفکر کرده بودم االن د و

 ؟ شهیعشق تموم م هیکه  هیچطور-

 کوتاهم رو نگا کردم و گفتم يناخونا

 دونمینم-

 برگشت رو به روش و گفت هشنگا

 ؟ میبر-

 براش تکون دادم يسر

 جاش بلند شد و دستش رو دراز کرد سمتم از

 تونستمیدستش زوم شد ، پانسمان دستش رو باز کرده بود و االن دوباره م يلبخند نشست رو لبم و نگاهم رو هی

 ساعت سواچ بزرگش رو نگا کنم

 ؟ رمیگیدستش رو م کردیفکر م واقعا

 شلوار کتانش بیرفت تو ج انوشیجام بلند شدم و دست ک از

 دیپرس

 ؟ يصبحانه خورد-

 نه-

 ؟ میرستورانا صبحونه بخور نیاز ا یکی يتو میبر-

من خسته  کردیعاشقونه است ، و هر وقت محمد جواد حس م یلیخ ییصبحانه دوتا گفتیم شهیجواد هم محمد

 يادیهنوزم ز یی، صبحانه دوتا زدیو باهام حرف م نداختیرو راه م ییبرام بساط صبحانه دوتا اطیح يام تو

 عاشقونه بود پس گفتم

 ندارم لیمن م-
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 میشد نشیسوار ماش میرفت ییگفت و دوتا ییاوک انوشیک

 زنگ زد شیپشت رول جا رفت گوش انوشیک نکهیهم

 رو پرت کرد رو داشبورد یرو نگا کرد و گوش شماره

 گفتم

 نگرانتون هستن-

 مامانه-

 دیجواب بد-

 زد و گفت لبخند

که  ی، اون يهرکار ایکنن ، کتکت بزنن ، رتی، ممکنه تحق کننیپدر و مادرت باهات چطور رفتار م ستیمهم ن-

 دوتا نیمهمه ، ا ذارنیم شیکه از تو به نما ی، اون ستیبا تو هستن مهم ن

 يکه قدم بعد میوقت مطمئن نبود چیگفته بود ه انایگفته بود لعنت بهشون ، ک انایرو رو هم فشار دادم ، ک پلکام

 کرده با طالق دیما رو تهد شهیخند زده بود و گفته بود مامان هم شینه ، ن ای شهیم یپامون خال ریز میذاریکه م

 بودم گفته

 يمن هنوزم تو... حد که بچه هاشون  نیتا ا... بد باشن  توننیخانواده چطور م هی دونمیمن هنوزم نم-

 پدر و مادرن شهیپدر و مادر هم هی یول ستمیماجراتون ن

 گفته بود انوشیک

، پدر و مادر من ازدواج کردن ، بدون عشق ، با  شیوقت پ یلیما با هم دوست بودن ، خ يدوتا پدر بزرگ ها -

خونه عشق ازدوج کردن مادر من کارخونه پدرش رو به ارث برد ، کار یب نیدوتا اعتقاد متفاوت ، در عوض ا

مقدار پول نقد ،  هیخونه و  هی، به جز  ودهمه اش ب بایاز سهم االر پدر بزرگم نبود ، کارخونه تقر یقسمت بزرگ

اون دوتا رو  يدعوا میچشم باز کرد ی،ما از وقت ستیما چطور ساخته شد ، پولش مهم ن یزندگ ستیمهم ن

،  میدیبلند رو د هیپا يالسایا و خورد شدن گه نهیی، شکسته شدن ا میدیمتلک ارث خور شن لی، از فام میدید

مدت دور  هیسهم مادر ،  انایو ک شدمیما دوتا ، من سهم پدر م میبعد قهر ها و تقس و...  میدیمامان رو شن نینفر

اومد اتاق  یم ادمی یهم ، از وقت شیپ گشتنیکه پدراشون ازشون گرفته بودن برم یاما به خاطر قول موندنیم

 يو بابا از ازاد دادیم ادمونی، مامان قران  ایانتال یکیکربال  یکیبوده ، يخوابشون جدا بوده ، مسافرتاشون مجرد

خونه مون فرق داره ، و  نییطبقه باال و پا ياعتقاد داره خونه ما خدا نداره ، چون خدا انایک...  گفتیو خارج م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٣٩٩ 

حقشون رو  می، دار میخوریم میما حقشون رو دار کننیفکر م لیهنوزم فام...  هیکیکه خدا  میدیشن شهیهم

به اسم اون دوتا سند خورده ، نه به شرط دعوا و  یازدواج و عاشق شرطکارخونه ها به  نی، ا پکیا میخوریم

 میبود بچه که انایمن و ک... ، عقده لبخند پدرو مادر  يگند و اتاق خواب جدا و دوتا بچه عقده ا یزندگ

 مانما میزدیبعد حرف که م... و  نجایبمونه ا انایو ک کایجدا شن و بعد من برم امر نایکه نکنه ا میدیترسیم

 ، میشدیو ما خفه م کردیرو حاللمون نم رشیمامان ش میزدی، حرف م میشدی، ما خفه م رمیگیطالق م گفتیم

 بود و گفته بود دهیتلخ خند انیک

،  ییدا هیخاله دارم و  هیو طاها ، من ... احسان رو  نیهم يکه بابا و مامان جدا شن ، برا ترسهیم انایهنوزم ک-

سومش رو حق خودش  کیحداقل  ایارث نبرده ، و نصف اون کارخونه  یچیطاها پسر خاله مه و مامانش ه

 و ما بودن نییاونا بچه پا می، و ازمون متنفره ، ما حق اونا رو خورد دونهیم

 حرفاش رو قطع کرد انوشیزنگ زد و ک وشانیک یگوش

 نیرو انداخت رو زم یو باز کردو گوش نیرو برداشت پنجره ماش یگوش

 دیرو کش شهینکرد فقط انداختش و بعد ش پرتش

 يعاد یلیشده ، خ يزینه انگار که چ انگار

 گفتم

 شهینگران م انایک-

 شهینگران نم-

انداختنش  رونیب یزدن اون رگش رو گوش رونیب دی؟ چرا من با نمشیبیداغونه م انوشیک یوقت شهیمن هم چرا

 نمیشدنش رو بب هوشیرو و ب انایرو خفه کردن ک

اش  گهیدستش رو فرمون بود و دست د هی،  رونیاومد ب گاریس یقوط هیداشبوردش و با  يرفت تو انیک دست

کنه و دودش رو احتماال فوت کنه دود  کاریس انوشیاالن ک نکهی، حس ا گارشینخ س هیاوردن  رونیمشغول ب

 يجلو کردیم یهم سع داومد، محمد جوا یوقت خوشم نم چیه يگاریس يبود ، از مردا يتو صورتم حس بد

 انوشیاالن ک یول... دود نکنه  گاریمن س

اومد  یو بعد خال بشیگشتن دنبال فندك رفت تو ج يرو گذاشت رو لبش و دستش احتماال برا کاریس انوشیک

 رونیب

 بود یعصب یلیبود خ یعصب
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 افتاد پوشیهمچنان باز بود و من چشمم به فندك ز داشبورد

 انوشیبردم و فندك رو برداشتم ، گرفتمش سمت ک دست

 نگام کرد انوشیگ

 هم هستم یفراموش کرده بود که من انگار

 نشیماش داد به هیو خودش تک نیرو پرت کرد زم گارشیشد و س ادهیپ نیرو زد کنار ، از ماش نیماش

 هنوز تو دستم مونده بود کشیکوچ ينقره ا يپویز فندك

 حق نداشتم دیرو برگردوندم سرجاش اما در داشبورد رو نبستم ، شا فندك

 لب گفت ریو ز نیباالخره برگشت و نشست تو ماش یول دونمیگذشت رو نم قهیدق چند

 ببخش-

 ستین یمشکل-

 هست یهست ، مشکل-

رو گذاشت تو  یکیاورد و  رونیداشت ب یبسته ادامس که نوشته خارج هیمکث کرد و بعد از تو داشبورد  یکم

 دهنش و گفت

 نِیکوتی، ادامس ن کنمیتعارفت نم-

 دهیاسپرسو م يبو کردمیکه فکر م یداشت ، تلخ بود ، همون یخوب يبو

 گفتم اروم

 کننیده ماستفا گاریترك س يرو برا نیکوتیادامس ن کردمیفکر م-

 زد و گفت لبخند

 ببرمت کجا ؟-

 کردم که خودش گفت نگاش

 ؟ سفره خونه ؟ يزی؟ د یترک ییایتالیا يرستوران فرانسو-

 شگاهیازما-

 کننیروانشناسا مفت کار نم-

 من فقط گوش دادم-

 رنیگیپول م دنیشن يروانشناس ها هم برا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٤٠١ 

 شگاهیبرم ازما خوامیهمچنان م-

 برام تکون داد ، يسر

 شگاهیازما يجلو میدیرس

برم خونه و  خچالیو و نمونه هام رو اتوکالو کنم و بعد که گذاشتمشون تو  شگاهیبرم تو ازما خواستمیم فقط

ساده  یلیبود ، خ نیفراموش کنم ، تمام خواسته ام از کل اون روز هم کجایرو  انوشیک يبخوابم و تمام حرفها

 نهیکم هز یلیخ

 بودن ستادهیا شگاهیازما ينگران رو به رو شدم که جلو انایشدم با افرا و ک ادهیپ نیاز ماش نکهیمحض ا به

 اومد ؟ یسرپناه و تنها به نظر م یشد ، چقدر ب ریسراز انوشیک دنیبا د انایک ياشکا

  تو بغلش دشیو اروم کش انایرو بست رفت سمت ک نیدر ماش نکهیهم هم انوشیک

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

که همه خواسته  ییانایچقدر فشار روشه ، ک دمیفهمیم...  دیگنجشک لرز هی نیزار زد و ع انوشیتو بغل ک انایک

 بود رونیشاد بودن خانواده اش بود االن داغون بود ، االن و ایاش از دن

 دیاش اروم اروم پرس هیگر ونیم انایک

 نکردهبگو ...نکرده  انوشیک... با ما نه ... و نکرده  نکاریبابا ا... دروغ گفتن ؟ ... دروغه اره ؟-

 دیزده از شالش رو بوس رونیب يسرش رو نوازش کرد و موها انوشیزد و ک هق

رو کرده ،  نکاریرو نوازش کرد ، حرف نزد ، نگفت اروم شو ، نگفت بابا ا انایهمونروز بعد از تصادف ، فقط ک مثل

 کرد قیرو به خواهرش تزر تیرو نکرده ، تو سکوت فقط حس امن نکارینگفت ا یحت

،  کردیشده اش رو نوازش م رونیسکوت سر خواهر و يبود ، چشماش قرمز بود و داشت تو انوشیزوم ک نگاهم

 دونستنی، نم شهیم یچ دونستنیبرادر و خواهر نم نیبچه داشت و حاال ا دشیپدرش از معشوقه سابق و زن جد

 ادیب ییشون قراره چه بال مهیسر خانواده نصفه ن

 وندهیپ یم قتیچقدر به حق نشویبچگ يکابوسا دونستنینم یحت

 شگاهیازما يرو اروم کرد دستش رو گرفت و بردش تو انایکه ک یکم انوشیک
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 ایخواهر و برادر هستم  نیمحرم اسرار ا دونستمیداشتن که به هم بگن ، من هنوزم نم يادیز یخصوص يحرفها

 دونهیافرا رو محرم نم انوشیمطمئن بودم ک ینه ، ول

 که رفت افرا پوزخند زد و گفت انوشیک

 يو بعد بر یکار کن يفک کردم اومد... نگران شدم و برات اوردم ...  يو بازم جا گذاشته بود تیگوش-

 کتابخونه

 ، ادامه داد دیلرز صداش

 يفک کردم گشنه ا-

 دیکرد ، نامطمئن پرس مکث

 ؟ رونیب يرفته بود انوشیبا ک-

رو نوازش کنم ، دلم خواسته بود  انوشیک يبودم بام و دلم خواسته بود موها، رفته  رونیرفته بودم ب انوشیک با

... بود پولدار بود  یخونده بود، تهران کیبهش دروغ بگم ، افرا عاشقش بود ، افرا از من خوشگل تر بود ، ژنت

رو  انوشیکبگم که  خواستیبدم ، دلم م لشیدروغ تحو خواستیچقدر دلم م...  رونیبا من رفته بود ب انوشیک

بگم  خواستیبگم که من و به صبحونه دعوت نکرد ، دلم م خواستیو من و رسوند ، چقدر دلم م دمیتو راه د

 عاشقونه است یلیخ ییصبحونه دوتا کردیکه محمد جواد فکر نم

 رو گذاشت تو دستم میشد و گوش کینزد افرا

 تر خی...  دیهم شا... زده من هم سرد تر بود ، حسش  خی ياز دستا دستش

باشه که صبح  يعاشق مرد تییاگر همخونه ا...  یبرودت ناگهان هیدچار ... من دچار برودت شده بود  حس

حتما ...  نهیعشقش بب نیشدن از ماش ادهیظهر تو رو در حال پ کینزد تیی، اگر همخونه ا رونیب یباهاش رفت

 شهیحست دچار برودت م

 افرا اومد يصدا

 ابدارخونه است خچالِیتو ... برات نهار اوردم ... انجامشون بدم  دیکار دارم که با يرس هیخونه ،  رمیمن م-

 براش تکون دادم يسر

 دیترسیم دی، شا تونستیبگه و نم يزیچ خواستیم

 ابونیسمت خ رفت

 راه برگشت وسط
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 دیکرد و اروم و نامطئن پرس نگام

 ؟ يدوسش دار-

خودش بدم ،  لیرو تحو زدیرو که افرا م یخاص ياز اون پوزخندا یکی خواستینگاش کردم ، چقدر دلم م مات

نگرفته بودم پوزخند بزنم ؟ تمسخر کردن  ادیچرا ... بلد بود  انایبلد بود ، ک انوشیچرا بلد نبودم پوزخند بزنم ؟ ک

 ؟ خواستیگرفتن م ادیهم 

 گفت دیکه سکوتم و د افرا

 تو رو هم... اگر من و نخواد  انوشیک-

 بود ، من از تو خوشگل ترم اره ؟ دهیتاد که پرساف ادمی

خبر  ی؟ اون حت هیک یمنِ واقع دونستی؟ م خوادیبگه اگر من و نخواد تو رو هم نم خواستی؟ م یچ االن

،  ستمین يامروز يادمکها هیشب کردیفکر م ستمیمن ماسک ن کردیو تلخم ، فکر م ینداشت من چقدر نخواستن

 ام یکه نخواستن دونستیاما م... من چقدر ماسکم چقدر دروغم  دونستینم

 تشیبراق از عصبان يرو دوختم به چشا نگاهم

بود ، گفته بود منم براش کار  ي، گفته بودم حرفامون کار امیدعوتم هم نکرد باهاتون ب یحت انوشیبود ک گفته

 بود ؟ ي؟ حرفامون کار یامروز چ...  کنمیم

 گفت دوباره

 خونه رمیمن م-

 بهش بگم خواستم

فقط از دور قشنگه ، بهش  انوشیک یبرو خونه ، استراحت کن ، فراموش کن ، خواسته بودم بهش بگم زندگ اره

 دوست داشت شهیباال بزنم ، گفته من و هم راحت م نیدلنبند ،بهم گفته براش است

 فکر بودم تو

 صدام کرد انوشیک

 ؟ پکیا-

 سمتش برگشتم

 گفت یو عصب ناراحت

 تو ؟ ییایلحظه م هی-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٤٠٤ 

 کردیرو هم نگا م انوشی، ک کردیسمت افرا ، داشت نگام م برگشتم

 نه ایبرم  انوشیهمراه ک دیکردم که با شک

گرم بود مچ دستم  يادیدست که ز هیاز هوام رو پر کرد و  یخال يها هیر نیدارچ يسمت افرا بود که بو نگاهم

 شگاهیازما يرو گرفت و منِ بهت زده رو کشوند تو

 رونیب دمیاز بهت خارج شدم دستم رو از دستش کش نکهیسالن هم وسط

گوشش ،  يمحکم زد تو یلیخ دهیکش هی شدی، نم دیداد کش شدیکارمند داشت ، مراجعه کننده داشت ، نم اونجا

 حرف زد شدینم یاونجا حت

و  کیبلند شدن قبول نکرده بودم ، روز اول گفته بودم فنات يباهاش دست نداده بودم ، کمک دستش رو برا من

 ام یامل و جهان سوم

 افرا يمچ دستم رو گرفت ؟ حق نداشت ، حق نداشت جلو چرا

گناه بود ، اما گناه  میزده از شالم ، همه چ رونیب يتا شده ام ، موها نیاست... دستم رو نگا کردم ، گناه بود  مچ

که محرمم  یدست...  کردیو گرم م گرفتیزده ام رو تو حصار خودش م خیکه مچ  بود یگناهم دست گرم نیتر

 نبود ، که محمد جواد نبود

 صدام کرد و گفت انوشی، ک مونیقاتیسمت اتاق کار تحق رفتم

 تو رختکنِ انایک-

 برام تکون داد يسمتش و سر برگشتم

 اما اروم گفتم یعصب

 کنمیبعدا باهاتون صحبت م-

 و وارد رختکن شدم یقاتیرو به سرعت رسوندم سمت اتاق تحق خودم

 کردیم هیو داشت گر نیاونجا نشسته بود رو زم انایک

 واریدادم به د هیکنارش رو تک نشستم

 گفتم

 شهیدرست م-

 و بلند کرد و نگام کرد سرش

 بود حیهم خوشگل و مل شی، بدون ارا دمشیدیم شیبار بود که بدون ارا نیاول
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 دیپرس

 ؟ یدونیتو هم م-

 براش تکون دادم يسر

 رو گذاشت رو زانوش و هق زد سرش

 اب کنار دستش افتاد وانیبه ل نگاهم

فکر کرده زنا حرف هم و بهتر  دیشا... و مطمئن بودم که نتونسته ارومش کنه ... براش اب اورده بود  انوشیک

 دنیفهمیم

 گفتم

 شهیحل نم يزیکردن که چ هیبا گر-

، منکه حرف زدن  شدیو اروم م دمیشنیو من م زدیحرف م انوشیبلند تر شد ، کاش اونم مثل کاش  هیگر يصدا

 بلد نبودم ، منکه اروم کردن بلد نبودم ،

 دادم ادامه

 نداره که هی، گر دیبرادر جد هیبچه تازه ،  هی-

حق داشت ، حال خواهرش رو  رونیب نداختمیاومد و م یم انوشیاش بلند تر شد ، االن اگر ک هیگر يصدا بازم

 کردمی، بدتر م کردمیبهتر نم

 انایاوردم و دادم دست ک رونیب بمیاز تو ج يدستمال کاغذ هی

 اشکاش رو گرفت و گفت انایک

از طاها که جدا شم اگر احسان هم  کردمیداشتم با خودم فکر م شبید... گفتم قدمهامون مطمئن نبود ؟ ادتهی-

 دیقسمت احسان نباشم ، شا دیشا کردمی، با خودم فکر م کنمیرو ناراحت نم انوشیک و خونمینخوادم ، درسم و م

 نباشه بازم به خاطرِ من انوشیحق ک

 اشکاش رو گرفت و بغض نشست رو صداش ، ادامه داد دوباره

 گنیخاکه نلرزون م ریرو که ز یتن کس گنیشد ، م یپام خال ریو االن ز تیقدم فکر کردم به موفق هیبه -

 ت سر مرده حرف نزنپش

 دیسمتم و پرس برگشت
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بدونن  خوامیم... بدونن  خوامیبشنون ، م خوامیبفهمن ،م خوامی؟ م شنوهی؟ م فهمهیم میبه مرده لعنت بفرست-

گردن گرفت  دیبه اسمون گره زد ، اگر هم گره زد با شهیرو نم نیبدونن زم خوامیپول دادن و ارامش گرفتن ، م

 پکیبشنون ا خوامیم... خانواده رو گردن گرفت  هی دنیگناه از هم پاش دی، با

 ..رو گرفتم و اروم نوازش کردم  انایزده ک خیبخوام دست  نکهیاراده بدون ا یب

 زدم لب

 شهیدرست م یهمه چ-

 بود رو به لب اورد و گفت انوشیپوزخند ک هیشب تینهایرو که ب يپوزخند

 ؟ ادهیز...  نیهم... درست شه ، فقط خرابتر نشه  يزیچ خوامیمن هنوزم نم-

طاها دست بلند کرد فقط  يرو انوشیک یکه وقت یداشته باشه ؟ اون یچه حال دیمادرش فکر کردم که االن با به

بدونم االن  خواستمیفقط م... از حال رفت از جاش تکون نخورد  ییرایکه پسرش وسط پذ یطاها گفت ، اون هی

 داره یداره ، چه حس یچه حال

 دیپرس انایک

 خوبه ؟ انوشیک-

 ؟ کردیرو راحت نم الشیکه خوبه و خ گفتیچرا بهش نم انوشی، از خوب بودن ، ک کردیسوال م بازم

 کردیفکر م می؟ همخونه ا کردیم يبودم چه فکر رونیکه با بردارش ب یدرباره من انایخودم فکر کردم االن ک با

 انایدوسش دارم و االن ک

 کنم لب زدم هیخودم و کارم و توج دیکردم با فکر

 بایشک ي، اقا شگاهیصبح که اومدم ازما-

 دستم رو تو دستش فشار داد و باعث شد ساکت شم ، با لبخند گفت انایک

، روح ادما رو با  یکنی، تو همه رو اروم م یکنیکه چرا ، تو ارومش م ستیکه چطور ، مهم ن ستیمهم ن-

 رو هم انوشیک...  یکنیصداقتت با ارامشت اروم م

 سمتم و ادامه داد برگشت

 رونی، درباره کارت ، درباره رفتارت ، اگر با تو ب زنهیحرف م ادیدرباره ات ز انوشی، ک شناسمتیمن خودم نم-

 يبود نهیگز نیتو بهتر یعنیبود ، 

 حرفش گفتم ونیم
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 من و برادرت-

 داد و گفتتکون  يسر

 ستی، به من مربوط ن يا گهید زیهرچ ای،  دی، هم دانشگاه دیتو و برادرم همکار-

 که...  دیفکر کن خواستمینم-

 کنمینم يفکر چیمن ه-

 گفتم

 باشه ندیاوپن ما يادیز کردمی، فکر م کنمیرو درك نم شیجیمن گ یول...  جهیگ یکم انوشیک-

 لبخند زد و گفت انایک

که خودمون  میدار مهی، انقدر اعتقادات نصفه و ن میدوتا طبقه خونه مون بزرگ شد ونیو هوا ، م نیزم ونیما م-

که  یاونم کس... رابطه نامشروع  یبد ،کدوم اعتقادمون درسته کدوم اشتباه ، ول یچ ایخوبه  یچ میدونیهم نم

پدرم و قبول نداره ، چون مال و ، چون  هیا دهو افا سیمامان من مقصره ، چون ف... که الگوته  یپدرته ، کس

 ينماز بخونه تا با شوهرش بخوابه ، مامان من مقصره چون پا دهیم حیتو سر بابا ، چون ترج کوبهیمنالش رو م

اون تو خونه است  یکنترلشون کنه اجازه داد عقد کنن ، ول تونهینم دید یدوستش رو به خونه مون باز کرد و وقت

 نامشروع... توله ...  هیو بعد پدرم  کنهیم یداره زندگ یهمسر رسم...  يبه عنوان همسر عقد رش، تو خونه شوه

 سکوت گفت یکردو بعد از کل مکث

 دهیدرد بده صبرش رو هم م...  دهیخدا درد و بده درمون م گنیم... چقدر بد دهن شدم -

 جاش بلند شد و گفت از

داره  دمیبه دستش گرفته ، شا حشمیاالن قرانش رو به سرش گذاشته ،تسب... مامان  شیخونه ، پ رمیمن م-

 ؟ یهست انوشیموظب ک...  کنهیم نینفر

 کردمیحس م... کنده شدم  واری، خودم هم از د رونیاز اتاق رفت ب انایدادم و ک لشیتحو يا مهینصفه و ن لبخند

 سوزهیمچ دستم م

رو  شیگ شهیهم یو اون ژست دوست داشتن واریداده به د هیکه تک دمید رو انوشیرختکن که خارج شدم ک از

 گرفته

 دیپرس

 انایک-
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 حرفش و گفتم نیب رفتم

کارم و  شگاهیازما نیتو ا امی، قرار شد من ب میهم احترام بذار دی، قرار شد به عقا مینکن نیقرار شد به هم توه-

تو  دینخواب دهیکش هی؟ اگر  دیمونیسرقولتون م ينجوری، ا بایشک انوشیک ي، اقا بایشک ياقا... انجام بدم و برم 

بودن شما نبود ، به خاطر روح پرور بودن من  بایخاطر شک بهگوشتون ، از سر احترام نبود ، از سر عادت نبود ، 

حرمت من  من تجاوز شه ، منبعد میپر از مراجعه کننده و کارمند بود ، منبعد به حر شگاهیازما نکهیبود ،به خاطر ا

 رسوشدنتون نه خواهر بدحالتون نه اسپ هوشیخرابشده ، نه ب نیبه ا گردونهیمن و برنم یچیه گهیحفظ نشه ، د

 یچیه چینه ه... تون ، نه 

 نفسش رو فوت کرد و گفت انوشیک

 یداشتیچشم از افرا برم گرفتمیدستت و نم-

 رفت باال صدام

 نداره یربط چیبه شما ه-

 صداش رفت باال اونم

 افرا به خاطر منِ يبه من ربط داره ، چون نگاه ها-

 اکشن مربوط به منِ يبه شما ربط نداره چون اون ر-

 ؟ یناراحت یدوست دارم بدونم از چ-

 دیذاریبه اعتقادات من احترام نم نکهیاز ا -

 کن تا قابل احترام باشن تیکم اب د هیاعتقاداتت و -

 مستر یباشبودن من  تیبه فکر اب د ستیشما الزم ن-

که طرف حسابت به گناه  نهیا يبرا يریرو نگ یدست کس ینکن شینباشه ارا رونیموهات ب گنیم نکهیا پکیا-

 ، من از رو هوس دستت و نگرفتم فتهین

 باز شد و افرا اومد تو شگاهیازما در

 رفت باال انوشیک يصدا

 رونیافرا برو ب-

 گفت یعصب افرا

 انوشیک-
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 داد زد انوشیک

 رونیخانوم شما بفرما ب-

بود  نی، اخر توه رونشیکلمه خانومش استفاده کرد و اون بفرما ب يکه برا یرو نگا کرد ، لفظ انوشیمات ک افرا

، 

اومد دست من  انوشیک کردویرو نگا کردم ، افرا داشت نگام م انوشیمات ک وارویدادم به د هیدر رو بست تک افرا

 يوا رفتم ، با من باز...  رونیافرا رو پرت کرد ب انوشیو ک میکردیحث مب میداشت انوشیو گرفت ، من و ک

 ؟ رونیب بندازه شیتا افرا رو از زندگ دادیقرار م چهیمن و باز انوشی؟ ک کردیم

 ، ختیبخوام ر نکهیبدون ا اشکم

 دیپرس انوشیک

 شد ؟ یچ-

 زدم لب

 نکن هاتیباز یمن و قاط-

 هو ؟ هی، اصال چت شد  پکیواضح حرف بزن ا-

 شمینکن ، من همخونه ا چهیمن و باز تیکردن افرا از زندگ رونیب ي، برا ستمی، من دروغ ن ستمین چهیمن باز-

 شمی، من باهاش چشم تو چشم م

 ياشتباه متوجه شد-

 بغض داد زدم با

 دروغات نکن یبه بعد من و قاط نیاز ا-

 در جوابم داد زد اونم

و  فهمنی؟ چرا هنوزم همه م یفهمی؟ چرا نم یفهمی، م یستیتو جزوشون ن یدارم ، ول ادیز میمن دروغ تو زندگ-

 ؟ یفهمیتو نم

 و باز لب زدم واریسمتم و من فشرده شدم به د اومد

 کن دایرو پ گهید یکی-

 رو به روم و گفت سادیوا انوشیک

 رونیکه بخوام پرتش کنم ب ستیمن ن یافرا تو زندگ-
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 انوشیبود ، حاال ک بشیتو ج گاریپاکت س یکه کنارش بذاره ، ول ستیوسط ن گاریقبال بهم گفته بود س یکی

 ؟ گهیدختره د هیدنبال  رفتیم دی، چرا با بودیم دیبا یعنیافرا بود ،  یول...  ستین شیافرا تو زندگ گفتیم

 فاصله گرفتم واریکه داشتم ، از د یحس نیبود ا ي، حس بد شیچنگ زد به دلم و رگ و پ بغض

 رد شدم و رفتم سمت در انوشیاز ک... خند نشست رو لبم  شین هیچشم تو چشم شدم ،  انوشیک با

 صدام کرد انوشیک

 هیو منم برگردم سمتش و بعد  رهیو رمانها صدام کنه و دستم و بگ لمایسمتش ، قرار نبود مثل ف برنگشتم

 ياقا هیو  میداشت پکیا هیشما ،  و می، من بود میما نبود... ، ما  میصحنه عاشقانه خلق بشه ، ما عاشق نبود

 يو درباره مسائل کار میخوردیو قهوه م رونیب میرفتیم یکه گاه می، دوتا من بود می، ما نبود بایشک انوشیک

 شهیاعتقاد داشت نم انایکه ک یواسمون بود ، همون نی، دوتا منکه اعتقاداتمون در حد همون زم میکردیبحث م

 به هم گرهشون زد

 رو گرفتم و گفتم دربست یتاکس نیاول يو جلو رونیزدم ب شگاهیو با سرعت از ازما دمیو محکم کوب در

 پام يمتوقف شد جلو یتاکس

 نگا کردم ، قیرو دق یبا خط نارنج دیسف یرو بلند کردم و تاکس سرم

 ؟ یتاکس ژهیبودم من ؟ خط و کجا

 ي؟ همه عمرم با پا دمیرسیبه جواب نم ادهیپ يمگه پا؟  کاریچ خواستمیرو م یبودم ؟ تاکس سادهیوا نجایا چرا

 ادهیبودم که پ دهی؟ به کجا رس گشتمیسواره دنبال جواب م دیشده بود که با یدنبال جواب بودم و االن چ ادهیپ

 ؟ کردمینم دایجوابهام رو پ

 الزم داشتم ؟ یداشتم ؟ اصال چ ازیمسئله ن هیحل  يرو که برا ییزهایهمه چ! داشتم  یهمه چ منکه

،  کینزد یلینه خ...  کیگذشته نزد هیتلخ ،  یکم کینزد یگذشته کم هیبود ،  نیریدور که ش یلیگذشته خ هی

 فردا هیتر از تلخ و  نیریش یو کم کینزد یکم

 رفت رو شکمم دستم

 ندهیا...فردا

 بچه هی

 مشروع

 یقانون
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 زدم پلک

 دیکش ریت یفقط کم...  یسوخت و قلبم کم چشمام

 یکم دیشا... تر  نیریش ندهیا هیو  نیریمن ش هیگذشته  هیرابطه تو گذشته باشه ،  هی ندهیا تونستیبچه م نیا

اگه موقت بوده  یبوده ؟ چون بوده ، واقعا بوده ، حت نیریش کیبگم که اون گذشته نزد تونمیچرا نم... تر  نیریش

 بود نیریش... اگه به اجبار و تحت فشار بوده  ی، حت

 بچه نیا و

 یمادر بزرگ چی، ه شهیثبت نم يشناسنامه ا چی، اسمش تو ه ستیو مبارك ن مونی، قدمش م ستیامن ن جاش

 گردهیکتابا براش دنبال اسم نم ياز تو یپدر بزرگ چیو ه کنهینم هیته یسمونیبراش س

 سوار شم ؟ خوامینم دیصدام کرد و پرس راننده

 یمسئله نبود ، زندگ... بودم که  يرو نگا کردم ، سه ساعت گذشته بود ، سه ساعت دنبال حل مسئله ا ساعتم

 هیزن رو و  هیمرد رو  هیکه بتونه  ي،انقدر قو يقو دیاس هی، اما تو  شهیحل م...  شهیکه حل نم یزندگ... بود 

 بچه رو نابود کنه

 بچه ؟ هیمرد و  هیزن و  هی؟  نیهم فقط

 که تو شکممه ؟ ینیون و او ا من

 ؟ پدر و مادرم ؟ من و اون ؟ اون و زنش ؟ ایلی؟ خانواده ؟ کدومشون ؟ ا یام چ خانواده

 الزم داشتم ؟ نیبرم که ماش خواستمی؟ کجا م خواستمیم نی؟ مگه ماش سادمیوا نجایچرا ا دونستمینم اصال

شده ژله  دهیاز هم پاش يها کهیکار الله تموم شده باشه ، االن احتماال ت دیسه ساعت با يخودم فکر کردم تو با

 .برگردم  یگوشه خونه و چشماش رو دوخته به ساعت که من ک هیرو جمع کرده و نشسته 

گرما رو  نینه ا نمیاومد و جن یگرم به نظر م نی، داخل ماش رونیزد ب گاریس يرو باز کردم ، بو نیماش در

 هم مثل خودم بود نمیجن... رو  یراننده تاکس گاریس يبو دوست داشت و نه

 ؟ شدیم تیاذ نمیجن... تهوع بهم دست داد  حالت

 کردمیسواره حلش م دیبا دیشا...  نیبه داخل ماش دمیرو کش خودم

 کیپلکام رو گذاشتم رو هم ، با وجود اون تراف... رو بستم و ادرس رو دادم ، پنجره رو هم باز کردم  نیماش در

 بودم یتاکس نیرو مهمون ا یساعت مین هی

 مهمون حالت تهوع نیو همچن... و گرما  گاریس يو بو یتاکس نیا مهمون
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*** 

 کاریچ دیتابستون با يبودم که بعد از امتحانات تو نیا ریو من درگ شدیماه بود ، امتحانات داشت تموم م خرداد

 کردمیبرگشتن به خونه مقاومت م يمقابل اصرار مامان برا رفتن عرفانه بود و من در يکارا ریدرگ ایلیکنم ، ا

موفق شده بود طاها رو در قبال شش دانگ  يجنگ اعصاب و دعوا و کتک کار یهم باالخره بعد از کل انوشیک

و داشت خونه  رونیدردسر طالق بده و خودش هم از خونه زده بود ب یرو ب انایمجبور کنه تا ک شیخونه مجرد

 کردیم یاز دوستاش زندگ یکی

 من رشته تمام برنامه هام از دستم در رفته بود ، و

 نکهیاما ا خواستمیرو نم شگاهیکمکش کنم ، ازما هیسخت يتو ایلیدوست داشتم االنکه ا یول خواستمیرو نم خونه

 خواستمیمو خواستمیکه نم ییزهایتمام چ نی، ب دادیبهم م یحس خوب داشتمیبرم يدکتر يقدم برا هیداشتم 

 ...بودم  ختهیکرده بودم ، به هم ر ریگ

دارم  یقرار خاص ایکالس  شدیمتوجه م ی، اما همچنان وقت زدیباهام حرف نم گهیبعد از اون روز عمال د افرا

ادم  هی، افرا  شناختمشی، من همچنان نم کردیاماده م یرو تختم غذام رو هم حت ذاشتیست شدم رو م يلباسا

که حد وسط هم  دمیفهمیاالن م یول ، یشیکشته م ای یکشیم ایروز بهم گفته بود  هی،  تیبود با دوتا شخص

 و زنده ی، فقط مراقب یشینه کشته م یکشیکه نه م يبلده ، همون حد

 مدهیفه ییجورا هیاونم  کردمی، فکر م کردیبحث نم انوشیو با ک دادیانجام م شگاهیازما يالاقل کاراش تو ،اما

 رونیب کنهیپرتش م شیاره از زندگد انوشیبود که ک

... بود  شیوسط زندگ قایافرا دق...  رونیکه بخواد پرتش کنه ب ستین شیگفته بود که افرا وسط زندگ انوشیک

 نشیکوتیو ادامس ن گاریمثل س

 يرو طور گاریس ای،  یرو ترکش کن گاریتا س یکنیرو استفاده م نیکوتیادامس ن...  نیکوتیو ادامس ن گاریس

کنار  ی، وقت شنیم بیدوتا باهم ترک نیا یوقت ی، ول ینداشته باش نیکوتیبه ادامس ن يازین گهیکه د یکشیم

ترك کردن ساخته شدن کنار  يمخالف رو که برا زی، چون اگر دوتا چ یکنیسقوط م يدار یعنی...  موننیهم م

 يدیجا از دست م هیرو  زی، همه چ يهم نگر دار

 کردیرو م نکاریداشت با خودش ا انوشیک و

کنم و اونم  تی، قرار نبود اعتقاداتم رو اب د زدمی؟ منکه باهاش حرف نم انوشی؟ به ک کردمیبهش فکر م چرا

 قائل باشه یمن احترام یمیاعتقادات قد يقرار نبود برا
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قرار  یحت... گفتن داشته باشم  يبرا یحرف ستیاعتقاداتم احترام قائل ن يکه برا یمن هم قرار نبود با کس و

 يدروغا یچه نه ، من دروغ بودم ، نه فقط قاط کردیقرار دادنم ببخشمش ، اون چه قبول م چهینبود به خاطر باز

که  ییها قتیو حق الیبودم از دروغ و ماسک و خ یخودم هم مخلوط بودم ، معجون ياون ، من با دروغا یزندگ

 نبودن قتیهم حق یلیخ

از مطلقه بودنش ،  یزن مطلقه جوون که کس هی شدیدروغ در دروغ ، ضرب نه ، توان ، دروغ به توان دروغ م و

 خبر نداره شیاز زن بودنش ،از عاشق

چشم  تونستمیاحسان هم اروم نبود ، م شیپ گهی، اصال سر حال نبود ، د انوشی، خواهر اروم و خوشگل ک انایک و

، چند تا بسته  شیرونیب بیج يتو دیاون تهش ، نه شا قایاباناش رو بازکنم ، دقدولچه گ فیبسته بگم که اگر ک

بگم که بدون خواب اور  تونستمیم یحت ، کنمیم دایپ دهیچسب تالیکه ته اسمش پام و پ ییقرص از همونا

به  دیعضو جد هیحقش بود ،  دی، شا مبرهیبگم که با خواب اور هم خوابش ن تونستمی، نه ، م برهیخوابش نم

رو از دست داده بود و  شیاون خونه مجرد شیاسا ياش اضافه شده بود ، برادرش برا دهیخانواده از هم پاش

 ، کردیم نیرو برداشته بود و داشت نفر حشیاحتماال به قول خودش تسب مساکن خونه دوستش بود ، مادرش ه

 و توش خودشون رو نهسوزویمردم رو م رونشیکه ب يبودن ، همون خانواده ا یداغون خانواده

 هاست یلیخ يارزو دیکه شا یهمون

 رو که دادم از جام بلند شدم امتحان

 میتا باهم برگرد شهیاما بعد از امتحان منتظر م زنهیبود که باهام حرف نم بیدر منتظرم بود ، عج يجلو افرا

 خونه

 زنمبهش ب يسر هیشدم  کاریصبح قبل از امتحان فکور گفته بود که هر وقت ب اول

 به افرا گفتم رو

 گردمیفکور باهام کار داره ، کارم که تموم شد برم-

 برام تکون داد و رفت يسر

 دادیرو نم جوابم

 بودم شیناراحت یمن هم قاط یول...  یچ ای یاز ک دونسمیبود ، نم ناراحت

 یبا خودکار اب ستیبودکه اسمش اول ل یاتاق معاونت ، فکور همون رفتمیم دیها رو با حوصله رفتم باال ، با پله

 که اسم من هم با خودکار به اخرش اضافه شد یستینوشته شده بود ، همون ل
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 زیبود ، اما االن که همه چ انوشیک یکه فکور قبول کرده بود با ما کار کنه ، هوش و سخت کوش یلیدل تنها

 نه ای کنهیبازم کمکمون م دونستمیبود به هم ، نم ختهیر

 به طبقه چهارم دمیرس رهباالخ

 رو زدم در

 مهربون و اروم اومد يصدا هی

 دییبفرما-

و کاغذ بود  لیبزرگ که روش پر از فا زیم هیاونجا پشت  یمرد چهل ساله دوست داشتن هیرو باز کردم ،  در

 نشسته بود

بود که زنش سه سال  نیبودم ا دهیکه من درباره اش فهم يزیبود ، اما چ ادیبود ، حرف پشتش ز یاروم ادم

لفظ مجرد رو  دونستمینم قیدق... از کما خارج نشده ، الاقل تا حاال  گهیتصادف رفته تو کما و د هیبعد از  شیپ

نبود که شبها چراغ خونه اش رو  یزن چیه امامتاهله ،  گفتیمتاهل ، حلقه انگشتش که م ایبراش به کار ببرم 

 هی یحت ایکنه ،  مشیتقد دیبوسه به عنوان خسته نباش هیو  رهیزش بگبراش روشن کنه و بعد از کار کتش رو ا

داره که باعث  یکما چ يزن که رفته تو هی دونستمینم قیجا کنار تختش منتظرش باشه ، دق هیزن که شبا 

 نایاما ا...  کننیرو برطرف م ازشیها هستن که ن یلیخ گفتیم عاتیبمونه ، شا شمرد سه سال منتظر هی شهیم

 بودن عاتیفقط شا

 بود دمید يکه جلو يمبل ادار نیاول يرو نشستم

 لبخند زد و گفت فکور

 دیخانوم روح پرور ، خوش اومد-

 بودم انوشی؟ البته من متفاوت بودم ، من تو گروه ک دونستیهمه دانشجوها رو م یلیفام یعنی

 دیفکر کنم با من کار داشت. استاد  یمرس-

زن  دونستمیزن قد بلند هم الزم داشت و من نم هیقد بلند بود ، چهار شونه ،  یلیبلند شد ، خ زشیپشت م از

 نه ایکما رفته اش قد بلنده  يتو هیمجهول الهو

 و گفت یصندل هی يروم نشست رو روبه

 امتحان خوب بود-

 لب گفتم ریز يا بله
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 گفت

 میداشته باش يدکتر يخوب برا یچند تا رتبه تک رقم دوارمیام یلیمن امسال خ-

 براش تکون دادم يسر بازم

 دیپرس

 ؟ دیدیبه کجا رس بایبا شک-

 میکنیکار م میدار-

ها ، چرا  نی،اما گروه رو خوب بسته ، همه بهتر باستیگروه رو من نبستم ، کار شک نی، ا دی، راکت دیکنیکار نم-

 ؟ شهیتموم نم

 حساس هستن یلیخ بایشک ياقا-

شد که ول کرد ،  یچ دونمیخونده ، بعد نم یخودمون بود ، دامپزشک يشجو، اون دان ستیحساس ن بایشک-

 ...خوند ، ارشد رو هم کی، برگشت و ژنت يارشد و ول کرد ، رفت سرباز

 ادامه داد دیکاویبلند کرد و همونطور که داشت صورتم رو م سرشو

 وقت راکد نبوده که االن باشه چیاون ه -

 منم نگفتم راکد هستن-

 ؟ هیچ لشیبه نظرت دل-

 استاد دونمینم-

 یدونیم کنمیمن فکر م-

 بهتون گفته ؟ يزیچ یکس-

 بگه يزیچ یکس دیحتما که نبا-

 ؟ یک... گفته  يزیچ یپس کس-

پروژه  نیا يدانشگاه رو نینشو، اعتبار ا یعاطفه و روابط عاطف ی، کارت و انجام بده ، قاط ایباهاش راه ب-

 گذاشته شده

 هی، پس شخص کنهینم نیو دانشگاه تامها ر نهیهز-

 ادامه دادم حیحرف بزنه که صر خواست
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سوء تفاهم  نکهیا يفقط برا... دیفهمیکه م دیهست ينفر نی، شما اول دونهینم یدانشگاه کس نیاستاد فکور ، تو ا-

 نشه

 و ادامه دادم نییو انداختم پا سرم

 من مطلقه ام-

 اروم باشه ادامه دادم کردمیم یکه سع ییو بلند کردم و با صدا سرم

، من  نجایبه ا دمیرفتم دانشگاه و از اونجا زودتر از موعد رس میمستق رستانیدب يمکتهایاز پشت ن ستیمهم ن-

 شمیموشک ها و چشمک ها نم میقا یعاشقونه ، قاط يهایبچه باز یقاط

 جام بلند شدم از

 گفتم و

 روز خوش-

 گفت

 خانوم روح پرور قرار نشد ناراحت-

 گفتم یحرفش و عصب يتو رفتم

و پنج صدم هم  ستیهم روش ، سر ب نجایهمه جا داغه ا یعنیداغه ،  یلیخ یاب زن ریدانشگاه بساط ز نیتو ا-

 خوادیکنه ، الاقل اگر م یخوب جاسوس دیبه جاسوستون بگ یول ستمی، پس ناراحت ن زننیاب استاد رو م ریز

 بده که نشه قبولش نکرد يجور هیاطالعات غلط بده هم 

 برم سمت در ، صدام کرد برگشتم سمتش و گفتم خواستم

 روز خوش.  نطوریهم هم نانی، مورد اطم دیبرام قابل احترام بود شهیشما هم-

دانشگاه  نیرو انقدر بد خراب کنه ؟ من تو ا یکی تونستیبود که م ی،با اعصاب داغون ، ک رونیمعاونت زدم ب از

 .باشه نه یدشمن نکهیبود اما ا یو دوم یدرباره نمرات درباره شاگرد اول يادیز يبحث هادشمن نداشتم ، 

من حقش  کردهیبوده که فکر م یبوده که بخواد تو اون گروه باشه و به خاطرمن نتونسته ؟ کس یچرا ؟ کس اخه

 و خوردم ؟

 و پاك کردم اشکام

 شناختمشینشست گوشه لبم ، همچنان نم خند شی، افرا منتظرم مونده بود ، ن یبه در خروج دمیرس
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شب  کیو نزد میو اطالعات رو وارد کاغذ کرد می، نمونه هامون رو مشاهده کرد شگاهیازما میبا افرا رفت میمستق

 به خونه میبود که برگشت

 خودم وغرورم گذشته يبزرگ از رو یلیخ یلیتر هی کردمیم حس

 امتحانم بود و جسما و روحا خسته بودم نیاخر

 دمیرفتم تو اتاقم و با لباسام خواب میمستف

 نیتو ماش میبود نشسته

 نبود ، ایلینبود ، الاقل صورتش صورت ا ایلیبود ، داماد ا دهیپوش دیلباس سف عرفانه

 ایلیا گفتیبهش م عرفانه

 میجاده بود يتو

 کیشد و جاده تار اهیعروس س لباس

 شدیناز داشت پخش م الهه

 خوندشیزن م هی

 عرفانه نبود عروس

 بودم من

 شناسهیافرا داماد رو م گفتیلباس خواب افرا تنم بود و حسم م... بود  گهید یکی داماد

 دمیخندیم داشتم

 دستم ياز دندونام افتاد تو یکی

 دمیخند بازم

 دیهم خند داماد

 روشن شد جاده

 واریزده بودن به د هیاعالم

 مامان و بابا روش بود عکس

 به تو دمیو م نیا گفتیتو دستش بود و م نیانگشتر با نگ هیرول داماد نبود افرا بود ،  پشت

 دمید هیاعالم بازم

 شدم داریخودم از خواب ب غیج يصدا با
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 عرق بود سیتنم خ همه

 وارد اتاق خواب شد و چراغ رو روشن کرد ، افرا بود یکی

 دیپرس

 ؟ یشده ؟ خوب یچ-

نبود ، لباس خواب  ایلیزده بودن ، من عروس بودم ، عرفانه عروس بود ، داماد ا هی، اعالم گشتمیم میگوش دنبال

 افرا تنم بود

 و تکون دادم سرم

 شدینم دایچرا پ میگوش

صبح  3به خونه زنگ بزنم ، ساعت رو نگا کردم ،  خواستمیکردم ، م دایرو پ میجام بلند شدم و باالخره گوش از

 ساعت زنگ زد به خونه اون شدینم یبود ، نگران بودم ول

 رو نگا کردم رونیب

 رمیخانواده ام روزه بگ یسالمت يدلم گذشت برا از

 روزه کردم تیاب خوردم و ن وانیل هیاشپزخونه و  رفتم

 از اون هم دردناك تر بود ی، اما نگران کردیام احتماال به خاطر نهار و شام نخورده ام درد م معده

 سمت افرا و گفتم برگشتم

 خواببرو ب-

 دیپرس

 شده ؟ یچ-

 دمیخواب د-

 کرد زمزمه

 رهیخ شاالیا-

 دمیاذان اومد ، نماز صبحم و خوندم و دوباره خواب يبراش تکون دادم ، صدا يسر

 شدم داریافرا از خواب ب يبا صدا صبح

 گفت

 شگاهیازما میبر دیپاشو صبحانه اماده است ، با-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٤١٩ 

 از جام بلند شدم و گفتم جیگ

 روزه ام-

 دیپرس

 االن ؟ يچه روزه ا-

 زدم و گفتم يلبخند

 يتا تو صبحونه بخور رمیدوش بگ رمیمن م-

 گم و گور شده بود ، روزینبود ، از د انوشی، ک میشد شگاهیازما وارد

که برن ، جز من ،خوابم ذهنم رو اشفته کرده  دادنی، همه کاراشون رو تند تند انحام م ادیهم قرار نبود ب امروز

 کردمیکارم و تموم م دیبا یکار کنم ، ضعف داشتم ، ول متونستیبود ، نم

 بچه ها هم کارشون رو تموم کردن و رفتن هیوقت دکتر داشت و زودتر کاراش رو انجام داد و رفت و بق افرا

نفر بودم  نیاخر بایتموم شده بود و من تقر شگاهیکارام و تموم کردم ، ساعت کار ازما ریبا چند ساعت تاخ منم

 زدیکه داشت با تلفن حرف م دمیرو شن انوشیک يبرم که صدا شدمی، داشتم اماده م رونیبرم ب خواستمیکه م

 زودتر از من در ور باز کرد یکیکه دست  رونیرو برداشتم برم ب میدست فیک

 عطرش رو نشناسم يبو شدی، مگه م انوشهیکه در رو باز کرده ، ک یبگم کس تونستمیبسته هم م چشم

 کردمو بلند  سرم

 يچش شده ، که پوز خند نشست رو لبا نباریاومد ، نه اشفته نه ، داغون ، با خودم فکر کردم ا یبه نظر م اشفته

 گفت ی، عصب انوشیک

 به به خانوم روح پرور ، پارسال دوست امسال اشنا-

 لب سالم کردم و گفتم ریز

 برم خوامیکنار من م دیبکش شهیاگر م-

 ستادیرو به روم ا قایو بست و خودش دق در

 گفتم

 شهیاگر م-

 قدم اومد سمتم هی

 قدم رفتم عقب هی
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 خند زد شین

 اومد جلو و من بازم رفتم عقب گهید یکی

 واریاومد جلو و انقدر رفتم عقب که خوردم به د انقدر

 لبش بود يهنوزم رو پوزخندش

 گفت یو عصب اروم

 ؟ یچطور تونست-

 از سر ندونستن تکون دادم يسر

 و گفت دیخند تیعصبان از

 یانقدر زرنگ باش کردمیفکر نم-

 دمیپرس

 شما حالتون خوبه ؟-

 شما ، ترفندته... هه -

 بایشک ياقا-

 زد داد

 بایشک يتو همون اقا ياره ، برا ی، ول بایشک انوشی، ک انوشیک-

 تر داد زدم یعصب

 اقا دینکش ادیسر من فر-

 ؟ استتهیس نمی، ا یکنیم شرفتیپ ياقا ؟ دار-

 شما یگیم يدار یچ-

 زد داد

 تو رو به اعتقاداتت بگو همه اش دروغه... حرف بزن  پکیا-

 دیگیم یچ فهممینم-

 سر هم گفت پشت

 حرف بزن بگو بگو بگو-

 یگیم یشما چ فهممیمن هنوزم نم-
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 به اون راه يخودت و زد یفهمیخوبم م.  یفهمیم-

 نه-

 کرد داریب شهیو که خودش و زده به خواب نمر یکرد ، ادم داریب شهیرو م دهیکه خواب یادم-

 فهممیمن هنوزم نم-

 کنار و گفت دیکش

 خانوم ، شرت و کم کن رونیبفرما ب-

 گفتیکرده بودم که م کارشیبا پشت دست محکم بگوبم تو دهنش ، مگه من چ یکیلحظه دلم خواست  هی

 ؟ يشرت کم ، چه شر

 سمت در رفتم

 راه نتونستم تحمل کنم وسط

 سمتش و گفتم برگشتم

 شر هم نرسوندم یام ، اما به کس يریادم خ گمیمن نم-

 گفت یعصب

 گفتم شرت و کم کن-

 داد زدم یعصب

 خودتون تیشخص يمحترم ، برا ياقا-

 شد یاومدنش و رفتنم ط يکرد و بازم همون قدمها یفاصله مون رو ط يقدمها

 يدر چقدر برا رهیو حس کردم دستگ رهیکنار دستگ اقیبه در دق دمیچسب نباریخفه شدم و انقدر رفتم عقب تا ا من

 دستام گرمه

 و گفت ستادیروبه روم ا انوشیک

 ادی، داره ازت خوشم م يدینشون م يکم کم خود -

 بایشک ياقا-

 اریاسم من و ن-

 دیمتلک هم نپرون دیاگر جزئت حرف زدن ندار-

 زد و گفت لبخند
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 ؟ ینگفت یچیو ه ي، چرا من و دنبال خودت کشوند یچرا نگفت-

 دیواضح حرف بزن-

 زد داد

 ؟ يمطلقه ا یو نگفت یچرا خفه خون گرفت گمیم-

 چه انوشیبود ؟ فکور گفته بود ؟ چرا ؟ اصال چرا که نه ؟ گفته باشه ، به ک دهینگاش کردم ، از کجا فهم مات

 گفتم

 بگم دمیند يازین-

 دیاومد رو صورتش و پرس مهینصفه و ن یلیخ لبخندش

 ؟ یو چ یهست یک یبگ یبه کس ینیبیم ازین ی؟ ک يدیند ازین-

 ستیشما حالت خوب ن-

 ؟ ينشون بد دهیانقدر خوب خودت و افتاب مهتاب ند یچطور تونست...  یلیخ... خوبم ، االن خوبم  نه

 هیچ يحرفها برا نیا دونمیمن واقعا نم-

 هام یحماقت هام و نفهم دنیفهم يشناختنت ، برا يبرا-

 دینگاش کردم و پرس بازم

 ؟ یچرا نگفت-

 به شما گفته ؟ یاصال ک-

 فکر کن افرا-

 دونهیافرا هم نم-

 دهیفک کن فهم-

 نداشت دنشیفهم يبرا یراه چیه-

 نگام کرد و گفت مات

، نگو تو  دونهینم يزیو چ شهیکه حقش خورده م یافرا ادم زرنگه است و تو اون کردمیمن وباش که فکر م-

 يدیافرا رو درس م يصدتا

 کردناتون تموم شد ؟ نیتوه-

 کردنت با من تموم شد ي؟ باز یتو چ-
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 بایشک ياقا-

 برام تکون داد و گفت يسر

 ي، چطور دارم برا خوامتی، چطور دارم م شمیچطور دارم جذبت م يدی، د يدی، تو که د يدیتو که فهم پکیا-

؟ چرا  ی، چرا گذاشت يدی، تو که همه رو د کنمیتالش م نهیبهتر کردمیداشتن همون که فکر م يداشتنت ، برا

 اره ؟...  يدی، فهم ندهمطلقه ، لجنه ، گ یاهیکه تهش س یینجایبرسم ؟ به ا نجایبه ا یگذاشت

 کرد و نامطمئن ادامه داد مکث

 ؟ يدیبرات غسل بارون گرفتم ، نفهم يدیبرات توبه کردم ، تو که فهم يدیتو که د-

برد  ادیرو از  دنیرفت و قلبم هم تپ ادمی دنیبه داخل ، نفس کش دمیدادن کش رونیب يه جاو وسط راه ب نفسم

 من ؟ يغسل بارون برا... 

 قرمزش زل زد تو چشمام و گفت يبا جشما انوشیک

 یتو ؟ چرا گذاشت يکرد کاریبا من چ-

 زدم لب

 برو خونه تون ، قرصات و بخور-

 زد داد

غرور  شدیداغونم م یمن غرورم بود ، زندگ یوسط ، همه همه اش رو ، زندگ ختمیرو برات ر میمن همه زندگ-

 هیچرا به بق... چرا به افرا نگفتم ...  يدیفهم... ، کلِ کلش  یو بهت گفتم ، همه چ میله شدم ، من همه چ

 نگفتم

 واریبه د دمیو من چسب کترینزد اومد

 ادیتر ن کیاش که نزد نهیدادم به تخت س هیرو تک دستم

 ام و ارنجم خم شد نهیقفسه س کیاومد نزد بازوم

 رو فشار دادم رو هم ، داد زدم پلکام

 یکنیم تمیاذ-

 زد داد

 ؟ یچرا گذاشت-

 دادیم نیکوتیو ادامس ن گاریتلخ س يخورد به صورتم ، بو نفسش
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 اش فشار دادم نهیرو محکمتر به تخت س دستم

 رمیجلوش رو بگ تونستمیکجا م من

 مرد بود ورزشکار بود ، امیاز پسش بر ب تونستمیچطور م من

 ادینم کترینزد گهید انوشیلحظه گذشت و حس کردم ک چند

 رو باز کردم چشمام

 اش نهیتخت س يبود و دست من رو وارید يصورتم رو کیدستش نزد هی

 کردیام رو پر م هیر نیدارچ دیتپیبهم ، به صورتم ، هربار قلبش م خوردیم نشیدارچ يبو

 دنیکاویتم رو مصور مردمکاش

 شل شد و افتاد دستم

 خودش باز کرد يراه برا هیکه افتاد اشکم  دستم

 زد لب

 ، بگو که از قصد بود ، بگو که يدیبگو که فهم-

 زدم هق

 دمینفهم-

 يتو که بچه نبود-

 نشست وارید يدستش هم از کنار صورتم رد شد و رو یکی اون

 برام ساخته بودن یزندان دوست داشتن هی واریستبرش با د نهیو س شیقو يدستا حصار

 دمینفهم-

 داد يرو باز انوشیبچه است من رو ،ک یلیبچه که خ هی،  يداد میو باز يدیتو فهم-

 بذار برم-

 ؟ يچرا موند يزد يچه گند یدونستی؟ تو که م فهمهیم یک ارمیسرت ب ییبال نجایمن تو ا-

 نزدم يچون گند-

 يگند زد-

 واریکنارم رو د دیکوب

 زد داد
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 سوال ریز يرو برد تمیرو کل مرد تمی، همه من يگند زد یلیخ-

 رو دوختم تو نگاهش و گفتم نگاهم

 کنهیبا من نم يکار چیه... که من شناختم  ی، اون یکنینم يکار چیه-

 ؟ ی، شناخت یمن و درست نشناخت-

 واریرو د دیکوب دوباره

 ؟ یلعنت یشناخت-

 واریرو د دیکوب بازم

بودم ، منکه کم دوست دختر نداشتم ، من  دهیمن چرا نشناختم ؟ منکه کم دختر ند یول...  یبشناس ینخواست-

، چرا  یروزه سکوت گرفت یوقت.... وسط  نیا یختینر یچیوسط تو ه ختمیرو ر یهمه زندگ یوقت دمیچرا نفهم

و از دور  ستهیم يفقط وا یکیتو گود و  يریم یکه وقت دمیوسط کمه ، چرا من نفهم نیا يزیچ هی دمینفهم

 ... کنهینگاهت م

 صورتم و گفت کیاومد نزد صورتش

 پکیاز من ا ییخوایم ی؟ هان ؟ چ یترسیاز من نم گهیام ؟ چرا د نهیتو تخت س یکوبیچرا دوباره دستت رو نم-

 ؟ ییخوایم یمن چ ی؟ از زندگ

 برم يکه بذار خوامیم-

، برات  یبه دخترا داشته باشم ، توبه کردم از عاشق تونستمیکه م ییمن برات تو به کردم ، توبه از تمام حس ها-

که  ییتو... توبه کردم ... تو ..  يبرا... ، برات توبه کردم از هوس ، من  یتوبه کردم از خواب و هم خوابگ

 پکیا يداد میباز... نشناختم 

 يمگه ضرر کرد-

 صورتم رو نوازش دادن نفساش

 تو توبه کردم ي، چون برا يتو ضرر کرد-

 بذار برم-

 اشک سوخت يرو گذاشتم رو هم و گونه ام از شور پلکام

 یتو من و نشناخت گمی، بازم م يبر ذارمیم یکنیچرا فکر م-

 برداشت واریرو از رو د دستش
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 نشست رو صورتم انگشتش

 رو رو هم فشار دادم پلکام

 که محرمم نبود یتنم مور مور شد از تماس دست همه

 و نوازش گونه اشکام رو پاك کرداروم  دستش

 ارمیباال ب یسگ یزندگ نیکل ا يجا رو هیهمه بغضام رو همه ترسام رو  تونستمیتهوع داشتم ، م حس

 خورد به صورتم نفساش

 و تماشا کن تی، با چشم باز اخر باز يداد ي، تو با چشم باز من و باز یکنیچرا چشات رو باز نم-

 دی، پرس یطوالن. کرد  مکث

 ي؟اره ؟ انقدر زرنگ بود يداد میال نکنه با چشم بسته بازاص-

 کردم فشارم افتاد حس

 صورتم بود يهنوز رو انگشتش

 که حصار دستاش نشست پشتم نیرو زم نمیسرخوردم خواستم بش وارید رو

 فرود اومد نیاز دارچ يغبار يتو مییای، حس بو شیعضالن نهیافتاد رو س سرم

 گرفته بودم روزه

بودم ،  دهی، روزه گرفته بودم چون کابوس د منیزندگ يکجا دونستمینم یکه حت يخانواده ا یسالمت يبرا روزه

 شناختمیکه کنارم نشسته بود رو نم يچون لباس خواب افرا تنم بود و مرد

 کردم سرم رو از شونه اش جدا کنم یسع

 سرم از رو شونه اش بلند نشد... باز نشد  پلکام

 کرد و گفت صدام

 پکیا

 گفتنش هم به هم خورد پکیاز ا یحت المح

 نلرزوندش یتمام توانم دستش رو پس زدم ، همه توانم تکونش نداد ، حت با

متنفر بودم ، منکه عاشق نبودم ، اونکه نگفت  ایدن يها نیدارچ يدوست نداشتم ، از همه  گهیرو د نیدارچ يبو

 گفتی، چرا نگفت ؟ اصال اگه م رهیگیمن غسل بارون م يبرا کنهیمن توبه م ي، اونکه نگفت برا خوادیمن و م

 ؟ ی؟ چ شدیم یچ
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 رو به زور از هم باز کردم پلکام

 ام که باطل نشده بود روزه

 رو از خودم دور کردم دستش

 و گفتم نیرو زم نشستم

 نفهمم ، من زبون فهممی، من زبون نم فهممینم یزبون ی، من زبون ب فهممی، من زبون اشاره نم دمیمن نفهم-

 سوختیم یاز خشک گلوم

 دمینال

 بذار برم-

 دستم و گرفت دستاش

 یخیتو چرا -

بود ، کاش امروز روزه سکوت بودم روزه  واریدستم هنوز حائل د... رو پس زدم و از جام بلند شدم  دستاش

 بودم که نبودم ییزهایبودم روزه همه چ دنینشن

 گفتم

که عاشقش شدم  یکه زبون نفهمم ، حسم کوره ، قلبم کوره ، اون گمی، هنوزم م دمینفهم گمیمن هنوزم م-

 ببخش ،... که اسمش نشست تو شناسنامه ام ، حسم رو بست و قفلش رو برد  یاون

 دهن نداشته ام رو قورت دادم و گلوم بدتر سوخت ، ادامه دادم اب

 برسه نجایبه ا ذاشتمینم دمیفمیاگر م... ببخش -

 پلک زدم... سوخت  چشام

 شد سیام خ گونه

 گرفته بود نیدارچ يتنم بو همه

 ؟ کردی؟ دست نامحرم که روزه رو باطل نم کردیروزه رو که باطل نم نیدارچ يبو

 رو گرفتم و رفتم خونه نیماش نیاول يو جلو رونیزدم ب شگاهیازما از

 شگاهیازما گشتمیبرنم گهید

 وقت چیوقت ه چیوقت ه چیه

 درك که بهشون قول دادم به درك که قرارداد امضا کردم به
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 خونه دمیرس

 دیسمتم و پرس دییدو دنمیبا د افرا

 ؟ یخوب-

 به سوالش جواب مثبت بدم ؟ تونمیم کردیبود که فکر م دهیتو من د یچ

 گفتم اروم

 کجاست دونمیهم نم میگوش... و گم کردم  فمیرو حساب کن ، ک یتاکس هیکرا-

رو برام  فمیک انوشیک گهید نباریبود ؟ بازم جا گذاشته بودمش ؟ ا شگاهیپولم کجا بود ؟ بازم تو ازما فیک اصال

 اورد ینم

 تکون داد يبهت زده سر افرا

 اتاق يرو به زور انداختم تو خودم

 و نشستم واریدادم به د هیتک

 ، سوختیام م معده

 بودم ، دهیمن توبه کرده بود و من نفهم يبرا

 واریبه معده ام و سرم رو فشار دادم به دزدم  چنگ

 خوادشیاون و م انوشی؟ من به افرا گفتم که ک دمی، چرا نفهم ختیو اروم ر دیحجم گرفت ، اشکم جوش بغضم

... من بودم  خوادشیم انوشیک کردینفر که افرا فکر م هی، من بودم ، اون  خوادشیروز م هیهم  انوشی، که ک

؟ به خوب بودنش ، به  کنمیم عتمادشک به عشق اون ا نهمهیا يبهم نگفت ؟ چرا فکر کرد من تو میچرا مستق

 دیدوستش داشت ؟ چرا فکر نکرد که شا شهیراحت م کردیبودنش ، به مرد بودنش ، چرا فکر م یدوست داشتن

 باشم ؟ یمن دوست نداشتن

 اب وارد اتاق شد وانیل هیبا  افرا

 کرد لبام کیاب رو نزد وانیل

 رو پس زدم و گفتم وانیل

 روزه ام-

 فشارت افتاده ، بخور اب قنده ،روزه واجبش هم االن برات حرامه-

 رو گذاشتم رو هم پلکام
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 کرد صدام

 و گذاشتم رو زانوم و گفتم سرم

 کنهیسرم درد م-

 کرد سرم و گذاشتم رو شونه اش و لب زدم بغلم

؟ چرا  شکنهیو نم کنمیم و کردم تو برف ؟ چرا بغض م؟ چرا کبک شدم و سر فهممیرو نم یچیمن چرا ه-

 افرا.. ، افرا  شمیرها نم شمیکه م نیسنگ

 رو نوازش کرد و گفت سرم

 ، کشمشی، خودم م کشمشیکرده ؟ م تتیاذ یک-

 ادیخوابم م-

 و از جاش بلند شد واریام رو داد به د هیکرد و تک نوازشم

 دنیبعد اروم وادارم کرد به داراز کش هیثان چند

 بالش نرم هی يو سرم افتاد رو دمیخواب نیزم يمچاله شده تو خودم رو همونطور

 پتو انداخته شد هی روم

 با پوستم انوشیک يشد ، تنم بازم مور مور شد از حس تماس دستها سردم

 کردنیق رو حرام معش میکه حر ییزهایکه برام توبه کرد با نم بارون از تمام چ یانوشیک

 رو رو هم گذاشتم پلکام

 دمیکنار هم و من نفهم مینم بارون بود ریز

 دمیخودم جمالت رو تکرار کنم و من نفهم يگفت برا بهم

 ام بازم سوخت معده

 کردینم یغصه داشت ، دلم بغض داشت ، دلم نفهم بود ، دلم تپش ها رو معن دلم

 تکونم داد یکی

 افرا بود-

 کرد صدام

 رو باز کردم چشمام

 گفت
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 اذان گفته-

 بود کیجا تار همه

 از جام بلند شم نتونستم خواستم

 کردی، همه عضالتم مچاله شده بودن ، همه تنم درد م دمیپشت چرخ به

 گفتم

 ادیخوابم م-

 بلندم کرد و به زور ابقند داد به خوردم افرا

 گفت

 ببردت دکتر ؟ ادیب انوشیزنگ بزنم ک-

 يها يصبح و خبرگزار يداغ روزنامه ها يخبرها انوشی؟ که ک یگ بزنه ؟ که چزن انوشیبه ک خواستیم

 خونه بودم ؟ نیادم ا نیو دروغ تر نیدانشگاه رو بذاره کف دستش ؟ که بفهمه من ماسک تر

 نزدم حرف

 دیکردم افرا نشست کنارم و پرس حس

 شده ؟ یاخه چ-

 زدم لب

 من خوبم-

 یستین یخوب يدروغگو-

 رو رو هم فشار دادم پلکام

 یدونیخوبم ، فقط تو نم یلیاتفاقا خ-

 ؟ ونیتو ؟ هذ یگیم يدار یچ-

 يو کابوسها یدوست داشتن ياهایسر و ته ، خود رو یبودم ، خود جمالت ب ونی؟ من ؟ من خوده هذ ونیهذ

 دور

 و گفت میشونیرو گذاشت رو پ دستش

 یخی،  يتب که ندار-
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، انقدرا که بد نبود ، تن  نیشکست رو تجربه کرده بودم هم هیم ، مطلقه بودم ، روهم فشار داد شتریرو ب پلکام

؟ چرا  دمیترسیم ينطوریا دیکه نکرده بودم ، قتل که نکرده بودم ، مطلقه بودم ، چرا با يکه نفروخته بودم ، دزد

از  انوشی؟ ک دیفهمیاگه م ي، وا کننیرفتار نم ينطوریشکست خورده که ا هی، با  دمیدیرفتارها رو م نیا دیبا

 بود ؟فکور گفته بود ؟ چرا ؟ دهیکجا فهم

 از جاش بلند شد و شروع کرد به شماره گرفتن و شروع کرد به حرف زدن افرا

 سالم-

. 

 تو ؟ یخوب-

. 

 .یمرس-

. 

 ستیحالش خوب ن پکیمزاحم شدم ، ا دیببخش

. 

بدتر شه و  ترسمیاز جاش تکون بخوره ، م تونهی، نم زنهی، حرف نم خورهینم یچیامروز روزه بود ، ه...  دونمینم

 کنم شینصف شب نتونم کار

. 

 که زنهینه حرف نم-

. 

 اره

 برگشت سمتم و گفت افرا

 دکتر میبر یشیاماده م-

 نه خوبم-

رو چنگ کردم به معده ام ، معده ام سرد بود و دردناك ، معده ام از حسم هم سردتر بود ، از افکارم هم  دستام

 تر دردناك

 تلفن و گرفت سمتم و گفت افرا
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 یکنی، به حرف من که گوش نم انوشِیک-

 داد زدم یعصب

 زنمیحرف بزنم بهش زنگ م ی؟ من اگر بخوام با کس یگفته بهش زنگ بزن یک-

 مات نگام کرد و گفت افرا

 ییجا يدکتر متیاگه حالت بده ببر گهیم انوشیک-

 با تو کنهیغلط م انوشیک-

 مات گفت افرا

 پکیا-

 زدم داد

؟ حتما  شهینم دایدرست ، اژانس و اورژانس هم پ ستیپامون ن ریز نیدرست ، ماش میشهر کس وکار ندار نیا تو

 میو اون بش نیا زونیاو دیبا

 رونیبه دست از اتاق رفت ب یپلک زد و زود گوش افرا

 بیکس و کار بودن ، چقدر بد بود غر ینشستم ، چقدر بد بود ب واریداده به د هیو تک واریسمت د دمیو کش خودم

 بودن ، چقدر بد بود دروغ گو بودن و بدتر بود لو رفتن

 بعد افرا اومد تو اتاق و گفت قهیدق چند

 شده اخه ؟ یچ-

که برام غسل بارون گرفته بود  کردیم تمیاذ یکس ي، حرفها کردیم تمیخم شدم رو زانوم ، درد نبود که اذ کامل

 که برام توبه کرده بود کردیم تمیاذ یکس شی، لو رفتنم پ

 نشست کنارم و گفت افرا

 مارستانیلباس بپوش خودم ببرمت ب-

 بم... خو -

 مارستانیب میهمه خوبن ، فقط تو پاشو بر. منم خوبم . اره -

ه بودن ، و تاز دهیو فکور فهم انوشی، ک نهیصفحه اخر شناسنامه ام رو نب ی، قرار بود کس نیرفته بودم ، هم لو

 يدانشجو هیندونه مطلقه ام ، چقدر دوست داشتم که منم  یبودم خودمم چقدر دوست داشتم که کس دهیفهم

 مجرد با هزارتا ارزو بودم
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 ییبه زور از جام بلند شدم و رفتم دستشو... تهوع بازم اومد سراغم  حالت

 که افرا به خوردم داده بود يباال اوردم و ابقند صفرا

اگر ها همه اون اگر ها و کاش ها ... بود  ایلیبود اگر ا نجای، اگر خانواده ام ا نیو زمنشستم ر ییدستشو کف

 شدیبودن حالم بهتر م تیواقع

 به تو هم لعنت بفرستم ؟... محمد جواد ... ، لعنت به من  انوشیبه تو ک لعنت

 زد رو دستش و گفت دنمیبزنم در رو باز کرد و با د یحرف نکهیرو زد و قبل از ا ییدر دستشو افرا

 پکیا.  يوا-

 یکس یدرمونِ ب یگس از درد ب... تلخ بود و ته حلقم گس  دهنم

 کمکم کرد از جام بلند شم و به زور شالم و انداخت رو موهام و من و نشوند رو مبل افرا

کمک  رفتمینم... برم خونه مون  خواستمی، م هیام چطور افهیمهم نبود ق... تنم چروك شده  يمانتو تو دونستمیم

 فراموش کنم یتا کم رفتمیخوانواده ام فقط م

 رو زدن زنگ

 در رو باز کرد و گفت افرا

 منتظره انوشیپاشو ک-

 نگاش کردم یعصب

 زور بلندم کرد و گفت به

 .غرغر کن  یباشه ؟ حالت که خوب شد هر چقدر خواست. تو فقط حرف نزن -

 رونیب میرفت

 منتظرمون بود نیداده به ماش هیاشفته تر تک یحت دیاشفته ، شا يموها با همون انوشیک

 رونیب دمیو قورت دادم و دستم رو از دست افرا کش بغضم

 رمانا نبودم ، یو غش ینازك نارنج يکدوم از دخترا چیه هیمن شب... نبود فکر کنه به خاطرش له شدم  قرار

 عقب رو باز کردم و گفتم در

 میشرمنده باعث زحمت شد-

 جا گرفت یصندل يتکون داد و نشست پشت فرمون و افرا در جلو رو باز کرد و رو يسر انوشیک

 دادم هیتک یصندل یو به پشت سرم
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منتظر وقت  تونستنیها م ینگران هیبق.  نی، فقط هم ارمیباال ن انوشیک نیماش يبود که تو نیا مینگران تنها

 شن تو سطل زباله ، ختهیر یحت ایبه مغزم باشن هجوم اوردن  يمناسب برا

و  زدیحرف م شتریافرا ب یعنی،  زدنیبا هم حرف م انوشیبه اورژانس چشمام و باز نکردم ، افرا و ک دنیرس تا

 .هم بله و درسته  ای گفتیفقط اره و نه م انوشیک

 تو میو رفت میدیاورژانس رس به

 دکتر شد يکه افرا با گفتن روزه گرفته بود باعث باال رفتن ابرو دیکرد و چند تا سوال ساده پرس نهیمعا دکتر

 دادم تیبارش نرفتم و به سرم و دارو رضا ریکرد که ز زیتجو یاندوسکوپ دکتر

که توش من و به خاطر مطلقه  ییخانواده خودم جا شیشهر خودم ،پ گشتمیسر پا شم فردا برم خواستمیم فقط

 بردیسوالم نم ری، به بهونه توبه ز کردینم رمیبه اسم عشق تحق یتوش کس که یی، جا کردنیبودنم سرزنش نم

 کرد ، پلکهام رفتن رو هم و حس ارامش بهم دست داد قیکه سرم رو وصل کرد و ارامبخش تزر پرستار

 چقدر گذشت ، دونمینم

 ، دمیمحصور شده بود د یاب يکه با پرده ها يتخت فلز يکه باز کردم خودم و رو چشم

از پوستم دچار  یرنگ حتما نقاط دیاون چسب سف ریو مطمئن بودم که ز سوختیپوستم م يرو وکتیانژ يجا

 هماتوم شده

 دهیچیتنم پ يگردنم بود و مانتو ام تو ينبود ، شالم رو انوشیاز افرا و ک يرو به اطرافم چرخوندم ، خبر نگاهم

 بود

 ممکن مرتب کردم دست ازادم شالم رو درست کردم و مانتو ام رو تا حد با

دروغگو هم متنفر بودم ، از خودم هم متنفر  يکننده و الکل متنفر بودم ، از ادمها یضدعفون يو بو مارستانیب از

 ...بودم 

 اومدن انوشیو بعد افراو ک دمیافرا رو شن يرو رو هم فشار دادم که صدا پلکام

 داور رو گذاشت گوشه تخت سهیک انوشیک

 دیپرس افرا

 ؟ يبهتر-

 شهی، داره تموم م ارمیسرم و در ب نیخوبم ، فقط کمکم کن ا-

 بکشم یو بعد من تونستم نفس راحت میکمک افرا سرم رو جدا کرد با
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 دمیداروها ثابت موند و از افرا پرس سهیک يرو نگاهم

 و داروها چقدر شد ؟ مارستانیب يها نهیهز-

 تکون داد و جواب داد يسر افرا

 حساب کرد همه رو انوشیک دونمینم-

 داده بود هیکه پرده بهش وصل بود تک يا لهیرو نگا کردم ، به م انوشیک

 دمیپرس کردمیمانتوم رو درست م نیکه است همونطور

 ها چقدر شد ؟ نهیهز بایشک ياقا-

 زد و گفت پوزخند

 یچیه-

 تو دستش بود دستم و دراز کردم و گفتم مارستانیب فاکتور

 من نشیبد-

 و مشتش فشار داد و گفترو ت فاکتور

 نشد یچیگفتم ه-

 خورده حساب نداشته باشم یمن بعد با کس دمیم حیمن ترج یول خوامیمعذرت م-

 گفت دادیجا م بشیهمونطور که فاکتور رو تو ج انوشیک

من  ادشمی، کم و ز دیو کمک هاتون تاق بزن یروانشناس يها نهیرو با هز مارستانیدارو و ب يها نهیهز-

 شما هم بگذر گذرمیم

 رونیو گفت و از اتاق زد ب نیا

 دمیبهش نکردم و از جام بلند شدم ، اروم پرس ی، توجه کردیم ینیافرا روم سنگ نگاه

 رمیبگ طیبل تونمیاز کجا م-

 ؟ یطیچه بل-

 زود من وبرسونه به خونه یلیکه خ یاتوبوس قطار هر چ يسوار-

 شهرتون ؟ يگردیبرم-

 اره-

 پرسمیم انوشیاالن از ک دونم،ینم-
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 الزم نکرده-

 دیو نگام کرد ، پرس برگشت

 معلومه چته ؟-

 یلعنت... ادم  نی؟ ا یانوشیک زونیتو چته ؟ چرا انقدر او-

 ؟ یادم چ نیا-

 کنهی، سرم درد م یچیه-

 ؟ يبر ییخوایواقعا م-

 کنم دایپ طیاگر بل-

 محوطه ، رو به افرا گفتم رونیب میو جمع کردم و بعد رفت لمیوسا

 زنگ بزن به اژانس-

 دیچند بار پلک زد ، بعد پرس افرا

 نخورده ییسرت جا-

امنم برام نا امن شده بود ، چقدر دوستهام برام  يِباشم ، چقدر شهر ارزوها انوشیک شیدوست نداشتم پ چقدر

 ترسناك شده بودن

 گفتم

 نیافرا زنگ بزن اژانس هم-

 اومد انوشیک يصدا

 رسونمتونیمن م-

 فتمکردم و گ نگاش

 میکار هم دار يسر هی،  میزحمت داد یبه اندازه کاف بایشک ياقا یمرس-

 گفت افرا

 شناسهیرو هم بهتر از ما م یمسافرت ي، اژانس ها میریم انوشیخب بابا با ک-

 دیشد و پرس نیصورتم سنگ يرو انوشیک نگاه

 ؟ یاژانس مسافرت-

 گفت افرا
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 بره خونه شون خوادیم پکیاره ا-

 رفت باال و گفت انوشیک يابرو

 رسونمتونیم-

 تکون دادم و گفتم يسر

 میزحمت داد یبه اندازه کاف. یمرس-

 کردم و ادامه دادم مکث

 . دیببر فیتشر دیتونیم.  دیکه بهش برس دیدار ییشما هم باالخره کارا-

 گفت انوشیک

 دیندار يام رو انجام دادم ، اگر کار فهیدر هر صورت من وظ-

 حرفش و گفت ونیم دیپر افرا

 یرسونیما رو نم-

 تکون داد و گفت يسر انوشیک

 ، خانوم روح پرور ، افرا ، روز خوش برمینم ییرو جا ینه من با زور و کتک کس-

 گفت زدیتوش موج م یتیکه نارضا یبا لحن افرا

 هم سالم برسون انای، به مامانت و ک متیتو دردسر انداخت یمرس-

 من و اورد یدست فیک نشیرفت از تو ماش انوشیک

 خشک شد ، دست اون بود ، بازم اون برام اورده بودش فمیک يرو نگاهم

رفت سوار  یحرف چیه یب انوشیگرفتش و ک انوشیزود از دست ک رمیرو بگ فیک کنمیدست دراز نم دیکه د افرا

 شد و گاز داد و رفت نیماش

 شده بود ، قرار نبود بازم ما رو بگردونه تیشب اذ یدرك ، منکه منتظر نبودم نازم و بکشه ، به اندازه کاف به

 گفت افرا

 ؟ میا کارهیخب ، چ-

 نایو ا طیتو برو خونه من برم دنبال بل-

 متلک بازم کنه و مرخصم کنه انوشمیراه بره ها ، فک کرده منم ک تونهیدو قدم نم-

 ، یو چ یک يبرا دمینفهم قیلب حواله کردم ، دق ریز یو نگاش کردم و به درک برگشتم
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 خودم يبرا شتریب دیشا

 به خونه خبر بدم با نه دیبا دونستمینم یخونه شم ، حت یاتوبوس گرفتم و قرار شد فردا راه طیبل باالخره

 قایکه دق ییبوقها يو صدا میبوق من و به خودش اورد ، پلکام رو باز کردم ، پشت چراغ قرمز بود هی يصدا

 رو اعصابم بود ، شنیزده م یچ يبرا دونستمینم

بود ،  زیی، مهم نبود که اواخر پا کردمیرو خاموش کنه ، احساس گرما م نشیماش يبخار گفتمیبه راننده م دیبا

 هنوز روشن نبود فشیکه تکل نمیمن گرمم بود ، من و جن

 ، رونیشدم به ب رهیخ نیپنجره باز ماش از

دختر و  هیاونطرفتر  یکنه و کم یرو ط ابونیض خعر کردیم یسع دیلرزیکه م ییمرد مسن با عصا و پاها هی

 شدنیباز رد م شیپسر جوون دست تو دست با ن

 ، رفتیو محکم گرفته بود داشت کنار بچه اش راه م پیزن که چادرش رو ک هیکم اونطرفتر  هی

 گهیکه د يکوتاه شده ام و انگشت حلقه ا يزن گرفتم و دوختم به ناخونا دی، نگاهم رو از بچه سرخ و سف بچه

 از ساعتم یو مچ دست خال کردینم ییرد روشن روش خودنما هیوقت بود  یلیخ

ازدواجم ، نه  يابتدا و انتها یساعت که شد سند ب ی، ول رفتمینم رونی، بدون ساعت ب گردمیساعت دستم م قبال

 عادتم رو ترك کردم نیا گهیام ، د غهیص

به حماقتم پس دست  دادیم تیبود ، چون سند یو تکم چقدر خوشگل و دوست داشتن ینبود که ساعت مس مهم

 کردمشینم

 هم اومد گهیبوق د هی يصدا

 رو روهم فشار دادم پلکام

و  کردیچرب درست م يو برام غذاها يالغر شد گفتیبود که برگشته بودم خونه ، مامان م يروز چند

 ایلیمعده ام تحملشون رو نداره ، بابا کم حرف شده بود و ا دونستینم

 اما روح و روانش حضور نداشت زدیو بدون حس ، حرف م ی، کامال دروغ زدیلبخند م ایلیا

 کنه یقرار بود بره فرودگاه و عرفانه رو همراه فردا

که  شدیبه رفتن کنه ، پسر ارشد بودن خونه باعث م یعرفانه نتونسته برادرم رو راض يها استیس شدینم باورم

 بندشیدلبسته اش بشه نه پا دیعرفانه با نکهیهم اعتقاد سفت و سختش به ا دیدلش نره ، و شا یپ ایلیا

 رفتیواقعا داشت م عرفانه
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 موندمیم ششیهم که شده پ کباری يبرا دیعرفانه ، با دنیرو تنها بذارم بره به د ایلینبود ا قرار

 یداره از دوست دخترش خداحافظ یباشه وقت ششیداشت که خواهرش پ ازین دینداشت ، شا یهم مخالفت ایلیا

 کنهیم

 کردم خوش پوش باشم تا برادرم حس نکنه خواهر مطلقه اش چقدر کمه یاماده شدم و سع عصر

،  دمیپوش یرو هم سرتا پا مشک زهایچ هی، بق یمشک يبا کمربند و دکمه ها دمیپوش یچرك کوتاه یصورت مانتو

 دمیکردم و مداد هم نکش شیبا دقت ارا

 کردم و دادم به عقب ویرو و موهام

موهام هم  يرو یبه چشمم بزنم ول نکیقرار نبود تو فرودگاه ع نکهیام رو هم برداشتم با ا یافتاب نکیع

 یاش طراح قهی ياونکه برا نکیع،مثل  انوشیمثل ک قایمانتو ام ، دق قهیهم  دیجا خشک کنه ، شا تونستیم

 الزم بودن نکیشده بود و موهاش که ع

 ؟ انوشیچرا ک اصال

 رونیکه تموم شد رفتم ب دنمیپوش لباس

 در کار نبود ی، دروغ میرفتیهم م رونی، و ب رونیب میریم میمامان و بابا گفته بود به

 شدیم کیکم کم داشت تار هوا

 بود حیو مل بایز شهیبه فرودگاه ، عرفانه مثل هم میدیرس

 بود دهیپوش اهیزده بود و سرتاپا س رونیروشنش از شال ب يفر کرده قهوه ا يموها

 عشقش يعزا يبرا دیشا

 يخودش رو رسوند بهش و دستش رو دور گردنش حلقه کرد و سرش رو گذاشت رو دیرو د ایلیا کنهیهم عرفانه

 شونه اش

 شد که پلکاش رو گذاشت رو هم و چشماش تر دمید من

خانواده ام همسرم رو هم بغل  ي، من جلو کردنیصحنه رو نگا م نیعقب تر داشتن ا یو پدرش کم مادر

 چه برسه به دوست پسرم ، کردمینم

 رو ول کرد نم چشماش رو گرفت و گفت ایلیا نکهیهم عرفانه

 شهیبده ، عقل ادم زائد م یلیخ ییحس تنها...  دیببخش-

 زدم و گفتم لبخند
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 ستین یمشکل-

 با پدر و مادر عرفانه صحبت کنه رفتیانداخت که داشت م ایلیبه ا ینگاه

 زد لب

 میمونیباهم م کردمیفکر م-

 گفتم اروم

 یدوست داره ، خانواده خونِ ، کس یلیبرات از خانواده اش بگذره خ يبهم گفته ، فکر نکن اگر مرد یکیقبال -

 گذرهیکاغذ هم م يکه از خون بگذره از جوهر رو

 نگام کرد و گفت عرفانه

 ؟ یاگر اون از خون نگذره منم نگذرم ، پس چ-

 دییایکوتاه ب دیتون با یکی-

 چرا من ؟-

 پشتش گرم باشه دیبا تتیحما يبرا... کنه  تتیحما دیچون اونه که با-

 ایلیزد و نگاهش رو دوخت به ا ینیلبخند غمگ عرفانه

رو ببرم  ایلیشماره پروازشون رو اعالم کردن عرفانه گفت که ا یو وقت میو صحبت کرد میاونجا نشست یکم

 خونه

 کنهیمتزلزلش م ایلیاونجا بودن ا گفتیم

 گفت ایلیا

 شماره ات رو بده ریتماس بگ يدیرس نکهیهم-

 دوباره بغلش کرد و گفت عرفانه

 مواظب خودت باش-

 به موهاش ، سردر گم بود کردیبازم لبخند زد ، چشماش قرمز بود و مدام دستش رو چنگ م ایلیا

 رونیب میو رفت میکرد یخداحافظ باالخره

 سمت خونه میو بعد رفت مینشست نیتو ماش یکم

 به اتاقامون میو رفت میخوریشام نم میو من تو خونه گفت ایلیا
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که  مونییجدا نی، به رفتنش ، به اول کردمیبار صد هزارم به نبودن محمد جواد فکر م يگرفته بود ، برا دلم

 هم شد ، شیاخر

 شد يهم بودنمون که ابد یب نیاول به

 رمیاشکام رو بگ زشیر يجلو کردمیم یتختم نشسته بودم و سع يرو

 زنگ زده شد که

 شده باشن یخواب یمثل من دچار ب نکهیوقت بود ، همه خواب بودن مگر ا رید یلیرو نگا کردم ، خ ساعت

 نا مطمئن برداشتم یلیرو خ فونیو ا نییرفتم پا یکیها رو دوتا  پله

 گفتم

 بله ؟-

 گرفته اومد و گفت يدخترونه  يصدا هی

 پکیا-

 گفتم

 شما ؟-

 کلمه گفت هی

 عرفانه ام-

 شنومیاروم هق هق م یلیخ يچرا حس کردم صدا دونمیسکوت و نم يرفت تو بعد

 اطیزود خودم و رسوندم به ح یلیکردم و از پله هم گذشتم و خ یدر رو باز کردم و خودم هم راهرو و ط زود

 کاریفکر بودم که از ساعت پروازشون گذشته و عرفانه االن پشت در چ نیبود و من تو ا ومدهیهنوز تو ن عرفانه

 کنهیم

 دمیرو پشت در د ونیرو باز کردم و عرفانه گر در

 و بغلم کرد هیگر ریبا صدا زد ز دیمن و که د عرفانه

نکنه  ایافتاده باشه ،  یخانواده اش اتفاق يتو سرم ، نکنه برا ختیفکر ر یفقط تو بغلم گرفتمش ، کل مات

 داشته باشه تونستیم کاریدختر تنها پشت در خونه ما چ هیدعواش شده باشه ، اخه نصف شب 

 تو خونه و در رو بستم دمشیاروم شدن نداره ، کش الیکه گذشت و متوجه شدم عرفانه خ یکم

 رونیو پشت بندش هم مامان و بابا اومدن ب ایلیخونه روشن شدن و ا يچند لحظه بعد چراغها فقط
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 کرد شتریاش و مامان با لباس خوابش استرسم رو ب ژامهیبابا با اون ب دنید

 براش افتاده نداشتم یچه اتفاق نکهیاز ا يشده و من هم تصور یچ گفتی، نم دیلرزیو م کردیم هیفقط گر عرفانه

 و نگاهش زوم عرفانه بود واریداده بود به د هیمات افتاد که تک يایلیاهم به ارو که اروم کردم نگ عرفانه

 کنهیم الیفکر و خ یبودم اونم کل مطمئن

 ارومش کنه یلفظ یحت ایعرفانه رو بغل کنه  ادیمامان و بابا امکان نداره ب يجلو دونستمیم

 کردیرو بغل م ایلیمامان و باباش ا شیکه پ يما و عرفانه ا تیترب نیبود ب فرق

 درسته ، و چرا ؟ تیکدوم ترب دونستمینم یمن حت و

 دمیبه مامان پرس رو

 تو اتاق خودم... بمونه ؟  نجایدوستم شب و ا شهیم-

 چند جمله چقدر روم وسفت کرده بودم و چقدر به خودم فشار اورده بودم نیگفتن ا يبرا دونستیم خدا

کل جو  کنهیم کاریچ نجایو نصف شب ا مشیشناسیکه ما نم هیکدوستت  نیسوال که ا هیبا  تونستیم مامان

 بر خالف انتظارم یخونه رو متشنج کنه ول

 گفت مامان

 تو دییایدخترم پاشو ب. اره اره -

 نکهیهم با گفتن ا بابا

 تو موافقت خودش رو اعالم کرد دییایسرده با دوستت ب رونیدخترم ب-

بودمش تو سرم چرخ خورد ، دختر متاهل هم  دهیهمکالم نشدن با بابا نشن لیمدت به دل نیدخترم که تو ا واژه

 گهید شهیدختر م

 هاست ؟ زهی؟ واژه دختر فقط مختص دوش شهینم

 اتاق خوابم يرو بلندش کردم و بردمش تو عرفانه

 به سکسکه افتاده بود گهید عرفانه

 رو نداشتم یسوال چیه دنیپرس جرئت

 و شربت اومد و گفت وهیبعد مامان با ظرف م قهیدق چند

 دیمشغول باش نای، با ا برهیخواب دوستت عوض شده و خوابش نم ياحتماال جا-

 مامان تشکر کردم و در رو بستم از
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 هیکه چ رفتیم ادمی یو گاه دمیکشیم یهول و دستپاچه بودم که نفس رو گاه انقدر

 اتاقم يواریداده بود به کمد د هیکه تک ونیرو دوختم به عرفانه ساکت و گر نگاهم

کرده بود و از رژ گونه اش  اهیچشمش رو س يپا ملشیگرفته بود و ر گهیکرده بود که صداش د هیگر انقدر

 نمونده بود يزیچ بایتقر

 شمیارا زیسمت م رفتم

 در اوردم و دادم دست عرفانه یمرطوب دستمال

 صورتش رو پاك کرد و هق زد عرفانه

 د پاهاش رو جمع کرد تو بغلش و نگام کردکه ش اروم

 ستمیدادن ن يبودم ادم دلدار دهیوقت بود که فهم یلیخ

 و با دوست دخترش حرف بزنه ، نجایا ادیب ایلیداشتم ا دوست

 ختیریبه هم م زیهمه چ نجاستیا ایلیکه ا دنیفهمیم ی، اگر اتفاق شدیبا وجود مامان و بابا نم یول

 ایلیزنگ زدم به ا میجام بلند شدم و با گوش از

 دیگفتم الو پرس نکهیهم

 شده ؟ چرا نرفته ؟ یعرفانه خوبه ؟ چ-

 رو نگا کردم و گفتم عرفانه

 دونمینم-

 دستم و نگا کرد يتو یساکت شد و عرفانه نا مطمئن من و گوش ایلیا

 گفتم اروم

 با عرفانه حرف بزن یلحظه گوش هی-

 دمیرو شن دیپشت خط کش ایلیکه ا رو یقینفسِ عم يصدا

 رو گرفتم سمت عرفانه یگوش

 دیرو شن ایلیا يصدا نکهیرو از دستم گرفت و هم ینا مطمئن گوش عرفانه

 هیگر ریگفت و بعد زد ز ایلیا هی

 گفتم اروم

 ، دی، راحت باش ییدستشو رمیمن م-
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 نه ای دیکه عرفانه صدام و شن دمینفهم یحت

 خودشون و حسشون و عشقشون نیاونا بود ، ب نیبود ب یحرف بزنن ، هر چ ییو گذاشتم تا دوتا رونیب رفتم

 بود نیزم يمن کنار دستش رو یگوشه نشسته بود و گوش هیاتاق عرفانه  يساعت بعد که برگشتم تو هی

 دمیپرس

 ؟ يخورینم وهیم-

 نه ایمطمئن نبودم سوالم به جا بوده  ینگام کرد ، حت متعجب

 دیپرس نهعرفا

 کنم ؟ کاریچ دیمن با-

 یکن کاریچ گمیشده و منم اگر تونستم م یبگو چ ياگر دوست دار-

 تکون داد و من نشستم کنارش و گفت يسر

 خارج ادیحاضر نشد باهام ب یکه حت یخانواده و عشق نیب میزندگ يدو دوتا نینرفتم ، ب-

 ، بعد سرش رو بلند کرد و گفت یکرد طوالن مکث

و چند سال  ستیبابا ، بعد از ب یعاشق نبود ول ادی، مامان ز یباش که عاشقش یبا کس گفتیم شهیبابا هم-

 تو هم که يگوشه لبش ، حرفا شستیلبخند م هی کردیمشترك مامان رو که نگا م یزندگ

 دیزد تو چشام و پرس زل

 اشتباه کردم ؟-

 زدم و گفتم لبخند

انتخابام  ونیبهت بدم ، من م یخوب ییکه بتونم االن راهنما نداشتم یانتحاب درست میوقت تو زندگ چیمن ه-

 خوب و بد ، بد ، نیبد و بدتر، بدتر ، ب نیرو انتخاب کردم ، ب نایبدتر شهیهم

 گفتم يفکر کرده بودم که برام غسل بارون گرفته ، اروم و جد یکردم و به کس مکث

 انتخابم بدتر بوده... خوب و خوبتر  نیب-

 زدم و نگاهم و دوختم به پنجره باز اتاقم یتلخ لبخند

 عرفانه نشست رو دستم و گفت دست

 شکست ها هیشکسته ، مثل بق هیطالق -
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 ری، اعتمادتم درگ کنهیم ری، نه فقط تو رو ، نه فقط روحت و ، فکرتم درگ کنهیم رتیطالق مثل جزامِ ، درگ-

 کنهیم

 کنهیم رتیعشقم جزامِ ، اونم درگ-

 ؟ یکن کاریقراره چ-

 خانواده ام شیبرم پ تونمیماه م هیبود که موندم ، هر چند تا  ایلی، من به اعتماد ا دونمینم-

به جا  رانهیو هیعرفانه بودم پشت سرم  تیپشت سرش رو خراب نکرده بود ، اگر من تو موقع يپل ها هنوزم

 ذاشتمیم

 دمیپرس

 ؟ گهیم یچ ایلیا-

 کنهیفردا با پدرت صحبت م-

 رو ؟ تشی؟ عرفانه رو ؟ ترب کردیرو گذاشتم رو هم ، بابا قبول م پلکام

 رو ؟ طمونیرو ؟ شرا تمونی؟ ترب کردیما رو قبول م عرفانه

 ؟ شهیبه اسمون چقدر م نیچسبوندن زم نهیتو گوشم زنگ زد ، با خودم فکر کردم هز انایک حرف

 همه مشکالت ؟ ي؟ برا هیرو بپردازه ؟ عشق کاف نشیسنگ يبها تونهیعشق م اصال

 دمیبه عرفانه پرس رو

 ؟ یتو مطمئن-

 لبخند گفت با

 اگر مطمئن نبودم تو اون پرواز بودم-

 ماه فرصت هیبا  یینجایا یول-

 گفت عرفانه

 نیهر دومون ، فقط هم يفرصته برا هیماه  هی نیرو دوست دارم ، ا ایلیمن ا-

 رو گذاشتم کنار و گفتم وهیم ظرف

 فعال استراحت کن تا فردا خدا بزرگه-

عرفانه  دنیکابوس نبود ، با د هیشدم ، اول اتاق رو نگا کردم تا مطمئن شم که اتفاقات شب  داریاز خواب ب صبح

 تخت مطمئن شدم که شب تمام اون اتفاقات افتاده و حاال عرفانه خونه ماست يرو
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 نییکنم رفتم پا ادجیا ییسرو صدا نکهیاز جام بلند شدم و بودن ا اروم

کرده بود ، معلوم  نتیکاب يتو زییتم يو مامان سرش رو گرم پاك کردن بشقابا زدیداشت با مامان حرف م ایلیا

بود و با لبخند  زیمامان بود االن پشت م ندی، اگر خوش ا ستیمامان ن ندیاصال خوش ا زنهیم ایلیکه ا یبود حرف

 ددایدونه اش تکون م هی یکیپسر  يبرا يسر

 يشهر مونده رو برا نیو تنها و بدون خانواده تو ا زنهیدر خونه اش رو م ادیرو که نصف شب م يدختر یک

 ؟ اونم تک پسرش که براش ارزوها داره ، رهیگیپسرش م

 گفتم يریو صبح بخ سالم

 برگشت سمتم و گفت مامان

 یدونستیتو م-

 یدونستی، فقط گفت تو م يبود نه خبر یاش نه سوال جمله

 و گفتم زیپشت م نشستم

 داشتیخبر م دیخانواده با نینفر از ا کیباالخره -

 يخانواده ا نیتو بزرگتر ا-

 نفر کیگفتم -

 ؟ يتو بزرگتر دمیمنم پرس-

 رو دوست دارن گهیو عرفانه همد ایلیمامان جان ا-

 داره که نصف شب یدختره خانواده درست نیاصال ا-

 مامان شما اعصابت خورده-

و  يدی، تو هم فهم دهیمال رهیرو ش ایلیچطور سر ا ستیمعلوم ن تهیدختره افر نیمعلومه که اعصابم خورده ، ا-

 افته یاتفاق نم نی، تا من زنده ام ا يلب از لب باز نکرد

 ستین يعرفانه دختر بد-

 يدینم صیو تو تشخ نیا-

 شدم و گفتم یعصب

 دیدینم صیخوب تشخ نمیا دیداد صیمن خوب تشخ يحق با شماست ، شما همونطور که محمد جواد رو برا-

 شما درستن يها صیاصال همه تشخ... 
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 مات گفت مامان

 پکیا-

 از جاش بلند شد و گفت ایلیا

 رمیو با عرفانه م کنمیرفتنم و جور م يمن کارا-

 گشاد شده برگشت سمتش و گفت يبا چشما مامان

 ؟ یچ-

 شمرده گفت ایلیا

جبران هنوز وقت  ي، برا میبه خاطر شما ازدواج کرد ، جفتمون هم اشتباه کرد پکیمن به خاطر شما موندم ، ا-

 هست

 گفت یعصب مامان

 ایلیا-

 شمی؟ پشتتم تو بمون من م خوامتیبگم ؟ بگم غلط کردم گفتم م یمن مونده ، حاال برم بهش چ دیاون به ام-

 کیکه شر ستیدست خودم ن ارمیسال سن اخت یهمه کست و همه کارت ؟ همه پشتوانه ات ؟ بگم من با س

 رو انتخاب کنم ؟ میزندگ

 دستکشاش رو از دستش کند و گفت مامان

 شما دوتا... ادم ... ، حرف گوش کن ریملت بچه دارن ، موفق ،سر بز-

 رونیو از اشپزخونه زد ب نکیرو پرت کرد تو س دستکشاش

 و گفتم نتیدادم به کاب هیو سرم وتک نیبلند شدم و نشستم رو زم زیپشت م از

 بازم طبقِ معمول من خراب کردم-

 گفت ایلیا

 يزدیم دیکه با يرو زد ینه ، حرف-

 رو هم فشار دادم و گفتم پلکامو

 باهاش برو ایلیا-

 گفت ایلیا

 رمینم-
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 رو از هم فاصله دادم پلکام

 پس اون حرفا-

 کننی، حرف رفتن من باشه موافقت م زنهیبا بابا حرف م رهیمامان م-

 ؟ ایلیا-

 مدارکش رو برداشت و گفت یدست فیک ایلیا

 کرد شیکار شهیکه دادم ، نم یِکه کردم و قول هیکار ی، ول کنمیباهاشون م يبد معامله ا-

 اگر اجازه ندن ؟-

 دنیم-

 ایلیا-

 کنمیخودم درستش م-

 گفتم دیتاک با

 گر نذارن ؟ا -

و  میشونیتکون داد و بعد پ يمدارکش کرد و بعد همون نگاه رو انداخت تو صورتم و سر فیبه ک ینگاه ایلیا

 رونیبوس کرد و از خونه زد ب

 ای نجایا ای،  استیلیبرگرده با ا ينطوریداشت که بدونه اگر ا استیرو رو هم فشار دادم ، عرفانه انقدر س پلکام

 خانواده اش ، شیاونور پ

 بردمیو هم لذت م دمیترسیعرفانه هم م استی، از س ارهیبه دست ب خوادیرو که م یچطور کس دونستیم اون

 نداختیافرا م ادی یانجام بده ، من رو کم یرو ک يبزنه و چه کار یرو ک یچه حرف دونستیم

 خودشون رو اعالم کردن تیه بره رضامصممه که با عرفان ایلیا دنید یروز بعدش باالخره مامان و بابا وقت چند

 خودش رو داشت يها استیهم س ایلیا یشدن ، حت یراض یشرط و شروط ، ول با

 صدا گفت هی

 میدیخانوم رس-

 میخونه بود يدوباره باز کردم ، جلو پلکامو

 رونیهام فرستادم ب هیرو از ر گاریس يرو فوت کردم و ته مونده بو نفسم

 شدم ، ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا
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 رو تو کوچه گذروندم نگاهم

 توش نشسته یک دمیفهمینبود م ياش اگر دود شهیدورتر از خونه پارك شده بود ، ش یلیخ یازارا مشک هی

 در رو زدم زنگ

 نگران الله پشت در اومد يصدا

 بله ؟-

 باز کن الله منم-

 در رو باز کرد الله

 که نگرانم شده ، دونستمیم

 خونه شدم وارد

 اومد یگوش جیمس يمحض ورود به خونه صدا به

 رو باز کردم یحوصله گوش یب

 اشنا يادیاشنا بود ، ز شماره

 رو باز کردم امیپ

 هیضرور یلیخ نمتیبب خوامیم

 سالم هم نداده بود هی

 دادم به در هیتک

 ، نمشینخواسته بودم بب دمیبودمش ، شا دهیبود که ند یسال هی

تمام و کمال  گهی؟ حاال که بچه شوهرش رو باردارم ؟ االنکه د ندمیبب خوادیچرا االن ؟ چرا االن م یول

 خودم کردم ؟ يشوهرش رو برا

 شد سیکمرم خ رهیکه از ذهنم گذشت ت يفکر هی با

 باشه ؟ دهیفهم نکنه

 يوا

 

 الله اومد يصدا

 تو ؟ ییایتو نگران شدم ، اصال چرا نم يکجا بود-
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 دادم به در و نگاش کردم هیتک

 دیپرس الله

 گفته ؟ يزیچ یشده ؟ کس يطور-

با  خواستیتوش بود ، م جیمس هیدستم رو نگاه کردم ،  يتو ی؟ گوش يزی؟ چ یگفته بود ؟ گس يزیچ یکس

 رهیمن حرف بزنه و احتماال شوهرش رو پس بگ

 دستم رو گرفتم سمتش يتو یگوش

 رو از دستم گرفت میاومد جلو و گوش الله

 دوبار سه بار کباریرو خوند ،  جیمس

 اسم فرستنده رو هم از نظر گذروند ویقبل يها جیکردو احتماال مس نییرو باال پا جیمس

 تکون داد يکرد ، سر نگام

 و داد دستم و خونسرد گفت میگوش

 یخب که چ-

 بزنن هیزانوهام تک يرو میگوش يزده حاو خی يکه دستها يخم شدم ، تا حد یزانو فقط کم يرو

 خشکم رو از هم باز کردم و گفتم يلبها

 باهام حرف بزنه خوادیم-

 خونسرد گفت الله

 غلط کرده که بخواد با تو حرف بزنه-

 گفتم اروم

 الله ؟-

 نشده که يزیچ-

 باشه دهیاگر فهم-

 غلط کرده بفهمه-

 گفت يکرد و بعد جد مکث

 ارهیم ادشیاش رو  فهیرو بده دستش ، خودش وظ شیباشه ، برگه ازما دهیاصال فهم-

 زانوم خم شدم يرو شتریب یکم
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 گفتم ملتمسانه

 الله-

 زد داد

شوهرش رو با اون حال و روز رها  نکهیبعد از ا کنهیجا م یاصال ب...  یکن یرو براش خال دونیم یکنیجا م یب-

 نهیتو رو بب ادیسال بخواد ب کیبعد از  کنهیجا م یب... هم بزنه  یبخواد حرف شیخوشگذرون یکرد و رفت پ

 یکی یعنی خوادیاگر مردت تو رو نم فهمهانقدر زن نبوده که ب خوادش،ی،انقدر زن نبوده که بفهمه شوهرش نم

 براش گهید

 نیداده به در سر خوردم و نشتم رو زم هیتک

 رو بغل کردم پاهام

 خودم متنفر شدم از

، همونکه  پاشونهیها رو از هم م یو زندگ ادی، من همون زن بدنام بودم ، همونکه تو قصه ها م گهیزن د کی

 که درد درد درد یهمون.  سازهیم گهید یکی یزندگ يها رونهیرو و شویخرابِ ، همونکه زندگ

 همون بودم من

 نشست رو به روم و گفت الله

 نشده يزیچ-

 باشه دهیاگر فهم-

 م رو نوازش کردزد خی يدستها الله

 یکنیرو خاموش م ی، گوش رونیب برمتیخودم از خونه م-

 ؟ یبشه ؟ اصال تا ک یکه چ-

 تا هر وقت که الزم شه-

 الله من يوا... من بچه شوهرش رو ... ، من شوهرش رو  نمشیبب دیمن با-

، اگر عاقل  ي، تو اومد يتو نبودم ، تو بود ینامه رو بذار جلوش ، بگو من تو زندگ غهیانقدر من من نکن ، ص-

 رهیو م ذارهیباشه م

 رو رو هم فشار دادم و هق زدم پلکام

 خوردیکه کرده بودم به هم م ياز خودم و کار حالم
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 داشتم ؟ يا گهی؟ چه هدف د ی، پس چ گهینگرش دارم برا خودم د خواستمیباردار شده بودم ؟ م چرا

 کردم زمزمه

بار  هی، تو هم  ی، الله تو هم زن يا غهیرو ول کنه ؟ به خاطر منِ ص شیاز خونه خودش بره ؟ شوهر رسم دیبا-

 يا غهیزن ص هیاگر به خاطر  دتمیجد یزندگ نیبه هم ، ا ختهیر تیزندگ

 هق زدم دوباره

 بلندم کرد و گفت الله

 ؟ یچرا نذاشت دادیپارسال که داشت طالقش م-

 هق زدم و الله اروم گفت دوباره

 ونهخ یتنها بمون ذارمینم-

 زدم زار

 ؟ يبر شهیفردا م-

 ؟ یچ-

 فردا برو مطب-

 چرا؟-

 ، شتیپ امیمن خودم م-

 ؟ یچ-

 امیصد درصد م-

 و بچه اش رو یگیبهش نم-

 رو به گند نکشم شیتا کل زندگ گمیبهش نم-

 خوادی؟ اونکه م يذاریطالقش بده ، چرا نم تونهیم-

 زدم داد

 رو خونه خراب نکردم یکس چیچون تا حاال ه-

 کردیم تمیافکارم اذ... کردم الله رو از خودم دور کنم ، ذهنم  یسع

 گفتنیم بهم

 يموندیم یتو اون زندگ دیتو نبا گفتنی، م یخراب کن هست خونه
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 يباهاشون ندار یکه تو قصه هاست فرق یتو همون گفتنیم

 به زور و کشون کشون من و برد تو اتاقم و مجبورم کرد دراز بکشم الله

 تیتو اون وضع... گرفته بودم  سکسکه

 گفت الله

 فعال اروم باش ، برا بچه ات مضره-

 زدم و گفتم يخند شین

 بچه نیا-

 دمیبه اشک نشست و پرس چشمام

 االن قلب داره ؟-

 به نشونه مثبت تکون داد يسر الله

 دمیپرس دوباره

 ؟ زنهی؟م تپهیاالن م-

 زد و گفت یلبخند اروم الله

 زنهینه ، االن قلبش نم-

 ؟ دیقلبش رو شن يصدا شهیم یاز ک-

 هفته دهم-

 نییو فرستادم پا بغضم

 شده ؟ قتلِ نفسه ؟ دهیروح توش دم-

 واریداد به د هیتک الله

 دمیپرس دیبا تاک دوباره

 قتلِ ؟ گناهه ؟ خدا-

 رونیتکون داد و بدون حرف از اتاق رفت ب يسر الله

 تخت يرو نشستم

 اشتم رو پامرو بغل کردم و سرم رو گذ پاهام
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 انتیهمجنس به همجنس خودش خ هیکه توش  یلمیبودم ، ف خیتار لمیف نیتر اهیادم س نیمخوف تر من

 کنهیم

 رو گذاشتم رو هم پلکام

 بازم گذشته و بازم گذشته...  گذشته

 ماه بود ، برگشته بودم تهران مهر

مادرش رفته بود و نه  شیافرا کل تابستون رو تهران بوده ، نه پ دمیبود که فهم نیکه متعجبم کرد ا يزیچ

 پدرش

 ممکن بود باعث شه که افرا بمونه تهران ، اونم تنها یچ

 اوردمش یاما به زبون نم خوردیفکر تو ذهنم مدام چرخ م هی

 دیافرا جد نیا یول

 هست يخبر کیکه  گفتیزده روشن ، م غیت يو ابروها یتونیز تیال ياون موها با

 نکرده رییانقدر تغ خودیافرا ب نیکه ا گفتیم

که قبل از رفتنم با من  ی، ادم دیخندی، م زدیرفتارش با من بود ، با من حرف م يتو رشییتغ نیشتریب البته

 بهتر شده بود یفقط کم یاخر به واسطه بد بودن حالم کم يو روز ها زدیحرف نم

 ، زدیو زنگ هم م دادیم جیالاقل بهش مس ایدر ارتباط بود  یو با کس بردیم دیمن و به خر زدیبامن حرف م االن

 یک دونستمینم

 بود انقدر که افرا مشتاق بود اون نبود ، یک هر

که منو به شام دعوت کنه و دوست  خوادیافرا گفت م یلیماه بعد از شروع شدن ترم تحص کیباالخره  نکهیا تا

 کنه یپسرش رو هم معرف

 ترسوندیمن رو م يزهمه مرموز با نیا

 حال قبول کردم نیبا ا یول

 دیادم جد کی،  ییاشنا کیشام ،  کی

 بد هم نبود یول شدیشام عمرم نم نیبهتر مطمئنا

 نمیدختر انقدر شاد بشه رو بب نیرو که باعث شده ا یداشتم کس دوست

 دمیافرا رو پوش يشنهادیپ يشام طبق معمول لباسها يبرا
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 و ازاد بود پیطبق معمول خوش ت افرا

 يبلند ابشار قهیجل هیو  یو شال همرنگش رو سر کرده بود با شلوار جذب مشک یطوس کیش کیتون هی

 همرنگ شلوارش که جلوش بلند تر از پشتش بود

 شام نبودم یبود ، چون من ستاره مهمون یکاف.  دیو شلوار و شال سف يهم مانتو قهوه ا من

 را زنگ زد اژانساماده شدنمون که تموم شد اف باالخره

 دربند ابونیو خ شیتجر میریم دمیکه داد فهم ینشون از

 و تک تعجب نکردم کیاون رستوران ش دنیاز د میدیبه مقصد رس یوقت

از  یکی دینبود الاقل با ایرستوران دن نیاون رستوران اگر بهتر کردیرو به رستوران دعوت م یافرا کس یوقت

 بودیها م نیبهتر

 زیطبقه باال م نکهیاحترام کرد و افرا با گفتن ا يادا زییتم یبا لباس رسم یخدمت شیو پ میرستوران شد وارد

 خدمت رو از سرمون باز کرد شیپ میرزرو کرد

 باال میو پله ها رو رفت میبود گذشت کیش یلیکه خ نییطبقه پا از

 ادیفضا م نیو کف پوش کرِم حس کردم چقدر لباسم به ا یشکالت یراحت ياون مبل ها دنید با

 هیپا يها السیرنگارنگ و گ يها یدنیباعث شد من نگاهم رو از اون نوش کردیسالم م یافرا که به کس يصدا

 یتابلو نقاش هیشب شتریگوشه دار و براق که ب دیسف يبشقابها يتو کیو ش کیکوچ ییغذا يبلند و پرس ها

 رمیبودن بگ

 دمکر میتنظ یکس ای يزیچ يرو با نگاه افرا رو نگاهم

 شدم خکوبیدر جا م زیپشت م دنشید با

 کمرم رهیت ينشست رو يحس کردم عرق سرد و

 کردم لبخند بزنم یسع

 بود ياحمقانه ا تالش

 لبخند رو نشونش بدم هیشب يزیچ ینشدم حت موفق

 رو فرستادم پشت گوشم هامیعادت چتر طبق

 تکون دادم يسر

 خشک و دردناکم رو خراش دادم يو گلو نییخشک شده دهنم رو فرستادم پا اب
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 حرکت داد زیدستم رو گرفت و من رو به سمت م افرا

 افرا دراز کرد يبه سو یبلند شد و دست زیپشت م از

 افرا دست داد با

 رو به سمت من دراز نکرد دستش

 بود شیدوست داشتن يپوزخندها هیشب شترینه لبخند نبود ب... زد  لبخند

 رو حس کردم عطرش

 گفت

 خانوم روح پرور دارید مشتاق-

 یکرد طوالن مکث

 رو باز هم مزه مزه کرد و ادامه داد حرفش

 پارسال دوست امسال اشنا... رو دوباره تکرار کنم  میمیجمله قد دیبا دمیشا-

 جمله پارسال دوست امسال اشناش فکر کردم به

 جمله رو گفته بود نیبد بود ، ا یلیکه خ یهمون حس... از اون فاجعه ، قبل از اون حس بد  قبل

 ...کرده ، تما من رو  رونیجمله رو گفته بود و بعد من رو و نیا

 نه ، ایگفتم  کیبهش تبر دونستمینه ، نم ایجواب سالمش رو دادم  دونستمینم

 نه ای دمینگاه زوم شدم رو از صورت و چشماش کنار کش دمینفهم اصال

 ...خودم  يایدن يغرق شده بودم تو یسمیادم اوت مثل

 تش دهیبرام عقب کش یک دونستمیکه نم یصندل يکردم و نشستم رو سکوت

 دسته مبل رها کرد يرو رو شیدوست داشتن قهیهم کنارم نشست و قبل از نشستن جل افرا

 و به دستش اورده بود ارهیبود به دستش م گفته

حاضر به مصالحه نبود ، چه برسه به  یکه حت ي؟ مرد ارهیرو به دست ب انوشیچطور ؟ چطور تونسته بود ک اما

 ...شراکت 

 گفت افرا

 کنم یمعرف ای...  دیبا هم که اشنا هست-

 باال انداخت و گفت ییابرو انوشیک
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 میبا هم اشنا هست یتصورش رو کن یبتون یکه حت يزیاز چ شتریب-

 دیکرد و پرس نگاهم

 درسته خانوم روح پرور-

از کجا  نکهی، و هنوز هم فکر ا دونهیشهر نم نیتو ا یکه کس دونهیم ییزهایاز من چ انوشیخودم فکر کردم ک با

 تو سرم بود دهیفهم

 اروم زد به پهلوم افرا

 خودم اومدم و گفتم به

 بایشک يبله اقا-

 لبخند زد و گفت افرا

 ؟ هیزیچ يکارمند سییر هی؟ قض هیخانوم و اقا گفتن ها عالمت خوب نیا-

 گفتم یعصب

 میستیهمکار ن گهیما د-

 و گفت انوشیلب ک ينشست رو لبخند

که به تعهداتشون عمل  یی، من از ادمها شنی، با تعهد هم شناخته م مشنیادمها فقط با سوادشون شناخته ن-

 ... ادیز کننینم

 کرد مکث

 دیکرد و پرس نگاهم

 ؟ يبندیانقدر خوب به قول و قرارات پا شهی؟ هم یانقدر متعهد هست شهیهم-

 تکون داد يسر

اودم  یم شیبار ده هزارم هم اگر پ يه بودم فرار کرده بودم ، برا کیزیبار هزارم از چ ي، من برا دینشن یبجوا

 ...رو که بودم دوست نداشتم  يزی؟ من چ کردمیفرار م دی، اخه چرا نبا کردمیفرار م

 تکون داد یبود دست کمونیکه نزد یخدمت شیپ يادامه نداد و برا گهید انوشیک

 نبودن گذاشته شدن رو به رومون کیش يغذاخور يهم که کمتر از اون بشقابها منوها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٤٥٨ 

و ...  میخوردیتفاوت م یحاال با کم ازكیکه خودمون به اسم اب پ شناختمیرو م يازیسوپ پ يفرانسو يغذا از

شت که گوژ پ ي، کل اطالعات من از کشور نیکه موش سراشپز خوب بلد بود درستش کنه ، فقط هم یلیراتاتو

 بود نیهم... رو برامون گذاشته بود  رهینتردام و دز

 ستیبار ن نیبا اونها سرگرم شم و وانمود کنم که اول شدیداشت و م یقشنگ يرو فقط نگاه کردم ، عکسها منو

،  ستمین یکه من شهرستان... تست کنم  يفرانسو يغذا خوامیم ستیبار ن نیرستوران گذاشتم ، که اول نیپابه ا

 ستمین... که مطلقه 

 دیپرس انوشیک

 ؟ دیسفارش بد یچ دیگرفت میخب خانوما تصم-

 گفتم... کار من نبود  يفرانسو يانتخاب غذا. رو بستم  منو

 دیشما بخور یهرچ-

 گفتن تمرکز کردم يگفتن و نگفتن باالخره رو نیکردم و ب مکث

 رو تست نکردم يفرانسو يغذا چیمن تا حاال ه-

 پام رو فشار داد یفقط کم ینشست رو لبش و دست افرا کم انوشیک لبخند

 دمیکش یاز سر اسودگ دیشا یچپ و نفس یرو زدم به کوچه عل خودم

 به ندونستن بهتر از وانمود کردن به دونستن بود ، بهتر از گول زدن خودم بود اعتراف

سفارش  ریدسر سوفله پن يو برا کیاست یاصل يغذا يغذا و برا شیپ يمن و خودش سوپ قارچ برا يبرا افرا

 سفارش اکتفا کرد نیهم به گفتن سه پرس از هم انوشیداد ، ک

 بود ؟... قرار عاشقانه  کیشام بود ؟  یمهمون

 مشیرو به رسم ادب تقد يبوسه ا چی، ه دیرو عقب نکش یصندل چیافرا ه يادم هنوزم همون ادم بود ، برا نیا

 نکرد... منتظر افرا  يرو هم روانه چشمها يلبخند چینکرد و ه

 کرده بود ریاس شگاهیازما يادم همون ادم بود که من و تو حصار دستاش و خشمش تو نیا

؟ داشتم  یکه چ... من رو راحت دوست داشت و بعد  شهیهمونکه گفت م... نگفت دوستت دارم  یحت همونکه

از هر جنس که بود ، با هر  يهرکس که بود ، مرد انوشیکوگرنه ... کار  نیهم قای، دق کردمیخودم رو خنک م

رو به دست اورده بود که قبلتر ها گفته بود به  يبود ، و افرا مرد رفتهیافرا رو پذ نی، افرا رو ، هم يخانواده ا

 ارهیدستش م
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 دنیباالخره رس غذاها

 شدن خورده

 عکسهاشون بودن یخوشمزگ به

اعالم کرد که وقت  دیحساب کنم تا شما اماده ش رمیبا گفتن جمله من م انوشیاز خوردن غذاها ک بعد

 تموم شده یخوشگذران

 دهیچطور نفهم انوشیشام اشراف زادگان و پر از اصول بود ، ک هیکه شب یبودم از تموم شدن مراسم خوشحال

قابل دوست داشتن باشه بتونه  دیشا پکیفکر که ا نی،اصال ا ستمیو پاش ن ختیر نیو ا یبود من ادم اون زندگ

 بود ؟ دهیاز کجا به ذهنش رس

 پول غذاها حساب شد باالخره

 ارهیرو ب نشیماش انوشیتا ک میو منتظر موند میرستوران خارج شد از

افرا کنار مردش نشست ، و من به محض نشستن  نباریو ا... معمول تمام سال من عقب نشستم و افرا جلو  طبق

افرا  يو برا یکنیخودت راننده م يعقب و افرا جلو ، تو من و برا ینیشی، گفته بود تو مافتادم  انوشیجمله ک ادی

مورد عالقه  یحت گهیکه د يراننده ، راننده ا من يافرا دوست بود و برا يبود ، اون برا نیاالن هم... دوست 

بام باهاش صحبت کرده بودم و  يصبح تو هیبود که  یخاطره محو از کس هیکه االن فقط  يهم نبود ، راننده ا

که در مقابل نخوردن  یخاطره محو تر از کس هی دیبود و اسمون رو نگا کرده بود ، و شا دهیاون کنارم دراز کش

 باال بزنم ، نیبود گفته بود براش است دهیکه برام خر ییتمام قهوه ها

 رو رو هم فشار دادم پلکهام

قدم به قدم به  کردیکه داشت خفه اش م یه خواهرش رو در حالبود ک يتر از تمام خاطراتش اون مرد محو

 کردیم کیپنجره شکسته نزد

 یربط چیکه ه ی، من فقط چند ماه نبودم ،سه ماه تابستان ، چند ماه از فصل کردیدرد م يبه طرز مسخره ا سرم

 افرا چطور تونسته... نداره  یبه عاشق

 اومد انوشیک ي، صدا نیماش یصندل یدادم به پشت هیرو تک سرم

 ؟ پکیحالت خوبه ا-

 بلند کردم افرا هم برگشته بود به سمتم یرو از پشت سرم

 بود ؟ دهیازکجا فهم انوشیک
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 راننده ،... ؟ نه  انوشیراننده رو قاب کرده بود ، راننده ؟ ک يراننده شد که چشمها ي نهیزوم ا اریاخت یب نگاهم

 شده بود میصورت من تنظ يرو قایراننده دق نهییا ظاهرا

 دیپرس افرا

 درمونگاه ؟ میبر یستیاگر خوب ن-

 زدم يلبخند

پلکهام رو ... که عشق نبود  یعشق دنیخسته از د يچند لحظه کوتاه بسته بودم ، پلکها يپلکهام رو برا فقط

 هادشنیبه من پ انوشیکه ک دونستی؟ م دونستیافرا م... بسته بودم و خاطرات محو راننده رو مرور کرده بودم 

 گفت ونداد ، فقط اومد و گفت و گفت  شنهادیوقت پ چینه ، ه یداده ؟ ول

 و رفت گفت

 نیهم

 رونیو شلوغ ب کیتار ابونیگرفتم و دوختم به خ نهییرو از ا نگاهم

 لب گفتم ریز

 برم خونه خوامیخسته ام م دیببخش-

 گفتم یول... دور از ادب بود  مینیبش یپارك و کم میقراره بر ودنستمیکه م يحرف با وجود گفتن

 افرا اومد يصدا

 ای، ب مینیکم تو پارك بش هی میبر مییخوایم-

 محکم گفتم یلینه خ کی

 دمیترس تشیمحکم که خودم از جد انقدر

 گفت يباشه ا هی افرا

 و گفت انوشیسمت ک برگشت

 میرو برسون خونه بعد بر پکیا انیک-

 . ومدیصدا کردن بهش م انیلحن ک نی، چقدر هم با ا انیک گفتیم انوشی، به ک انیک

 گفت ونفسش رو فوت کرد يباشه ا انوشیک

 گرفت شیخونه رو درپ ریدور برگردون مس نیاول يشروع به حرکت کرد و تو نیماش

 .خونه متوقف شد  يجلو نیکه تو سکوت گذشت ماش قهیاز چند دق بعد
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گفتن  کیتبر يوجه زبونم برا چیوشمزه تشکر کردم ، به هبابت شام خ انوشیشدم و از ک ادهیپ نیماش از

 خونه موندن نکرد يبرا ینکردنشون تعارف یهمراه یافرا هم احتماال به تالف...  دینچرخ

دست  دنیباز کردن در و با د يبرا ارمیدر ب دیکل فمیگم شد خواستم از تو ک یکیتار يکه تو نیماش ينورها

 خشکم زد فمیو بدون ک یخال

 نه ایزنگ طبقه باال رو بزنم  نکهیا يبرا کردمیبود ، دست دست م 11رو چک کردم ،  میمچ ساعت

 ، ارنیرو ب فمینبود الاقل زنگ بزنم که ک شمیهم پ میگوش

 روم رو سفت کردم و زنگ طبقه باال رو زدم باالخره

مکث کنم ، اگر خواب بودن  خواستمیزنگ نگه داشتم و زود برداشتم ، نم يرو هیرو در حد چند صدم ثان انگشتم

 شدمیشدنشون نم داریب لیمن دل

 دیچیپ فونیا يخانوم تو هیخواب الود مرض يگذشت و صدا هیثان چند

 رو باز کنه ، يازش خواستم تا در ورود یوقت میشونیپ يشرم نشست رو عرق

 دمیکه باز شد از خودم پرس در

 شهر ؟ اره ؟ نیفرستادن تو ا يولگرد ي، خانواده ات تو رو برا يکردیم یچه غلط رونیشب ب 11 ساعت

 خانوم هیاز مرض دیدرخواست کل يهم برا یالیدر راهرو رو نداشتم و خ دیپله ، کل يرو نشستم

 دادم به نرده هیرو تک سرم

 یراهرو دوست نداشتن نیبود ا سرد

 زده ام از راهرو هم سردتر بود خی حس

 و افرا انوشیک

 و راه پله من

منِ نشسته  يرو انوشیراه پله نشسته بودم که در خونه باز شد و نگاه نگران افرا و بعد هم ک يتو یساعت مین

 پله ثابت موند يرو

 جام بلند شدم و گفتم از

 فمیک-

 رو گرفت سمتم فمیک انوشیک
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جامونده من رو  يها فیمن ، انگار قرار بود تمام ک فیو ک انوشیموند ، باز هم ک تیثا فیک يرو نگاهم

 ارهیبرام ب انوشیک

 رو داد دستم فیحرکت کرد سمتم ، ک کنمینم یحرکت دیه د انوشکیک

 گفت یعصب

 

 یو فراموششون کن يکه اگر جاشون بذار ستنیاطرافت و قول و قرارت و کارت ن يادمها یو گوش فیک نیا-

خانوم ...  یباش که با خلق جهان نیبه از ا نایاهم که شده با  تتیبه خاطر خودت و امن... اب از اب تکو نخوره 

 روح پرور

 بود گرفت و چشمام رو نگاه کرد فینگاهش رو از دستم که به بند ک يلحظه ا يفقط برا يا لحظه

 دوسش داشت شدیبودن ، راحت م یگره زده تو همش هم دوست داشتن يابروها

با  نیماش کیاصطحکاك الست يصدا عیسر یلیو خ رونیصورتم و از راهرو زد ب يتلخش رو فوت کرد تو نفس

 شد و بعد تموم شد دهیشن ابونیاسفالت خ

 افرا زوم شد يرو نگاهم

 بازم جاش گذاشته بود... هم نکرد  یافرا خداحافظ از

 ...ساعت راه بود تا پارك  می؟ فقط ن شهیم...  شهیساعته که پارك نم میکردم ن فکر

 رفتنپارك هم ن یبه خاطرم ن حت دیشا

 زدم لب

 من دیببخش-

 رفت تو یحرف چیدر اورد در رو باز کرد و بدون ه بشیرو از ج دشیکل افرا

 پله يرو نشستم

شغلت و قول و قرارت  نایگفت ا...  ستنیاطرافت ن يادمها یو گوش فیک نینکرد ؟ گفت ا یافرا خداحافظ از

 یباش با خلق جهان نیبه از ا نهای، گفت با ا ستنین

 ...، که  شدینم ينطوریروح پرور که ا گفتیمن گفت روح پرور ، به من ، اگر از اول م به

 دادم به نرده هیرو بازم تک سرم

 محمد جواد رو گرفته بود يراهرو بو تمام
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 رو گذاشتم رو هم پلکام

 دمیکش نفس

 قیعم دم

 دم کوتاه باز

 تر قیعم دم

 هام پر شد از عطر محمد جواد هیر تمام

عطر کنارم باشه ، که سر  نیدارم که صاحب ا ازیحس کردم چقدر ن... شد  ریاز گوشه چشمام سراز اشک

 انگشتاش پوستم رو نوازش بِده و بوسه هاش همه تنم رو تو ارامش غرق کنن

 دفن کنه قیکورستان بزرگ و عم هیهمه دردام رو تو  تونهیعطر م نیکردم صاحب ا حس

 عطر رو داشته باشم و از دستش داده بودم نیصاحب ا تونستمیم من

از محمد جواد  هیسا هی قایدق انیو ک...  خواستمیمحمد جواد رو م شتریب دی، شا خواستمیرو نم انینه ، من ک یول

 تر یاز اونم دوست داشتن دیشا... ابوت  يجود يبابا هیشب هیسا هی،  یدوست داشتن هیسا هیبود ، 

 ؟ یحاال چ...  خب

 ؟ یچ اخرش

 یرستانیدختر مجرد دب هیوقت  چیه گهی، من د شدیمن نم يبرا گهید انوشی، ک گشتیبر نم گهیجواد د محمد

 شدمیاتاقش نم يکه منتظر خواستگارش نشسته تو

سال ؟چقدر  50سال ؟  20سال ؟  10؟  ی؟ تا ک یمجرد بمون ییخوایفکر کردم ، گفته بود که م ایلیا يحرفها به

 ؟

جا  شهینگرانم نم یتلخ که کس قتیحق نیدر با دونستن ا نیوقت پشت ا چیه گهید خوامیکردم که نم فک

 بمونم

 رو نخواستن رو و حسرت با هم بودن دو نفر رو تجربه کنم ییعمرم تنها ندهیا يسالها يتو خواستمینم گهید

 من باشه يکمرنگش برا یدونه ستاره حت هیتو اسمون  خوادیفکر کردم دلم م و

و پشت در بسته  میکه اومده بود به خواستگار يریبارون شده بود چترم، ام ریکه ز يریفکر کردم ، ام ریام به

 کنج اتاقم گفته بود

 کنمیبرات جبران م من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٤٦٤ 

رو االن نگو "نه  "گفته بود  و 

بودم که با دست  یمن همون... وقت پس نداده بودم  چیمن چترش رو ه... وقت نگفته بودم  چیمن نه رو ه و

 کشهیم شیو با پا پ زنهیپس م

 خارج کرده بودم فمیرو از تو ک میگوش

 ستمیاد ل يبودم تو رفته

 بودم به اسمش دهیها رو رد کرده بودم و رس شماره

 لیوک

 یلینه فام یکرده بودم ، نه اسم وشیحد س نیهم در

 . لیوک فقط

ستاره  هیکه  ی، همون شهیباشه که نگرانم م یهمون تونهیمباشه ، کنارم ، اون  تونهیخودم فکر کردم اون م با

 کارهیبرام تو اسمون م

 یحت ایجون بچسبه به اخر اسمش ؟  هی تونستیباشه ؟ م ریام تونستی، م لیاسمش رو نگا کردم ،وک دوباره

 باشه ؟ زمیعز توستیم

با خانواده اش مشورت کنه و  نکهی، فرصت ا دادمیرو بهش نم دنیفرصت عقب کش نباریا اوردمیبه دستش م اگر

 دادمیبهش نم... نه خرج تمام احساساتش کنن رو  هیاونا 

 .خارج کنه  میخودشو از زندگ یکس دادمیاجازه نم گهید نباریا

 ساعت دوازده بود. رو چک کردم  یگوش

برات جبران کنه  يدیاجازه م یبگ یبه کس نکهیا يبود برا رتری، و د یتماس گرفتن با کس يبود برا رید یلیخ

توش  ریکه به قول ام ی، همون ارهیمطلق ب یبرات فراموش... کنه  میغرورت رو ترم يبرات تمام زخمها... 

 ...داشت  زویاسک

 ...جام بلند شدم  از

 داشت انیراهرو جر نیعطر قشنگ هنوزم تو ا به

... مجبورش کنم الکوست بزنه  متونستیعوضشون کنم ، م تونستمیم... تلخ  وشیعطرش سرد بود و افتر ش ریام

 محمد جواد بسازم هیهم  ریاز ام تونستمیم... کنم نشیریکم ش هیرو عوض کنم  وشیافتر ش تونستمیم

 جام بلند شدم ، مانتو چروك شدم رو تکوندم و وارد خونه شدم از
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 خاموش بودن چراغها

 رو روشن کردم چراغ

 تو دستش بود گاریو سبغل کرده نشسته بود  يگوشه خونه با زانو افرا

 ؟ کردیم کاریچ شیانیانگشت اشاره و م نیب گاری، اون س گشتیبر م حیاز گردش و تفر داشت

 ؟ کردنیم يرو باز یچه نقش قایدق حیبسته لرزون بعد از تفر يو اون پلک ها ظیدود غل اون

 منه ریکردم همه اش تقص فکر

 زدم لب

 ...افرا ببخش من -

 گونه اش و گفت يرو ختیر ملشیشده از ر اهیکرد ، اشک س نگام

و همکار سابق هم بفروشه  يبه همخونه ا یدوست پسر ادم اون رو حت یوقت دهیحس حقارت به ادم دست م-

 انیلعنت بهت ک... 

 افرا-

کنم  یم يکار هیاون هنوز من و نشناخته ، ... کنن  هیاسمون به حالش گر يمرغا ارمیسرش ب ییبال هی-

 .داشتنم  يبرا فتهیبخودش به پام 

 از دودش نشد ، پلکاش رو باز کرد يخبر چیگرفت و بعد ه گارشیاز س قیکام عم هی دوباره

و به  ییرو بخوا یکس شهی، مگر م خوادشیکه نم خوردمی، قسم م خواستشینم انوشیک...  دنیلرزیم دستاش

کلمه  یگفتن حت يبرا يو انقدر خساست به خرج بد ییرو بخوا یکس شهی، مگه م شیحال و روز بنداز نیا

 یخداحافظ

 گفتم اروم

 از قصد نبود-

 و گفت دیخند تیعصبان ياز رو فرا

 يبرا شی، مشکل من نگران ستیتو ن يبرا انوشیک ی، مشکل من نگران ستیجا مونده تو ن فیمشکل من ک-

 ؟ پکیا یفهمیم... منه  يمنها ایدن يهمه ادما

 که بدون عشق نهیاز ا شتریب اقتتیفراموشش کن تو ل-

 شهیروز عاشقم م هیاونم -
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 چرا اون ؟-

 چرا اون نه-

 که برات خاطرات خوش درست کنه ستین یچون اون-

 ؟ شهی، مگه م خوادیتو مرکز توجه بودم ، اون من و نم شهیخواستن ، من هم شهی، من و هم یفهمیتو نم-

 کن که بخوادت دایرو پ یکیخب -

 که بخوادم شهیمجبور م-

 کرد يکار چیمجبور به ه شهیرو نم انوشیک-

 کننیخانواده اش مجبورش م-

 ؟ تو ؟ يبا خانواده اش صحبت کرد-

 ادمها نداره هیبا بق یهم فرق انوشیک...  شمیرو بخوام از راهش وارد م یمن اگر ادم-

بود که بخواد با  نیمستقل تر از ا انوشیندارن ، ک شیزندگ تو یدخالت چیه انوشیخودم فکر کردم خانواده ک با

 خانواده اش درباره ازدواجش مشورت کنه

 اناینکردن ک تیحاال که تو خونه دوستش ساکنه ، مطمئن بودم از پدر و مادرش متنفره ، به خاطر حما مخصوصا

 و به خاطر از دست دادن خونه اش

 گفتم

 خوامیبخوابم بازم معذرت م رمیمن م-

 برم سمت اتاق خواب ، افرا صدام کرد خواستم

 ؟ پکیا

 سمتش برگشتم

 بله ؟-

 رو هم بشنوم ؟ کتیتبر ستی، بارها ، قرار ن دمیرو شن تیمعذرت خواه-

 کدومشون نگفتم چیرو به ه یکیتبر چینگاش کردم ، حواسش بوده ، حواسش بوده که من ه مات

ادمها نسبت به  دیچرا ؟ شا ی، ول دیهم نچرخ یخشک و خال کیتبر کیخودم هم حواسم بود که زبونم به  و

وقت بهش  چی، منکه ، ه میوقت ما نشد چیکه ، ه انوشیمن و ک یول.  کننیم تیخواستگارهاشون حس مالک
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، ساعت  سوشاسپر يرو دوست داشتم ، مثال عطرش ، بو کشیکوچ يزایچ يسر هیفکر نکردم ، فقط 

 . شیمنطق ي، صداش ، حرفها پشیتا زده اش ، ت يها نیسواچش ، است

فقط  کردمیتا حاال فکر م... من  يداشت برا یدوست داشتن يزهایادم چ نیرو متوقف کردم ، چقدر ا افکارم

هم  رینه ؟ ام ری، چرا ام ریام... هم بود  ریام ی، ول شتریب یلیخ یلیخ... حرفها بود  نیز ا شترایب یعطرشه ول

 هی... خود خودش شه ، نه خودش نه  تونستی، م خوامیباشه که من م یهمون تونستی، م عوض شه تونستیم

 . شدیمحمد جواد نم یشکی، ه شدیاون نم یاز محمد جواد ، ول هیسا

پلکام رو ببندم و اون اغوش گرم  شهیاخه مگه م...  موننیم ادیبه  شهیها هم بوده باشن هم نیها اگر بدتر نیاول

 یواشکی ي، اون اغوش ها شهیکه با پا بسته م يودر دیپر از خر ي، اون دستها یدوست داشتن ي، اون بوسه ها

، اون به هم  دمیکشیرو درست م خطشونکه به زحمت  ییها بعد از رژ ها دنیموقع ظرف شستن ، اون بوس

 ؟ ارمین ادیرو به ... ها  یساعت قبل از شروع مهمون مین قایموها دق ختنیر

 ، یتو کل خاطراتم و رفت یهمه رد پا جا گذاشت نیجواد ، لعنت بهت که ابهت محمد لعنت

 افرا اومد يصدا

 ؟ پکیا-

سال رابطه قراره  5بعد از  انوشیبراش خاطره و رد پا به جا بذاره ؟ ک نهمهیا تونستیم انوشیکردم ، ک نگاش

خرج کردنشون خساست  يکه برا ییها ی؟ خداحافظ ایدن يافرا به جا بذاره ؟ فروختنش به تمام ادمها يبرا یچ

خاطره خوب  یکل یکیبا  تونستی؟ افرا م مهینصفه و ن يها حیبدون ابراز عشق ؟ تفر یی؟ شامها دادیبه خرج م

 ؟ کردیم شیخواه ادهیز نیا ياش رو فدا ندهیداشته باشه ، چرا ا

 لب گفتم ریز

 ارهینم ياون برات شاد-

 رفته گفت وا

 ؟ کتهیتبر نیا-

 زمزمه بود گفتم هیشب شتریکه ب ییبراش تکون دادم و با صدا يسر

 دیخوشبخت باش-

بهشون نداشتم رو اصال  ياعتقاد چیرو که ه یسطح يخودم رو رسوندم به اتاق خوابم ، حرفها عیسر یلیخ

 ، دادنیبهم نم یدوست نداشتم ، اصال خوب نبودن و حس خوب
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 اتاق خوابم رو روشن کردم و کشو ام رو باز ، چراغ

بود رو  یو دوست داشتن زیر يها نیپر از نگ یوسط نگیبود و ر فیساده و ظر نکیام رو که سه تا ر حلقه

 برداشتم

 و محمد جواد در گوشم اروم گفته بود میانتخاب کرده بود ییحلقه رو دوتا نیاومد که ا ادمی

 دیحلقه مستحق چوبه دار خواهد د نیدن ابو کیاقا من وبه خاطر کوچ حاج

نداشت انداختم ، همه حواسم به در بود که  یرد روشن گهیوقت بود د یلیکه خ يانگشت حلقه ا يام رو تو حلقه

 نهیو مرده بودن نب دهیکه خاطراتش پوس يافرا در رو باز نکنه و من در حال انگشت کردن حلقه ا

 کیمرد ؟  نیبهتر از خاطرات ا یلیخ یلیخاطره خ هی؟  نیتر از ا یحلقه دوست داشتن هیکه  شدیروز م هی یعنی

 .ها بودن  نیها باز هم بهتر نیاول. محال بود ...  شدی؟ نم میتو زندگ ادیمرد بهتر از محمد جواد ؟ ب

 جاش يرو گذاشتم تو حلقه

. 

 زنگ زد میگوش

 رو از هم فاصله دادم پلکهام

 انداختم یبه گوش ینگاه تخت بود ، يرو میگوش

 نکهیا يبود ؟ برا یچ يزنگ زدن برا نی، ا نهیمن و بب خواستیرو داده بود ، فردا م جشی، مس زدیزنگ م دینبا

 و پنج صدم درصد نمره داره ؟ ستیکه فقط ب یکه اون راه حل مسئله است و من جواب ارهیبه روم ب

 دست نزدم یگوش به

 بودم یاون بود ، من اول... نه نبودم . .. من نبودم ... بود ... ؟ اون هووم بود  دادمیجواب هووم رو م دیبا یچ يبرا

 دادم هیسرم و به تختم تک دوباره

 با هم دوست بودن ، انوشیماه بود که افرا و ک دو

 شانویک يبودنها يافرا و جد ي، قربون صدقه رفتن ها انوشیک يافرا رد تماسها يماه که پر بود از تماسها دو

 انوشیک يها چیافرا و ه يها کادو

 داشت یکه عاشقش بود حس يداشت ؟ به دختر یحس

که  گفتیمدام م بایو فر بایفر شیو افرا رفته بودن شمال پ انوشی، هفته قبلش ک شمونیاومده بود پ بایفر

 رو ول کن انوشیک
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 .نخواستن رو  نیرو حس کرده بود ، ا نیهم ا بایفر

 . دنید کباریبا  فقط

 .حسش نکرده بود دنیافرا با هزاربار د یول

 چرا مونده بود ؟ چرا ؟ انوشیک

 گفتیگفتن افرا خداحافظ م دارید دیبا هر بار به ام انوشینمونده بود ، ک نه

 و ما به سالمت ریتو به خ ییخوایبخوا و نم يخوایم گفتیبود م یهربار افرا نا راض انوشیک

 کردیرو قطع م یو گوش گفتیم یاوک هی یو داد و التماسش پشت گوش غیافرا بعد از ج يها هیبعد از گر هربار

 دونستمیرفتنهاشون نبودم نم رونیب قیرف گهیکه من د یی، و از اونجا دونستمیمونده بود ، چراش رو نم یول

 گذرهیم یچ نشونیب

 انوشیاومد و نه به ک یمراسم نه به افرا م نیدارن ، ا یبار مراسم قهر و اشت کی يکه هفته ا دونستمیم فقط

 ؟ کردنیم کاریدوتا ادم بالغ داشتن با خودشون چ نیا

 دم کرده بودم ییچا بایافراو فر يشده بود و برا شب

بحث  نیا يتو یدخالت خواستیو من اصال دلم نم کردنیبحث م انوشیبا هم در مورد رابطه افرا و ک داشتن

 داشته باشم يمادر و دختر

 رونیو خواستم از اتاق برم ب رو گذاشتم جلوشون ییچا

 محکم گفت افرا

 نیبش ریبگ پکیا-

 یراحت باش خوامیم-

 من با بودن تو راحتم-

 و پاهام رو بغل کردم واریکنار د نشستم

 رونیب يزیگونه اش به شکل کامال ترحم برانگ يباال رفته بود و استخونها گارشیزدم به افرا ، مصرف س زل

 زده بودن

 گفت اروم
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 یو شما هرچ پرسهینه ؟ بابا ازش م یگیو م ییایرو نگرش دارم شما م انیکه ک کنمیمامان من دارم جون م-

کل  ،یرسینم يبه جا انوشیتو با ک دیهزاربار گفت نجایا دیدیرس ی؟ از وقت یگیپشت سرش م خوادیدلت م

 ؟ کلِ کلش ؟ نهیدخترت و عشقش ا يحرفت برا

 ؟ خوادتیکه نم یهست يپسر یکه پ يکم دار یدختر من چ-

 ی؟ االن از من چ ينستادیخانواده ات وا ي، مگه تو رو يمادرِ من ، من عاشقشم ، شما خودت عاشق بود-

 شما ؟ ییخوایم

 مونمیو االن هم پش سادمیخانواده ام وا يمن تو رو-

شوهرت عشق و  شیپ يریکشور مضخرف و نم نیا يتو یسگ یزندگ نیبه ا يدی؟ که چسب یمونیپش یاز چ-

 حال ؟

 داد زد مادرش

 افرا-

 و گفت دیخند افرا

 ؟ یفهمیم.  رمیکنه من دنبالش م یتو صحرا هم بخواد زندگ انوشیمثل شما باشن ، اگر ک ستیهمه قرار ن-

 پسره نیا يو برا یبرنداشت یهم نگه داشتنشون قدم شیپ يتو برا خانواده ات برا-

 کنمیم يعشقم هر کار يبرا-

 دور ندازدتیو م کنهی، ازت استفاده م مونهیافرا اون باهات نم-

 تمومش کن مامان-

 بد یبرات خوبه و چ یچ دونمیافرا ، من مادرتم و م گمیمن برا خودت م-

 بد یبرام خوبه و چ یخودم بفهمم که چ دیخودم بفهمم بذار دیپس بذار-

 یکنیخودت رو خراب م يدار-

،  خوادیکه من و نم يهم دنبالم باشن دلبستم به مرد ای، همه دن یدخترم ، تک دختر فالن هیاره مامان ، من -

که  کنمیتالش م یدارم برا داشتن کس... ، انگشت نما شدم به خاطرش ، اما خوشحالم  نهیبیکه من و نم

 شیعاشقشم ، که شادم به شاد

 افرا-
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دارم ، اوردمش خونه بردمش خونه اقاجون ، اما اگر  ، گفتم دوسش خوامشیمامان ، من روز اول اومدم گفتم م-

که بدون دونستن خانواده شون با دوست  ياز هزاران دختر یکی شمیمنم م دیرفتار کن ينجوریا دییبخوا

 گردن،یپسرشون م

 گفت یبهم نگاه کرد عصب افرا

 یخواستم نظرت رو بگ یساکت باش نجایا ییاینگفتم ب-

 گفتم شدمیکه از جام بلند م همونطور

 خوادتیکه نم یاون يبرا یخودت رو خراب کن ستیمن با نظر مادرت موافقم قرار ن-

 رو برداشتم و بردم اشپزخونه ییچا ینیس

، به محض تموم شدن فوق تمام  شدی، ترم سوم بودم ، کم کم داشت تموم م دادمیارائه م دیپروژه ام رو با نیاول

تمام شکها و عالئق ... رو  ی، همه چ کردمیداشتن رو تموم م انیرج میرو هم که تو زندگ ياضافه ا يزهایچ

 سپردمیم یرو به فراموش ایدن يسرد و بهار يو تمام عطرها بردمیم ادیمسخره رو از 

ودنه اسم که از نظر من کم با کالس نبود  هیبا  یاسم دو حرف هی، مثال  کردمیچندتا اسم رو هم فراموش م دیشا

 ...، و 

 تونمی، اگر افرا تونست من هم م ارمیبه دست ب خواستمیارسالن رو م ریام نه

 ای شهینه ، درسم تموم م ای شنیپروژه ها تموم م نیا ودنستمینم.  کردمیصحبت م دیپروژه با استاد فکور با يبرا

 ؟ کردنیداشتن ارشد رو هم تموم م یوقت شدنیم جینه ، همه انقدر گ

؟ بازم  یچ ي؟ اگر قبول نشد ي؟ دکتر ییخوایم یبعدش چ گهیارشد ، د نمیا گهیادم با خودش م کنمیم فکر

؟ اصال  یبا خانواده بودن فدا کن ياستقاللت رو برا یتونینگاه اون مردم ؟ م ریبه شهرت ؟ ز يبرگرد یتونیم

 ؟ یاز استقاللت دست بکش یتونیم

سالم  ییپا یاستفاده از اسانسور ، وقت يکنم برا یوقت نتونسته بودم خودم رو راض چیها رو نگاه کردم ، ه پله

 کردن پله ها داشتم چرا اسانسور ؟ یط يبرا

 گفت انوشیکه راز من رو به ک يمرد دنید يته دلم نگران بودم برا یکم

 ، فراموش کن فراموش کن کردمیپله ها با خودم تکرار م يرو

پس چرا . رنگ کنم  یاب یدوست داشتن یسطل اشغال کیهمه رو حالل ... دور  زمیبود تمام حسهام رو بر قرار

دست فکور و اون  دادمیکاور کرده بودم م رازهیسه تا کاغذ رو که با طلق و ش دیاسترس داشتم ؟ من فقط با
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داخل  نداختمی؟ جواب رو هم م یبعد چ... ها و بعد ،  هیدییدنبال نامه ها و تا رفتمیو بعد من م کردیم دییتا

 ؟ یاب یدوست داشتن یهمون سطل اشغال

 غیج ینه ؟ حت یچرك نه ؟ اصال چرا خود صورت یو زرد و بنفش نه ؟ چرا صورت ي؟ چرا قهوه ا ی، چرا اب یاب

 پاکمون باشه ؟ يباشه ؟ همرنگ حسا امونیهمرنگ اسمونمون باشه همرنگ در دی؟ چرا سطل اشغال با نشیتر

 به اتاق فکور دمیرس

کنم ، خودم  قیو فلزات از فاضالب معادن تحق یدرباره حذف مواد سم خواستمیشده دستم بود ، م پیکاغذ تا هی

صحبت  نیبا تک تک مسئول زدمیبه شهر سر م کتریبه معادن نزد دی، با هیکه دارم طوالن یراه دونستمیم

 رو اما فکو... دانشگاه  يطاقت فرسا تو يو کارها ي، نمونه بردار کردمیم

 یگروه رو من نبستم و گفت که خودت رو قاط نیدفتر که گفت ا يبعد از اون روز تو. فکور . ر و فکو فکور

نداشت ، نه  ی، جواب یمعادله دو مجهول هیبه اون گفته بود ؟  یگفته بود ؟ ک انوشیچرا به ک... احساسات نکن 

 کدوم جواب من بود یجواب داشت ، ول تینهایهم ب دیشا

 رو زدم در

 اروم گفت يهم همون صدا باز

 -تو دییبفرما

 رو باز کردم در

 دادم که باعث شد تمام پوستم از سرما جمع شه يسرد سالم

 شیپ يسر یراحت یهمون صندل يرو نشستم

 به لب اورد یدوست داشتن یلیرو خ دشییلبخند زد ، بفرما فکور

بذارم فقط چون  رازهیطلق و ش نیرو ب یخال مهیرو گذاشتم جلوش ، خنده دار بود که سه صفحه کاغذ ن کاغذها

 ؟ یندارم ، که چ یاحترام یاستاده و قصد ب

 رو در اورد رازهیهمون اول کار طلق و ش استاد

 شیچرخان دوست داشتن یداد به صندل هیتک

 باال انداخت و گفت ییابرو

 ياما تکرار هیموضوع جالب-

 نهایحذف ا يبرا یراه حل يبرا دادنیاز معادن پول م یلیبود ؟ خ يکردم ، تکرار نگاهش
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 يتکرار

 نشست گوشه لبم و گفتم يلبخند

 - وقت دارم موضوع رو عوض کنم ؟ یک تا

 -نگفتم موضوع رو عوض کن من

 یهم خودش دوست داشتن دیشا... نبودن  یدوست داشتن انوشیک يبود اما پوزخنداش به اندازه پوزخندا نگفته

 یکه کم کس ییاز ادما یکیخودم رو مضحکه خاص و عام کنم ، مطلقه بودم و تک پسر  خواستمینبود ،من نم

 یلیاگر خ یباردارشده بود حت اشاگر از معشوقه  ینبود ، اون ادم حت ی،پدرش کم کس خواستیهم نبود من و م

 اسم و رسم داشت یکارها کرده بود باز م به اندازه کاف

هم شان خودشون کنه ، هم شان هم از  يرو مجبور به ازدواج با دخترکه بتونه باهاش پسرش  يانقدر الاقل

 بود اسمش ؟ یچ یرانیشان و کفو ا ي؟ مجرد بودن تو یهم چ... هم  ینظر مال

که ارسالن  یبود ، همون ریبودم کبوتر با کبوتر و باز با باز ، کبوترِ من ام دهیشن ینبود ، من از بچه گ مهم

 به اخر اسمش دیچسبیم

 به استاد گفتم رو

 خوامینم يموضوع تکرار-

 ستنیبد ن يتکرار يزهایهمه چ-

رو لب  نهیو احترام بش تیکار کنم که تک باشه که به خاطرش لبخند رضا یموضوع يمن دوست دارم رو-

 نکهیگروهم نه ا ریمد

 اومد تو حرفم فکور

 دیدنده نباش کیخانوم روح پرور ، انقدر قد و -

 ستیانقدر سکوت و کوتاه اومدن خوب ن ی، ول وقت نبودم چیه ستمین-

 سکوت شما در برابر سکوت ما بود-

 گفته بود انوشیرو به ک زیبودم ، همه چ دهیند یزده بودم ، سکوت لبخند

 زده بودم لب

 کنمیمن موضوع رو عوض م-

 بود گفته
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 -نمیبیموضوع نم رییبه تغ يازین دیکاره رها کن مهین شگاهیهم مثل پروژه و کارازما نویقراره ا اگر

 دیناراحت نشد یلیشما که خ-

 ناراحت شم ؟ دیچرا نبا-

 داشتن منو شونیکه ا يکه من مطلقه ام ، برخورد دیگفت بایشک يشما به اقا-

 هم اومد تو حرفم باز

 دارم ؟ کاریدانشگاه چ يبگم خانوم ؟ من به مسائل دانشجوها دیمن چرا با-

 یحرف رو زد که جرئت نداشتم دوباره بگم شما گفت نیا ينگاهش کردم انقدر جد مات

 گفته بود ؟ یک

 دیکرد و پرس نگام

مربوطه ، از  بایشک يباهاتون بشه و نه به کارتون و اقا يمطلقه بودن شما هم نه انقدرا بده که برخورد بد-

 دهیبع شونیا

 دهیکه برادر نامشروع داره بع يخودم فکر کردم از پسر با

 دیپرس

موضوع  نیکس هم حق نداره به خاطر ا چی، ه نهیو بد بب نیا دینبا یادم چی؟ ه ینیبیو انقدر بد م نیتو چرا ا-

 سرزنشت کنه

 کردم زمزمه

 لرزونهیعرش خدا رو م-

 گفت یصورت من ، عصب ياومد باال و زوم شد رو قیو برگه تحق زیم ياز رو نگاهش

 -است گهید زیچ هی،  لرزونهیکه عرش خدا رو م یاون

 تکون دادم يسر

 و گفت زیها رو گذاشت رو م برگه

 ؟ یفهمی، م لرزونهیکه اطرافمون رو گرفته عرش خدا رو م يگند-

 تکون دادم از جاش بلند شد و گفت يسر

 بایشک يمن با اقا-

 حرفش ونیم رفتم
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 بوده تموم شده یموضوع هیکنه ،  دایموضوع کش پ نیا خوامیاستاد ، من نم کنمیخواهش م-

 بایشما بود ، هم شما هم شک دهیان اون کار-

 موضوع يرو کننیدارن کار م یگروه خوب شگاهشونیکار رو ول کرده باشن ، تو ازما بایشک ياقا کنمیفکر نم-

 تو هم تو گروه باش-

 وجه چیبه ه. نه -

 کنمیباشه من اصرار نم-

 جا داد و داد دستم و گفت رازهیها رو با حوصله داحل طلق وش ورق

به درد  يدکتر يثبت شن برا یرسم يتایمقاله هات خوب باشن و تو سا نیموضوع رو تموم کن ، ا نیا یول-

 خورنیم

 یمرس. بله -

- ییو جدا ییاتفاقِ ، اشنا هی نیا. بندازدت  یمطلقه بودن تو رو از کار و درس و زندگ قتیحق نیاجازه نده ا... و 

 ستیانقدارا مهم ن گهید

 تو شهر من مهمه-

 بایخانوم شک... در موردت قضاوت کنه  یکی دهی، برخورده خودته که اجازه م یخونیدرس م نجایا يشما دار-

 بگه يزیکه جرئت کرد بهت چ یبزن تو دهن هرک

 شما خودتون قبال-

 يا گهید زیبا مطلقه بودنت نداشتم ، چ یمن مشکل-

 کرد مکث

 دمیپرس

 گفته ؟ یک-

 کرد و گفت نگام

 رو هم بگم هیگفتم که راز بق یمگه من راز تو رو به کس-

 . یباشه ، در هر صورت مرس-

 یموفق باش-

 سمت در و صدام کرد رفتم
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 سمتش گفت برگشتم

 گفته یبپرس ک بایاز شک-

 شک نگاش کردم با

 زد و گفت لبخند

 روز خوش-

 دانشگاه خارج شدم از

 دهیخودش بپرس از کجا فهمبود ، گفته بود از  ریسمت خونه ، ذهنم درگ رفتم

 انداختم و در رو باز کردم دیکل

 دمیافرا رو شن يراهرو بودم که صدا يتو

 یقطع کن...  يخسته شدم از التماس از ناله از زار...  امیدنبالت نم گهید يهم بر نباری، ا انوشیبه خدا ک-

 کنمی، به خدا تمومش م کنمیتمومش م

 داد زد افرا

 نکن ؟ مرد باش مرد یکنیبکن نم یکنیتحمل م یگیخداحافظ ؟ چرا م یگیم شهیم یچرا ؟ چرا هر وقت هرچ-

 کرد و بعد گفت مکث

 یکه تو عشق غرور جا نداره ، اگر گوش نهیا يعشقه برا يبرا کنمیرو م نکارایاره ، اره حق باتوئه ، اگر دارم ا-

غلط کردم مشکل از من بوده ،  گمیم امیو من م يریم يزاریاگر م زنمیبار بهت زنگ م 70و  یکنیرو قطع م

،تو هم  کردمیکاش براش تالش م شدیکاش م گمب ندهیتو ا خوامیرابطه قطع بشه ،نم نیا خوامیکه نم نهیا يبرا

 که ییخوایکه منم م يبار بگو که منم دوست دار هیبار من وبخوا ،  هیبار قدم بردار تو هم  هی

 هق هق افتاد به

، کاش من اون زن  شیپرستیکه تو م یییخوایبودم که تو م یکاش من اون زن بودم ، کاش اون زن خوشبخت-

 یچ یعنیرابطه  هیحفظ  يجون کندن برا يدیفهمیو م ي، افرا بود يبار در طول عمرت افرا بود هیبودم و تو 

 انیباشه که ک نیتالشت تو عمرت اخوشحاله ، همه  انیباشه که ک نیا ایتو دن تیهمه خوشحال یعنیبودن  افرا

همه خواسته ات  اتیهمه دن نکهیا یعنی، افرا بودن  شتهیپ انیباشه که ک نیا تیهمه دلخوش یعیناراحت نشه ، 

بگه خداحافظ بگه برو بذارمنم برم ، بگه  یلتو رو نخواد با هر مشک انتیباشه و ک انیک ییخوایکه م يزیهمه چ

 افرا باش و بفهم چقدر سخته افرا بودن هیثان هی انیرو دوست دارم ، ک گهید یکی، من  خوامیمن تو رو نم
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 گفت یکرد و عصب مکث

 نمشیبب کنمیارزو م دمیشا ای،  اشمیاون زن  کنمیچراغ جادو باشم ارزو م هیباشم اما اگه  انیک تونمیمن نم-

که اون داره و من ندارم  يخوایم یچ انیداره که من ندارم ، ک یو بفهمم اون چ نمشیبارم که شده بب هی يبرا

 ؟

 گفت يا هیگر يصدا با

؟ چرا قلبت رو به  انیقلبت رو داره و من ندارم ؟ چرا ک یگیکه تو روم م یرحم ی،چرا انقدر ب انیک یرحم یب-

 ؟ يدیمن نم

 زد داد

 تمومش یقطع نکن ، قطع کن-

 تر داد زد بلند

 انوشیک-

 ستین یکس گهیساکت شد ، حس کردم پشت خط د بعد

 انداختم و در رو با کزدم دیکل

 با دستش زود اشگ چمهاش رو گرفت افرا

 لبخند گفت با

 وقته باز شده یلیخ يدر ورود يدیهمه رو شن دونمیم-

 از صبر کردنم پشت در دمینکش خجالت

 کردم زمزمه

 صبر کردم حرفت تموم شه-

 نمونیب یکم-

 ستیمهم ن-

 رو برداشت و بر زدکانتر ، ورقهاش  يافرا رفت رو دست

 گفت

 میریفال بگ ایب-

 کردم و گفتم نگاش
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 من ازت متنفرم-

 تکون داد و گفت يسر

 یستین-

 باشم دیبا یول-

 کردم نگاش

 دمیپرس

 ؟ چرا ؟ ستمیچرا ن-

 سمتم اومد

 زدم داد

 یستی، تو ن یستی، کمتر از اونم ن یستین یباش دیکه با ی، تو اون ستمیچرا ازت متنفرم ن-

 قدم اومد سمتم هی بازم

 دمیپرس ایو مات شده تو دن شیتر از هر ادم ک مات

 ؟ ستمیچرا ن-

 رو نگا کرده بودم افرا

 اش گهیبه دست د دادیدستش انتقالشون م هیبه ورق ها بود و ماهرانه از  چشمش

 بود به سرش ؟ زده

 بودم گفته

 بمونه برا بعد-

 رو باز هم بر زده بودو ورق هاش  نیداده به کانتر نشسته بود رو زم هیتک

 نگاش کرده بودم منگ

 گارشیرفته بود به پاکت س دستش

 قیعم... رو روشن کرده بود و پک زده بود  گارشیبرداشته بود ، با فندکش س گاریس هی

 کرد ه بود و گفته بود نگام

 ییتو يبعد رمیگیرو م انوشی، االن دارم فال خودم و ک ییچرا سرپا-

 نگاش کرده بودم بازم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٤٧٩ 

 نیزم يرو ینعلبک ياش رو گذاشته بود تو مهینصفه ن گاریس

 بر زده بود بازم

 بود دور ختهیرو ر ییقرمز رو يبود و بعد ورق ها دهیچ فیها رو تو دو رد ورق

 هم يها رو گذاشته بود رو ورق

 بود دهیچ فیشش رد يورق ها رو تو بعد

 نیزم يرو يها اون ورق يرو ذاشتیم بیدستش رو به ترت يتو يبار ورق ها هر

 بود دور ختهیرو ر ییقرمز رو يدستش که تموم شده بود بازم ورق ها يتو يورقها

 دستش يها رو بازك جمع کرد ه بود تو ورق

و جفت جفت و سه  کردیم یورق ها رو هم بررس گرفتیکام م گارشیرو برداشته بود همونطورکه از س گارشیس

 نیبودشون رو زم دهیتا سه تا چ

 گفته بود دوباره

 نیبش ریبگ پکیا-

 نیدور تر ازش نشسته بودم رو زم یو کم کشیمطمئن رفته بودم نزد نا

 دیرسیبه جنون م انوشیبود به سرش ، کم کم داشت از عشق ک زده

 ها رو با دقت نگاه کرده بود و زمزمه کرده بود ورق

 وسط ماست هیک نیا-

 کرده بودم و ادامه داده بود نگاش

 هیکه  ینی، ا خوادشیو اون نم خوادشیم انیکه ک ینیسمت خودش ، ا گردونهیکه کل فال من و برم ینیا-

 هیکه درباره مردا دودله ک يدختر نیداره ، ا گهیمرد د

 و گفته بود یکرده بود طوالن مکث

 انیبخوادش و اون نخوادش ؟ انقدر ادم دور و برش هست که به ک انیمثل ک یانقدر خوشبخته که کس یعنی-

 من پشت کنه ؟

دوست دارم تا  شتریخشتش رو ب یدونه شاه روحت هی... ، سه تا سرباز  ستهیمیسرباز دل و سه دل وا يرو نگاهم

 سه تا سرباز از نوع دل
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دل ...  کوی، سرباز خشت و پ یواقع هیاقع... شاه باشه ، مرده مرد و هیهمه روق ها  يتو میتو زندگ خوامیم فقط

 نیفقط هم خوامیمرد م هی،  خوامی، اس هم نم خوامینم

 گذاشته شده بود و گفته بود گهید یب یسرباز و ب هی نیدل که ب یب یب يافرا رفته بود رو دست

بدبخته چون اگر دست من بهش  یلی، اما خ خوادشیمن م انیکه ک استیادم دن نیخوشبخت تر یب یب نیا

 مونهیبرسه زنده نم

 خواستیاگر من و هم م یحت نباریمن نبودم ، ا گهیدوسش داشت ؟ من نبودم ، د انوشیبود که ک یک اون

افرا تلفن  يدهایو تهد ادهای، انقدر احمق بوده که با افرا باشه ، انقدر احمق بوده که در جواب فر رفتمینم ششیپ

ر شده بودم ، شناسنامه ام انقدرا هم مهم نبود یاشتباه پ يحماقت کردن و انتخابها يبرا گهیمن د... رو قطع کنه 

 ، دل مرده شده بودم

 يگاریخشن و دود س يو افرا نیشده رو زم دهیچ ياون ورق ها يحال ، جلو يافرا پرتم کرده بود تو يصدا

 کردیم تیها و چشمهام رو اذ هیتو صورت من و ر خوردیم قایدق یکه گاه

 گفته بود افرا

 حاال فال تو-

 جمع کرده بود نیها رو از زم ورق

 بودم گفته

 رو ندارم یمن کس-

 بازم ورق ها رو بر زده بود و گفته بود افرا

 رو ندارم یمنم کس-

 بود دهیکرده بودم خند نگاش

 هیچند حرف شیکه ندار یاون-

 بکش و بذار باال يدوست دارها رو گرفته بود سمتم و گفته بود هر چند تا ورق  ورق

 بودم گفته

 افرا-

 زود باش-

 بودم و گذاشته بودم باال دهیتا ورق از ته کش چند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٤٨١ 

 بود دهیپرس افرا

 ؟ 6؟ 5؟ 4... ؟  هیحرف 3-

 کم بود یلیبراش خ 6محمد جواد فکر کرده بودم ،  به

 ؟ یاصرار گفته بود چند حرف با

 ریبود ام یحرف 10؟  زدمیمون رو محک م ندهیو ا گرفتمیفال براش م هی؟  گفتمیارسالن رو م ریام دیبا االن

 ارسالن

 کرده بودم زمزمه

 هشت-

 محمد جواد فعال

 بود دهیبود و پرس دهیچ فیرد 2 يتکون داده بود و ورق ها رو تو يافرسر

 ؟ رهیت ایبوره -

 کرده بودم زمزمه

 ستیبور ن-

بود و جمع کرده  دهیچ فیرد 8 يتو نباریرو انداخته بود دور و ا ییها رو جمع کرده بود و دوتا ورق قرمز رو ورق

 شده بود و افرا گفته بود فیرد نیورق رو زم یبود ، کل دهیبود و بعد ورق ها رو چ

 يرو ندار یشکیتو که اصال ه-

 سرباز هیدل کنار  2 هیشده رو نگاه کرده بودم ،  دهیچ يها ورق

 شاه و سه سه کنار هم هیو  یب یب هیکنار  قایشاه دق هی

 سرباز هیدو خشت و  هی

 دونستمیکدوم رو نم چیه یپر شده بود از عکسها و ورق ها که من معن نیزم

 گفته بود کردیهمونطور که ورق ها رو نگاه م افرا

 ، ستیداره دوتا ، مطمئنا پدرت ن بیمادرشه ، طرفت هم رق ادیبه احتمال ز يدار بیرق-

 کرده بود و زمزمه کرده بودها رو دوباره نگاه  ورق

 یکی، خودش قاطعانه منتظرته ،  کینزد لیفام ایبرادرت ،  ایپدرت  ایاشناست ،  شیکیداره ،  بینه سه تا رق-

 هم هست، ریمنتظر تماسته ازت دلگ گهید یکیمنتظرته ،اما  یبا دودل باشیاز رق
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دود به هم خورده بود ، افرا نا  يدومش رو روشن کرده بود ، حالم از بو گاریرو کج کرده بود و س گردنش

 مطمئن ادامه داده بود

 بگم با هم تونمینم قیپارتنرت افتاده ، دق يتو و هم برا يازدواج هم برا-

 کرده بود و ادامه داده بود مکث

 عاشقه یلیبوره خ يدار گهیزن د بیرق هی،  کیو نزد هیاون ازدواج دوره ، برا تو قطع ينه برا-

 ها رو نگا کرده بود ورق

 هم ازدواج افتاده بتیبرا رق-

 بغلش يشده ، پاهاش رو جمع کرده بود تو جیکرده بودم گ حس

 ورق ها حرکت کرده بود يرو انگشتش

 باهاته یکی یدو دله ، ول یکیمنتظر تماسته ،  یبا دلتنگ یکی-

 از حرفش جا خورده بود ، نگام کرده بود و گفته بود خودش

 دالتون با همه... ؟  یستیکه ن یبا کس-

 ورق ها حرکت کرده بود يتکون داده بود و دستش دوباره رو يسر

 دوره ازش یلی، خ ستیمهم ن ی، ول هیجد یلیخ بتیرق-

 بود و گفته بود ستادهیچهارتا ورق کنار هم ا يرو دستش

 ؟ یچ یعنی نیا-

رو انجام  یقبل يبه هم ، همه ورق ها رو جمع کرده بود و دوباره بر زده بود و کارها ختهیبود اعصابش ر معلوم

 داده بود

 کرده بود اشتباه شده زمزمه

 به فالها نداشتم يزده بودم من اعتقاد لبخند

شده  دهید نیزم يکم رو یلیخ راتییبا تغ یقبل يبود کنار هم و باز همون ورق ها دهیرو چ يدوباره ورق ها افر

 بودم

 زده بودم و گفته بودم لبخند

 بهش ندارم ياعتقاد من

 گفته بود يافرا جد-
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 فال نیا یمن اعتقاد دارم ، ول-

 بودم گفته

 ها میارائه بد دیترم کنفرانس رو با نینکن ، ا ریدرگ زایچ یجمعشون کن ، فکرت رو با ان-

 ورق ها رو نگاه کرده بود و گفته بود افرا

 وقت ، نه قهوه نه ورق نه کف چیه يریوقت فال نگ چیه گهیکن د یسع پکیا-

 تکون داده بودم يسر

 خونهینم یچیمن با ه ینه با قهوه ها نه با کف ها ، زندگ خونهیمن نه با ورق ها م یزندگ-

روز  هیدوستت داشته باشه و  يمرد شهی، مگه مبخوادت و ولت کنه  يمرد شهیرو بسته بودم ، مگه م چشام

پسر با اون  هی شهیکنه ، مگه م ینبود باهات خداحافظ ونیازش در م یکه حرف يخودش با دختر يقبل نامزد

 ؟ لقهافرا رو نخواد و انگشت بذاره رو منِ مط يو ثروتمند یبه قشنگ یکیخانواده 

که منتظر تماسم بود ، اون مرد سوم رو  یهم بود ، همون ریبود ام انیاراده به فالم فکر کردم ، توش ک یب

محمد  شدیبود پس مرد سوم م ایلیانقدر ها هم سخت نبود ، اگر ا بیبه عنوان رق ایلیشناختن ا یول شناختمینم

، کال  انوشیبه دست ک حیمادر تسب دمی، شا ریمادر اروم ام ایحاج خانوم بود  ایمن که مادر بود ،  بیجواد ؟ و رق

 نبودم که مادرها دوستم داشته باشن يدختر

 پارتنرم يبرا بمیرق يمن برا يازدواج برا نیا یول

 زده بودم ، پارتنر من ؟ لبخند

 ینعلبک يو دوده اش رو گذاشته بود تو گاریورق ها رو جمع کرده بود و ته مونده س افرا

 زنگ زده بود یکیرو برداشته بود به  شیگوش

 دلب گفته بو ریز

 به من رد نده ، به من نه یلعنت-

 زنگ زده بود و زمزمه کرده بود دوباره

 میبچرخ تا بچرخ-

 سمت حموم گفته بود رفتیداده بود و بعد از جاش بلند شده بود و همونطور که م جیمس هی

 امیب رید دیشب شا انوشیک شیپ رمیمن م-
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مرد ، مرد  کی يبرا اوردیم تشیسر خودش و شخص یی؟ چه بال کردیم کاری؟ داشت با خودش چ انوشیک شیپ

 خواستشیکه نم يبچه ؟ بچه ا کینه 

 زنگ زده بود میگوش

 رو نگا کرده بودم ، نا شناس بود شماره

 داده بودم جواب

 بله ؟-

 اومده بود یکیاروم  ينفش ها يصدا

 گفته بودم دوباره

 بله ؟-

 ، نینفس ها ، محمد جواد نبود ، هم يصدا دوباره

 بودم دهیپرس

 ؟ ادیصدا م-

 شده بود دهیارومتر از قبل شن ینفس ها کم يصدا

که  یکم داشته باش یچ تیتو زندگ دیخشک شده بود ، با گاریپاکت س يرو قطع کرده بودم ، نگاهم رو یگوش

 ؟ یپسر بش هی زونی؟ که او یکن ی؟ که دور از خانواده ات زندگ یبکش گاریس

 ی، تو که مشکل ي؟ افرا تو که همه رو دار یکم داشته باش دیبا ی؟ خانواده خوب ؟ چ التی؟ پول ؟ تحص ییبایز

 یفتیب دیحتما با گهیبهت نه نم یکس یگی، تو که م یشیمردا م زونی،تو چرا او یکشیم گاری، تو چرا س يندار

 افرا ؟ ؟که به اندازه ارزن هم قبولت نداره  ایدن يتو يدنبال تنها مرد

فقط  خواستیکس رو نم چیه انوشی، ک خوامشیگفته بود م انوشیکه ک یرده بودم و به زنفالش فکر ک به

، چطور خودش رو به  خوانشیم انوشیافرا نباشه ، به حرف افرا فکر کرده بودم ، گفته بود خانواده ک خواستیم

 تونستینرسونده بود چطور م همرو به خونه شون  انایک یرسونده بود ، اونکه اون روز حت انوشیخانواده ک

 یمثل من ، نه زن يدختر کردمیمثل افرا رو قبول نداشت ، فکر نم يرو رام کنه ؟ مادرش دختر انوشیخانواده ک

مادرش  هیهم شب انوشیمادرش نبود ، چادر سرش نبود ، ک هیشب انایک یمثل من رو هم قبول داشته باشه ، ول

 یکم کس دیباشه خودت هم نبا انوشیپسرت ک یوقت یبودم ، ول هدیپدرش ؟ پدرش رو ند هیشب ینبود ، ول

 ، گهید بردیبه ارث م یقدش رو صداش رو چشماش رو موهاش رو از کس دیباالخره با انوشی، ک یباش
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 کرده جلوم ظاهر شده بود شیو ارا دهیافرا لباس پوش یطوالن قهیسشوار اومده بود و بعد از چند دق يصدا

 بود دهیپرس

 خوشگلم ؟-

، با  ندشیبیکه نم يمرد دنیبره د نکهیبره چه برسه به ا تونستیفرش قرمز هم م يرو پی؟ با اون ت خوشگل

مادر  تونستیاون شال کوتاه نمونده بود م ریتارشون هم ز هی یکه حت ییموها نیخودم فکر کرده بودم با ا

 رو نرم کنه ؟ انوشیک

 بودم گفته

 ؟ یخوب-

 ، شدیم کیو از خونه رفته بود ، نماز ظهرم رو نخونده بودم و هوا داشت تار لبخند زده بود افرا

 ،اب رو باز کرده بودم ییبودم سمت روشو رفته

نم دار از مسح روبه  يتا زده و موها يها نیو با اون است رهیبودم که مجمد جواد وضو بگ نیعاشق ا یزمان هی

بلند اهللا  يبا صدا تونستی؟ م خوندیهم نماز م ری، ام شدنیم ی، چقدر مردها بعد از وضو دوست داشتن سهیروم وا

 دونه است ؟ هیو مهربون  میحر يدونه است ؟ همون خدا هیکه که خدا  ياور ادیو اکبر بهم 

 هنوزم دوسم داشت ؟ خدا

 اتاقم تا نماز بخونم يگرفته بودم و رفته بودم تو وضو

 شدینمازم قضا م دادمیزنگ زده بود ، اگر جواب م میگوش

 یرو خونده بودم و بعد از تموم شدن نمازم رفته بودم سراغ گوش نمازم

 انوشیاز شماره ک جیمس هی

 بود نوشته

 میکن رید خوامیمن نم دیاماده باش 9ساعت  يمعدن ، برا میریفردا با هم م-

 ، با اژانس بایشک انوشینه با ک ی؟ معدن قرار بود برم ول یچ یعنی

 داده بودم جیمس

 رمیبا اژانس م دیلطف دار-

 بود که نوشته

 کنم ، یکنفرانس خودم ط يرو برا ریمن قراره اون مس نکهی، دکتر فکور گفتن ، و ا ستیخاطر شما ن يبرا-
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 من گفته بود به

 رو به اعتقاداتت بگو که دروغه تو

 برهینم ییجا چیکس رو به زور ه چیبود ه گفته

 تو رو سرزنش کنهگفته بود حق نداره  فکور

 بودم نوشته

 متشکر-

و  کردیبه سفارش استادش لطف م یهمکالس هیبود ،  بایشک انوشی، اون ک شتریحد نه کمتر و نه ب نیهم در

 رسوندیمن رو م

 نیهم

 . میبرس ریگفته بود دوست ندارم د انوشیک. شدم  داریاز خواب ب گهید يصبح زودتر از روزها فردا

 هم دوست نداشتم من

 .کردم  شیکم ارا یلیخ یگرفتم و کم دوش

 کنمیحس نکنم که گناه م نیسقف کوتاه ماش ریکم که ز انقدر

 زنگ زد میبه نُه مونده بود که گوش یکم ساعت

 بایشک انوشیبود ، ک انوشیک شماره

 دادم که گفت جواب

 در منتظر هستم يمن جلو... سالم -

 گفتم و بعد قطع کردم يکردم و باشه ا یسالم

 دهیرستوران د يبار تو نی، چند ماه ، اخر دمیدیرو نم انوشیوقت بود که ک یلی، خ دمیکش قیتا نفس عم ندچ

 دستم دادیبار چندم م يجا مونده ام رو برا فیک یبعد از رستوران وقت یبودمش ، نه کم

 به خودم انداختم نهییا ينگاه ها رو تو نیاخر

که  يا رهیبودم و تنها رنگ ت دهیپوش دیرو همه جوره دوسش داشتم ، سر تا پا سف میمشک یشمیپانچو ابر اون

 بود میمشک شمیداشتم پانچو ابر

 زییاواخر پا يمناسب برا قایدق

 دمیکشیرو به رخ م ایدن يتضادها داشتم
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 فراتر از رنگ ها ، ییتضادها

 ایمطلق دن يها يدیها و سف یاهیاز س فراتر

 نکردم دایرو پ انوشیک نیش، ما رونیدر رفتم ب از

 بود ؟ دهینرس

 که موتورش روشن بود دیپرا هیکه چشمم افتاد به  رمیرو در اوردم تماس بگ میگوش

 باشه ؟ انوشیک نکنه

 ؟ دیپرا با

 رفتم جلوتر

 بود انوشیدقت نگاه کردم ک با

 شناختمشینم نیماش نیا يبودمش که االن تو دهیاسپرت د یخارج نیپشت ماش انقدر

 ونگاش کردم ستادمیعقب تر ا یکم

 بود کیکوچ يادی، براش ز ومدیبهش نم دیپرا

 جلوتر رفتم

 نیرفت به در عقب ماش دستم

 شدیپشت نشستن راحت تر م نیا دادمیم هیکرا اگر

 پشت باز نشد در

 شهیبا انگشت زدم به ش اروم

 متوجهم شد انوشیک

 نگام کرد جیگ

 کردم به در عقب اشاره

 شد و در جلو رو باز کرد لیسمتم متما به

 کردم و گفتم نگاش

 دیدر عقب رو باز کن شهیاگر م-

 جا نیهم دینیبش-

 بود ؟ انوشی؟ ک دینیبش
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 گفتم اروم

 عقب راحت ترم-

 کرد زمزمه

 من ناراحتم-

 یشک ياقا-

 تو حرفم و گفت اومد

ام که  یجلو ، من هنوزم همون نیاال فعال شما بش یول... اسپرت تحمل راننده بودن راحت تره  نیماش يتو-

 نه قاتل نه متجاوز نه...  ستمین یچیه

 براش تکون دادم که بحث رو تموم کنه يسر

 باز شدن در اومد يجلو که صدا نمیبش خواستم

 و عقب رو نگاه کردم برگشتم

که ما  ییمحل هابه معادن و  یموضوع کنفرانسش ربط دونستمیکه م یی؟ تا اونجا ادیبود ، قرار بود با ما ب افرا

 نداشت میقرار بود بر

 نگفته بود ؟ يزیچطور شده بود که من متوجه اماده شدنش نشده بودم ؟ چرا به من چ اصال

 با لبخند اومد جلو افرا

 يموها يتنش بود با کمربند پهن چرم ، شال نازکش رو فقط انداخته بود رو یبافت خوشگل زیر کیتون

 موهاش جا داده بود نیرو هم ب شیقهوه ا ییطال يدود نکی،ع شیتونیز

 دیپرس

 شما ؟ ینیشیجان جلو م پکیا-

 به عنوان بِپا دیاومد ، شا یداشت باهامون م نکهیمثل ا نه

 بپا اومدن یدوست پسرش رو ببنده به خودش تا خطا نکنه ، ول تونستیم

 کنار دمیگفتم و کش يجواب سوالش نه ا در

 دیدر پشت رو برام باز کرد و رو به افرا پرس یلیم یببا  انوشیجلو جا گرفت و ک افرا

 ؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 زد و گفت يخندیل افرا
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 رهیحوصله ات سر م ییگفتم تنها-

 من تنها نبودم-

 يپا يقدم زدن رفت رو هیشب یبه حالت قایجا گرفتم و انگشت اشاره و انگشت وسط افرا دق نیماش يتو من

 گفت یدوست داشتن يو افرا با صدا انوشیک

 هیکینداره دوتا بهتر از  یبیع-

 حوصله دست افرا رو پس زد و گفت یو ب یعصب انوشیک

 میابونیتو خ-

افرا اونهمه وسوسه  ينبود که انگشتها ینبود ؟ مشکل یبودن مشکل يا گهید ياگر جا یعنیبودن ؟  ابونیخ تو

 پاش قدم رو برن ؟ يرو زیانگ

 نیماش یداد به صندل هیزد و سرش رو تک يلبخند افرا

 میروون شد ابونیخ يحرکت کرد و تو نیماش

 میساکت نشسته بود نیبودکه تو ماش یربع هی

 گفت دادیم نییرو پا نیماش شهیهمونطور که ش افرا

 و دوست ندارم نیماش نیا-

 دمیپرس نامطمئن

 ؟ بایشک ياقا دیرو عوض کرد نتونیماش-

 رد و گفتنفسش رو فوت ک انوشیک

 ، سخت بود بدون خونه ، سخت تر از اون مهمون بودن بود دمیخونه خر-

 یکیکه  یبود ، مستقل تر از اون بودکه بخواد مهمون دوستش باشه ، مهمون اوردهیدوستش دووم ن شیپ پس

 دو روزه هم نبود

 گفتم ادیواقعا ارامش بخش به نظر ب کردمیم یکه سع یلحن با

 هم خوبه دیمبارك باشه ، پرا-

 کرد زمزمه

 احسانِ نِیماش-

 ...خودش نبود  نیماش
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خونه بخره و  هیرو راه بندازه و حاال انقدرا پول نداشت که هم  شگاهیداشت داده بود تا ازما هیسرما یهرچ قبال

که  یسقف گفتیمنطق مردونه اش رو که بهش م نیرو دوست داشتم ، ا شیهوش اقتصاد نی، ا نیماش هیهم 

 دوست داشتم... بهتره  کندتیکه نداشتنش مسافر م ینیاز ماش دهینجاتت م یاز مهمون

 : گفتم

 خوبه دیدیخونه خر نکهیافته ، هم یهم کار ادم راه م نیبدون ماش-

 مرد هی يبرا...  هیا گهید زیاره ، خونه مهمتر از هر چ-

 اومد یبهش م يا گهید زیاز هر چ شتریبودن ب مرد

 گفت يبا لوند افرا

 تو بگو باشه...  خرمیم نیمنکه گفتم برات ماش-

رو رد  نیماش هی شنهادی، پ رهیبگ دیکرد حرف افرا رو ند یزد و سع دیرو د رونیرو بازکرد و ب شهیش انوشیک

 خوش نشون نده يرو نیاونم از نوع ماش هیبودم که به هد دهیرو د ی؟ کمتر جوون کردیم

 گرفتیم دیرو ند شیدوست دختر خوشگل و دوست داشتن داشت

به  یلیخ کردمیافرا داره ؟ چرا فکر م يبه خورد کردن دندونا يعالقه وافر انوشیک کردمیفکر م یگاه چرا

 که خفه اش نکنه ، دوسش داشت ؟ نداشت ؟ ارهیخودش فشار م

 جمع افرا شد حواسم

 دیپرا هی، مطمئن بودم هر ماه اندازه پول  خرهینم نیچرا براخودش ماش ییدارا نهمهیسوال بود که افرا با ا برام

 جاتی، لباس و بدل دیخرینم ی، طال هم حت دیخرینم نیماش ی، ول کنهیم ششسیارا لیرو خرج دك و پز و وسا

 نیفقط هم شیارا لیو وسا

 چرا ؟ یول

 میستادیچراغ قرمز ا پشت

 پسر بچه که دستش اسفند بود اومد سمتمون هی

 اومد که قبال پول پسرك رو نداده بود تا دود اسفند رو به من هم برسونه ادمی

 رسوند نیباز ماش شهیدود اسفند رو از به ش پسرك

 باال دیرو کش شهیگرفت سمتش و ش يدو هزار هیهمونجا  انوشیک

 به خودش هم برسه یدود حت خواستیاصال نم انگار
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 از جا کنده شد انوشیک نیمحض سبز شدن چراغ ، ماش به

رو بهش  قتیکه گولش زده بود ؟ که حق ی؟ خاطرات زن کردیم تینداشت ، خاطرات اون رو هم اذ اعصاب

 بهش گفته یک دمیفهمیبود ؟کاش م دهینگفته بود ؟ ازکجا فهم

 کردم نگاش

که  کرده بود يسابق رو داشت ، خوب کار يهم بود ، عطرش همون بو یبود ، دوست داشتن لکسیرول ر پشت

 ببره نیرو از ب نیاجازه نداده بود دود اسفند عطر ماش

 گذشت قهیدق چند

کنارمون  کردنیم کاریچ ابونیاول صبح تو خ دونستمیچند تا جوون که نم نیماش میدیچراغ که رس نیدوم به

 متوقف شد

 بود نییافرا پا شهیش

 و رو به افرا گفت رونیاومد ب شهیاز ش پسره

 متیخوشگله برسون-

 گفت يکنار پسر

 عروســـــــــــــــک ادیبهت نم يگار-

 فرشدشیانگشتاش م نیفرمون رو محکم گرفته بود و ب انوشیک

 رو باال بکشه شهیاون ش کردینم یدوست دخترش که حت ایناراحت بود  شتریسوار شدن ب ياز گار دونستمینم

 گفتم اروم

 رو بکش باال شهیافرا ش-

 گفت افرا

 باشه نییهوا گرمه بذار پا-

که توش خوشگل و عروسک داشت  ییمتلک ها هی دیگرم کجا بود ؟ هوا گرم نبود ، دلش شا يصبح هوا اول

 گفتیوجه بهش نم چیکه دوست پسرش به ه ییهمونا... گرم بود 

 تو شکمشون زهیشه و دندوناشون رو خورد کنه و بر ادهیپ نیاز ماش انوشیان منتظر بودم که ک هر

 راه افتاد دیاف شد کیت هیبا  نیگاز داد و ماش انوشیمحض سبز شدن چراغ ک به

 شدیو رد م دیکشیم ییها ال نیماش نیب شیداشت با تموم اون خونسرد انوشیکه ک یتهوع گرفتم وقت حالت
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 نیماش رهیو محکم گرفته بودم به دستگ دستم

 دیداد کش افرا

 اروم انویک-

 بلند تر از اون داد زد انیک

 خفه شو-

 رو تحمل کردم ریتحق نیکه من به خاطرش ا شدیاژانس چقدر م هیپول  مگه

 ترمز ياتوبوس زد رو ستگاهیکنار ا قایرو رد کرد و بعد دق دونیبا سرعت چند تا م انوشینزدم و ک یحرف

 ییجلو یشدم صندل دهیکوب

 نرم بود یاوردم صندل شانس

 در سمت کمک راننده رو باز کرد و گفت نیبالفاصله بعد از نگه داشتن ماش انوشیک

 شو ادهیافرا پ-

 دیافرا پرس-

 ؟ یچ-

 گفت یبلند و عصب انوشیک

 ابونینشدم و پرتت نکردم تو خ ادهیشو تا خودم پ ادهیپ-

 گفت یعصب افرا

 ؟ انوشیک-

 رفت به کمربندش که بازش کنه انوشیک دست

 گفتم یعصب

 بایشک ياقا-

 فتلحن محکم گ هیمعلم با  هی مثل

 شما ساکت باش-

شده ،مهم نبود که شما رو گفته بود مهم نبود که خفه شو بهم نگفته ، گفت شما ساکت  نیکردم بهم توه حس

 ، ریتو خفه خون بگ یعنیباش 

 به افرا داد زد رو
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 یشیم ادهیخودت پ ای نییپا امیب-

 داد زد افرا

 بازم چه مرگت شده-

 اروم باشه با تمسخر گفت کردیم یهمونطور که سع انوشیک

 یمونینم نینترس رو زم-

 گفت افرا

 يغلط کرد-

 در رهیکمربندش رو باز کرد و دستش رفت به دستگ عیسر یلیخ انوشیک

 گفت هیواقعا عصب انوشیک دیکه د افرا

 ستی، حالت خوب ن میکنیصحبت م يباشه ، بعدا که اروم شد. باشه -

 فرمون و کفت يرو دیچندتا مشت محکم کوب انوشیک

 شو ادهیزود پ-

 شنومیانگشتش رو نم يدستش رو و جداشدن بند ها يشکستن استخونا يبود که صدا بیعج برام

 فشارش رو با خودش اورده بود ؟ يها قرص

با سرعت از جا کنده شد و در خود  نیگاز داد ،ماش انوشیشد ، دستم رفت به کمربندم که ک ادهیپ نیاز ماش افرا

 و بسته شد دهیحرکت کوب نیبه خود در اثر ا

 خوندم یالکرس تیلب ا ریترس پلکام رو رو هم فشار دادم و ز از

 شدمینم ریتحق ينطوری، ا دمیترسینم ينطوریو ا کردمیرو خرج م یاژانس معمول هیده برابر پول  کاش

 ترمز کرد انوشیکه گذشت ک قهیدق چند

 بند دلم پاره شد مینکنه تصادف کرده باش نکهیفکر کردن به ا با

 رو باز کردم چشمام

 میجدول پارك کرده بود هیامن و سالم کنار  یلیخ

 گفت انوشیک

 رونیلحظه ب هیمن برم  دیببخش-

 بکشه گاریس خواستی، م دیلرزیداشت م دستاش
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 گفتم يو جد یعصب

 يزیو اون ابرور نیتون تو ماش مهیبه دعواتون با دوست دخترتون و الس زدن نصفه ن يمن کار بایشک ياقا-

هستم به فکر دود و دم  نیماش نیمن تو ا یو تا وقت دیلطفا به شعور من احترام بذار یندارم ول دیکه راه انداخت

 دیفتین

 ادم نیتحمل کردن ا يافرا برا چارهیو ب انایک چارهیبود به هم ، ب ختهیر اعصابم

 ادم بودن ، نیا نی، اخر حقارت بود تو ماش هیگر ریبزنم ز خواستمیو فوت کردم ، م نفسم

 کرد و گفت نگام

،  یبا من و احساسم راه انداخت هیچه باز نی؟ ا یهست یک گهی؟ تو د نیهمه مشکل شما دود و دمه ؟ فقط هم-

 ستی؟ چرا برات مهم ن یام کن وونهید ییخوای، م یکنیم بایشک انوشیبا ک... با من  يدار هییچه معامله ا نیا

 را، چ ستمی؟ چرا من مهم ن مهین... اون الس نصفه و  يزیاون ابرور

 رو فرمون دیهم مشتاش رو کوب باز

 کردم زمزمه

 شما حالتون خوبه ؟-

 اومد رونیقرصش ب يها یرفت تو داشبورد و با قوط دستش

 تا قرص انداخت چند

 و زمزمه کرد یصندل یشتداد به پ هیرو تک سرش

 -و کردم ؟ چقدر حماقت نکاریچرا ا... خودم با  يکردم ؟ دختره احمق جلو رو کاریبا خودم چ من

 بایشک ياقا-

 برگرده سمتم گفت نکهیا بدون

 پکیا-

 حرفش داد زدم ونیم

 .خانوم . خانوم . خانوم -

باال اورده ، من و  يبودم پدرش چه گند اوردهیکرده بود و من به روش ن ریو به خاطر مطلقه بودنم تحق من

، با افرا دوست شده بود ، خودشم  رهیگیبودم که خواهرشم داره طالق م اوردهیکرده بود و به روش ن ریتحق
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اش بود من  فهیواقعا راننده بود و وظ نباریبا اون دوست شده بود ، االنم راننده ام بود ، ا یچرا ول دونستینم

 و انجام بدم و بعد من وبرگردونه وبرسونه به معدن کارم

 گفتم اروم

 دیلطفا من و برسون شهیم ریداره د-

 من راننده تم ؟ دیبا چشماش ازم پرس نهیی، تو ا دمیبهم انداخت که از خودم خجالت کش ینگاه نهییتو ا از

 فمیدوست شده بود و هنوزم ک مییدوست شده بود ، با همخونه ا میی، با همخونه ا ابونیرو دوختم به خ نگاهم

 یول دیسف يپسر بود ، با شناسنامه ا هی، اون  دونستمشیاورد ، حق خودم نم یرو برام پس م

 کردم زمزمه

من هنوزم قابل ... ، هزاربارم خواسته نشم  رمیاگه هزاربارم طالق بگ یمن هنوزم قابل احترامم ، هنوزم ، حت-

 احترامم

و  یدنبال احترام نگشت يدنبال احترامت ،تو اون ساختمون چند هزارمتر یبرنگشتسرکارت هم  یحت... احترام -

 ؟ يگردیدنبال احترام م يمتر هی نیحاال و ماش

 رو باز کردم و گفتم در

... بخندن  شتیکن ، نذار به ر يکار هیاما شما ...پول  ی، با کم خرمیبه راننده اژانس و احترام م دمیمن پول م-

 ا... بیشک ياقا

،  دمیکوبیخودش بود صد درصد درش و م یخارج نیاروم بستم ، اگه ماش یلیشدم و در رو خ ادهیپ نیماش از

 احسان بود یامانت نیماش یول

 شد و گفت ادهیپ نیاز ماش عیهم سر انوشیک

 یی، بعد هر چقدر احترام بخوا یکینزد نیقهوه باهم هم هی-

 کردم و ادامه داد نگاش

 بار هیچشم بگو ، فقط  هینگاه نکن ، -

از  لونیاپس کی، محمد جواد  ادیز یلیخ...  دیترسی، ازش م گفتی؟ صد درصد چشم م گفتیبهش چشم م افرا

،  موندمیباهاش نم يا هیصدم ثان... نه ...  يا هیثان گردیدر حق افرا کرد رو به من م انوشیرو که ک یاحترام یب

من هم افرا نبودم ،  یرو ببنده ، ول نیماش درانقدر فرصت بهش نداد که  یحت انوشیشد و ک ادهیپ نیافرا از ماش

 زدمیالس نم يپسر چیمرده با ه دونستمیکه م يدوست پسر شیپ
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 دیپرس انوشیک

 ؟ ییایم-

 بود ادامه داد شیرسم يکرد و همونطور که نگاهش به کفش ها ریجا گ نیدر ماش يرو رو دستش

نخورده  يقهوه ها يتموم شدن قرارها نیا دیبار قهوه ات رو بخور ، شا نیولا ي، و برا ایب قهیدر حده ده دق-

 که من ییزهایمون بشه تموم شدن اون چ

 دیکردو دوباره پرس مکث

 ؟ ییایم-

، حس  رونیپرتش کرد ب نیاز ماش نکهیبعد از ا مییقهوه با دوست پسر همخونه ا ینخورده بودم ،ول صبحونه

 دادیادم رو قلقلک م يلحظه ا انتیخ

و  نیکوتین يادامس ها الیخیو امرزو رو ب رهیاز قهوه بگ تونستیرو م نشیرو نگاه کردم ، کافئ انوشیک

 بشه شیدوست نداشتن يگارهایس

 گفتم اروم

 شه رمید خوامینم-

 رسونمتیخودم م-

 نیماش رهیسر خورد رو دستگ دستش

نخورده مون ، تموم  ينصفه و قهوه ها يدارهایرو تموم د زدمیم انیتا تهش ، مهر پا نباری، ا خوردمیم قهوه

ادم  یو نمک خوردن و نمکدون شکستن نبودم ، من حت انتیبود و من ادم خ می، اون دوست همخونه ا شدیم

 انوشیتحمل کردن ، و اون ک و دنیقهوه خوردن هم نبودم ، من ادم سکوت بودم و گوش کردن ، ادم حرف شن

 یدوست داشتن يسخت بود نه گفتن به اون چشمها... بود 

 دیپرس انوشیک

 کجا ؟-

 باشه کیهر جا که نزد-

 تکون داد و منتظرنگام کرد يسر

 نیماش يتو برگشتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٤٩٧ 

هم نشست و  انوشینداشتم ، و ک انوشیک یبه رانندگ يکه کردم بستن کمربندم بود ، اعتماد يکار نیاول

 خودش هم کمربندش رو بست

، گفته بود به چشماش هم  سازهیاش رو نم ندهیاما و اگر ها ا يخودش هم اعتماد نداشت ، قبال گفته بود رو به

 اعتماد نداره ،

 راه افتاد ، دور زد نیماش

 ...شاپ ها رو هم  یرو بلد بود و کاف ابونهایکوچه نگه داشت ، خ هی يتو

 شاپ ها یکوچه ها و کاف و ابونهایرو هم بلد نبودم چه برسه به خ دونهایم یحت من

 شدم ادهیپ نیماش از

و ته فنجان قهوه ام  خوردمیکل قهوه ام رو م نباریشاپ شدم ، ا یبار چندم کنارش وارد کاف يرو بستم و برا در

 کردمیم یخودم معن يرو خودم برا

 ها گذاشته شدن روبه رومون قهوه

 یشالت کیو ک قهوه

 رونیشاپ بزنم ب یبه بخار قهوه ام بود تا به محض کم شدن بخارش کلش رو سربکشم و از کاف حواسم

 شاپ گذاشته بودم یرفتن پا به داخل کاف رونیشاپ ، انگار که به قصد ب یزدن از کاف رونیبه ب لمیبود م بیعج

 کردیم ینیروم سنگ یکی نگاه

 ياز پسرا ینبودن ، پدر و برادرم هم ژن یشم رنگکدوم چ چیمن ه یزندگ يداشت ، مردها يقهوه ا يچشما

چشم روشن تر  هیمن  يمن هم به ارث نگذاشته بودن ، نه برا يداستانها به ارث نبرده بودن و برا یچشم رنگ

 يخونه بودم قهوه ا يبودن و اگر تو ینور افتاب بودم عسل يکه اگر جلو یبه جا گذاشته بودن ، چشم

 خورده افرا کنه ؟ ملیر يبه چشما هیشب یبود که چشمام رو کم یافتاب االن

 ، کردیرو نگا کردم ، داشت نگام م انیک

 فنجون قهوه ام ، يو انداختم تو نگاهم

 دیپرس انیک

 ؟ يفال قهوه بلد-

 که نگاهم به فنجونم بود گفتم همونطور

 ندارم... گرفتنش  ادی يهم برا يرو قبول ندارم ، اصرار یفال چیمن ه-
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 دیبا ارامش پرس زدیبا قاشقش هم م یسطح یلیهمونطور که قهوه اش رو خ انیک

 ؟ یکنیم يبا من باز يدار-

 اومد یچشمام روشن تر به نظر م دیشاپ بود ، شا یکاف ينور تو یکردم ، کم نگاهش

 کردم زمزمه

 ستمیبلد ن يمن باز-

 یرو م یدر خروج يشاپ ، از لحظه ورود دار یکاف يبا من اومد...  یکشیم شیو با پا پ یزنیبا دست پس م-

 شگاهیازما يشد و دست تو هم رفت سمت کمربندت ، تو ادهیمعدن افرا پ يبا من بر يقبول کرد روزی، د ییپا

 یبرگشت یول يبر یخواستیم

 دیو تمام نگاه و حواسش رو زوم من کرد و پرس دیاز هم زدن قهوه اش کش دست

 ؟ یستیبلد ن يباز یمطئن هنوزم-

 شگاهیازما يتو انوشیهمون ک نی، انگار که ا زدیداشت حرف م الیخ یمن و ترسوند ، چقدر اروم و ب ارامشش

 رونیپرت کرد ب نیکه دوست دخترش رو از ماش شیساعت پ انوشیهمون ک یاحتی،  ستین

 خودم فکر کردم به

 یتجرب... بخونم و دو دل بودم  کیگراف خواستمیم... دل بودم ، همه عمرم رو در باره انتخابام دو دل بودم  دو

 یزندگ خواستمیبا محمدجواد ازدواج کردم ، م... درس بخونم و دکتر شم دودل بودم  خواستمیخونده بودم ، م

دو دل بودم ،  انوشیکنم و درباه ک انتیخ مییا هبه همخون خواستمیطالق گرفتم ، االن نم... کنم با محمد جواد 

 انتخاب ممکن رو انجام بدم ، نیبازم بدتر دمیترسیم

 گفتم

 یدو دل نیکنم ، من ب دایو شک نجات پ یدو دل نیکن که من از ا يرو تموم کن ، شما کار يباز نیشما ا-

شما برو ... هم  یدو دل نیا دی، نذار ها رو انتخاب کردم نیبدتر شهیخوب و خوبترم هم نیب يانتخابا يهام ، تو

 تیزندگ یپ

 .شیدنبال زندگ رهیبگو ادم چطور م ي؟ چطور ؟ تو بگو ، تو که تحربه دار میزندگ-

 دمیسوالم ذهنم و قلقلک داد ، باالخره پرس باز

 ؟ يدیشما از کجا فهم-

 ؟ نهی؟ رو شدن دستت انقدر برات سنگ دمیازکجا فهم یچرا برات مهمه که بدون-
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 نبود جز یراه-

چه  دیی، به خانواده اش بگه چه بخوا خوامیرو م یکیپسر احمق به خانواده اش بگه  هی نکهی؟ جز ا یجز چ-

 و ؟ قیتحق يپدرش ادم بفرسته برا نکهی؟ جز ا کنمیباهاش ازدواج م دیینخوا

؟ خانواده اش  گفتیم انوشیرو ک نایبود ؟ ا انوشیفنجون قهوه داغ ، ک يکرد ، دستم لرزونم رفت رو مکث

 ؟ دنیفهم

 بود و ادامه داد زیم يکه رو شینگاهش رو انداخت به گوش انوشیک

مامان  ينهایبابا رو نفر يداداینفهمن چقدر ساده ام ، من داد و ب نکهیا ي، فقط برا دونستمیمن بهشون گفتم م-

،نه  یرازت رو پنهون کن نکهیا يبرا یاحمق ساخت هیکه حماقتم رو نشه براشون ، تو از من  دمیرو به جون خر

 ، خود خودت ی، از خودت ساخت یاز من احمق نساخت

 کردم زمزمه

 ؟... خانواده ات -

؟ فنجون  ییخوایمن و نم گهیو تموم شد ؟ د دنیبپرسم ؟ که خانواده ات فهم خواستمیم یکردم ، چ سکوت

 رفتمیو م خوردمیقهوه رو تا تهش م نیحتما ا نباریقهوه ام رو نگاه کردم ، ا

. نه  ایچشمام رو روشن کنه  یمهم نبود که نور افتاب گهیقلپ از قهوه ام خوردم و رو به روم رو نگاه کردم ، د هی

 .سوال  ریاون به خاطر من رفته بود ز

 نسبت به افرا داشتم ؟ ي؟ من چه برتر خواستهیمن و م انوشیداشتم که ک یکه من چ دمیخودم پرس از

 شروع کرد به هم زدن قهوه بدون شکرش و گفت انوشیک

و نه  يبود دهی، نه اسمون مامان رو چسب ي، تو اون وسط بود يکدوم از طبقات خونه ما نبود چیه هیتو شب-

هم  ی، وقت یمامان بش هیکه شب ترسدمی، م دمیترسیشما م یگفتیحرف زدن م يتو یبابا رو ، وقت یخاک يایدن

 کیبه بابا نزد کردمیحس م يکه با افرا بود

 کرد و گفت مکث

 . يتو وسط وسط بود-

 ششیپ نیسقف کوتاه ماش ری؟ که من و نگام نکنه ؟ من ز زنهیهم م یچ يکردم ، اون قهوه رو برا نگاهش

 یبازش از چ يشاپ و پنجره ها یسقف بلند کاف ری، حاال ز دیترسیاون موقع از نگاه کردن نم انوشیبودم و ک

 ؟ دیترسیم
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 تمونیداشت که مناسب وضع یدوست داشتن یتلخ هیاز قهوه ام خوردم ، خوش عطر بود و خوش طعم ،  بازهم

 .بود داشت ، تلخ و گزنده 

 تلفتنم زنگ زد ، افرا بود ، جواب دادم یگوش

 بله ؟-

 ؟ دیرسیم ی؟ ک دی؟ کارتون و انجام داد دییکجا. سالم -

 ، ارهیسرش رو باال ب انوشیت تلفن باعث شد ک، سکوت من پش دیسر هم سواالش رو پرس پشت

 شاپ نشسته بودم یکاف يبود و من با دوست پسرش تو مییا همخونه

 گفتم اروم

 ؟ شهیتموم م یکارمون ک دونمینم-

 ؟ کنهیم کاریحالش خوبه ؟ چ انیک-

 شاپ یکاف زیاون هم پشت م کردیپسرش داشت من و نگاه م دوست

 گفتم

 خوبه-

 ؟ دیکنیم کارایچ-

 ، گفتم ومدیخوشم نم ییبازجو نیا از

 بهت زنگ بزنم ؟ شهیمن بعدا م زمیافرا جان عز-

 زمیدوست پسرش نشسته بودم و جان و عز يکه گفته بودم متنفر بودم ، من دوبه رو زمیجان و عز نیا از

 گفتمیم

 هم يکامل رفت تو انوشیک ياومدن اسم افرا ابروها با

 دیپرس افرا

 ...شده اخه  يزیچ-

 گفتم

 خداحافظ-

 کار انتیوجدان گرفتم ،لعنت به منِ خ عذاب

 گفتم انوشیرو قطع کردم و رو به ک یگوش
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 به اژانس زنمیمعدن هم زنگ م ي، برا رمیم گهیمن د-

 جام بلند شدم و ادامه دادم از

 ...روز خ  -

 حرفم گفت ونیم انوشیک

 میبا هم امتحان کن ایب-

 یگوشه صندل قای، دق یصندل يو رو زینشستم پشت م مات

 دمیکش قیعم یلینفس خ هی اریاخت یب

 ام رو نگاه کردم قهوه

 قرار بود بخورم و تمومش کنم نباریبود ، ا نصفه

 گفتم مات

 کنمیمن قهوه ام رو تموم م-

 ، االن به خاطر توئه که من و افرا یو نخواست يدی؟ تو اون همه مدت فهم یکنیفرار م يدار نهمهیچرا ا-

 حرفش و گفتم ونیم رفتم

 مهییافرا همخونه ا-

 بود مییبودم ، افرا همخونه ا دهیاروم شدن ، من ترس يضرب گرفت برا زیم يبا انگشتاش رو انوشیک

 و رد تماس داد رونیب دیرو از دستم کش میگوش انوشیدوباره زنگ زد ، ک میگوش

 شال و گفتم ریرو فرستادم ز هامیداغون چتر یاعصاب با

 لطفا دیو بد میگوش-

 باش ، فرار نکن یذره منطق هی-

 ؟ کنمیدارم فرار م دیکنیچرا فکر م-

 و عمر کردن دنیتجربه ، گشتن و د ياز رو-

من و  گهی، و اون تجربه به من م ياریبه دست نم يمجرد یرو دارم که شما تا وقت يزیتجربه ؟ من تجربه چ-

 میرسینم ییشما با هم به جا

 تجربه ؟-
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، من نامزد نبودم عقد کرده نبودم، من  دیدیتا چه حد شن دونمی، نم دیدیشن یدرباره من چشما  دونمیمن نم-

 سال 5سقف ،  ریازدواج کرد بودم ، رفته بودم ز

 اومد ؟ یبود ، بهم نم ینیسال براش واژه سنگ 5متعجب نگام کرد ،  انوشیک

 دیپرس

 تو چند سالته ؟-

 ازدواج کردم رستانیسال اخر دب-

 ت کردرو فو نفسش

 با من تجربه کن... بار با من امتحان کن  هی-

 میکه قبلترها خواسته شدن رو تجربه کرد گهیورق اخر شناسنامه من م-

 و طرد شدن رو-

 رو تکون دادم و گفتم سرم

 . شهینم دهیسوراخ گز هیو طرد شدن ، ادم دوبار از -

 گفت یعصب انوشیک

 ؟ یفهمیفرصتتم م نیمن بهتر-

 چرا ؟ چون اخر شناسنامه ات دست نخورده-

 چون شناختمت-

 وسط ؟ نیافرا ا دیخواستیاگر من و م-

 میاونم ازم خواست امتحان کن-

 یبا هر کس...  کنهیرو امتحان نم يزیادم هر چ-

 دینگام کرد و بعد پرس بیعج اوشیک

 ؟ اره ؟ یتو ناراحت-

 نداره یربط جیبه من ه-

 به دلت ربط داره درسته به تو ربط نداره ،-

 دیخودتون داستان نباف يلطفا برا-

 لبخند نگام کرد و گفت با
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 یرو انتخاب کن نیخوب و بدت ،بهتر يانتخابا نیب کنمیم يکار هی،  یخودت انتخاب کن کنمیم يکار هیمن -

 یستیانتخاب من شما ن نیبهتر-

 نشونمیمن بهتر-

کرده بود ، و اونم نه نگفته بود ، انقدر راحت و دم  يبرم ، همه حرفها زده شد ، افرا ازش خواستگار خواستمیم

 کرده بود يپسر خواستگار هیشده بود ، از  ینه ، نه، نه، افرا راحت و دم دست... بود که  یدست

 بود مییبازم افرا همخونه ا یول

 دمیام رو برداشتم و کلش رو سر کش قهوه

 نکنم نیریتا کامم رو ش دمشیشکر سر کش يخ بدون ذره اتل تلخِ

 دوباره زنگ زد میگوش

 باز هم رد داد انوشیک

 یکنیازش مراقبت هم م یکن يقسم بخورم که افرا شک کرده ، اگر از دوست پسرت خواستگار تونستمیم

 و گفتم انوشیرو دراز کردم سمت ک دستم

 دیوبد میگوش-

 تکون داد و گفت يسر

 ستین ازین-

 بایشک ياقا-

 گفتم یعصب.اش رو دوباره هم زد  قهوه

 ؟ دیزنیهم م یچ ياون قهوه بدون شکر رو برا-

 وقت بگذره نکهیا يبرا-

؟ که افرا رو حسود  دیخودتون برس يتا به خواسته ها نجایا دیافرا واقعا بفهمه ؟ اره ؟ من و کشوند دییخوایم-

 ؟ دیکن

 خوامشیمن نم-

 دی، مگر اراده نداشت شدیو تموم م دیگفتیپس نه م-

کنار ، من و شناخت ، همه جوره ،  کشهیکه خواست اراده نداشتم ، فکر کردم خودم و که بشناسه م یاون موقع-

 خوادیم یچ دونمیواقعا نم یکنار ، گاه دیبازم نکش
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 خوادیشما رو م-

 پکیا-

 و با فاصله از اسمم ادا کرد ، یداشتندوست  یلیخانوم خ هیباال انداخت و  یینگاش کردم ، ابرو یعصب

اراده بسته شد ، اب دهنم رو قورت دادم و حس کردم اشک  یلحظه ب هی ي، پلکام برا زیلرزون رفت رو م دستم

خانوم ، لحن گفتنشون  گفتیم کردمینگاش م یخانوم ، محمد جواد هم وقت گفتیاروم نشست تو چشام ، م

 فیکه خف ییبلند شدم ، با صدا جامبره و تنهام بذاره ؟ از  نمیفرق داشت مدل گفتنشون فرق داشت ، اصال اگر ا

 زمزمه کردم دیلریم

  تیزندگ یبرو پ-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

رو که عطر  ییو هوا دمیکش قینفس عم هیشاپ  ی، به محض خارج شدن از کاف رونیشاپ زدم ب یکاف از

 ينداره بذار غم ها یبی،گردو غبار تنفس کرده بودم ، ع ژنیاکس يهام ، به جا هیر يفرستادم تونداشت  نیدارچ

 گردو غبار مدفون شه ، نیا ریز انوشیدلم ،غم نبود محمد جواد و بودن ک

چهارخونه  یو سبز لجن یمردونه خاک راهنیپ هیشاپ اومد ، تا برگشتم پشت سرم با  یباز شدن درکاف يصدا

 .با برخورد باهاش فاصله داشتم یمواجه شدم ، قدم

 گفت انوشیک

 معدن میبر-

 قدم کوتاه گذاشتم عقب هی اروم

 زدم لب

 شده رید-

 و گفت نیسمت ماش رفت

 سوار شو-

 وباز هم عقب نشستم نیسمت ماش رفتم

 هم ننداخت یمتلک چینزد و ه یحرف یه انوشیک
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 گفت نیاز روشن کردن ماش قبل

 نیو ب تیبه همخونه ا ینکن انتیتو خ نکهیا يخودم و بلدم برا يمنم راه ها ی، ول کنمیمجبورت نم من-

 . یرو نه ، من رو انتخاب کن نیانتخابات ، بهتر

 .راه افتاد  نیکنم ماش دایفرصت حرف زدن پ نکهیاز ا قبل

 برگشتن به خونه يبرا میشد انوشیک نیکه تو معدن تموم شد سوار ماش کارمون

 نداشتم یچیه يبرا یو حال حس

 نیب نمیاتاق خوابم رو بردارم و پرت کنم وسط خونه و بعد بش يالیبرسم به خونه و تموم وسا خواستیم دلم

 کنم هیگر ریدل س هیو  الیوسا

 من و خواسته بود انوشیک

 میامتحان کن ایبود ب گفته

 فرصتتم نیبود من بهتر گفته

 من و خواسته بود یبهتر بود ؟ از محمد جواد که بهتر نبود ، ول ریاز ام انوشیک

و  نیزم نیب انوشیک گفتیم انای، وسط وسط ّ ک يبود مطلقه ام گفته بود ، تو اون وسطا بود دهیفهم نکهیاز ا بعد

 کرده ریاسمون گ

 کرده بود ریمن گ يتو نباریا انوشیو اسمون بودم ، ک نیزم نِیهم ب من

 احساسش به من يتو

 رو هم دوست نداشتم زییپا گهید

 بگم ، یبه افرا چ دیخونه که برسم با دونستمینم

 رهاش کرده بود بشیج يگذاتشه بود و بعد تو لنتیسا يو رو میگوش انوشیک

 انوشیک بیمن بود و تو ج یگوش

 خواستیم شنیلکسیارامش و ر دلم

 گفتم انوشیبه خونه رو به ک دهینرس

 دیرنگه دا شهیم-

 دینگام کردو پرس نهییا از

 ؟ يالزم دار يزیچ-
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 رمیم ادهیراه رو پ هیبق-

 شمیوارد کوچه نم-

 ، من با کل شهر مشکل دارم ستنیکوچه ها ن گهیمشکل من د-

 پکیا-

 دیلطفا نگه دار-

 افرا یترسیم-

 بلند گفتم یو کم یحرفش و عصب نیب رفتم

، نگران  ننمونیتو کوچه بب ستمی، نگران ن ندتونیصابخونه بب ستمیکنم ، نگران ن يرو ادهیپ خوامیمن فقط م-

 بدون یی، دلم هوا خوادیم ی، فراموش خوادیم يرو ادهیدلم پ... افرا مشکوك شه  ستمین

 انوشیعطر ک يبدون بو خواستیم ییشدم ، دلم ،هوا ساکت

 لب گفت ریز انوشیک

 باشه باشه ، اروم باش-

 ابونیو چشم دوختم به خ دمیرو به دندون کش ناخونم

 کردیم یهمچنان داشت رانندگ انوشیک

 گفتم اروم

 دیقرار شد نگه دار-

 تکون داد و گفت يسر

 کنم دایپ يزیچ یپارک يجا هیصبر کن -

 ستیپارك الزم ن يجا شمیم ادهیمن زود پ-

 کم کار دارم هیخودمم -

 وار و نامربوط گفتم زمزمه

 کنم يرو ادهیپ خوامیم-

 گفت... خند زد کردم لب حس

 کنم يرو ادهیمنم بلدم پ-

 تنها يتنها... کنم  يرو ادهیتنها پ خوامیمن م-
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 دمیبه جواب دادن به نگاهش رو ند يازینگام کرد و من ن نهییا از

 زد کنار دیکه خودش مناسب د ییجا هیتو  باالخره

 شم که صدام کرد ادهیزود پ خواستم

 برگشت سمتم انوشیو فوت کردم و صورت ک نفسم

 گفت

، اما شماها  یهستن ، انتظار هم ندارم که تو اعتقاد داشته باش کباریمن اعتقاد ندارم که شانس و فرصت -

 اره ؟... کند  رونیشکر نعمت ، نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت ب دیگیم

 دیبود نگاهم ،که پرس بیچقدر عج دونمیبرگشت تو صورتش و نم نگاهم

 م هست ؟تو صورت يزیچ-

 ؟ ی، انقدر شکسته نفس دییایاز خجالت خودتون در ب يزیچ یکیکارت تبر یدسته گل ییکوال یپپس هیشما با -

 زد و روبه روش رو نگاه کرد و گفت لبخند

 دمیانجام م يدار يزیچ يدیمونده ، اگر خر میشغل رانندگ میمن همچنان از تا-

 شدم و گفتم ادهیپ نیبلد بود متلک بپرونه ، از ماش خوب

 زحمت دادم... ممنون -

 تکون داد و گفت يسر

 بود فهیانجام وظ-

 کنهیداره صدام م یکی دمیرو که د ادهیسمت پ دمیرو کش راهم

 بود انوشیسمن صدا ،ک برگشتم

 و گرفت سمتم میبزنم که گوش یشدم خواستم حرف یعصب

 .رو به کل فراموش کرده بودم  میگوش

 اورد ادمیبه  انوشیباز هم فراموش کردم و ک و

 کردم و به راهم ادامه دادم تشکر

به مشکل برخورده  انوشیاومدم ، با ک یکنار نم ادیبودن ، با افرا ز نی، درسها سنگ کشمینم گهید کردمیم حس

 بودم

 ، اوردمیکم م یلی، خ شدیکم م یلی، خ شدیچهارتا نم میزندگ يوقت بود که دو دوتا یلیخ گهید
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 شدیتا هم نم سه

 اوردمیحرفها کم م نیاز ا شتریب یلیخ

طومار  هیکه تو اتاقش نشسته بود و به  یرستانیفکر کردم که کم اوردم ، فکر کردم از اون دختر سوم دب باخودم

 شگاهیازما سیو تاس يکه دلش دکتر ينمونده ، از دختر يزیچ کردیاز خواستگارش فکر م دنیپرس يبرا

 نمونده يزیچ خواستیخودش رو م

... خواست و من  یکیبه هم ، دنبال استقالل اومدم و باز هم  ختمیمرد ولم کرد و من ر هید ولم کرد ، مر هی

 ؟ کردمیمن خراب م میتو زندگ ومدنیچرا مردها که م

 رونیبه دست اومد ب گاریکه مرد س شدمیمارکت رد م پریاز کنار ها داشتم

 زوم موند گاریپاکت س يرو نگاهم

 خواستیارامش م دلم

 خواستیم شیاسا دلم

 خواستیخواب م دلم

 دیکشیم گاریس شدیم یعصب یافرا فکر کردم که وقت به

 ؟ کردیمن و هم اروم م گاریس

 مارکت شدم پریها وارد

 دیچرخ گارهایس يرو نگاهم

 افتاد نستونیو گاریبه پاکت س نگاهم

سمت  يمنطق نشو که بر یو ب یوقت انقدر عصب چیداده بود و گفته بود ه ادمی دنیگارکشیجواد س محمد

 گاریس

 منطق ؟ یو ب یعصب...  یرفت ویرو زنت رو خونه ات رو گذاشت تیمنطق محمد جواد ؟ زندگ یو ب یعصب

 کشمینم گاریس یتو پشتم یتو هست یبهش گفته بودم تا وقت منم

 بود ینبود ، پشتم خال االن

 خواستیم گاریس دلم

 نستونیرفت به پاکت و دستم

 کردمیه ها رو دود مخاطر دینبا
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 شهیخاطره دود نم... خاطره بود  نستونیکنار ، و دمیکش نستونیو يرو از رو دستم

 دهیشکالت م يبودم مادوکس بو دهیشن

 و بردم سمت مادوکس دستم

 دیپرس یکی

 کنم تونییراهنما تومیم-

 تکون دادم و گفتم يمرد جا افتاده بود ، سر هیپشتم ،  برگشتم

 خواستمیم گاریس-

 کرد و گفت نگام

 دفعه اول سبک بردار يبرا-

 زد یدست هی ای ستمین يگاریس دیفهم دونمینم

 برداشت و داد دستم تیال یاس گاریپاکت س هی

 رو نگاه کردم گاریس

 هنوز دنبال مدوکس بود چشام

 ماروم ش خواستمی؟ م تیهم ؟ ال تیال گاریشکالت دود کردن بهتر از خاطره دود کردنه ، س کردمیم حس

 نستونیاراده رفت سمت و یب یول دستم

 گفت مرده

 نهیسنگ یلییخ-

 اراده گفتم یب

 پر از خاطره است-

 رو حساب کردم گاریشد ، پول س ساکت

 پولم و گفت هیبق يگذاشت رو کیکاکائو تلخ کوچ هیفروشنده  مرد

 با کاکائو تلخش کن یکامت و تلخ کن ییخوای، اگر فقط م یکاکائو رومهمون من-

 ، رونیکردم و رفتم ب تشکر

 بود ومدهیافرا هنوز ن دمیخونه که رس به

 زدیداشت بهم جشمک م یعسل يبرم سمت اتاق خوابم ، فندك افرا رو خواستم
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 اتاق يرو برداشتم و رفتم تو فندك

 رو مرتکب شن در اتاق رو بستم یکه قراره جرم ییادمها مثل

 رو برداشتم و نگاش کردم گاریس پاکت

 رونیب دمیش کشنخ از تو هی

 هم نگاش کردم باز

 خاطره دود کنم ؟ خواستمیم

 اومد يباز شدن در ورود يصدا

 نگذشته بود که افرا در اتاق رو باز کرد و گفت یلیخ

 تو به يکجا بود-

 کردیدستم رو نگا م يتو گاریرو ادامه نداد ، داشت س حرفش

 دیپرس

 ؟ یکنیم کاریچ يدار-

 دستم بود گفتم يتو گاریکه نگاهم به س همونطور

 کشمیم گاریس-

 دیداخل و پرس اومد

 چرا ؟-

 اروم شم خوامیم-

 سادیوا جلوم

 دیپرس

 شده ؟ ی؟ چ هیمشکلت چ-

 نپرس-

 زد داد

 و من نپرسم ؟ يشد يگاریدور از چشم خانواده ات س نجایا ينپرسم ؟ اومد-

 زدم داد

 پاکت در روزم گذشته هیکه مصرفش از  یکنه نه ادم حتمیادم سالم نص هی دمیم حیترج-
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 رو از دستم گرفت ، زل زد تو چشام ؛ گاریس پاکت

 رو از توش در اورد گاریس هی

مطمئنم االن من و تو  یول... دوبار  دمی، شا نمشیبار بب هی یسال دی، شا نمیبیبار هم نم هی یپدرم رو ماه-

 شناسهینم نهیبب ابونیخ

 نیتو دستش رو مچاله کرد انداخت زم گاریس

 کنهیم حتمیو نص ادیمراقبمه اما اونم سرش به خودش و دوستاش و دانشگاش گرمه ، فقط م کنهیدرم فکر مما-

 رهیو م

 نیرو له کرد انداخت رو زم گهید یکی

شاگرد اول دانشگاه فرصت ... من  دمیبه هوش اومدم فهم یدوماه رفتم تو کما وقت یاشتباه قیخاطر تزر به

 شرکت تو امتحانات اخر ترم رو از دست دادم يبرا

 نیرو هم له کرد انداخت رو زم گهید یکی

 من و نمبخواد خوامشیکه م يپسر-

 نیهم له کرد انداخت رو زم گهید یکی

 نگاه هم بهم ننداخت هی یتو دانشگاه خودم رو انگشت نما کردم ول-

 نیله کرد انداخت رو زم دوتا

 خوادیبازم من و نم...  دمیکردم ، باالخره بهش رس کیخودم و براش کوچ-

 نیتا رو انداخت رو زم سه

 سوزونهیم شتریخودم و ب یمردم رو ، ول رونشیب سوزونهی، توش خودم و م میزندگ-

 نیانداخت رو زم گهید یکی

 کرد ، بشمر به اندازه همه دردات بشمر و له کن نگام

 حرف بزنم ، متوجه شد گفت ششیپ تونستمینم

 چشمات رو ببند و له کن یبگ ستیالزم ن-

 رو هم گذاشتم پلکامو

 ، خوادیله کرد من و نم گاریتا س 6که دوستم به خاطرش  یشوهرم طالقم داده و حاال کس-

 نیرو انداختم رو زم گاریس دوتا
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 رو باز کردم چشام

 پاکت رو نگا کرد يتو

 رو نگاه کرد و گفت گاریس یخال مهیهم پاکت ن افرا

 برا تو هیتاش مال من بق 5ام ،  يگاریخب من س-

 زد قیپک عم هیروشن کرد و  گارشویس رونیب دشیدستم افتاد ، از دستم کش يبه فندك تو نگاهش

 کرد و گفت نگام

 نهیسنگ یلیخ-

 دوختم رونیرو به ب نگاهم

 ؟ دونستی، م خواستیرو با فندکش روشن کردم ، دوست پسرش من و م گارمیس

 ؟ کردیدود م یداشت چ اون

 ؟ گاریس

 دوست نداشتم گاریس من

 خاطره دود کنم ، خواستمیم

 هام ، هیفرستادم تو ر گاریپک زدم ، هوا رو با دود س هی

 گبج رفت ، سرم

 و بستم و باز کردم ، چشام

 داشتم جهیسرگ همچنان

 .و بغض ... داشتم  جهیاالن سرگ یول... ندارم  جهیمحمد جواد گفته بودم سرگ به

 دادمیبغض قورت م ونیلیها م ونیلیو م کردمیخاطره دود م داشتم

 رفتنیخاطره تو چشم خودم م نیا يسوخت ، دود ها چشمام

 ختیر اشکم

 خواستمیو پلکهام رو بستم ، ابن خاطرات دود شده رو نم واریدادم به د هیتک

 چقدر گذشت دونمینم

 رونیب دیرو از دستم کش گاریدستم رو باز کرد و س یکی

 ، کردیسوزش تو انگشتام حس کردم ، چشام رو بازکردم ، افر داشت انگشتام رو فوت م هی
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 ستیهم مثل ادم ن دنتیکش گاریانگشتات تموم شد ، س نیب گاریس-

 کشهیاون من و م کشمینم گاریس-

 انگشتم رو فوت کرد ، دوباره

 کشهیتو رو ناجور م-

 رونیاتاق رفت ب از

 رو گذاشت تو دستم خی سهیاتاق ، ک يومد توا خی سهیبعد با ک قهیدق چند

 دمیحرفاش افتادم و پرس ادی

 ؟ يتو کما بود-

 کام گرفت و گفت گارشیس از

از حال رفتم و منو بردن درموندگاه ، فکر کرده  شگاهیداشتم تو ازما یمشکل عصب یترم اول دانشگاه بود کم-

 کرده بودن و قیتزر یاشتباه يبودن تشنج کردم ، دارو

 کرد تسکو

 وار گفت زمزمه

، صبح ها قبل از  کردمیم نیبودم ، دو تمر یی، راهنما میسالگ 13 12به  شهیخاطراتم از پدرم مربوط م نیاخر-

 اوشیو س دمییبدویم نی، من دنبال ماش ادهیو من پ نی، اون با ماش رونیب میرفتیم اوشیبا س دیطلوع خورش

 اوشیبودم که س رستانیسال اول دب ، گذشتی، خوش م کردیم ادیسرعت رو ز رسمیدارم بهش م دیدیم نکهیهم

دلم  يرو بکن اونکار رو نکن ، تا حاال هرکار نکارینبوده که بگه ا يوقت مرد چیمن ه یتو زندگ... رفت 

 مرد کنارم باشه هی خوادیاالن دلم م یخواسته کردم ول

 دیسمتم و پرس برگشت

 ؟ انوشیک-

 دیکرد ، بعد پرس مکث

 نگران بودم پکی؟ ا ينشد ادهیپ نی؟ چرا از ماش يتماسهامو چرا جواب نداد-

 گفتم یوار و عصب زمزمه

 بهتر بود يزدی، به اون زنگ م ينگران دوست پسرت بود-

 پکیا-
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 گفتم

 بخوابم خوامیمن خسته ام م-

 رونیاز اتاق رفت ب یعصب افرا

 گذاشتم ، زیم يرو رو خی سهیک

 کشو ، يرو هم انداختم تو گاریس پاکت

خاطره داشت اما  یکه کل يگاری، از س کردیتلخ رو برداشتم و گذاشتم تو دهنم ، تلخ بود ، کامم رو تلخ م کاکائو

 بهتر نبود... 

من با دوست ... داشت ، حق هم داشت يگذشته بود ، افرا بازم باهام سر ناسازگار ییکذا يروز از اون ماجرا چند

 و درجواب تماسهاش رد داده بودم رونیم بپسرش رفته بود

 حق داشت اون

 دیمون ، شا مهینصفه ن يتموم کردن قرارها يبرا یشاپ ، حت یحق نداشتم که با دوست پسرش برم کاف من

 اون وسط قایدق ره،یرو دا زمیرو بر میکل زندگ انوشیگرفتن با ک شنهادیحق نداشتم که بعد از پ یحت

 یوسط نذاشت نیا یچیوسط و تو ه ختمیرو برات ر میگفته بود من همه زندگ انوشیروز ک هی

 وسط ، ختمیرو ر یمن هم همه چ نباریا

 حساب یب کی کی

 نه

 انوشیبه نفع ک کی دو

 رونیداده بود تا افرا رو بندازه ب يمن و باز اون

 گرفته بودم يو با پا پس زدنهام به باز دنهایکش شی،با دست پ هامیمن هم اون رو با کارهام با دو دل یول

 ، بدون برنده يدو مساو دو

 هینبود که به خاطر  یبودم ، افرا داشتش ، اونم ادم يباز نیدونه بازنده ، من ، من بازنده ا هیدوتا بازنده ، نه  با

 .دختر بشه بهش گفت بازنده 

اما  دادمیرو م هیکرا نکهینکردم ، با ا دیتمد که هنوز قرار داد رو کردیبودکه صاحبخونه اشاره م يا چندهفته

 کنم دیمطمئن نبودم که بخوام قرارداد رو تمد

 افرا کنار اومدن سخت بود ، با
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کرده تو اشپزخونه در حال دم کردن  شیکار داشتم ، افرا ارا یزود از خواب بلند شدم و دوش گرفتم ، کل صبح

 خونه ؟ حتما مادرش ادیقرار بود ب یود کبود ، صبح ز ینیریو ش وهیو اماده کردن م ییچا

 اتاق تا اماده شم يمبل و رفتم تو يرو اماده گذاشتم رو فمیو شال و ک مانتو

 دادمیرو انجام م قمیسفارشات تحق رفتمیم دیداشتم با عجله

 هم نشوندم رو پوست صورتم، میمال شیارا هیرو شونه کردم و  موهام

 دادیبهم ارامش م نیو ا نواختیداشت موتزارت م میتنم بودن ، گوش شرتمیو ت نیج

 بود که محمد جواد عاشقش بود ی، به خاطر موتزارت ادیم نیدارچ يتو خونه بو کردمیم حس

 کنم دایسرم و با دستم نگرش داشتم تا کشمو پ يرو جمع کردم باال موهام

عطر به خودم زدم و  یدم و کمشده بود ، موهام رو ول کر رمید یلینگا کردم ، خ یرو هم چشم یگوش ساعت

 یو همونطور که سع نمیج بیرو هل دادم داخل ج میکش موهام رو انداختم به مچ دستم ، گوش عیسر یلیبعد خ

و شالم رو هم  فیتا زود ک ییرایسرم با کش ببندمش رفتم سمت پذ يموهام رو دوباره جمع کنم و باال کردمیم

 سرم رو بلند کردم نیدارچ يبو دیتشد بردارم ، از در اتاق که خارج شدم با حس

 نشسته بود خشکم زد ییرایپذ يباال يمبل ها يکه رو انوشیک دنید با

 .شونه ام  يافتاد کنارم و موهام هم پخش شد رو دستم

 رو نگا کردم انوشیک مات

 يتو دیکار رو انجام دادم و اب دهنم پر نیا يا انهیاب دهنم رو قورت بدم که به صورت کامال ناش خواستم

 گلوم

 ، شدمیبا اب دهن خودم خفه م نجایسرفه افتادم ، احمقانه بود اگر ا به

 دادیم يزیچ يچادر يروسر یشال هی یکینداشتم اما کاش  یمشکل شرتمیو ت نیشدم ، با ج تمیمتوجه وضع تازه

 دستم ،

 ؟ کردیم یچه غلط نجایا انوشیک

 بود نجایا انوشیو حاال ک میخونه مون راه ند میکه دوست پسرامون رو به حر میگذاشته بود قرار

 دیو پرس رونیاز اشپزخونه با لبخند اومد ب افرا

 ؟ یکنیشد ؟ چرا سرفه م یچ زمیعز-
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؟ به من ؟ دوست  زمیرد و بدل نشده بود وحاال عز نمونیکلمه هم ب کیکه  شدیم يهفته ا کی؟  زمیعز

 کردیحواله ام م زمیو اون عز مونییرایمبل پذ ينشسته بود روخونسرد  یلیپسرش خ

 یخر خودت یعنیلبم که  ينشست رو يخند شینگاش کردم ، ن یعصب

 گفت ی، با لبخند کامال ساختگ دهیخندم رو د شیکه ن اوردیخودش ن يبه رو یهم در کمال زرنگ افرا

 رونیب میاومده دنبالم بر انیک زمیعز یراست-

قول داده بود که  ایلی،اون به من و ا دادیبود ، انگار که داشت فحشم م ایگفتن دن زمینوع عز نیبدتر زمیعز نیا

 کردیبود و اون داشت من و احمق فرض م نجایو االن دوست پسرش ا میارین نجاینامزد هامون رو هم به ا

 گفتم یعصب

 کنمیمن بعدا با شما صحبت م-

اش و مچ پاش  گهید يپا ياز پاهاش رو انداخته بود رو یکیده بود و مبل لم دا يرو لکسیهمچنان ر انوشیک

تو خونه  تیمجله موفق کنهی، مطمئن بودم داره با خودش فکر م زدیمن و روق م تیو مجله موفق دادیرو تکون م

 ؟ کنهیم کارینداره چ یادم موفق چیکه ه يا

 یکیبه صورت شر یکرده بود ، حت سیخودش رو تاس شگاهیازما یسالگ یکمتر از س يبود ، تو یادم موفق اون

رو با پس اندازها و پول  گهید یکیبود و  دهیطالق خواهرش بخش يخونه رو در ازا هیبود ،  یهم کار بزرگ

 هیبخره ،  دیجد نیماش هی تونستیم شگاهیکمتر هم با در امد ازما ایسال  کیبود ، در عرض  دهیخر نشیماش

 شیقبل نیگرونتر از ماش نیماش

 ، رونیبده ب تیمجله موفق هیخودش  تونستیم اون

 تیمن و چه به مجله موفق اصال

 رفتم سمت مبل که لباسام رو بردارم یعصب

 شونمیباز و پر يموها يشالم رو برداشتم وانداختم رو يزیاز هر چ قبل

 درك که موهام رو با کش جمع نکرده بودم به

 و برداشتمر فمیبه تنم و ک دمیرو هم کش مانتوم

 دادمیو عجوالنه انجام م تیکارهام رو با عصبان تمام

 که اون وسط چه خبره نهیمجله اش بلند نکرد بب يسرش رو هم از رو یحت انوشیک

 گفت انوشیسمت در که ک رفتمیم داشتم
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 هست خانوم روح پرور نیماش-

بودنش حل  نجای؟ ا رهیم ادمیباشه تمومه ؟ حرفاش  نیهست ؟ ماش نیماش...  یکینه عل ی؟ نه سالم نیهم

 ؟ شهیم

 برگشتم سمتش یعصب

 گفتم یشال عصب ریبه موهام زدم و فرستادمشون ز یچنگ

 ادهیز رونیب یتاکس ستین يازین-

 تکون داد يسر انوشیک

 رونیگفتم و ازخونه زدم ب يلب خوش بگذره ا ریز

 بود کیکوچ يادیز انوشیک يبرا دیدر بود ، همچنان پرا ياحسان جلو دیپرا

تا باهاش  اوردمیهم همراهم ن کیکوچ پسیکل هی یکه حت کردیم ياور ادیموهامو  يرو خوردیمدام سرم شالم

 موهام رو جمع کنم

 داد جیتک زنگ زد و خبر از اومدن مس میگوش

 دمیکش رونیب نمیج بیرو از ج میگوش

 بود انوشیاز طرف ک جیمس

 یمچت شانس يشالت بدون کشِ رو کنمی، و فکر هم نم دونمیمچ رو نم يکش رو یروزها مده ول نیبند ا مچ

 موهات داشته باشه يرو ستادنیا يبرا

 تو هم خوش بگذره به

 

بلند کرد و منِ  تیمجله موفق ينگاهش رو از رو یمچ دستم جا مونده ، ک يحواسش بود که کشم رو یحت

 ؟ دیرو د جیمتعجب و گ

مغازه که فروشنده خانوم داشت شدم و موهام و با  هیفرصت وارد  نیسرم سر خورد ، در اول يدوباره رو شالم

نداشتم  هیقض نینسبت به ا یاون وضع ، حس خوب يبود اونم تو دهیموهام و د انوشیسرم ، ک يکش بستم باال

، 

 يوتریجا دادم و رفتم سمت خدمات کامپ بمیج يرو دوباره تو یگوش
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و  شیاسا چیه گهیباز شه من د مونیبه خونه مجرد انوشیک يراه با خودم فکر کردم اگر قرار باشه پا يتو

 دادن ارائه ام نخواهم داشت لیتحو يبرا یرامش و حواس

 بایشک انوشیک ایمن بود  يجا ای، اونجا  کردمیصحبت م يبا افرا جد دیبا

 بعد از تموم شدن کارهام به خونه برگشتم ظهر

 از افرا نبود يخبر

 افرا خسته شده بودم يبرا دنیاز انتظار کش گهیبود و د 12ساعت  کینزد شب

 رونیباز شدن در ب يخونه اومد و بعد از اون صدا کینزد نیماش کیتوقف  يگرفتم برم بخوابم که صدا میتصم

 يو بعد هم باز شدن در ورود ابونیبا سطح اسفالت خ نیماش يها کیاصطحکاك الست يو بالفاصله صدا

 تر مجرد به خونهدخ هیبرگشتن  يوقت بود برا رید

 داخل ادیمنتظر شدم افرا ب ییرایوسط پذ ستادهیا

 به من نداد و رفت سمت اتاق خوابش یتیاهم افرا

 گفتم یعصب

 میبا هم صحبت کن دیما با-

 گفت تیاهم یب افرا

 بخوابم رمیم-

 بلند گفتم یکم

 میبا هم صحبت کن دیبا-

 بود گفت رهیدستش به دستگ هیدر همونطور که  يجلو

 شنومیم-

 گفتم

 میداشت يما با هم قرار-

 ؟ يچه قرار-

 میکه نامزدها و دوست پسرهامون رو تو خونه راه ند-

 گذاشته باشم يقرار نیهمچ ادینم ادمی-

 یو گفت نیروز اول قبل از بستن قرار داد ا-
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 يندار یخُب من اونموقع دوست پسر نداشتم االن دارم ، تو هم که باهاش مشکل. اهان -

 ستینداشتن من ن ایشکل داشتن مسئله م-

 ؟ هیپس مسئله چ-

 یبهش عمل کن یو موظف يداد یقول هیکه شما  نهیمسئله ا-

 به شما ندادم یمن قول-

 يقول داد ایلیبه ا-

 بفهمه ایلیا ستین ازیمن و شما بمونه ، ن نیحرف ب نیخب پس بهتره ا-

 افرا-

 نجایا ادیم یاما وقت ستین یمشکل يدینم یتیمنِ نگرون اهم يو به تماسها رونیب يریم انوشیبا ک یشما وقت-

 ؟ ادیم شیمشکل پ

 گفتم تی؟ با عصبان یچ یعنیحرفش  نیا

 به خودت شیبهتره ببند ياگر به دوست پسرت شک دار-

 من به دوست پسرم شک ندارم-

 يپس به من شک دار-

 نگفتم نویمن ا-

 یخالفش رو هم نگفت-

 گفت که خالفش رو نگفتهنگام کرد ، با نگاهش  افرا

 گفتم یعصب

و تو هم با دوست  رمیخونه م نی، من از ا يشورش و در اورد گهید یکیگوش بدم ؟ تو  ناتیتا چه حد به توه-

 دلت خواست بکن یهر غلط نجایپسرت ا

 ؟ ترسمیمن از رفتنت م يفک کرد-

 یباش انیکنم گفتم که در جر دتینگفتم که تهد-

 لبخند گفت با

 یواقعا مرد عمل نمی، بب دمی، من هم شن يخبرت رو داد.  یاوک-

 زنمیحرفام نم ریبرخالف تو من ز-
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 حاال برو نیاصال هم. حرفت  رینزن ز-

 روز ییتو روشنا ی، ول رمیم-

 و مصمم گفت يجد کردیهمونطور که در اتاقش رو باز م افرا

 خسروان دانند شیصالح مملکت خو-

 رش بستاتاقش شد و در رو پشت س وارد

 لب گفتم ریز

 کن يکصافظ ، بمون تو خونه با دوست پسرت فوتبال باز يدختره -

 دهیبودم صاحبخونه صداش رو نشن دواریکرد ، ام جادیا یترسناک يبستم و صدا یاتاقم ، در رو عصب يتو رفتم

 رونیب زدمیو صبح از خونه م کردمیرو جمع م زمیهمه چ دیباشه ،با

 بمونم تونستمیهم اونجا نم يلحظه ا گهید

 و لباسهام رو تا کردم و توش جا دادم رونیب دمیکمد کش يرو از باال چمدونم

 توش ختمیکردم و کتابها و جزوه هام رو ر دایساك هم داشتم پ یهرچ

رو  ام مهینصفه و ن يها هیاومد دنبالم که اسباب اثاث یم يزیچ یوانت ینیوانت بار تا ماش زدمیزنگ م دیبا فردا

 جابه جا کنن

 و همه جا رو نگاه کردم ستادمیوسط اتاق ا سرپا

پر از لباس و جزوه ام گوشه اتاق جمع شده بودن و  يتختم بود و چمدون ها و ساکها يهام تا شده رو مالفه

 کردیم یهم بهم دهن کج انمیکتابخونه عر

 شناختمیو نمجا ر چیکس و ه چیشهر ه نی، منکه تو ا کردمیم دایبار از کجا پ اونت

 جا چیکس و ه چیه... زد  خشکم

 نیزم يوسط اتاق وا رفته نشستم رو شناسمیرو نم یشهر کس نیمن تو ا نکهیا ياور ادی با

 رفتمیکجا م دیبا حاال

 .و صبح فکر کردم  دیو به طلوع خورش دمیاتاق دراز کش وسط

 دیبا ییبا چه رو دونستمیرو به دوشش داشت نم یزندگ هی، حاالکه متاهل بود و بار  زدمیزنگ م ایلیبه ا دیبا

 . نجایدوباره بکشونمش ا

 شهینم دیتمد گهیقرارداد د نیا گفتمیم دیبا.  زدمیحرف م دیصاحبخونه هم با با
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 کردمیم دایوانت بار پ هی دیبا

 موندن بود يبرا ییکردن جا دایپ دیبا... ها  دیبا نیمهمتر از تمام ا یول

 موندمیتوش نم يلحظه ا گهیمن د گرفتنیموندن رو دوست نداشتم ، اگر کل خونه رو هم طال م نجایا

خونه از من ساخته  نیکه ا يزیهم نه، به خاطر چ انوشیبه خاطر ک یحت... به خاطر غرورم ، نه به خاطر افرا  نه

،  کنمیم یم رو کامل معرفحتما خود يخونه از خودم ساختم ، خونه بعد نیکه من تو ا يزیبود و به خاطر چ

که  گمیم نمی، ا دهیخرجم رو برادرم م ودانشگاه  امیکه پدرم دوست نداشته ب گمیمطلقه ام ، م گمیحتما م

و خودم رو از تمام ترسهام رها  گمیم ویهمه چ نباریدرخواست طالق داده ، ا یابیشوهرم من و گذاشته رفته و غ

 کنمیم

 هام درد گرفته بودن قهیفکر کرده بودم که شق انقدر

 کردیداشت طلوع م دیبه پنجره افتاد ، خورش نگاهم

 طلوع افتاب رو از پنجره تماشا کردم نیو اخر نیسمت پنجره و اول رفتم

 اشپزخونه و حمام دارم يتو لهیافتاد که چند تا وس ادمی

 گذاشتم یقوط يها و ظروف کمم رو هم تو زهیاشپزخونه و خورده ر يتو رفتم

 کنهیافرا داره نگام م دمیه تموم شد سرم و بلند کردم و دک کارم

 نزدم ، رفتم حموم و شامپوها و لوازمم رو از اونجا هم برداشتم یحرف

 کجا برم دیبا دونستمیهم نم هنوز

 نشدم دهیخوابگاه افر يموندن تو يبود که من برا نیهم نظرم ا همچنان

 دادنیراه نم یخوابگاه چیوسط ترم من رو تو ه کردمیاگر خوابگاه رو قبول هم م یحت

 باهاش بمونم يچند روز هیتا برم اونجا و  شناختمیرو هم تو خوابگاه نم یدوست چیه

 و رو کردم ریز مویگوش يتو ياتاق و شماره ها يتو برگشتم

 بود انوشیک شناختمیکه م یهمکالس تنها

 بود انوشیخونه داره ک دونستمیهم که م یکس تنها

 بود انوشیکمکم کنه ک دادمیکه احتمال م یکس اتنه

 مرد کی
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بودن تو  یسقف ، حت کی ریمرد ، نه ، الاقل نه ز کیخونه نه ، من و  هیخونه ؟ اصال تو  هیمرد ؟ تو  کیو  من

 رو برام رقم بزنه يرمان کامل همخونه ا کی تونستیخونه اش هم م

جسمم  میروز حر هیخونه ام رو بشکنه  میروز حر هیقرار نبود ... کنم  يرو بازساز يهمخونه ا ينبود رمانها قرار

 ...روحم  میرو و بعدتر ها حر

 رو مرور کردم دهامیبا دوباره

 زدیزنگ م ایلیبه ا دیبا

 ایلیها رو رد کردم تا برسم به شماره ا شماره

 شماره ثابت موند هی يرو دستم

 الله

 نجای، خونه داشت ا گذروندیو مبودمش ، داشت طرحش ر دهید يسه بار دو

 شدیبمونم کارم درست م ششیپ تونستمیدو روز م یکیفقط  اگر

 ؟ زدمیبهش زنگ م ییباچه رو یول

 بودم دهیرو نداده بودم ، براش لوستر هم نخر نشیها شکسته ماش شهیخسارت ش یهنوز حت منکه

 خونه امکان نداشت بمونم نیبودم ، تو ا یرو نگاه کردم ، رفتن رونیب دوباره

 بنگاه و وانت بار ي، برا رمیبگ ییازش راهنما تونستمیم الاقل

 رو گرفتم شماره

 یگوش يتو دیچیشاد الله پ يصدا

 ها يریگینم لیتحو يسالم خانوم دکتر ، دکتر شد-

 ... شهی، دکتر که انقدر شاد نم ادیدکتر بودن بهش نم کردمیکردم ،همچنان فکر م کیسالم و عل باهاش

 دیپرس

 چه خبرا ؟-

 گفتم يا شهیکل یلیخ

 یسالمت-

 دیپرس

 چه خبر ؟ گهید-
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 ام گرفت و گفتم خنده

 یبازم سالمت-

 ؟ يا کارهیامروز چ یبعد از سالمت... اوه بابا سالمت -

 کاریب-

 دنتید امیدعوتم کن ب ای نیمن و بب ایب ای کارمیمنم ب کاریخانوم ب-

 زد خشکم

عنقم که به خونم تشنه است فال  يو با همخونه ا نهیجمع شده ام بش يالی؟ وسط وسا نجایا ادیب خواستیم

 ؟ رهیورق بگ

 کردم زمزمه

 ؟ نجایا ییایب ییخوایم-

 ینیمن وبب ییایب دیبا یاره دعوتم نکن یدعوتم کن-

رو هم الله  یدوست داشتن کیک يپا هیاون  یها و ژله ها و حت یرفتنامون خرج بستن رونیدو سه بار ب نیا تو

 قرونم پوله هیدانشجو  يبرا گفتیحساب کرده بود ، م

 نا مطمئن گفتم یکم

 کنمیم یاست دارم اسباب کش ختهیکم به هم ر هیخونه  یچشم ول يقدمت رو-

 ؟ نییپا ای؟ باال  يری، کجا م گهیکمک د امی، پس پاشم ب یاوه به سالمت-

 ال کجا بره ؟بچه باال باشم ؟ من برم باال با خورهیبه من م-

 یبچه ناف لس انجلس باش خورهیبهت م-

 و گفت دمیخند

 کمک ؟ امیب یشوخ یب-

 ؟ یستیامروز مطب ن-

 خود دارد يجا گهیجمعه که د کننینم دای، طول هفته من وتو مطب پ یحسن-

 دمیپرس

 ؟ یشناسیرو م ییجا يشماره وانت بار-

 مییدر بست در خدمت شما نمیخودم و ماش-
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 خوامی، وانت م ستین نینه کار ماش-

 کجا ؟ یحاال نگفت.  میکنیاونم برات جور م یاوک-

 دونمینم-

 ؟ یچ یعنی-

 حرف بزنم خواستمیزدم ، و سکوت کردم ، نم پلک

 دیپرس

 ؟ یدونیکه نم یچ یعنی گمیم-

 نلرزه گفتم کردمیم یکه سع ییصدا با

 کنم ادیرو پ ییهنوز وقت نکردم جا... بحثم شده  یکم مییبا همخونه ا-

 هجوم اورد به ذهنم یاوارگ حس

 دیکردم و پرس سکوت

 خب ؟-

 خوامیخوابگاه خودگردان م ایامالك  هیادرس -

 ؟ یکنیم یشوخ-

 نه-

 ؟ پکیا-

 ییراهنما... هم بنگاه و هم  رمیزنگ زدم ازت هم ادرس وانت بار بگ -

 کنم یو ناتوان یکه من احساس سردر گم يبه اندازه ا... خط ساکت شد  پشت

 از خودت چه خبر ؟ که گفت الیخ یبگم حاال اونو ب خواستم

 يبا. افتم  یکن دارم راه م جیادرست و برام مس-

 ؟ نیکرد ، هم قطع

 ایلیکردم و زنگ زدم به ا جیرو براش مس ادرس

که توش لوس شدن و مظلوم بودن موج  یی،پشت تلفن با صدا زننیهمه دخترا به پدراشون زنگ م شهیهم

 بابا...  کنمیبابا خونه عوض م خوامیم ییبابا راهنما خوامیبابا کمک م خوامیبابا پول م:  گنیم زنهیم
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کس و کار بودم ،  یب... انگار که ...  يلوس شدن و مظلوم باز يبرا یحس چی،بدون ه زدمیبه برادرم زنگ م من

که دور از چشم پدرت  يکه ضمانتت رو کرده و مادر يو برادر رونیکه از خونه انداختت ب يفکر کردن به پدر

 بهت زنگ زده

 هنوز هم نتونسته بودم ببخشمش من

 .، دل بزرگ اما  دنشیبخش يداشتم برا ادیز وقت

 جواب داد ایلیا

 دمیمعمول رو کردم و حال عرفانه رو هم پرس کیو عل سالم

 دیمقدمه پرس یمعمول رو کرد و تشکر و خوب بودن ها رو هم گفت و بعد ب کیسالم و عل اونم

 ؟ يکه الزم ندار يزیچ یپول-

 ییپول ها شترینصف ب شهیهم نکهی، با ا یالزم داشته باش يزیبود که حواسش باشه ممکنه چ یحس خوب چقدر

 بیخواهرش تو شهر غر دیرو داشت که شا نیهنوز هم توهمِ ا یول موندنیم یتو کارتم باق فرستادیکه برام م

 ارهیپول کم ب

 دارم ادیکردم و گفتم که پول ز يتشکر

 چه خبرا و گفتم دیپرس

 یسالمت-

 دیکه با ی، نه اون سالمت ستنیامروز که سالمت ن ي، اخه ادمها میگیکه به دروغ م يا شهیکلمه کل همون

 باشن

 دیپرس ایلیا

 چه عجب ؟-

 مخونه رو عوض کن خوامیم-

 اومد یازش خوشش نم... فراتر نرفته بود  تیافرا براش از واژه همخونه ا... نشد  متعجب

 دیپرس

 ؟ يکرد دیرو پ یی؟جا يریکجا م-

 لب گفتم ریراهه تا اونموقع خدا بزرگه ، ز یچند ساعت هیخودم فکر کردم  با

 اره-
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 ؟ امروز ؟ دیخونه جد يبر ییخوایم یک -

 اره-

؟  يکه الزم ندار يزیاب و هواش عوض شه ، چ ارمیروز جمعه است عرفانه رو هم م. چه بهتر . باشه -

 ؟ یهرچ لهیوس یخوراک

 نه-

 ؟ ي؟ با من که تعارف ندار یمطمئن-

 کشوندن برادرم به اون شهر يبا خودمم تعارف داشتم برا یاون لحظه حت تو

 نه ندارم-

 ، کنمیم یرو اوک یهمه چ امیم باشه خواهرم مواظب خودت باش ، من-

 باشه-

 ؟ گهینظر دانشگاست د ری؟ ز پکیا-

 ، رمیبگ ينبود که خبر ینکرده بودم ، روز جمعه هم دانشگاه داینظر دانشگاه ؟ من خونه رو هم پ ریز

 گفتم

 . ایفعال ب-

 نمتیبیم. باشه -

 مواظب خودت باش-

 نطوریتو هم هم-

 خاك تو سرم.  میدروغ گفته بودم ، به حام ایلیبه ا. رو قطع کردم  یگوش

و  کردمیجمع شده ام رو نگاه م لیاواره وسا ياز جام تکون نخوردم ، مثل ادمها یلونیزده شدن زنگ در اپس تا

 دمیکشیاه م

رو پرداخت  هیکه تا سر همون ماه کرا یدر حال.  ابونیتو خ زنیرو قراره بر المیکه مهلتم تموم شده و وسا انگار

 .کرده بودم

 و در رو باز کردم دمیاه دوباره کش هی

 پر سرو صدا اومد تو الله
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تو  یخوب. ، سالم  پکیاز ا دیشتابان الله پرس نی، در حال مهاجرت و کوچ ، به کجا چن ییبایبه به چه خانوم ز-

 ؟

 دونه سالم نداده بودم هیام گرفت ، اون همه حرف زده بود و  خنده

 دیو اومد تو و پرس کردم سالم

 بندازه سرش ي؟ اگر هست روسر ستینامحرم که ن-

 گفتم

 ستین ینه کس-

 دینگاه کرد و پرس یرو چشم خونه

 کو ؟ لتیبار و بند-

 به اتاق کردم و گفتم يا اشاره

 تو اتاق خواب-

 بود نکرد ، انگار که نبود سادهیاشپزخونه وا يهم به افرا که متعجب تو یسمت اتاق خواب و توجه رفت

 گفته بودم باهاش بحثم شده نکهیبه خاطر ا دیشا

 دیپرس دیرو که د اتاق

 ؟ نانیهم-

 تکون دادم و گفت يسر

 شنیجا م نیتو ماش-

 کردم ، زمزمه

 کنم دایفعال خونه رو پ-

 رفت و گفت يسمتم و چشم غره ا برگشت

سقف هستم  هیبا  يواریچهار د هی يهم بخوابم سقفم خداست ، تو ابونی، البته تو خ خوابمینم ابونیمنم تو خ-

 میسقف دار هی ییدوتا ییای، تو هم م

 گفتم

 نه-

 گفت
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 نیتو ماش میزیجمع کن بر-

 کردم زمزمه

 شهیالله نم-

 گفت یعصب

 ؟ ستمیمگه من با تو ن-

 گفتم اروم

 . ادیصبر کن برادرم ب-

 ؟ یچ ي؟ برا ادیبرادرت ؟ کجا ب-

 کارام. و حرف زدن با صاحبخونه  یاسباب کش-

 زد و گفت یخند دوست داشتن شین

؟ دست  یبا صاحبخونه حرف بزن ي؟زبون ندار یکه چ نجایا یکشونیچند سالته تو ؟ برادرت رو اونهمه راه م-

 کننی؟ پوشکت هم م يدینرس فیبه سن تکل ایبه وانت ؟  يبد ي؟ پول ندار یرو جمع کن لتیوسا يندار

 کردم نگاش

 کردم و گفتم واریکنار د یرو موکت ، اشاره به صندل شستن

 اونجا نیبش-

 تکون داد و گفت يسر

 نه راحتم-

دنبالم ،  ادیبرم برادرم م خوامی، خونه م ادیعوض کنم برادرم م خوامیخونه م هی؟  یخودم فکر کردم واقعا که چ با

 فرستادمیاالن بچه ام رو م شدمیبچه نبودم ، اگر از محمد جواد جدا نشده بودم ، اگر همون سال اول بچه دار م

 دبستان

 جمع شده يالیدادم به وسا هیو تک نیرو زم نشستم

 اما قشنگ یمصنوع ياومد تو با قهوه و لبخند افرا

 بود یخوب هنرمند

 کرد و گفت يشکررو تعارف الله کرد و الله ت قهوه

 ستمیقهوه خور ن-
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 تکون دادم ينگاهش هم نکردم و سر یرو گرفت سمت من حت قهوه

 برداشت و نشست اونجا یکیقهوه رو گذاشت رو تخت من و خودش  ینیس

 شده دایو از کجا سرو کله اش پ هیبدونه الله ک خواستیم

 دیبه الله گرد رو

 دمتونی؟ ند دیدانشگاه هست ياز بچه ها-

 زد و گفت يلبخند الله

 حد ؟ نی؟ در ا يزد دیدانشگاتون و د يهمه بچه ها یعنی-

 جمع شد یافرا به طرز دوست داشتن شین

 دیرو به من پرس الله

 چه خبر ؟ گهیجان د پکیخب ا-

 بهت گفتم با

 هان ؟-

 و گفت دیخند الله

 ؟ رسهیم یک ایلی، ا یگفتیم یداشت-

 ، گفتم شناسدشیوقته م یلیگفت ، انگار که خ يوند شیپس وند و پ چیرو بدون ه ایلیا

 ادیگفت که زود م.  دونمینم-

 دیپرس پکیا

 جان قراره با شما بمونه ؟ پکی؟ ا دیمونی؟ خوابگاه م دیدانشگاه ياز بچه ها دینگفت-

 سوال رو پشت سر هم بپرسه ؟ نهمهیبهش فشار اومده بود که ا انقدر

 گفت الله

 مونهیجان هم با من م کیبله اپ. من پزشکم -

 شم ؟ يبهتر از اون همخونه ا یکیبا  کردی؟ فکر نم یچ يبرا دمینفهم. شد  زونیو لوچه افرا او لب

رو هم جمع کرد  ازهامیپ ینیزم بیس یو الله حت میمونده من رو خورد يها یساعت گذشت و با الله بستن چند

 . المیو گذاشت کنار وسا
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کرد و با  کیسالم و عل ایلیسرش ، با ا يرو که در اورده بود انداخت رو شیله رو سرال. با عرفانه . اومد  ایلیا

و هم با عرفانه دست داد و  ایلیرنگش هم با ا یصورت شرتیاتو کرده و ت يعرفانه دست داد ، افرا با اون موها

 . رمیم ششیمن از پ هداد و گفت که ناراحته ک لشونیرو تحو شیمصنوع يلبخند ها

رفت خونه رو .  دمیکه من نفهم ییزهایباهاش صحبت کرد ، درباره چ یکم. بود  ومدهیانگار از الله بدش ن ایلیا

شد  یراض ایلیا. صاحبخونه بود  يبرا نییواحده بود و طبقه پا 6 ییاپارتمان دانشجو هیطبقه سوم  يکه تو دید

 . ومدمرد صاحبخونه هم خوشش ا ریزن و پ ریاز پ. که اونجا بمونم 

خوش  يبرام فال ها.  ارهیم یخونه برام خوش شانس نیا.  ارهیشاد م يخونه برام روزا نیخودم فکر کردم ا با

 .خوب رو شروع کنم  يزهایخونه چ نیتو ا خواستمیم...  ارهیراحت م يآس و خوابها يورق ها

 .همه کارام تموم شد  باالخره

غذا سفارش بده که الله گفت من نهار درست کردم  خواستیم ایلیا. شده بود  4کارها که تموم شد ساعت  تمام

. 

 .تونسته غذا درست کنه  یک میدونستینم.  میمون مات نگاهش کرد همه

 يشعبه از شرکتش رو تو هی خوادیگفت که م ایلیغذا خوردن حرف از کار شد و ا نینهارخورده شد ح باالخره

 .به راه بندازه  يمالز

 ؟ ردشبیعرفانه داشت م. زد  خشکم

 .چطوره  طیشرا مینیبب میریفعال م-

 ؟ شدیم یچ رفتیم ایلیخونسرد رو نگاه کردم ، اگر ا يایلیا

 با لبخند گفت ایلیا

 . زنمیخودم هم بهش سر م یو گاه ذارمیشعبه است چند تا کارمند اونجا م هی،  مونمیاونجا نم-

ربط نداشت  يمالز يبه ساکن بودن خانواده عرفانه تو نیا. نبود  يمالز يتا قبل از ازدواج حرف از شعبه تو چرا

 ؟

 . میرو خورد نهار

 و عرفانه قصد رفتن کردن ، ایلیا باالخره

 .بسته پول داد به دستم  هیدم در  ایلیا

 گفتم
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 الزم ندارم-

 .بابا فرستاده .  ستیمن ن پول

 کردم و گفتم نگاش

 يچقدر پدر به فکر-

 گفت

نذازه  تونستیم خواستیمطمئن باش اگر م. ، نگرانته  دهیبه کارتت بابا م شهیم هختیکه هر ماه ر یینصف پوال-

 . يخواست که اومد.  رونیب يپاتو از شهر بذار یحت

 . میرو راحت بزن مونیخواهر بردار يبودن تا حرفها سادهیعرفانه و الله عقب تر وا.  میساکت شد یکم

 رو شکستم و گفتم سکوت

 ؟ يریم يواقعا دار-

 ام رو اورد باال و گفت چونه

 . کنمیقبال گفتم خانواده ام رو ول نم پکیا. هم کرده  یچه بغض نیبب.  یه-

 .االن عرفانه خانواده ته -

 .از خانواده مه ياالن عرفانه هم جزو-

 ؟ يگردیبرم يبر-

 شک نکن-

 کردم و گفتم بغلش

 سفر به سالمت. فرودگاه  امینمتونم ب-

 کردم ولش

 گفت

 .نباش یچیتا من هستم نگران ه. بشه به حسابشون  ختهیهر ماه قرار شده ر. فکر اجاره خونه نباشتو به -

 ستمین یتاتو هست.  ستمین-

 دمیپرس

 چطوره ؟ یمتاهل یزندگ-

 و عرفانه رو نگاه کرد و گفت برگشت
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 خوب-

 گهیکمتر شده بود و د ششیتر شده بود ،ارا نیسنگ یلباساش کم. کرده بود  رییتغ یلیخ. رو نگاه کردم  عرفانه

 ...شده بود  یمتاهل دوست داشتن يزنا هی، شب ختیرینم رونیفر کرده اش رو ب يهمه موها

 دل مامان و بابا رو هم به دست اورده بود یحدس بزنم حت تونستمیم. تالش کرده بود  ایلیداشتن ا يبرا اونم

 گفتم اروم

 . دیخوریبه شب م.  شهیم رید. برو  گهید-

 .به ساعت و روزش فکر نکن . خجالت نکش  یالزم داشت یبازم هر چ. باشه -

 کردم تشکر

 بره صداش کردم خواست

 ؟ ایلیا-

 سمتم برگشت

 گفتم

 . گمیروم یبه الله همه چ نباریا-

 لبخند گفت با

 بگو. دلم قرصه  نباریا-

 سمت عرفانه برگشتم

 بغلم کردو گفت اومد

 زود خانوم دکتر شو برگرد شهرت-

 و گفتم.براش تکون دادم  يسر

 شما هم ما رو زد عمه کن-

 شه دیحرفم سرخ و سف ينداتشم عرفانه برا انتظار

 گفت دویخند

 خوادهایدلت فحش خوردن م. اونم به وقتش -

 هیبرسه دوست داشتن یاز برادر زاده هرچ-

 مراقب خودت باش. برم  گهیمن د خب
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 کردم یخداحافظ باهاش

 شد ادهیپ يرو باز کرد و عجله ا نیبعد در ماش قهینشست و دق نیسمت ماش رف

 شده یخواستم بپرسم چ. شدم  نگران

 بزرگش رو در اورد داد دستم و گفت یدر پشت رو باز کرد و کوله پشت عرفانه

 رو بخور زود دکتر شو نایا.خشکه  لی، کشمش و گردو اج رفتیم ادمیداشت -

 . شیمحبت دوست داشتن نیا يقنج رفت برا دلم

 تر شد و گفت کیبهم نزد. زدم و تشکر کردم  لبخند

 باشه ؟. نترس . که بهت گفتم  هیهمون عشق نیا. و خانواده اش باشه  ایلیکه به ضرر ا کنمینم يمن کار-

 باش تکون دادم يسر

 بغلم کرد و گفت دوباره

 مواظب خودت باش-

 .وبراشون صدقه کنار گذاشت  ختیب رو عرفانه رفتن و الله پشت سرشون ا ایلیا

جمع کردن  يکمک کنن برا ایلیالله نذاتشه بود عرفانه وا. وسط اتاق خواب بودن  الیخونه شدم ، کل وسا وارد

 کنمیخودم جمعشون م دی، گفته بود خودتون و خسته نکن لیوسا

 بود جلوم سادهیوارد اتاق خواب شد ، مانتو شالش رو کنار گذاشته بود و با لباس خونه وا الله

 کرده بودم زمزمه

 کنمیزود جمعشون م-

 بود و گفته بود دهیخند

 باورم شه اریو درب هاتیالاقل اون لباس پلو خور-

 تکون داده بودم و مانتو و شالم رو گذاشته بودم کنار يسر

 گفته بود الله

 تموم شن میجمع کن ایزود ب خب-

 زحمت نکش کنمیخودم جمع م-

 میکنیخودم و خودت جمع م-

 ام گرفت ، خنده
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، عاشق خونه بودم ،  میکرد دایهم گوشه اتاق جا پ ریتحر زیم يبرا زیسرجاشو م میکمک هم تخت رو گذاشت با

از  کهیت هیبود و  کیکوچ ییرایپذ هیخونه  يحرف نداشت ، ورود شیبود اما مهندس یو نقل کیکوچ يادیز

و دوتا اتاق خواب  کیپله کوچ تااشپزخونه و بعد چند  يداشت اوپن زده بودن برا یسه گوش طیخونه رو که مح

 کیکوچ یبود، اول و اخرش ،از خونه قبل نیکل خونه هم. که دراشون کنار هم بود نه رو به رو  کیکوچ یلیخ

 تر یدوست داشتن یتر بود ول

 .بزرگ بودن  سهیک هی يموند خرت و پرتام که تو.تموم شد  الیبه جا کردن وسا جا

 .رو باز کردم  سهیک

 مخمل قرمز یقوط هی

 حلقه وسطش هی

 سواچ لیساعت است هیو  گهیجعبه مخمل د هی

 نگفت يزیحلقه رو نگاه کردو چ جیگ الله

 سهیک يبردم تو دست

 اوردم رونیرو هم ب گاریس پاکت

 کردن خونه زیییتم يو عرفانه کمکم نکردن برا ایلیشدم که ا خوشحال

 رونیب ختمیخرت و پرتام رو هم ر هیبق

 عطر محمد جواد هم بود یخال مهین شهیش

 گفتینم يزیهمچنان چ الله

 توش ختمیرو ر لیوسا هیحلقه و بق گارویرو باز کردم و س رمیتحر زیم کشو

 کشو گذاشتمش يمچ دستم و بعد تو کم زدم به یلیعطر رو نگاه کردم ، خ شهیش

 گفت الله

 میگپ بزن یکم ارمیب ییچا رمیم-

 براش تکون دادم يسر

 رو باز کردم سهیک دوباره

 ... انوشیتعهد نامه ک. محضر  برگه
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کنار  ییجا هیاون هم  یول... من اون کار رو ول کرده بودم ، بهتر بود پاره شه  خوردیبه درد نم گهیورق د اون

 محمد جواد جا گرفت لیوسا

 واریدادم به د هیو سرم رو تک نیرو زم نشستم

 تک بوق زد میگوش

 برداشتم

 بود انوشیطرف ک از

 نو مبارك ينو و روزها خونه

 ؟... باهاش  تونستیخونه ؟ م اردشیب تونستی؟ افرا گفته بود ؟ االن م دونستیکجا م از

 ...کنارش بود و رو تخت تک نفره افرا  انوشیاالن ک دیبکنه ، شا خواستیدلش م یهر غلط تونستیم

 من چه ؟ به

 اومد تو ییچا ینیبا س الله

 . شدیرو به اسمون دود گرفته باز م... اتاق رو باز کرد پنجره

 کنارم نشست

 گذاشت جلوم ییچا هی

 بلند شد ییاز چا نیدارچ عطر

 قندون رو هم باز کرد در

 بود یلیهم وان قندش

 کرد و گفت نگام

 .امرزو هم روز خداست  یول شدنیحرفها قبلتر زده م نیبهتر بود ا-

 کرد و بعد ادامه داد مکث

 یگفتم که بعدا مشکل یهست یو مامان یداداش یلیکه شما خ ییاز اونجا.  دونهیرو م نایا ایلیبگم که اقا ا قبلش

 . ادین شیپ

 ، منتظر شدم ادامه بده اوردمیحرفهاش سر در نم از

 ساده گفت یلی، خ يدو کلمه اجمله  هی تو

 من مطلقه ام-
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 یچیشدم و ه يبا افرا همخونه ا شتریب ایسال  کیحرف رو زد که جا خوردم ، من  نیا يدفعه ا کی انقدر

 زدیحرف رو م نیبودنمون انقدر راحت ا يساعات همخونه ا نیاول ينگفتم اونوقت الله تو

 دمیخودم رو جمع و جور کردم و پرس یکم

 چرا ؟-

 زد و گفت لبخند

 هیطوالن یلیخ-

 وقت دارم یلیمنم خ-

 دیزد به موهاش و پرس چنگ

 از اون اولش بگم ؟-

 از اول اولش بگو-

.... منم جزو همون همه بودم ... ، همه عاشقش بودن  میاستاد جوون داشت هی. بودم  یسال اول پزشک-

سر کالس همه شون  ومدنیادش همه دخترا م،اما به خاطر است یمیوشیترسناك بود ب...  دادیدرس م یمیوشیب

و  ستیو مهم ن خوانشینم گفتنیهم که م ییاونا یجواب دادن سوالهاش ، حت يبرا کشتنیخودشون رو م

،  خوانیمرد خوب رو م هیهمه  خوانیهمه م...  خواستنشی، ته دلشون م ستیهم ن ياش دهن سوز نیهمچ

 نه ای ارنیکه به روشون ب ستیمهم ن

 کرد توش و ادامه داد یمشت قندخال هیرو برداشت  شییچا وانیحرفش ل وسط

تک بود ، ... همه بودن ... عاشقش بودم ... اونهمه دختر رنگ و وارنگ اومد سمتم  نیچطور شد که ب دونمینم-

 زود یلیخ میازدواج کرد...  یدوست داشتن يبا چهارخونه ها دیپوشیخاص بود ، کت و شلوار م

 لبخند نشست رو لبش ، ادامه داد هیزد و حس کردم  رو هم شییچا

، اکثرا هم دروغن ، توهمن ،  لمیف يرمان و هم برا يسوژه ان ، هم برا یلیخ ياستاد و شاگرد يعشق ها-

 ...و پنج صدم هم  ستیب يها هستن و برا یلیهاشون با خ یلی، خ ستنیهمه استادا جنتلمن و خوب ن

 سمتم و گفت برگشت

. اروم بود ...  دادیبود که نشون م یاستاد من همون... بود  ی، ول ستنین دنیکه نشون م یاستادا همه شون اون-

 مشوق درس خوندنم بود. با سواد بود 

 برگشت به روبه روش نگاهش
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،  يباردار يدکتر و اقدام برا هینظر  ریسال سوم ازدواجمون بود ، فکر کردم شروع کنم کم کم برم ز-

و بعد تابستون و ماه اول مهر رو  ارمیب ایباردار شم که بچه ام رو بعد از امتحانات خرداد به دن يطور استمخویم

 ...بدم  ادامه ياستراحت کنم و به بچه ام برسم و بعدش درس رو در کنار بچه دار

 به همسرم هم گفتم... بود  یخوب دهیا

 شونیمردونگ دییمهر تا شهیبچه م...  ارنیبه زبون ن اگه یبود ، همه مردا دوست دارن پدر شن ، حت موافق

 شمیوقت باردار نم چیتا بفهمم ه دیکم طول کش یلیخ... بچه دار شدن  يبرا يزینظر دکتر و برنامه ر ریز رفتم

سال تالش کمه ،  هیگفتن تالش کن ، گفتن  یول... وقت بود  چیه قایکه به من گفتن دق یوقت چیه نی، ا

 ، شهیگفتن معجزه م کنهیم شرفتیگفتن علم پ

 ...هم تالش کردم  گهید دوسال

 ، میدینرس یعنی،  دمینرس ییجا به

 ، پسر بزرگشون سه تا دختر داشت و از من انتظار پسر داشتن خواستیپدرشم م خواستیبچه م مادرش

 کردمیرو حس م شیرو همه خستگ شیکالفه بود ، خسته بود ، من هم همه کالفگ اون

 کردیحس کردن منو داغون م نیا و

 سمتم و گفت برگشت

 دیو دنبال کل يسادیجلو در وا ی، وقت ارهیتر م نییکه تو رو از شوهرت پا يدار ینقص هی ی؟ وقت هیچ یدونیم-

،  شینیتو خونه بب یکیبا  ي، همه اش منتظر یکنیدر رو باز م یبعدش وقت یحت ای،  یتا در رو باز کن يگردیم

 شیهمه چ ینیبب يمنتظر دمی، شا يگارخواهر شوهرت رفتن براش خواست ایمادر شوهرت  يبشنو يمنتظر ای

 ...نامه برات گذاشته  هیو جمع کرده و رفته و 

 رو گره زد تو هم انگشتهاش

 هییترسناك و ماورا لمهیف هیپالن از  هی هیهر روزش شب قایبچه نداشتن وحشتناکه ، ترسناکه ، دق-

 ، زمزمه وار ادامه داد دمیاشک براق د هی، حس کردم گوشه چشمش  وانشیه لکرد و چشم دوخت ب سکوت

 ی، همسرم تهران میوقت شروع نکرده بود چیساده ، انگار که ه یلی، خ میسال پنجم ازدواجمون طالق گرفت-

و از  رمیگیم يزیچ یانتقال کردنی، همه فکر م خوندمیو درس هم م کردمیم یزندگ نجای،ا نیبود ، من هم قزو

همسرم ازدواج کرده ، دوماهه  ،، مثل شکست خورده ها عمل نکردم  نجایموندم ا ی، ول شمیتهران خالص م
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کنم و  شرفتیموندم تا پ نجایا یشهر ، ول نیخارِ تو چشم من ، تو ا هیپدر شده ، بچه اش چه بخوام چه نخوام 

 ... کنمیم

تخصص قبول شدم ، طرح  يردم و همون سال اول براکه گرفتم درسم و تموم کردم ، رو بوردم کار ک طالق

 .االن مجبورم چهار سال طرح بگذرونم  نیهم ينگذروندم و برا

 یسکوت کرد ،طوالن-

 دمیپرس

 ؟ یازدواج کن ییخواینم گهید-

امتحان  گنیم يسر هیکنار  کشنیم شمیبچه دار نم شنونیم يسر هیپسر ،  یهست ، حت ادیخواستگار ز-

اون فشار و اون ترس قبل از باز کردن در خونه رو تحمل کنم ، من  خوامینم گهی؟ د هیچ یدونیم ی، ول میکنیم

 رکو یبا اجاق... بدون همسر ...  یزندگ نیبه ا. ام  یو راض شمیبچه دار نم

 گفت...  نیسنگ... رو گرفتم ، بعض کرد  دستش

رو شکم  کشمیدست م یس کنم ، تا وقتتا الاقل مادر بودن رو ح دادنیمجرد هم بچه م يکاش به مادر ها-

 نمیبیعکس سونوشون رو م یباردار تا وقت يزنا

 رو برداشت و گفت شییکرد ، چا سکوت

 سرد شده-

 تکون دادم و گفتم يسر

 خوبه-

پدر شدن  یوسط ، مطلقه بودنش باردار نشدنش حت ختهیرو ر شیادم کل زندگ نیخودم فکر کردم که ا با

 بودم ؟ یچ قایبودم ؟ دق ی، من ؟ من چ ستیشهر هم مونده شکست خورده هم ن نیشوهرش ، تو ا

 یبرادر نامشروعش رو ، حت یوسط ، حت ختیبرام ر شویهم همه زندگ انوشیک... رو ور هم فشار دادم  پلکهام

 من فقط پنهون کردم ، چرا ؟...  انایک

 رو نگاه کردم الله

 دمیپرس

 چند سالته ؟-

 زد و گفت لبخند
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 يو خورده ا ستیب-

 و چند ؟ ستیب-

 و نه ستی، ب ییچون تو ی، ول شهیم ادی، فقط تعداد ماه هاش ز رهیباال تر نم ستیخانوما سنشون از ب-

داشت و  یساله باشه ، شاداب بود ، پوست خوش رنگ یکه س خوردیسالش بود و اصال هم بهش نم 30 کینزد

 براق داشت یمشک ياومد و چشمها یتو پر بود که به قد بلندش م یبرجسته شاد ، کم يگونه ها

 ...نه  شتریب یول دیو کمتر شا 24اومد ،  یسال اصال بهش نم 30

 رو تموم کردم ، الله گفت مییچا

 بخواب یکم يخسته ا-

 پنهان کردن يبرا شدیم یخوب لیدل دنیخواب

 رو برو داشت که بره ینیس الله

 گفتم

 ؟ میبخور زمیبر گهید ییچا هی-

 زد ، لبخند زد و گونه هاش چال افتادن ، چال گونه اش برخالف چال گونه من کامال تو چشم بود ، گفت لبخند

 ها یشیخواب م یب یول زمیریرو خودم م ییچا-

 شهیشب هزار شب نم هی-

 میگذریم مونیشب خاص باشن که براش از همه چ هیحق دارن اون  ایدن يهمه شب ها-

 میکنیکارو م نیفردا شب هم هم-

 و گفت دیخند

 امیم زمیرو بر ییدور دوم چا-

 رونیبراش تکون دادم ، از اتاق رفت ب يسر

 زمیتحر زیسر کشو م رفتم

 کردم بازش

 گاریو پاکت س... رو هم  انوشیام رو در اوردم ، قرار داد ک حلقه

 دمیکش ونریمحمد جواد رو هم ب یعطر خال شهیالزم داشتم ؟ ش یچ گهید

 کردمشون جلوم فیرد
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 کردمیم دایپ دیرو هم با رمیرو نگاه کردم ، بلند شده بودن ، ناخون گ ناخونام

 ییاومد تو ،با دور دوم چا ینیبا س الله

 ثابت موند نیزم يشده رو دهیچ لیوسا يرو نگاهش

 واریزد به د هیکنارم ، تک نشست

 رو رو هم فشار دادم پلکهام

 کردمیگذشته رو شروع م نیا ییجا هیاز  دیهم با من

. 

. 

. 

 تموم شد ، داستانم

 يبو نیهم ا انوشیاگر ک... عطر نبود  نیعطر و خاطراتش ، اگر ا نیبه ا... عطر  شهیو دوختم به ش نگاهم

خوش خودش  يروزها يخوش من رو برا يعطر رو عطر روزها نی، اگر ا دادیو خوب رو نم ویدوست داشتن

، نگاهم و سردادم  شناختمیمشناختم ن نطورکهیرو ا انوشیوقت ک چیه دی، شا شدیشروع نم دیشا کردیانتخاب نم

نبود و خونه چند هزار  ییاناینبود تو گروه نبودم و اگر تو گروه نبودم ک نیبرگه تضم نیبرگه محضر ، اگر ا يرو

 ایرو نگاه کردم ، گفت ب گاریپاکت س... شاپ و بام و  یکاف يتو يو دوتا دندون شکسته و بعدش قرارها يمتر

 میامتحان کن ایبه من گفت ب...  خواستی، افرا رو نم میامتحان کن

 رو نگاه کردم الله

خند هم  شین شدی، مگر م کردیبودم نگاهم م دهیرو د رشیکه کمتر نظ یخند دوست داشتن شیداشت با ن الله

 باشه یانقدر دوست داشتن

 دمیپرس

 شده ؟ یچ-

 و اروم گفت... ، تلخ  دیخند

 هیو  يامروز کیفنات هی،  يا لکردهیاحمق تحص هیتو -

 حرفش ونیم رفتم

 داشت ؟ رادیکارم ا يکجا-
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فقط  یگیکه تو م ینیا...  یلیخ... داستانت کم داره  نیا...  ردهی، داستانتم سرتا پا ا پکیا يردایتو سرتا پا ا-

 یکه تو گفت ی،اون یکه تو گفت یکنار ، اونم اون ذارهیرو نم شیباشه زندگ نیمرد اگر تام هیکه به نفعته ،  هیهمون

که تو  ستین یاون ادم نیا ای... فراتر از تحملش  ییبه جا شهبا دهیرس نکهیبره ، مگر ا ذارهیباشه نم نمیتام

 یتو خوب نشناخت ای... داستانت کم داره  ای،  یگیم

 نهیسر و تهش هم-

 داستان نداشت نیتو ا یسهم چی، محمد جواد ه یهم برگشت یو راض یبه قاض یکه رفت ییوسط تو نیا-

 سهم داشت اما گذاشتش و رفت-

 ؟ يکه سهمش و برداره و بره ؟ تو عاشق بود یکه قبول کن يو تو انقدر احمق بود-

 بودم-

 يتامل نکرد يلحظه ا يذره ا تیانداختنش از زندگ رونیب يبرا -

 من و گذاشت و رفت-

 فتو گ دیخند بازم

 بره ؟ يذاریخواست بره تو هم م یهرک-

 بره ذارمیم-

 بره ؟ ی، اونم گذاشت انوشیو در باره ک-

 من مطلقه ام-

 به درك-

 نگاش کردم ، گفت جیگ

،  ستی، نگاهت به منم خوب ن یکنیم نی، تو خودت به خودت توه ستیتو نگاه خودت هم به طالق خوب ن-

نبود که بهمون بگن دنبال شاهزاده باش ،  نیا يبرا کردنیم فیه تعررو ک ندرالیداستان س میبچه که بود پکیا

ان ، اونوقت تو ادما رو با  یکیشاهزاده و گدا  دیو سف اهی، س نیکیادما همهشون  میتا بفهم کردنیم فیتعر

،  نی، هم یزن هیمرده ، هی؟  ادیدنبال تو ن انوشی؟ چرا ک یکنیم اسیپوالشون با مجرد و مطلقه بودنشون ق

بهش نه نگو ، اگه ... شاهزاده شاهزاده رو  هی نکهیمرد رو کامل کنه نه ا هیزن  هیبوده که  نیا يبرا نشیافر

بهش نه  يو عرضه اش رو دار اقتیاگه ل شیداشته باش ییخوایاگه م شیباش هداشت یتونی، اگه م يدوسش دار
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ات باشه ،  ندهیا تونهیاون م ینکن کشیشرنگو ، باهاش بساز ، عاقلِ ، عاقل تر از تو ، اگر تو حماقتات 

 سرنوشتت

 یزنیحرف و م نیچرا ا يکه مجرد ییتو-

کنم ، توجه نخواهم کرد  داشیکه پ يکه بتونه مرحم دردام باشه ، روز گردمیم يمن مجردم چون دنبال مرد-

من با  ندهی، ا گمیام باهاشه نه نم ندهینداره ، اگر بفهمم ا ایداره  افهیداره ق التیبچه است بزرگه پول و تحص

 خواستیرو که م يزیچ گهید یکیرفت با  ونما... بهش بدم ، رفتم  تونستمی، نم خواستیشوهرم نبود ، بچه م

 خوامیرو که م يا ندهیو ا کنمیم دایپ خوامیرو که م یاون هیساخت ، منم  خواستیرو که م يا ندهیکردو ا دایپ

 سازمیباهاش م

 قیکرد عم نگام

 اومد سمت دستم دستاش

 و گرفت و لب زد دستم

 یکیتو هم بساز ، با -

 و گفتم رونیب دمیرو از دستش کش دستم

 بهتره یلیاون از من خ-

 ؟ یک-

 افرا-

شمار  دمی، من بهت قول م یستین یعاشقه ؟ تو ادم شناس خوب یگیچرا م کنمی،تعجب م ستین یچیافرا ه-

که  نهیا يبرا خوادیرو م انوشیک نکهیباشه ، ا شتریدست و پات ب يافرا از مجموع انگشتها يدوست پسرا

تو هم ...  کنهیانوش شک نمیدر ول کردن ک شیتو زندگ ادیبهترش ب هیدوست پسراش بهتره ،  هیاحتماال از بق

 شک نکن ،

 با اونه انوشیک یول-

که افرا نداشته ، بگرد  یداشت يزیچ هی،  يخواست و توپسش زد انوشیک... افرا خواست و به دستش اورد -

به خودش جرئت بده بازم  انوشیاون وجه از خودت رو پرورش بده انقدر که ک يدیفهم یبوده وقت یاون چ نیبب

 تو رو که خواست نه نگو... بخوادت 

 اون هنوزم از من سرتره-
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 که رو لبش بود يکرد و با لبخند نگام

 نکردم ادهیگم شو برو بخواب تا نزدم فک مکت و پ-

 دیکردم لبخند زد و پرس سکوت

 ؟ برهیخوابت م-

 از پنجره و گفتم رونیب یکیدوختم به تار چشم

 نماز ظهرم قضا شد-

 لبخند گفت با

 من نماز صبحم رو هم قضا کرده بودم-

 ، چقدر خوب بود که انقدر خانوم بود ، چقدر خوب بود که از من عاقل تر بود خوندیخوب بود که نماز م چقدر

 ت کردم و گفتمو فو نفسم

 رمیوضو بگ رمیم-

 دیپرس

 ؟ يرو بلد سیسرو-

 تکون دادم يسر

 رو برداشت و گفت ییچا ینیس

 برم مطب دیمنم پاشم برم نمازم و بخونم فردا با-

 گفتم

 انداختمت یاز کار و زندگ دیببخش-

 و گفت دیخند

 مراقب فکت باش یلیتو خ-

 کرد و گفتم سکوت

نداشتم  ییو جا ایگفته بودم ب ایلیکنم ، به ا کاریکنم کجا برم چ کاری، امروز فکر کردم چ یکه انقدر خوب یمرس-

 يتو که اومد... 

 قسمت بوده-

 اضافه کرد یکرد و با خنده ولحن شوخ مکث
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که من و فرستاده سراغت ، ادمم انقدر خوش شانس ؟ انقدر خر  يکرد یچه کار خوب نیبرو از خدا بپرس بب-

 گهیمث خودم و قسمت خودمم کن د یکی شانس ؟ خدا ،

 ؟ الیخ ی؟ مطلقه بود و انقدر ب یساله بود واقعا ؟ انقدر شاد ؟ انقدر دوست داشتن ی، س دمیخند

راه  هیراه خواستم ،  هیخودم قامت بستم و ازش  يخدا ينمازش رو بخونه و من هم وضو گرفتم و برا رفت

 ...نباشه  ینمویپام ، که اخرش پش يدرست ، که بذاره جلو

* 

 میخونه که اومده بودم ارامش کم کم قدم گذاشته بود تو زندگ نیا به

حجم از  کیو کمبود ... دانشگاه بود يکالسو راهرو ها يکه دوست داشتم تو يروزهام نبود عطر نیتنش ا تنها

 شدنیمربوط م نیتا شده و عطر دارچ نیکه به سواچ و است یخاطرات

تموم شد ،غم شد ، بغض شد ، ضجه شد ، ... شد ، عادت شد  يکه برام شروع شد ،عشق شد ، شاد يعطر

 خاطره شد... شد  میرانیباعث و

 میحق نداشت پا بذاره تو زندگ گهیکه د يعطر

عطر رو  نیبوسه با ا ایدن هی، من  خواستمیعطر رو م نیاغوش پر از ا هیمن ... نداشت ؟ نداشت و داشت  حق

عطر من رو نخواسته بود و بعد  نیصاحب ا...  خواستمیعطر رو م نیتخت محصور شده با ا هی، من  ستمخوایم

 ... گهید یکی

 میتو زندگ ادیعطر حق نداشت دوباره ب نیبا ا گهید یکی،  نیا نه

چشمداشت و  چیرو بدون ه یبود که حس زندگ يو شاد یبود ، ادم دوست داشتن یبا الله عال یزندگ و

 کردیم هیبه ادم هد یخساست

 انوشینخونده ک يها جیو مس جوابیب يروزها تماس ها نیاون حجم خاطرات ، ا يبرا میوجود تمام دلتنگ با

 شده بودد ادیز میگوش يتو

دوست دختر داشتن و ... با دوست دخترش همخونه نبودم اما  گهیبه تماسهاش جواب بدم ، حاال د دمیترسیم

 نه ایکاغذ دستت باشه  ستیمهم ن ي، تعهد که بد کردندینقدر ها هم فرق نمنامزد داشتن و زن داشتن ا

 یرسم لیتعط یمذهب ادیاز اع یکیبود و به خاطر  عصر

 میخوردیم وهیم میتو تراس و داشت میالله نشسته بود با

 دادیم ي، انرژ دادی، ارامش م کردیم کتریخونه رو دوست داشتم ، ادم رو به خدا نزد نیا یدوست داشتن تراس
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 زنگ زد ، شماره ناشناس بود میگوش

 ندادم جواب

 گفت الله

 جواب بده-

 است بهیشماره غر-

 بهم کرد و گفت ینگاه هی

 با ادم کار داشته باشن ؟ ستیها ممکن ن بهیغر-

 رو جواب بدم یبزنم و گوش يدوباره زنگ زد و نگاه الله باعث شد لبخند یکردم ، گوش نگاش

 الو ؟-

 روح پرور ؟ پکیخانوم ا-

 دییبله بفرما-

 ؟ یجان خوب پکیسالم ا-

 یمرس-

 ؟ ینشناخت-

 اوردمیبه جا ن. شرمنده -

 انامیک-

 بود انوشیک یلبم ، خواهر دوست داشتن ينشست رو لبخند

 گفتم

 شما ؟ يسالم خانوم دکتر چطور-

 ؟ خانواده تونی؟ همخونه ا دی، شما خوب زمیعز یمرس-

 همه خوبن زمیعز یمرس-

 ؟ ییایجان دعوتت کنم مراسم عقدم م پکیا-

 گفتم ی؟ با خوشحال کردیداشت عقد م انای؟ ک کردیعقد م داشت

 ؟ یبا ک. چرا که نه . بله -

 احسان-
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 . شهیتمام زندگ فیگفت که انگار اون پنج حرف لط يرو طور احسان

 و پنهون کنم گفتم میخوشحال نتونستم

 زمیعز دیخوشبخت ش. خوبه  یلیخ. م خوشحال شد یلیخ. مبارکه -

 دنبالتون ؟ ادیب انوشیک یشیاماده م. ممنون  یمرس-

 اماده شم ؟-

 هستم تییتو محضر منتظر شما و همخونه ا گهیساعت د هیمن -

 ؟ گهیساعت د هی-

 سپرده بودم ظاهرا به خاطر کارها فراموش کرده انوشیبه ک یعنیزودتر نتونستم بگم ، -

فراموش  يمن ، تالش کرده بودم برا... بود و بارها تماس گرفته بود  ادشیفراموش نکرده بود ، بارها  انوشیک

 به خواهرش انوشیو دروغ گفتن ک يخبر یکردنش و حاصلش شده بود ب

 امیم شمیرو به زحمت ننداز ، خودم زود اماده م انوشیک-

اشنا از جنس خودم اونجا  هی ستنیبرام مهم بود حاال که مامان و بابا تو مراسم ن یلی، خ يکه قبول کرد یمرس-

 کنارم باشه

 کرد صداش و بشاش تر کنه یبغض کرد و بعد سع یفقط کم یاروم شد ، حس کردم کم صداش

 منتظرم خداحافظ.  اریرو هم ب تییهمخونه ا. دنبالتون  ادیم انوشیک.  يقبول کرد یبازم مرس-

رو قطع کرد تا شکستن بغضش رو نشنوم ، پس باالخره  یرو قطع کرد ، حس کردم گوش یگوش عیسر یلیخ

که  رفتیم یبا کس ینبود ، ول نی، چقدر دردناك و سخت ، حقش ا کردیبدون اجازه خانواده اش داشت ازدوج م

 ریو همسرت احسان ز شهبا انوشی، برادرت که ک شدیپاش محکم م ریز گهید کردیعاشقش بود ، ازدواج که م

 شدنش یاز خال یترسیو نم شهیپات محکم م

زنگ زدن به اژانس  يبرا شدیم يرو نداره ، بهتر ، بهونه ا دیخونه جد یکه نشون انوشیبا خودم فکر کردم ک بعد

 انایو بعد وسط راه گرفتن ادرس از ک

 کردیداشت نگام م الله

 دمیپرس

 ؟ خوادیم یدلت عروس-

 اره چرا که نه-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٥٤٧ 

 گفتم... اخالقاش رو دوست داشتم  نی، هم یکجا ک یک یعروس دیپرسینم الاص

 گهیساعت د هی میدعوت یخب پس اماده شو که عروس-

 و گفت دیخند

،  رفتمایم شگاهیار هینشده ، کاش  ری،صبح رفتم حموم ، گم شو حموم تا د مایدار یکه عروس دادیدلم خبر م-

 بپوشم یاالن چ. چرا زودتر نگفتن من لباس بخرم برا خودم اخه 

که لباس  بهیغر ی، عروس کردمیکه دم دستم بود رو تنم م يزیچ نی، اول کردمیبه لباس فکر هم نم یحت من

 خواستینم

ده جمع سا یلی، موهاش رو هم خ کردیم شیاومدم الله داشت ارا رونیاصرار الله رفتم حموم و از حموم که ب به

 مهار کرده بود پسیهاش رو هم با کل يسرش و چتر يکرده بود باال

و رژ  یشادش بودم ، عاشق رژگونه صورت شی، عاشق ارا دمیدیبود که م ایزن مطلقه دن نیتر یداشتن دوست

 درشتش ، يچشما يپا یو مداد بنفشِ دوست داشتن یصورت

 کرد و گفت نگام

 ینرفت شگاهیدونه ارا هینشده ، تو هم  ریموهات و خشک کنم تا د ایب-

 ؟ کاریچ خواستمیم شگاهی، ارا دمیخند

روشن در اومده  يها شهیر دنیسرم و با د يخشک کرد و بست باال يعجله ا یلیو الله موهام رو خ نشستم

 بهم دیموهام توپ

 ؟ يد؟ کالغ ش یکه چ یکنیم یمشک یرو برداشت یخوشرنگ نیبه ا ي، موها پکیخاك تو سرت ا-

 به خواسته اش عمل کنم کردیمجبورم م زدمیو حرف نزدم ، حرف که م دمیخند

 رو دستم داد و گفت ششیلوازم ارا فیو که بست ک موهام

 بپوشم ؟ یخدا چ يکن تا من لباس بپوشم ، ا شیبرو ارا-

 کردم و گفتم فشیبه ک نگاهش

 دارم شیلوازم ارا-

 يگردیو مثل روح م يدار شیلوازم ارا-

 و گفتم دمیخند

 بله-
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 رو از دستم گرفت و گفت فشیک

 ؟ یپوشیم یکن ، تو چ شیخب برو زود ارا-

 ؟ گفتم پوشمیم یکه چ یچ یعنینگاش کردم ،  مات

 شال هیشلوار  هیمانتو  هی-

 ؟ پکیا...  یپوشیم ینیکیتو رو خدا ؟ من فک کردم ب-

 پوشمینم یخاص زیباور کن چ-

 رو دوباره داد دستم و گفت ششیارا فیک

 کنم دایمن برم برات لباس پ... به رژم دست نزنا -

 اتاقم يو الله رفت تو ییرایبه دست موندم تو پذ فیک

 گهیو م گردهیبا وسواس و غرغر داره لباسام و م دمیرو برداشتم و د شمیاتاق و لوازم ارا يدنبالش رفتم تو منم

 خدا يتو ، ا نیرنگ روشن نداره ا هی،  اهیس يغازکله  يقهوه ا يسورمه ا اهیس اهیس-

الله باچند تا لباس  دمیکردم که د یمیمال یلیخ شیو گذاشتم با لباسام سرگرم شه ، ارا رونیخنده رفتم ب با

 و پرتشون کرد سمتم و گفت رونیرنگ روشن اومد ب

عزا و مراسم  ادی نهیبیساش و ادم مصدساله است ، لبا رزنیتو دهنتا ، انگار پ کوبمیم یبپر بپوش ، حرف بزن-

 افته یچهلم و سال م

 سه ربع نیتیاس یو شال و شلوارکتان جذب کرم و پانچو نازك شکالت کیبه لباسها کردم ،تون ینگاه

 بودن که با محمد جواد بودم ، یزمان ادگاری نهایکرده بود ؟ ا دایرو از کجا پ نهایا

که  ییو من با لباسها کردیداشت ازدواج م انایک...  انایلباسها برم مراسم ک نیبود با ا نینزدم ، برام سنگ حرف

 کردمیم يبراش شاد دیانداخت با ینبود محمد جواد م ادیمن رو به 

 گوشه هیو ساکت نشستم  دمیرو پوش لباسها

 .شدست میمال یلیخ یو کفش اب فیتنش بود و ک یرنگ یاسیبلند  قهیاومد ، جل رونیاز اتاقش ب الله

 و کفش کرم هم دستش بود که پرت کرد سمتم و گفت فیک هی

 برات کنمیکه ، لباساتم ست م یدونی، قدرم و نم یکنیبعدا برام جبران م-

 باال فرستاد و گفت ییهم پشت بندش زد و بعد ابرو یقشنگ لبخند

 يبد هیروح يبخند یبگ یشاد باش يری، م هیعروس يریرژ بزن ، ادم باش ، عزا نم-
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 هم زدم ، اعصاب نداشت انگار رژ

 زنگ زد میبه اژانس زنگ بزنم که گوش خواستمیم

 بود انوشیبه شماره کردم ک ینگاه

 بایشک انوشیک

 دادم جواب

 بله ؟-

 سالم-

 یو ناراحت يپر بود از دلخور سالمش

 سالم-

 دم در منتظرم-

 من خونه رو عوض کردم ادرس-

 حرفم نیب اومد

 هستم دتیدم در خونه جد-

 کردم ، که گفت سکوت

 دیمنتظرم تا اماده ش-

 رو هم داشت ؟ دیخونه جد یکرد ، نشان قطع

 بود ؟ یک دیپرس الله

 کلمه گفتم هی تو

 انوشیک-

 زد و گفت يلبخند

 نطوریکه ا-

 رونیب میالله رفت با

 به تن داشت يزده بود و کت و شلوار خوش دوخت سورمه ا یزرشک شمیکراوات ابر انوشیک

 تر شده بود پیبود ، خوش ت پیشده بود ، نه خوش ت پیکلمه خوش ت کی تو

 به پهلوم زود و گفت الله
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 ما هم کن بینص پاشیخوش ت نیخدا از ا-

محو نشست رو لبم ، بر خالف من الله  یلیلبخند خ کیباز هم  یلبخند نزدن کردم ، ول يتالشم رو برا تمام

 شاد و خندون بود شهی، هم کردیلبخند زدن خرج نم يتو یخساست چیه

 میدیرس انوشیک به

 ؟ شدیم یاحسان همچنان دستش بود ، احسان خودش سوار چ دیپرا

 و شاد يو الله هم سالم کرد پر از انرژ... کردم اروم  سالم

 ...گرم در جواب سالم شاد الله  یبه من داد و سالم یسالم اروم انوشیک

 گفت الله

 گهیچرا داماد اومده دنبالمون اژانس بود د دونمی؟ من نم گهید ییمبارکه ، داماد شما-

 لبخند زد و گفت انوشیک

 برادر عروس هستم-

 انداخت و گفت انوشیک يسرتاپا يا دارانهینگاه خر الله

 ادیشما هم داماد شو بهت م-

 زدیهم لبخند م انوشیام گرفته بود و ک خنده

 گفت یکه اروم اما عصب نمینشست عقب خواستم من هم کنارش بش الله

 جلو نی، گم شو برو بش نجاستی، از ادب و احترامش بوده که االن ا ستنیمردم راننده ات ن-

 رو هم بست در

 نشه در جلو رو برام باز کرد لیبه خنده تبد کنهیم یکه معلوم بود سع يبا لبخند انوشی، ک نیماش رونیب موندم

 نیماش يتو دمیکردم و خز يتشکر

 اروم رو به الله گفتم یلیخ نیماش تو

 الله خانوم میرسیبه هم م-

 نییپا دیگفت و پنجره سمتش رو کش ییبرو بابا الله

 یجا گرفت و شروع کرد به رانندگ نیماش يتو انوشیک

 دوباره شروع کرد به حرف زدن الله

 . دیبه زحمت افتاد.  یمرس-
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 گفت انوشیک

 بود فهی، انجام وظ کنمیخواهش م-

 ستی، امروز بچه ام حواسش ن کنهیشکر مهم ت پکیا-

 گفت انوشیک

و با راننده هاشون هم خوب  ننیبی، همه رو راننده م کننیتشکر نم خوننینم جیمس دنیتلفن جواب نم شونیا-

 می، عادت کرد کننیرفتار نم

 و گفت دیخند الله

 کال هیخجالت-

 عادت کرده بود ؟ یبه چ انوشی؟ ک گفتنیبه هم م یدوتا داشتن چ نی؟ ا یخجالت من

 دوتا رو نشنوم نیا يتو گوشم بذارم و متلک ها يرو در اوردم تا هندسفر میرو باز کردم و گوش پنجره

 گفت میگوش دنیبا د انوشیک

 خراب باشه تیگوش کردمیفکر م-

 چرا ؟-

 من یدلخوش يالاقل برا-

 بشه ؟ یکه چ-

 و گفت دیلرز یفقط کم یکم صداش

تا فکر  ياوردیو نم تیگرفته باشم ، الاقل گوش یجواب ادینم ادمیفرستادم ،  جیهزاربار زنگ زدم هزار تا مس -

 خراب بوده دیکنم شا

 نشستن تموم شه ؟ نیماش يتو نیو ا ابونیخ نیقرار بود ا یروم رو نگاه کردم ، ک روبه

؟ اونکه دوست دختر که داشت ، دوست دخترش که خوشگل بود ، اون و که  دادیم جیبه من مس دیچرا با اصال

؟  دادیم جی؟به من چرا مس زدی، به من چرا زنگ م دیپوشیکه م... خوشگل  ي، جلوش لباسا دادیتو خونه راه م

 دمیخودش زده بود ،پرس هب ادیرو انقدر ز شیعطر لعنت نیاصال چرا دنبال من اومده بود ؟ چرا ا

 ؟ دیریافرا نمدنبال -

 برم ؟ یچ يبرا-

 نامزد-
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 حرفم و گفت نیب اومد

 میبه هم زد-

 قبال دیبه هم زدنا کم نداشت نیاز ا-

که من  یو تا زمان يتو ، تو اون خونه بود نکهیافرا نبود ، به خاطر تو بود ، ا يها به خاطر التماس ها یاشت نیا-

 تو هم دنیبا افرا بودم د

، که من و  دادیم يخاطر من باز يلب نثارش کردم ، داشت افرا رو برا ریرو ز ایدن يها یکرد ، تما لعنت مکث

 اگر عاشق هم نبود ینبود حت نی، که با من حرف بزنه ، حق افرا ا نهیبب

 رونیب دیدستم کش ریرو از ز یرو خواستم تو گوشم جا بدم که گوش يهندسفر

 گشتیرو م میداشت گوش یرانندگ نیکردم ، ح نگاهش

 پام يبعد انداخت رو یرو کم یشگو

 رو برداشتم یگوش

 خودش رو باز کرده بود يجایمس

 ؟ یگوش يرو که نخونده رها کرده بودم تو ییجایبود بخونم ؟ مس قرار

 یتو ک ستیبگه که مهم ن تونستیم خواستیرو روهم فشار دادم ، پسر بود و من ، الله هر چقدر هم م پلکهام

باهاش امتحان کنم و بعد که عادت کردم ، بعد که عاشق  خواستمیمن مهم بود ، نم ي، برا هیو اون ک یهست

 نیاون زن پشت خط به روم بکشه که ا ویزنگ بزنم به گوش گهیبار د کی خواستمیشدم من و بذاره وبره ، نم

 ادم از دسترسم خارج شده

 یصندل یدادم به پشت هیرو نخوندم سرم و تک جاشیمس

 دیرو از دستم کش میو در اورد سمتم و گوش یصندل نیدستش رو از ب عیسر خونمیرو نم جایمن مس دیکه د الله

 . . .حرص بخوره  شتریب انوشینخواست ک دیشا

 گفت یگل فروش يبعد الله جلو قهیدق چند

 دینگه دار شهیاگر م-

 دیپرس انوشیک

 شده ؟ يزیچ-

 تکون داد و گفت يسر الله
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 قهیدق 5فقط -

 و پارك کرد دکناریرو کش نیماش انوشیک

 شم اجازه نداد و گفت ادهیشد منم خواستم پ ادهیپ نیکرد و از ماش يتشکر الله

 نیبمون تو ماش-

 انوشیموندم و ک من

 دنبال کردم ابونیاون ور خ یالله رو تا گل فروش یچشم ریز

 دیپرس انوشیک

 ؟ پکیکنم من ا کاریبا تو چ-

 ارزه ینم سکشیکه به ر رسمیم جهینت نیبه ا شتریب کنمیفکر م شتریب یمن وب ه حال خودم بذار ، هر چ-

 یانقدر از من نامطمئن-

 ستمیاز خودم مطمئن ن-

 نه گفتم هیلب  ریسمتم و ز ادیخواست ب دستش

 الله کجا رفت اخه ؟...  دنینفس کش يکم اوردم برا ژنیاکس

 زمزمه وار گفت انوشیک

 یفهمینم ینه نگو ، تا امتحان نکن...  ی، ول کنمیداشتنت التماست نم ي، برا کنمیخواستنت التماست نم يبرا-

 نه ایکه ارزشش رو داشته 

 امتحان نیبرام گرون تموم شه ا ترسمیم-

 ،اگر اشتباه باشه دمیمن همه تاوانش رو پس م-

 دمیکش قیدم عم کیشدم ،  ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

باشم که از  يکه توش با مرد يا ندهیاز ا دمیترسیام کردم ، م هیر یهدود رو را يادیبا مقدار ز ژنیاکس یکم

 کم يادیز... کم باشم  یلیبراش خ دمیترسیسره ، م یلیمن خ

 دسته گل و جعبه مخمل قرمز هیالله اومد ، با  باالخره

 دیپرس

 ؟ یستین نیچرا تو ماش-

 منتظر تو بودم-
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 که با خودم نبردمت یباش نیتو ماش خواستمیم-

 تو دل من چه خبره ؟ دونستیچه م.. خوش بود اون هم  دلش

 حرکت کرد نیو ماش نیتو ماش مینشست

 گفت الله

 دی، شما دوتا چرا انقدر ناشاد هی، بابا عروس دیاهنگ شاد بذار هی،  دیبرادر عروس اخماتون و باز کن ياقا-

 من،چه برسه به  یهم نشست حت انوشیکلمه ناشادش لبخند گوشه لب ک يبرا

 دیپرس انوشیک

 بذارم ؟ یچ-

 یباباکرم یو هشت شیش هینباشه ،  دیدیکه شما جوونا گوش م دایغمناك جد نیاز ا-

 و گفت دیخند انوشیک

 شهیم دایپ نیتو ماش يزیچ نمیبب-

 پخش شد نیماش ياهنگ تو هی باالخره

 دیپرس انوشیک

 خوبه ؟-

 با لبخند گفت الله

 خوبه نمیهم يامروز يشما جوونا يبرا-

اختالف داشته باشند که  کردمیدوسال فکر نم یکیاز  شتری؟ ب دیدیرو چند ساله م انوشیام گرفته بود ، ک خنده

 زدیحرف م نطوریالله ا

 به محضر میدیرس باالخره

 دندیهم رس یو داماد دوست داشتن عروس

 يدست تو دست احسانِ اروم با کمر یدوست داشتن يانایک

 تونستیاومد ، مادرش هم مهربون بود ، م یبه نظر م ی، پدرش مرد اروم دمیو پدر احسان رو هم باالخره د مادر

 باشه یمادر شوهر خوب

بودن ، و  ومدهیهم بودند اما پدر و مادرش ن شگاهیازما ياروم شد ، بچه ها یمن حس کردم کم دنیبا د انایک

 نبود ی، حس خوب کردیاحساس م انایرو ک یخال يجا نیا
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 رو گرفت شیگرفتن و از عاقد خواستند عقد رو بخونه و عاقد سراغ برگه ازما يها جا یصندل يهمه رو باالخره

 نگاه کردند و باالخره احسان لب باز کرد و گفت گهیبه همد همه

 میجا گذاشت شگاهیازما يفکر کنم تو-

 عقد کنه شیبرگه ازما دنیوا رفتند ، عاقد قبول نکرد بدون د همه

 الله گفت باالخره

 دیاریبرو برگه رو ب انوشیپاشو با ک-

 هم گفت انوشیبه ک رو

 نشده ریتا د دیزود باش-

اما  بودیم دیکه حتما با انوشی؟ ک ارهیبود بره برگه رو ب ی؟ ک انوشیکردند ،چرا من و ک دییحرف الله رو تا همه

 باز هم چرا من ؟ یهمراه ؟ ول نیا

که تمام خواسته اش خوب بودن حال همه بود چشم  ییانایاما ک خواستیرو نم نیماش ين توباهم بود نیا دلم

 دوخته بود به من

 رفتم انوشیجام بلند شدم و همراه ک از

 به خودش ؟ زنهیعطر م نهمهیکه من دوستش نداشتم ، اخه ادم هم ا يگرد نیماش نیا دوباره

هم حقش نبود  انوشینداشتم و ک انوشیک يغرغرها يبرا یجلو ، اعصاب یصندل يخودم رفتم نشستم رو نباریا

 فشار رو تحمل کنه نیاز ا شتریروز ب نیا يتو

 میدیو باالخره رس میگز کرد شگاهیبه ازما دنیرس يتهران کوچه ها رو برا کیخاطر تراف به

 میشد ادهیپ نیماش از

 يولوژیکروبیرفت سمت اتاق م میمستق انوشیک

،  یکه گفته بود چرا نگفت ییقرمز ، گفته بود پارسال دوست امسال اشنا ، جا يکه اون روز با اون چشمها ییجا

 و گفته بود تو رو به خدات بگو که دروغه

 از خاطراتم يخاطره با وارد شدن به اون اتاق هجوم اوردن به ذهن خسته و فرار یکل

 کرد دایرو پ شیبرگه ازما انوشیک باالخره

 کانتر کنار حلقه ها يرو

 رفته بود ادشونیحلقه ها هم  یحت
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برم جلو ، از  شتریب دمیترسیفقط چند قدم از در فاصله گرفته بودم و به داخل اتاقک قدم گذاشته بودم ، م من

 قبول کنم خواستمیهم داشتم و نم دیشا... نداشتم  یاون اتاق خاطرات خوب

بود رو تود ستش چرخوند ، نگام کردو  انایک يکه مطمئنا برا کتریچکو يحلقه ها رو نگاه کرد ، حلقه  انوشیک

 گفت

که من  هیو اون چ...  خوادشی، که م کنهیبراش تالش م انایداره که ک یکه احسان چ دمیپرسیاز خودم م یلیخ-

 ه، احسان خواهش نکرد ، خواست و شد ، چرا من بخوام و نش یبرام تالش کن کنهیندارم و تو رو واردار نم

 کردم زمزمه

 انایچون من ک شهیما هم نم يبرا...  اناستی، به خاطر ک ستی، به خاطر احسان ن کننیاگر دارن ازدواج م-

 ستمین

 به دست برگشت سمتم ، نگاهش رو دوخت به چشام ، گفت حلقه

 میامتحان کن يکه تو دوست دار ي، هرجور میامتحان کن ایب-

 ؟ گفتم میرو امتحان کن ینگاهش کردم ، چ مات

 همه منتظرن شهیم رمونید-

 است گهیساعت د هیقرارِ عقد -

 بود ؟ همه اش نقشه بود ؟ مات گفتم گهیساعت د هینگاش کردم ، قرار عقد  مات

 یگیدروغ م-

 رو در اورد و گرفت سمتم و گفت شیگوش

 ای انایک ایتماسه با الله ،  هی نانتیخرج اطم-

 زد لبخند

 تبه دهیمحضر دار هم جواب م-

 . میشیمن و تو ما نم-

 چرا ؟-

 چون من از تو متنفرم-

 تکون داد و گفت يسر

 یستین-
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 باشم دیبا یول-

 دمیکردم و پرس نگاهش

 ؟ ستمیچرا ن-

 سمتم اومد

 زدم داد

 یستی، تو ن یستی، کمتر از اونم ن یستین یباش دیکه با ی، تو اون ستمیچرا ازت متنفرم ن-

سرتر ، ما که پرنسس و شاهزاده  یلی، بود ، سرتر از من بود خ بودیم دیکه با یاز اون شتریب یلیبود ، اون خ یول

 دوباره بخوام نشه خواستمی، نم میکردیو شاهزاده رو تکرار نم ندرالی، ماکه داستان س میشدینم

 شد کتریقدم بهم نزد هیو باز هم  بشیرو سر داد تو ج شیگوش انوشیک

 دمیپرس ایشده تو دنو مات  شیتر از هر ادم ک مات

 ؟ انوشیک...  ستمیچرا ازت متنفر ن-

من و بترسونه ؟ من از با اون بودن  خواستیچرا م... لحظه تو سکوت نگام کرد  هیگفتنم  انوشیک يبرا

 ، اروم گفت دمیترسیم

 یبا من امتحان کن خوادیچون دلت م يچون من و دوست دار-

 ؟ ییخوایاز جونم م یچ انوشیک-

 خودتو-

حلقه رو  هیو  زدنیتنش بود و چشماش برق م ییایتالی، کت و شلوار ا زدنیو دوختم تو چشاش ، برق م نگاهم

 ، زمزمه کردم هیو کفش عار فیو ک یمنِ لعنت نیبودن با ا يسرتر بود برا یلی، خ چرخوندیتو دستش م

 سراغ من ؟ ییایب دارم که یسراغ من ؟ من چ ییایو ب ياون و بذار شهیسره ، مگه م یلیافرا خ-

 يدار یچ يتو خودتم خبر ندار-

 و بزنم ریت نیپسش بزنم خواستم اخر خواستم

 زدم لب

 خوامیاز اون نم شتریب گهیورق آس داشتم ، د هیمن قبال -

 می، چهارتا اس دار يدسته ورق باز هیتو -

 ستنیهمه شون دل ن-
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 ادیدل از توش در م هی یو بزن کیته پ-

 شهیم اهیدلمون س میو بزن کیته پ-

 میکنیرنگش م-

 شهیم يتکرار-

 و رو لبم ثابت موند، نییتو چشام گشت و اومد پا نگاهش

 کرد زمزمه

 که دله ، یهست یمن همون آس يتو برا-

 جلو تر اومد

 منم برات آس شدم دی، شا میبذار امتحان کن-

 دادم به در هیتک

وجودم بهم هشدار  يانگشتاش ، سر انگشتاش ، دستم رو ، احساسم رو ، لمس کرد ، تک تک عصبها دستش،

 ، ستین یحرامه ، شرع يدیراه م متیتو حر يکه دار ینیدادن ، بهم گفتن ا

تر و رو  نییانگشتاش از دستام باالتر رفتن و صورتم رو نوازش دادن و بعد دوباره نوازش کنان اومدن پا سر

 ثابت موندن ،دستام 

 ، صورتم رو نوازش کردن یکیاز تصور ادمها از نزد کترینزد یلیگرمش خ ينفس ها و

 وار گفت زمزمه

 ، شمیمن آست م-

 که انگار با خودم بودم گفتم يکه سقوط کرده تو افکار خودش ، طور یادم مثل

 یباش نیاول یکی يبرا یتونیتو م-

 دارش خورد به صورتم تمیر يها نفس

 تو رو دوست دارم يبودن برا يارمن تکر-

 تلخش رو فوت کرد تو صورتم و باز نفس هاش عامل نوازش پوستم شدن نفس

 کردن سیسر خوردن رو هم و اشکام صورتم رو خ پلکام

 جا موندم ،) ناَکن ( حرف الف صامت کلمه  يشدن و من تو دهیبوس اشکهام
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زدم به قانون  هیخودم تک اتیپوستم ثابت موند و من تو شرع يمن رو ياون صامت تر از الف الفبا يلبها اما

 ستیگناه ن نیو به خودم گفتم ا ینف

 بود ، گناه بود یول

 ریگناهش خود ت... بود  شتریحوا هم ب بیاز دم گناه بود ، گناهش از وسوسه س نیعطر دارچ نیشدن تو ا گم

 بود طانیش

 زدم لب

 انوشیک-

 کرد زمزمه

 قدر خوبِ ؟با تو بودن چرا ان-

 اش هیرفت رو تخت سن دستم

 فاصله گرفت ازم

 و گفت سادیروم وا روبه

، تو چشام نگا کن و بگو  ییخوایفکر کن ، تو چشام نگا کن و فکر کن ، تو چشام نگا کن و بگو که من و نم -

 ستمین یدوست داشتن

 ساعت شده هی میتا برس-

 یصبر کنن تا تو فکر کن توننیم-

 ؟ دونستیالله م-

 یفهمیاخر از همه م شهیتو هم...  دیاونم فهم-

 بذار فکر کنم-

 یرسیم جهیکمتر به نت یفکر کن شتریب یتو هرچ-

 تونمینم ينطوریمن ا-

 ؟ يخواستگار امیب-

اواره  نباری؟ فکر کردم ا کنهیم کاریهم شروع کنم و تموم شه اون شهر با من چ گهیبار د هیخودم فکر کردم  با

 ؟زمزمه کردم شمیم ابونیکدوم خ

 نه-
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 کنم ؟ کاریپس چ-

 یچیه-

 پکیا-

 تونمینم-

 ییاشنا ي، فقط برا ییخوایکه تو م يهر طور ای میعقد کن میمحرم بش مینامزد کن ایب-

 یشیم مونیپش-

 ای یمونیپش ي، برا یو نه اخرش ،تو اون وسط یاخرش ، تو نه اولش ای شهیم مونیاول کار پش ایباتو ؟ ادم -

 زود یلیخ ای يرید

 فکرکن-

 ؟ یرسم يخواستگار امیب ییخوایکه نم یتو فکر کن ، هنوزم مطمئن-

 ییایهم م يخواستگار ينشد مونی؟ اگر پش يخواستگار ییاشنا يبرا-

 دستش رو باز کرد و گفت کف

 دونستمیو نم زتیمن سا-

 نگاش کردم مات

 ؟ شیکنار برگه ازما يِمن بود اون حلقه  يبرا

 کنار دمیدستم، دستم و مشت کردم و کش حلقه رو بندازه خواست

 دیخند پرس شیبا ن انوشیک

 زانو هم بزنم ؟-

 کردم زمزمه

 خوادیحلقه نم ییاشنا-

 نگام کرد و گفت ناباور

 دمیتو خر يبرا-

رو  گهیکه نه ابتدا داره و نه انتها متعهد نکن ، هم د يزیچ نینزن ،من و با ا وندیحلقه نه ، من و به خودت پ-

 ندازمیحلقه رو هم م نیا میانتها باهم باش ی، اگر قرار شد ما هم ب میاگر شد اگر خواست میبشناس

 کرد ، انگار که هنوزم باورش نشده قبول کردم نگام
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 دیوار پرس زمزمه

 م؟یاشنا بش-

 . میاشنا بش-

 نگاهش يدوباره برگشت تو یزد و اون برقِ دوست داشتن لبخند

 اومد سمت دستم دستش

 زده ام خی يانگشتا يکه حاال گرم بود برا یبه در چوب دیسفت تر چسب دستم

 و نوازش گونه گفت اروم

 میمحرم بش-

 خوادینم تیمحرم ییاشنا-

 رو زد کنار و گفت هامیچتر دستش

رو که  یلی، مجنون هم ل یکشونی، تو ادم و به جنون م تیمحرم ایصبر  ای خوادیعقل م ایبا تو با تو  ییاشنا-

 صبر نداره نهیبب

 کشونمتیبه جنون نم-

،  خوامی،از حاال تا اخر عمرم م تیو بدون محرم تی، من تو رو با محرم ستیمن ن يبرا تیمحرم نیا-

 ي، برا يحالل تر یدل من از هر حالل يتو برا...  یخودت حرام نکن يعشق رو برا نیتوئه تا ا يبرا تیمحرم

 پکیا...  کنمیدل تو دارم حالل م

؟  انوشی؟ ک میمحرم ش گفتی؟ م انوشی؟ ک خواستی، هنوزم تو شوك بودم ، من و م نیینداختم پارو ا سرم

 منرو که نخواسته بودن ؟ نیهم

 ختنیدوباره ر اشکهام

زدم ، هنوز که محرم  بیو من باز هم به خودم نه دنیزحمت دستمال رو کش انوشیک يسرانگشتها دوباره

 مینشد

کانتر حلقه اش رو برداشت نگاهش کرد انداخت تو انگشتش و بعد  يبه ساعتش کرد و بعد از رو ینگاه انوشیک

 و گفت بشیرو هم گذاشت تو ج شیازما يجا داد و برگه ها کشیانگشت کوچ يحلقه من رو هم تو

 دنبال شناسنامه ات ؟ میبر-

 اومد رو لبم انوشیک هی
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 گفت

 تو کار ياریگذره و تو بازم نه بب يلحظه ا ذارمی، نم کنمیامروز تمومش م-

 ؟ از من ؟ خواستیرو باز هم رو هم فشار دادم ، شناسنامه م پلکهام

 زدم لب

 ؟ يعجله ا نهمهیا-

 پکیا دمینم دنیبهت فرصت پا پس کش گهید-

 فردا-

 و گفت دیرو کش دستم

 خوامیکه من م یساعت نیامروز و هم نیهم...  رتریساعت د هی یامروز ، نه حت-

 ترس برداشتم یو من باالخره شناسنامه ام رو با کل میشد نیماش سوار

 یچ ي؟ شناسنامه برا ییاشنا هی يبود ، مامان و بابا هم که برا يهم که مالز ایلینبود که ، ا يزیچ میشدیم اشنا

 ؟

 به محضر میدیرس

 انوشیتپش قلب ک يصدا تونستمیبود ، سکوت مطلق بود ، انقدر سکوت که من م انوشیهمه به من و ک نگاه

 رو کنارم بشنوم

 یحرف چیبه احسان انداخت که احسان از جاش بلند شد و اومد جلو و بدون ه یچه نگاه دونمینم انوشیک

 تو بغلش دشیمردونه کش

 بغلم کرد و گفت یهم با خوشحال الله

 ؟ پکیا-

و داد الله  غیکه ، ج خواستی، بغل نم میاشنا بش میخواستیهنوز ، م...  دادمینم زییبودم ، رنگها رو از هم تم مات

 که خواستیرو ، نم

 یدادم و از مات زییو قرمز رو از هم تم دیسف يهم بغلم کرد ، بغلم که کرد اروم شدم ، رنگها انایاز الله ک بعد

 فاصله گرفتم یکم

 کردی، الله دستم رو ول نم میاتاق عقد جا گرفت يهایصندل يدوباره رو همه
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 انوشیرو ک هیمهر يتا معصوم برا 14ابتیتا سکه به ن14و  دندیرو پرس هیان خونده شد ، مهرو احس انایک عقد

 عقد نامه يقباله هم گذاشت رو هیتا رز رو احسان اضافه کرد و پدر احسان  2000گفت و 

و  خواستیم هیسبک مهر نقدریهم انوشیهم خوب بود که ک نیهم ینشده ول یهماهنگ چیبود از قبل ه معلوم

 کردندیم انایک هیاحسان عشقش رو و پدرش اعتمادش رو هد

که  تینبودن ، ادم که بودند ، انسان انایقران خون نبودند ،که از جنس مادر ک دیخانواده شا نینبود که ا مهم

 کردندیدختر رو که درك م هی یی، تنها شدیسرشون م

زودتر از همه  انوشیاز خانواده اش نبرد ، ک یاسم.. .باالخره بعله رو گفت ، با اجازه برادرش و بزرگترا  انایک

و با احسان دست داد ، بعد هم پدر و مادر احسان عروسشون رو بغل کردند و به پسرشون  دیرو بوس شیشونیپ

خودش رو  يگفتند که مراقب عروسمون باش ، کادوها داده شدند ، پدر احسان خونه کادو داد و مادرش کمر

داشتند ... الزم داشتند  یزندگ هیشروع  يرو که برا ییزهایبود به ، تمام چ دهیبخش یلفظ ریقبلتر ها به عنوان ز

 ریکه ز دیمعقولتر از پرا نیماش هیباشه و  انایک هیاگر مهر یخونه حت هیاز بزرگتر ،  هیسا هی، عشق داشتند ، 

 رو هم که داشتند انوشیک... بود  یلفظ

جعبه  کیبلندم کرد و جعبه مخمل و دسته گل رو به دستم داد و هلم داد سمت عروس و خودش هم با  الله

 همراهم اومد گهید

 و بوس و بغل میبودم ، کادو ها رو داد دهینخر ییکادو چیه دمیفهم تازه

 نیریرو ش عسل کام عروس و داماد يشدند رو سر عروس و داماد و جامها دهیزده شدند ، نقل ها پاش امضاها

 کردند

 میبر دیبا گهیکردم که حاال د فکر

 عاقد شیشناسنامه به دست رفت پ انوشیک که

 ظاهرا حاج اقا قبول کرد یگفت ، ول یچ دونمینم انیرو گرفت و ک شیسراغ برگه ازما عاقد

 هم نشست کنارم انوشیعروس و دامادها بود ، ک گاهیکه جا ییها یازصندل یکی ياجبار نشستم رو به

الله و  ییو کفش اهدا فیبا محمد جواد رو به تن داشتم و ک یزندگ يادگاریپا کرم پوش بودم و پانچو  سرتا

 اشنا بشم خواسمیم

 کردیگرمشون م دیبا یکی، سرد بودند  گشتندیگاه م هیتک هیزانوم دنبال  يمشت شده رو يها دست

 دست مشت شده ام يدست گرمش رو سرداد رو انوشیک
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 که هنوز مینبود محرم

 کرد زمزمه

 زده ات شدم ، انگار خی يمن رام دستها یول...  دمیفهم ریدستها کنم ، د نیرام ا دیتو رو با کردمیفکر م-

 ییاشنا هیقض نیا شدیم ي، داشت جد زدنیکردم ، چشمهاش همچنان برق م نگاهش

 بخونم ؟ چه مدت ؟ يا غهیچه ص دیپرس عاقد

 گفت انوشیک

 دار هیدائم و مهر-

 که گفتم انقدر ترس زده و بغض دار بود که نگاه همه برگشت سمتم يا نه

 گرم شدند انوشیک يدستها ریباز هم ز دستام

 کرد زمزمه

 تو ؟ ییخوایم یچ-

 هام رو رو هم فشار دادم و زمزمه کردم پلک

 خوادیتا ابد وقت نم ییاشنا-

 رو به عاقد گفت يجد انیک

 میزود قراره عقد کن یلی، خ دیدائم بخون غهیفعال ص-

از اونها  شتریجام بلند شدم ، شناسنامه رو از دست حاج اقا گرفتم ، نگاه بهت زده همه سمت من بود ، خودم ب از

 بهت زده بودم

 ، انوشیسال صد سال ، اما دائم نه ، نگاهم و دوختم به ک هیماه  هیروز  هی

 و داد دست حاج اقا دیبود ، شناسنامه رو از دستم کش ینبود ، عصب جیشد ، گ بلند

 وار گفتم زمزمه

 .دینظرم عوض شد ، ببخش-

 رونیو از محضر زدم ب دمیکش رونیشناسنامه رو دوباره از دست حاج اقا ب عیبرگشت نگام کنه سر انوشیک تا

 دیدنبالم دستم و گرفت و من و برگردوند سمت خودش و پرس دییدو انوشیک

 چه مرگته ؟ معلومه-

 دمیپرس.  میهنوز که محرم نبود.  رونیب دمیرو از دستش کش دستم
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 ؟ هان ؟ انوشیک یکنیم کاریبا من چ يدار-

 ات کنم و بعد ولت کنم به امون خدا ؟ غهیدو روزه ص ي؟ دوست دار ییخوایم ی؟ چ پکیتو چته ا-

 اره-

 گفت یعصب. شد  نییگلوش باال پا بکیزده اب دهنش رو قورت داد و س بهت

 سال هی يماه نه برا هی يعمر ، نه برا هی يبرا خوامیم شهیهم يمن تو رو برا-

 مادام العمر بنده ات باشم ؟ ییخوایم-

 یمادام العمر قبله ام باش خوامیم-

 يتو که قبله ندار یخونیتو که نماز نم-

 قبله ام یشیتو م-

 گفتم اروم

 میامتحان کن مدت با هم هیقرار شد . . . نه  شهیهم-

مارك ارزون که  هیبودم مثل  يمدت امتحان بشم ؟ انگار که دستمال کاغذ هیحرفم ،  يبغض کردم برا خودم

اکثرا هم که خوب از اب در .  شیتا اگر خوب از اب در اومد تا اخر داشته باش یکنیبار امتحان م نیاول يبرا

 ارزون يمارکها نیا انینم

 کردم زمزمه

 دختره هی، افرا  شهینم یچیمن و تو ه نی، ب انوشیک شهینم-

 زد داد

 خوامیمن تو رو م...  شهیتو نم... من  يبرا... افرا -

 بود بیخودم هم غر يبود تو تنم ، برا ختهیکه ر یترس نیکه افتاده بود به دلم ، ا یشک نیا

 اومد باالتر ، اشکام رو گرفت...  انوشیک دست

 کردرو زوم نگاه ترس زده ام  نگاهش

 گفت اروم

 وقت چیوقت ه چیوقت ه چیه... ولت کنم  ستیمن قرار ن-

 که من باورش کنم ؟ گفتیوقت م چیتا ه سه

 قدم رفتم عقب تر ، دستش رو هوا موند هی
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 با افرا امتحان کن-

 با افرا امتحان کردن هم اشتباهه-

 شمیاالن خنجر نم دمیخندمدت باهاش حرف زدم به روش  نی،من تو همه ا مهییاون همخونه ا یلعنت-

 زد داد

 تیقبل يهمخونه ا-

 باهاش-

 زد داد

 خوامیکه اون رو نم لیدل نی، به ا خوامیکه تو رو م لیدل نیداشته باشه ، نه به ا تونهیافرا من رو نم-

 کردم زمزمه

 یاول یشیتو براش م-

 تو رو به خدات پکیا... خفه شو . خفه شو . خفه شو -

 زدم زار

 یو حس تملک هیمهر چیماه ، بدون ه هی-

 عمر با مهر جونم هی-

 بود شهیهم.... بود  ی؟ چقدر دوست داشتن ذاشتیام رو جونش م هیبود ؟ مهر انوشیک

 کردم زمزمه

 یشیخسته م دونمیم انیماه ؟ ک هیفقط -

 کنمیاگر خسته شدم فسخ م-

 هیمن ...  یکه خسته ش ییکه نخوا کنمیم نیخودم برات تضم... ، اگر  ی، اگر بازم خواست ياگر بازم بود-

 یشهرستون

 حرفم نیب اومد

 نکن نیبه من توه... نکن  نیبه حس من توه... نکن  نیبه عشق من توه-

 انیماه ک هی-

 پکیا-

 ماه شیش-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٥٦٧ 

 لب گفتم رینگاه کردم ، ز بازم

 انیک... سال  هی-

 خواستمیکه من م یخش داشت و دور بود از اون نرمش یصداش هنوز هم کم یشد فکر کنم ، ول نرم

،  ياز دستم در بر ذارمیعقد ،من نم شهیم غهیعمر ، ص هی شهیم نیسال که تموم شد ، اگر من خواستمت ا هی-

... دوست داشتن تو ... ندارم جز  ي، من از حاال تا اخر عمرم کار يعذاب بد يبازم خودت و زجر بد ذارمینم

 خواستن تو

 سال ؟ هی-

 زد پلک

 سال هی-

 کردندیو احسان و همه داشتن نگامون م انایمحضر ، الله و ک يتو میو گرفت و دوباره برگشت دستم

مکث کرد ، شناسنامه رو از دستم  یکم دیرو بوس میشونیپ یگفت و من و نشوند رو صندل يدیببخش انوشیک

 ت رو شناسنامه و رو به عاقد گفتقباله از دستش گرفت و گذاش هیگرفت ، احسان رو صدا کرد و 

 خونه هم مهرِ خانومِ نیساله ، سه دنگ ا کی... دار  هیمهر-

شدم ،  بایشک انوشیک غهیسال ص کیروح پرور به مدت  پکیرو خوند ، من ا غهیجو اروم شد ، عاقد ص دوباره

بشه  ينطوریقراره ا دمیفهمیرفتن از در خورد بهش م رونیموقع ب فمیکرد و ک تمیاگر اون روز که عطرش اذ

 هیثان نیروز و ا نیانقدر ترسناك بود ا... شهرم  گشتمیو برم کردمیهمونروز درسو دانشگاه رو ول م

 گردنش رو باز کرد و داد دستم و گفت يتو ریپالك زنج دیمن وبوس یبا خوشحال الله

 داماد انقدر هوله ياقا دونستمیمن نم-

 لبخند زد و گفت انشیک

 رو شاد کنم یکیداماد گفتم شما  دیاز اول صبح گفت-

 گفت کیهم تبر انوشیو به ک دیخند الله

 زیم يجعبه بزرگ مخمل گذاشتن رو هی انایو ک احسان

 گفت و بعد اضافه کرد کیتبر احسان

 دییایصافه ، با دلش راه ب یلیدلش خ انوشیک-

 زدم لبخند
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 بغلم کرد و گفت انایک

 درمونش باش پکیدردش هم درمونش ، ا یشی، هم م یکنیکه ارومش م ییفقط تو. ..قبال هم بهت گفتم -

امروز دوتا عروس خوشگل دارن  دونستنیزدم و مادر و پدر احسان هم پول نقد کادو دادن و گفتن که نم لبخند

 کردنیوگرنه بهتر عمل م

 و دور هم جمع شدن ییرایشام و پذ ياحسان هم گفت که رستوران رزرو کرده برا پدر

 رستوران و پدر احسان برامون سنگ تموم گذاشت میرفت

کرد که حاال سه دنگش هم مهر  انوشیک دیخونه جد یالله منو راه میشب هم که از رستوران خالص شد اخر

 من بود

 مخالفت کردم گفت یوقت

 تو خونه دمیرات نم نیزم ادیخدا هم ب دیتا قبل از طلوع خورش-

 میکه حاال توش سه يخونه ا يتو میالله قدم گذاشت هیو کفش عار فیاحسان و ک نِیبا ماش انوشیک همراه

 میبود

تک پسرِ  يِپنت هاوس باال شهر يتو ذاشتمیمطلقه پا م یمنِ شهرستون... شهر  يپنت هاوس بود ، باال خونه

 کم نداشتن چیکه ه يخانواده ا

 برهنه بود مهین بایتقر خونه

راك  یکه شبها محل خواب صاحب خونه است و صندل گفتنیروش م یِکاناپه چرم که کوسن و پتو ماسافرت هی

 مهیباز و ن يها یوسط خونه که پارکت کنارش پر از قوط يفانتز ینیاز زغال و فرش ماش یخال يِ نهیکنار شوم

 باز بود

 یکانتر خونه با چهار تا صندل يکه رو یپو لپ تا... .  يد یکه جلوش پر بود از س یخانگ نمایو س يد یس ال

 خورده گذاشته شده بود مین يو ظرف غذا فیکث يالسهایو گ یدنینوش يها يبلند و بطر هیپا

داشت بهم دهن  یتخت چیخوشخواب بدون ه هی، گوشه  دمیباز اتاق خواب رو به روم کش مهیرو تا در ن نگاهم

 کردیم یکج

 رو من قرار بود کجا بگذرونم ؟ شب

 نشست پشت سرم و صداش گوشم رو نوازش داد انوشیک دست

 خونه خونه بشه نیمونده تا ا یلیهنوز خ-
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 یکه حاال محرمم شده بود ؟ به نظر ترسناك نم ي؟ از گذروندن شبم با مرد دمیترسیم دیسمتش ، با برگشتم

 سابق تیذاببه همون ج یبودمش ، ول دهیکه د ییخسته بود و داغون تر از تمام روزها... اومد 

 رو بلرزونه ینگاهش دل هیبا  تونستیهم م هنوز

 با پا در رو بست انوشیک

که مادر احسان برامون کنار گذاشته  يا وهیو م کیغذا و ک يها سهیبه دستهاش کردم ، ک یبا پا ؟ نگاه چرا

دوخت به منِ  کانتر گذاشت ، نگاه خسته اش رو یخال يتنها فضا يبسته ها رو رو انوشی، ک میبود تا بخور

 گل رو داشتم يدونفره و خونه مرتب با گلدونها ییایبهت زده که انتظار تخت خواب رو

 زمزمه کرد

 ؟ ی، اوک کنمیزود رو به راهش م یلیخونه رو خ-

 براش تکون دادم يسر

 رو شل کردو کتش رو در اورد کراواتش

 کانتر ، با نگاهم دستهاش رو دنبال کردم يکتش رو بذاره رو خواست

 شد و گفت متوجه

 کنمیم زونشیاو-

 زدم لبخند

که کامل  یبعد با کراوات قهیو چند دق دمیرو شن يواریباز و بسته شدن کمد د ياتاق خواب و من صدا يتو رفت

حوله به دست از اتاق که تا نصفه باز شده بود و  رهنشیپ يگردنش بود و دکمه ها يباز شده بود اما هنوزم رو

 و گفت رونیخواب ب

 ؟ یتا تو استراحت کن رمیدوش بگ هیمن -

عصر  یبه مرتب گهیکه د ییو موها شیخواب یخسته از ب يچقدر مظلوم بود ،نگاهم رو دوختم به چشمها صداش

 نبودن

 کردم زمزمه

 ریدوش بگ-

 و گفت دیگرم بوس یلیرو خ میشونیشد پ کمینزد

 يبه خونه خودت هم خوش اومد-
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 سمت حمام رفت

 داشته باشم از تنم در اوردم یلباس درست و حساب هی رشیز نکهیبه ا دیرو با ام پانچوم

 که بد نبود شرتیبود ، ت یخال ریلباس ز ایتنم بود ،خدا رو شکر ، همه ترسم از تاپ  شرتیت هی

 کاناپه رو هم مرتب يکردم و رو زونیرو او پانچو

 بگذارم خچالی يرو بردم اشپزخونه تا تو وهیغذا و م يها بسته

 نشوند گوشه لبم يبودنش لبخند یرو که باز کردم خال خچالی در

 یکی يتو انوشیک يو قرص ها یجا تخم مرغ يو چند تا تخم مرغ تو ریپر از ماءالشع فیرد هیاب و  يبطر هی

 از قفسه ها

 ؟ کردیم یداشت زندگ نجایا

بلند دوست داشتنش رو  هیپا يها السیکردم ، گ یکانتر رو هم خال يو رو دمیچ خچالی يرو مرتب تو لیوسا

 نهایرو تو ا شیدنیرو هم ابش رو و هم نوش شییصاحبخونه هم چا گفتنیکه م ییها السیگ... هم شستم 

 کردم یسطل اشغال خال يمصرف رو هم تو کباری يو ظرف ها یکیپالست يو قاشق ها خورهیم

 دمیبه سه تا اتاق خواب خونه هم سرك کش

بود و اتاق خواب  گهیدوتا تا اتاق خواب د يموجود تو يزهایبا در باز تمام چ ییها يواریو کمد د یخال پارکت

 یخال یبا عطرها و چند تا قوط يو قفسه ا انوشیک يپر از لباسها يواریخوشخواب و کمد د کیهم  یاصل

 خونه یو دوست داشتن کیکالستلفن  زیم يولو شده رو دیو سررس تیزیگوشه اتاق خواب و چند تا کارت و

 دمانیو چ یسلطنت يپسر مجرد بود ؟ اخه رمانها که از تخت خواب دونفره و پرده ها هیخونه  قایخونه دق نیا

،  زدندیهم حرف م زنهیبرق م يزییمکه از ت يزیم ياز اب پرتقال جا مونده رو ی، رمانها حت زدنیحرف م یعال

دسر چرا نداشت  خچالشیدونفره نداشت ؟  تخونه چرا تخ نیبودم تا حاال ، پس ا دهیتر ند قیدق انوشیمن از ک

 ؟

تنه برهنه و حوله به  میبا ن انوشیکه ک نمیمرتب شده بود بش یکاناپه که حاال کم يکه تموم شد رفتم رو کارم

 اومد رونیتن از حمام ب

 گفتم پشت کردم بهش ینیه

 شدیمربوط نم ییکه به اشنا انوشیزدن ک دید
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حموم  يتنها لباسم رو تر کرد و بو سیتن خ هیدورم حلقه شد و  يمردونه ا يگذشت و دستها قهیدق چند

 رو نوازش داد مییایبو

 تر از بخار حمام گردنم رو لمس کردن ییبعد لبها يلحظه ا فقط

 فقط به ذهنم هجوم اورد يا هیثانکه  يمور مور شد از فکر تنم

 گفتم اروم

 لباس ندارم گهیمن د -

 کرد یزندگ شهیبدون لباس هم م-

شبونه گذاشته ، دستش رو از دورم باز کردم و  يناشناخته ها يبود که قدم تو يمثل حس دختر بچه ا حسم

 گفتم

 ؟ هوا سرده يقرصات و خورد-

 و برگردوند سمت خودش و گفت من

 ترسمیمن از غرق شدن با تو هم نم... ؟  پکیا یترسیشدن با من م سیاز خ-

 ؟ دیرس نجایچطور شد که اخرش به ا دونمیفقط نم-

 دمتیکش شیپ شهیهم يبار برا کیو بعد اخرش من  يدیکش شیو پ يسال پس زد کی-

 نم دارم قفل شده بود شرتیکه پشت ت یبا دست میهم بود يحلقه شد دورم ، حاال رو در رو دستش

 دمشیکش یخال يپارکت ها يو تا رو نییرو انداختم پا سرم

 ... دیخواب شدیپارکت که نم يکاناپه ؟ رو ایخوشخواب ؟  يقراره کجا بخوابم ، رو دونستمیهم نم هنوز

 دمیپرس

 ؟ یلباس تنت کن ستیقرار ن-

 ؟ شهیلباس تنم کنم حل م یعنی-

 دمیکردم و پرس نگاش

 ؟ شهیحل م یچ-

 ؟ شهیزده گرم م خی ي؟ دستها شهی؟ نگاه ترس خورده ات اروم م یزنیلبخند م-

 شهیم-

 تنگ تر کرد یتکون داد و حلقه دستش رو کم يسر
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 صورتش شد کیکه صورتم نزد يحد به

 و دوباره و دوباره دیرو بازم بوس میشونیپ

 کردیو ارام ، م کردی، ماهرانه رام م دکریاروم م یول... رو اروم کنه  یاومد که بتونه ادم یبهش نم چقدر

 اتاق خواب تا لباس تنش کنه رفت

باشه براش  نیروز خواهرش بهتر نیحمامش رو تنفس کردم ، تمام روز رو سرپا بود و حواسش بود که بهتر يبو

 ، شام هم نخورده بود

 بلند گفتم یکم

 میبخور ارمیم وهیم-

برداشتم ، شستم و پوست گرفتم و خورد هم کردم ،  وهی، م خچالی، رفتم سمت  دمیرو نشن دشییتا يصدا

 ییرایبرگشتم پذ

 بود دهیتنها فرش خونه دراز کش يرو يبالش و روانداز چیبدون ه انوشیک

 زمیتا به همشون بر کردینم دارش وسوسه ام م يرو گذاشتم کنار و نشستم کنارش ، نگاهش کردم ، موها وهیم

 جودمو نیبود ا یدوست داشتن چقدر

 کردم صداش

 ؟ انوشی؟ ک انوشیک-

تو بغلش و مجبورم کرد کنارش دراز  دیازخودم نشون بدم من و کش یرو باز کرد و تا بتونم عکس العمل دستاش

 بکشم

 کرد زمزمه

 پکیخسته ام ا-

 چرا ؟-

 چهار شبانه روزه که خواب رو به چشام حروم کردم-

 چرا ؟-

 دستاش رو سفت تر کرد و گفت حلقه

 انای، ک دیکشیو بچه اش دست نم ییا غهی، بابا از زن ص دادینم تیبود تو خونه مون ، مامان رضا یجنگ جهان-

 شدیهم داشت عروس م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٥٧٣ 

 گفت کردیرو از هم فاصله داد ، همونطور که نگام م پلکهاش

 شدنیم میدخترشون سه يگوشه و تو شاد هی شستنیفقط م مزدنیاومدن مراسم ، حرف ن یکاش الاقل م-

همه دردها رو دوش  کردیفکرش و م یانقدر درد باشه ؟ و ک ییایرو دیاون قصر سف يتو کردیفکرش و م یک

 من بود انوشِیمن باشه ، من ، ک یدوست داشتن انوشیک

 دیپرس دیو که د نگاهم

 ام اره ؟ یدوست داشتن-

 و گفتم دمیخند

 دونمینم-

 دوسم داشت ؟ شهیم-

 تکون دادم يسر

 خودش فشار داد و کنار گوشم زمزمه کرد هم من وبه باز

 اسونه یدوست داشتن يدوست داشتن ادمها-

 ؟ ادیغرور از کجا م نهمهیا-

 !از داشتن تو -

 دمیداخل کش ایدادم  رونیب دمیشدم و نفس رو نفهم الل

 نگاش کردم فقط

 لبهام سرخورد يتا رو نگاهش

 شد کمینزد صورتش

 گفته بودم... بود ، شب که بود ، بله رو که  ی، تو اغوشش که بودم ، خونه که خال گهیاز سرم گذشته بود د اب

 میشدیاشنا م... که  شدینم يزیچ کردمیحس ها تجربه م هیحس خوب رو هم کنار بق نیا

 فقط سپردم به اون حس خوب يا گهید زیلحظه خودم رو به دور از فکر هر چ چند

سرم  ریو چند تا کوسن ز نیزم يرو ختیرو ر یمسافرت يسن ها و پتوشد کو دهیکاناپه کش يرو انوشیک دست

 سر خودش گذاشت ریو چند تا هم ز

 رومون و گفت دیرو کش پتو

 ؟ شهیم یبگذره چ رونهیامروز فق هی-
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 یچیه-

 ؟ میجا بخواب نیهم-

 میبخواب-

 تو بغلش ، دیمن وکش دوباره

 یخال مهیخونه ن يسرم بود و با نفس هاش ، با ارامشش ، با گرماش ، باعث شد که فراموش کنم تو ریز دستش

تخت پر قو هستم تو  يهستم ، فک کردم تو یمسافرت يتنها فرش خونه و با کوسن و پتو يرو میهمدانشگاه

 اون لحظه

 ؟ یکجا باش کنهیم یاز تخت پر قو کم نداشت ، اون همه عشق که باشه چه فرق يزیاغوش که چ اون

 هم يرو گذاشتم رو پلکهام

 شروع کرد شدیهم م يطور نیا

 رو باز کردم و اطراف رو با دقت از نظر گذروندم چشمام

حمام و اب ، اون بوسه ها که دوست  میمال ي، اون اغوش با بو ارمیب ادیتا تمام شب رو به  دیطول کش یکم

 هیکه در ثان یقلب ییالال يکه با صدا یو اون خواب... ارامش بخش کنار گوشم  يبودن ، اون زمزمه ها یداشتن

 زود مهمون چشمام شد یلیخ زدیم کباری

که محمد جواد  يخونه ا يبود ، متفاوت تر از اون شروع تو شمیکه متفاوت از حس چند سال پ یاون حس و

از تنم در اورد و  یکیشب لباس عروسم رو اون ... که روکش ساتن داشت  يکرده بود و تخت دونفره ا یطراح

 دیبعد از نماز پرس

 ؟ ياون همه رنگ رو چطور پاك کرد-

 کردیاشپزخونه داشت سروصدا م يتو یکیپارکت نبودند و  يرو گهیو اطرف رو نگاه کردم ، جعبه ها د نشستم

 شده بودند لبخند نشست گوشه لبم ختهیکل کوسن ها که دورم ر دنید با

 شب پناهمون نداده بود هیکه الاقل  يکاناپه ا يرو دمیکردم و کوسن ها رو هم چرو تا  پتو

 شدم و رفتم سمت کانتر ، بلند

 گشتیم يزیفرو رفته بود و داشت دنبال چ خچالی يتا کمر تو انوشیک

 کردم سالم

 سمتم برگشت
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 شیمتفاوت و دوست داشتن شیخونگ شرتیبود و شلوار سه خط و ت ختهیمرتبش کامل به هم ر شهیهم يموها

 کردیم

 کرد لبخند بزنه یکرد و سع سالم

 دیپرس

 ؟ يدیخوب خواب-

 شده بودم انگار هوشیکه نه ، ب خواب

 ؟ يبود داریاره ، اما تو انگار تمام شب ب-

 مهمون صورت خسته اش شد یداد بهش ، لبخند اروم هیرو بست و تک خچالی در

 یکه هست يکه بود کردمیتا باور م کردمیو انقدر نگات م موندمیم داریب دی، با دیخواب شهیکنار تو که نم-

 نامطئن شد و ادامه داد لحنش

 بود یکه خواه-

 دونستمیخواستم که باشم ؟ خودم هم نم یبود ؟ م خواهم

 دمیاشپزخونه شدم و پرس وارد

 ؟ يالزم دار يزیچ-

 رو با دست زد عقب و گفت موهاش

 قرصام-

 يدوتا قرص که الزم نبود ، گذاشته بودم تو يقفسه کامل برا کیقرصاش رو عوض کرده بودم ،  يجا شب

 خچالیکشو درب 

که من  یانوشیک نیخوب نبود حال ا... عقب ، نگاهش همچنان زومم بود اما  دیکش ی، کم خچالیسمت  رفتم

 دمیدیم

 ها رو دستش دادم قرص

 گرفت

 زد لبخند

 لبش ينشوند رو یو پشت گوشم فرستاد و لبخند کوتاهر میرو نکرد اما چتر تشکر
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 هیپا یصندل يو خودش رو وانیل يتو ختیاورد و ر رونیب نتیاز کاب يبطر هیکانتر گذاشت و  يرو رو قرصها

 گرفت يبلند جا

 يبطر ي، با چشمم رو دونستمیاسمش رو هم نم یکه حت یدنینوش نیداشت ا ییبه طال لیروشن ما رنگ

 دمیند يزیگشتم ، چ نکیصافت در ایدنبال کلمه حالل 

 دمیپرس

 ؟ انوشیک یبا معده خال-

داره ، الاقل  یرانیا ریپدر غ دونستمی؟ م خوردیخوردنش بود ، الکل م یدنینبود ، سوالم نوش شیمعده خال سوالم

 دادیبودنش ازارم م ينطوری، اما ا رانیا يبزرگ نشده تو

 گفت

 عادت دارم-

 عادت داشت ؟... که حرام بود  يزیچ نیداشت ؟ به خوردن ا عادت

 رو از بسته اش خارج کرد پروپانول

 ندونه شدیمگر م...  دونستیپروپانول با الکل سمِ ، م دونستیم

 شدم وگفتم کترینزد یکم

 پرپانول با الکل ؟-

 عادت دارم نمیبه ا-

کنارم و حاال ، عادت  دیکشیهم نم گاری، قبال س؟ من تو خونه اش بودم  خوردی، الکل م یکردم فقط کم بغض

 بودند یداشت و عادت هاش دوست نداشتن

 کردم زمزمه

 انوشیک... بود  تیدنیسوالم نوش-

 سمتم برگشت

 نشده بودند تیزده نگام کرد ، هنوز هم اعتقاداتم اب د بهت

بازوهام  يه بودم ، دستم روبعله رو داد یندونم ، ول شدی، مگر م دونستمیخونه اش الکل داشت و من م تو

خونه نماز نداره ، و  نی، فکر کردم ا ستیمن ن يجا نجایبرم خونه ، فکر کردم ا خوامیشد ، فکر کردم م دهیکش

 عشق تیبه ن... فکر هم کردم که نماز شب و صبحم رو قضا کردم 
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 يفکر یافکارم ، درد ب يتو دیچیپ درد

به دست  السیژستش ، گ نیبود ا یشد ، ژست دوست داشتن دهیکش السشیگ هیپا يرو انوشیاشاره ک انگشت

 . . .من  یزندگ اتیممنوع شدیکالس م یبود ، اما الکل خوردنش با کالسو ب یهم دوست داشتن

 خورد يا گهید عیرو بدون اب و ما قرص

 و از جاش بلند شد دیرو کنار کش یصندل

 سمتم اومد

 دنمیبه خاطر عقب کشکوتاه گذاشتم عقب ، مکث نکرد  یلیقدم خ کی

 نوازش گونه لمس کرد یرو دراز کرد سمتم و پشتم رو کم دستاش

 دیپرس

 شده ؟ یچ-

رو دوست  متشیگرون ق یدنی؟ من افکارم قابل احترام نبودند ، من نوش دونستیشده ، نم یچ دونستینم

،  خوردیافرا اگر بود پا به پاش م...  کنمیم دایپ تیهم گرون شه بهش حساس ژنیاکس کردیفکر م دینداشتم ، شا

، بله رو که گفته بودم ، خودم و که  مافرا ، اگر بود ، حاال که من بود... نداشت  تیگرون هم حساس يزهایبه چ

استقبال  ينطوریصبحمون ا نیاز اول دیخونش هم شب و گذرونده بودم ، با یخال نیدستش سپرده بودم ، رو زم

 کرد؟یم

 گفتم

 چهل روز نماز نداره خورهیلکل مکه ا یکس-

 نو نوازش گونه گفت اروم

 خونمیمن نماز نم-

 تو یشیبه بعد قبله ام م نیاز ا یو تو گفت یخونینماز نم يگفتم قبله ندار... قبله ات  شمیم یگفت-

 شد نیسنگ بغضم

 ؟ انوشیالکل ک-

 نتونستم تکون بخورم یهم حت دنینفس کش يدستش انقدر سفت شد که برا حلقه

 اغوش گرمش هم ارامش نداشتم ، زمزمه کرد يتو

 پکیا یدونستیتو ؟ تو که م یکنیبغض چرا م-
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 ... انوشیمضره ک... ؟ پروپانولت رو با  یبا معده خال-

 یول... بگم حرامه و بخنده  دمیبگم حرامه ، ترس دمیترس...  گنجهیانقدر دردناك شد که تو تصور نم بغضم

 و پروپانول یسواالتم درباره معده خال يرام رو بغض الود چسبوندم به انتهااخرش ح

 موهام و گفت ياروم نشوند رو يا بوسه

 نکن هیفقط گر-

؟ چرا تو  يخوریشده که پروپانول م ی، چ يخوریشده که تو الکل م ی، مگه چ انوشینخور ک گهید-

 ؟ مگه چند سالته تو ؟ یپرتنشنیها

 دمیدردناك نالتر شو ،  نیسنگ بغضم

 ، خودت رو تموم نکن انوشیک... ولش کن ... رو ول کن  ایدن-

 نکن هیگر گهیفقط د...  امیهمه دن یشی، تو م کنمیولش م-

 کنم اروم شم هیبذار گر-

 دیو زمزمه وار پرس دیکش رونیو از بغلش ب من

 ؟ یکن هیگر يمگه تو بچه ا-

 !نوش ...  انیک کنهینکنه دق م هیمردشم گر-

 شدنش ؟ انوشیک ایتره  بیشدنم عج پکیا دونستمیشدنش ، هنوز هم نم انیک يزد، برا لبخند

 دیپرس

 ؟ میصبحونه بخور-

 دور میزیاونا رو بر-

 نه-

 چرا ؟-

 پکیا...  میفعال صبحونه رو بخور-

 دونستمیکانتر ، اسمش رو هنوزم نم يخوشرنگ رو عیرو دوختم به ما نگاهم

 سراغش ؟ يریتو بازم م رونیم ببذار نجایمن پام و از ا-

 چنگ شد توموهاش دستش

 دونمینم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٥٧٩ 

 دور شونیزیریچرا نم-

 ستمیرو رمان ن لمیف تیچون من شخص-

 کردم نگاش

، بذار  لمنیالِ کرو کور ف ندهیمرد ا شنیروزه م هیکه با حرف زنشون  یی،اونا پکیا شنیروزه عوض نم هیادما -

 میهم احترام بذار دیکم به عقا هیبذار ...  میباش یواقع

من هم ؟ نه من  یساده تموم کرده بود ، ول یهم اغوش هیاحترام گذاشته بود به منِ تازه وارد و شبش رو با  شب

 نه ،

 ؟ يخوریرو با ابقند م لتیداشت ، مگه تو اناالپر شهیرو باهم نم زهایچ یبعض-

که  خورمیکه دم دستم باشه ، با ابقند نم يزی، با هر چ خورمیو شربت و الکل م ریرو با ماء الشع لمیمن اناالپر-

 که چرا ابقند ؟ کنمیشک نم يلحظه ا فتهیبه سوادم احترام گذاشته باشم وگرنه پاش ب

 ؟ انوشیک یکشیخودت و م يدار-

 صبحونه ؟-

 برم خونه خوامیم-

 دیزد و پرس لبخند

 کدوم خونه ؟-

 خونه خودم-

 نه تو... ، نه من  شهیکه اخرش به ما ختم م میخونه دار هی،  میخونه من و تو ندار گهید-

 میقرار شد اشنا ش-

کردنات رو شروع  شیبازم پس و پ ذارمینه ، نم ای نجایا میاومده باش ییاشنا ي، برا یی، دوتا میسقف ریاالن ز-

 تو و خونه و خودمون يبرا...  دیخر میریو م میخوری، صبحونه م یکن

 خودمون ؟-

 نامه غهیدل و اون صب نیجدا از خونه و ا يزیکه من و تو رو به هم ربط بده ، چ يزیچ هی-

 ؟ يصبغه نامه رو هم قبول ندار-

 خند زد و گفت شین

 یستیادم بند شدن با کاغذها ن يثابت کرد...  يهم زد تیو تعهد شغل يکاغذ محضر ریتو ز-
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 قبولم نداشت انوشیاعتماد نبودم من ؟ نبودم ، ک مورد

 رو پر اب کرد و گفت ي، کتر ییسمت ظرفشو رفت

 کنهیو ارومت م يکه دوست دار يهرکار ایاستراحت کن  ای ریدوش بگ ایتا اب بجوشه -

 و زمزمه کردم خواستشنیدوش فکر کردم که دلم واقعا م به

 من لباس ندارم-

 کرد یزندگ شهیلباس هم م یهم گفته بودم لباس ندارم و گفته بود ب شبید

 سرتاپام رو نگاه کرد بارنیا برگشت

 لبخند هم نگاه کرد با

 رفته بود کششون رو باز کنم ادمیکه شب  ییکتان و موها هیبود و  شرتیت هیمنِ سرتا پا ،  نیا کل

 گفت

 بکن یامتحان هی ی، ول خورهیات م قهیو نه به سل شهیفقط نه دخترونه است نه اندازه ات م ادهیلباس ز-

 برم خو شهینم-

 حرفم نیب اومد

 یتو خونه مون-

 من ؟ کردمیم کاریبرم اونجا چ ذاشتینم انوشیخونه کرد ؟ اگر ک نیا یمن و چرا راه الله

 ؟ شبیاز د یتو چرا مات پکیا-

بودم که اومدم ، که پا گذاشتم تو خونه اش  مدهیخونه و تازه فه نیو مات شده بودم من ، اومده بودم تو ا شیک

که قبل تر ها به خودم اعتراف کرده بودم  يبا مرد يهم فراتر ، نامزد دی، شا هیامزدن نیا ستین ییاشنا نی، که ا

 محمد جواده هیشب

 دهنم و قورت دادم و گفتم اب

 رمیدوش بگ رمیم-

 رونیب دمیبشه تن کنم رو از کمدش کش دیکه فکر کردم شا يمردونه و شلوار رهنیپ نیاتاقش و اول يتو رفتم

 بشه شهیم ی، بذار هرچ هی، منکه اعتراف کرده بودم دوست داشتن نجایاومده بودم ا منکه

سال و  کی نیا يرو گرفتم ، به تمام اتفاقا انوشیک يرو زدم و بو انوشیک يشامپو. که گرفتم اروم شدم  دوش

 بعد از جدا شدن از محمد جواد دوباره ازدواج کرده بودم ؟ میسال و ن کیفکر کردم ،  يخورده ا
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بعد از محمد جواد همه  کردیکه فکر م یبود که بعد از محمد جواد افسرده شده بود ؟ همون من یهمون من نیا

 ؟ شهیتموم م یچ

 ؟ رمیگیدارم دوش م یخال مهیخونه ن نیحمام ا يچرا تموم نشدم من ؟ چرا تو پس

 انوشیک يسمت لباسا رفتم

 رو بو کردم راهنشیپ

تارو پود پارچه گم شده باشه و با  يعطر البه ال دیشا دمینفس کش ی، چند بار طوالن دادیعطرش رو نم يبو

 هام رو پر کنه هیدوباره ر دنمینفس کش

 نشد اما

 لباساش دادیم ندهیشو عیما يبو

 ؟ کردنیخودم م يبا لباسها یلباسها چه فرق نیعطرش نبود ا اگر

 خودم رو دوباره تنم کردم يلباسا

 کردیمحبوب من و گوش م يدوالیداشت و انوشیاومدم ک رونیحمام که ب از

 کردم برگشت سمتم و با لبخند نگام کرد سالم

 کننیبودم لبخند هاش ارومم م دهیفهم شبید از

 گفت

 صبحانه يبرا ایسشوار تو اتاقمِ ، موهات و خشک کن و ب-

 کانتر زوم شد يرو نگاهم

 میکردیاضافه م دهایخر ستیبه ل دیرو هم با وانیل...  السیگ ياون نسکافه داغ تو يرفت برا دلم

 يزیشدن چ دهیبا کش یول دیچقدر طول کش دیچسبیم دینگاهم به اون نسکافه که بعد از حمام شد دونمینم

 موهام به خودم اومدم يرو

 کردیمردونه م راهنیاون پ يبه گم شدن تو بیرو ترغ مییایکه حس بو يخودم بود ، با عطر انوشیک

 باالتر دمیکش یرو کم نگاهم

 ...، با حوله  کردیداشت با لبخند موهام رو خشک م انوشیک

 حوله و گفتم يرو گذاشتم رو دستم

 تونمیخودم م-
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 اورد و گفت نییپا دیکشیرو همونطورکه به موهام م حوله

 با حوله شهیخشک نم نیاز ا شتری، ب هیکاف-

 یصندل ي، نشستم رو ستخوایرو م انایک یعروس کینه ، دلم نسکافه داغ و ک اینبود موهام خشک باشن  مهم

 . . .عاشقونه است  یلیخ گفتیشدم که محمد جواد م يبلند و مشغول خوردن وعده ا هیپا

 که تموم شد گفتم صبحانه

 کم کم ممکنه الله نگران شه. خونه ام  رمیم گهیمن د. خوب بود  یلیخ یمرس-

 نگفت يزیکرد و چ نگام

مانتوم رو  ينم دارم ، داشتم دکمه ها يموها يو مانتو و شالم رو برداشتم ، شالم رو انداختم رو زیسمت او رفتم

 دمیرو کنارم د انوشیکه ک بستمیم

 کرد زمزمه

 شه؟یکه اخرش به ما ختم م میخونه دار هیمگه نگفتم -

 و مزه نسکافه غرق شدم ، نیدارچ يخلسه با بو هی يحرف بزنم که تو خواستم

 شونه ام ينم دارم سر داد رو يموها ينوارش گونه شالم رو از رو دستش

 دیاومدم نگاهش رو زوم نگاهم کرد و زمزمه وار پرس رونیاون خلسه که ب از

 ؟ یخودت کن یرام و اهل نطوریدل من و ا نیا یچطور تونست... ؟  یچطور تونست-

 باز کردم و گفتم لب

 ...من -

 انوشیخلسه ها من رو همراه ک نیا نباریا... زهم دچارش شدم گم شد که با يخلسه ا يمن گفتن تو نیا

 کاناپه خونه يکشوندن رو

شدن ، شدن  یکی، شدن  تیخلسه نشدن ، شدن ارامش ، شدن محرم گهیخلسه ها د نیا یشد ول یچ دمینفهم

 اومد یکه اخر خونه مون م ییهمون ما

 انوشیاونم با ک... بود که ممکن بود بهش فکر کنم  يزیچ نیشدن اخر یکی نیا

با نگاهش به من بود و با اجازه گرفتن از نگاهم ، قبل از  انوشیک يتمام کارها... شد ، با خواسته من شد  یول

تا وقت داشته باشم و فکر کنم و اگر نخواستم نه  دادیوبزرگ انقدر بهم وقت م کیکوچ يفرو بردنم تو خلسه ها
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چون خواست و خواستم ، چون اراده کرد و اراده .. و من وقتش رو داشتم و نه رو نگفتم ...  ارمیبون برو به ز

 ... دمیو الزم د دیکردم ، چون الزم د

 انوشَــمیبه اخر اسمش ، چون شده بود ک زدمیم تیاسم مالک گهید چون

... 

و من هم دوباره لباسهام رو تن  رهیبگ عیدوش سر هیرفت  انوشیک میکامل از خلسه خارج شد نکهیاز ا بعد

 میکن دیخودمون خر ي، که برا رونیب میکردم تا بر

 خودمون جا بدم يبرا دهامونیخر نیهم ب وانیبود که ل ادمی

 کیش یساعت فروش هیو وارد  دیدستم و کش انوشیها بودم که ک نیتریپاساژ ، در حال نگاه کردن به و میرفت

 میشد

 کرد و گفت نگاهم

نظرت ...  یکنیبندازم و دستبند که حرفش و نزن و حلقه رو هم تو قبول نم ریکه من عمرا زنج ییاونجا از-

 ؟ هیدرباره ساعت چ

به نشونه مثبت  ي؟ سر شناختنیم ی، زن رو با چ شناسنیم شیسی، قبال گفته بود مرد رو با ساعت سو ساعت

 تکون دادم

،  میزد رونیو از مغازه ب میداد تیرضا یبه رنگ مس یسیست ساعت سو هیساعت به  یکل دنیبعد از د باالخره

 خودم ، يخدا يو بعد قامت گرفتن جلو خواستیخسته بودم و دلم دوش و غسل م

که کم از حس حلقه انداختن بعد  یجعبه ساعت رو باز کرد ، ساعت رو با حس انوشیک میکه نشست نیماش يتو

 دیم و دستم رو بوسدست ياز بله گفتن نداشت انداخت تو

 خودش رو هم انداخت و گفت ساعت

 ارمیتا عمر دارم از دستم درش نم-

 ؟ تا اخر عمر ؟ یمچم انداختم ، من چ يبه ساعت تو ینگاه

 کجاست ؟ يمقصد بعد دیکه پرس انوشیک

 کلمه گفتم هی

 خسته ام-

 ول خودش ماق هی،  انوشیبه پنت هاوس ک دنیاز گفتن خونه و بعد رس دمیکرد ، ترس نگام
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 گفت

 يالله و فردا جواب سالمم رو هم ند شیبذارمت پ ترسمیم-

 ...اش طعنه بود  طعنه

 کردم زمزمه

 متعهدم کسالهینامه  غهیمن به اون ص-

 دیلب دوسه بار تکرار کرد و بعد پرس ریرو ز کسالهی

 مامان ؟ شیپ میبر یک-

گوشه  کیسرد که  افهیکه اون روز شاهدش بود ؟ اون ق یشد ، مادر ؟ همون سیعرق سرد خ کیپشتم از  رهیت

 کلمه گفته بود طاها ؟ کینشسته بود ، که بچه هاش افتاده بودن به جون هم و اون فقط 

 ؟ انوشیک ای دهیمادرش طاها رو نجات م شیتو ات فتنیب انوشیروز طاها و ک هیبودم اگر  دهیخودم پرس از

 گفتم

 هییاشنا نیفعال ا-

 بود دهیپرس

 ؟ پکیا یی؟ اشنا ییاشنا-

 بود ییواقعا اشنا... امروز با اون  من

 انوشیک خوامیوقت م-

 کرد و زمزمه کرد نگام

 فقط بگو يهر وقت اماده بود-

 اماده بود ، اماده تر از من خودش

 گفتم

 میبر-

 دیپرس

 ؟ رمیبرات بگ يالزم ندار يزیچ-

 به نشونه نه تکون دادم يسر

 دیپرس میدیخونه که رس کینزد
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 ؟ يات کنم و به چه بهونه ا ادهیکجا پ نباریا-

 شده بود که از دست خودمم در رفته بود ادیانقدر ز ابونیشدنهام سرکوچه و خ ادهیپ امار

 گفتم

 ییجلو در خونه به بهونه اشنا-

 نیا هی، پا کردمیاش رو خوب بنا م هیپا نباریا دیمورد رو از من نداشت ، شا هی نیکرد ولبخند زد ، انتظار ا نگام

 ریز می؟ که بر شدیم... ساله و بعد که کامل شناختمش اگر شد  هی ينامزد هی کردمیرو م ییاشنا نیرو ، ا ییاشنا

 سقف ؟ هی

 به خونه میدیرس

 شدم ادهیپ نیماش از

 رو زدم زنگ

 الله اومد يصدا

 بله ؟-

 الله در و باز کن-

 مکه ؟ یحاج یحاج یبه به عروس خانوم ، رفت-

 در و باز کن-

 يکه تا حاال توش بود ییبرو همونجا-

 اف اف زدم و گفتم هی یاروم يانگشت ضربه ها با

 نجاستیا بایشک يباز کن الله زشته اقا-

 شد يکردم صداش خنده ا حس

 ؟ حاال ؟ گهیبا اقا د بای، شک ـــــــــــــبایشک ي؟ که اقا بایشک ياقا-

 گفت يخنده ا يشد و بعد با صدا کیبهم نزد انوشیعطر ک میمال يبو

 دیالله خانوم در و باز کن-

 تو دیی؟ بفرما دیینجای، سالم حال شما ؟ شما هم ا بایشک ياه اقا-

 باز شد در

 دیپرس انوشیک
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 تو ؟ امیمنم ب-

 و نگاش کردم برگشتم

 الله اومد يصدا

 باال دییایب دیمادر زن سالم اومد ياگر برا-

 عد گفتو ب دیصدا خند یب انوشیک

 فکر کردم من ؟ ی، با خودم چ میاریبا خودمون ب میهم نگرفت یشکالت ینیریش هیالاقل -

 کنمی، من با الله حلش م يبرو خونه خسته ا-

 الله اومد يصدا بازم

 در و ببندم امیباال ب دییاینم-

 سوپر مارکت زوم شد و گفت يکوچه گشت و رو يتو انوشیک نگاه

 امیم يا قهیدق هیمن -

 و با دوتا بسته کاکائو برگشت و گفت يسوپر يرفت تو انوشیدر و ک يموندم جلو من

 میبر-

خونه ام از اون خونه زده  يتو انوشیک دنیرو داده بود ؟ من به خاطر د یاومد خونه ؟ الله هم اوک یم داشت

 داخل کردیو حاال الله دعوتش م رونیبودم ب

 میسوار اسانسور شد باهم

 اسانسور رو نگاه کرد و گفت انوشیک

 که نداره ؟ نیدورب-

 میتکون دادم و وارد اسانسور شد يسر

 دستم رو گرفت و گفت انوشیکه بسته شد دست ک در

 ؟ یخوب-

 به عالمت مثبت تکون دادم يسر

 کرد زمزمه

 سقف اسانسور هم دور از ذهن بود و حاال ریبودن کنارت ز يروز هی-

 نییرو انداختم پا سرم
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 شستش پوست دستم رو نوازش داد انگشت

 نبود یپنجم راه قهیط تا

 اون عطر انگار قرار بود من و بکشه يبو دنیگرما و عطش بلع نیا یول

 يبه خونه ، الله شکالت ها رو گرفت و گفت که انتظار سکه داشته و بعد نهار خوشمزه ا میدیرس باالخره

 خونه اش کرد یرو راه انوشیبهمون داد و بعد از نهار هم ک

 که رفت الله نگام کرد و گفت انوشیک

 ، يبه به عروس خانوم ، رنگ و روت باز شده ، چه بهت ساخته شوهر دار-

 ؟ گفتیم يشوهر دار يها تیکرده بودم که الله داشت از مز يرییچه تغ شبی، از د کردمینگاش م داشتم

 دیگذشت و الله پرس یکم

 ؟ بایشک يکه اقا-

 چرا نه ؟-

 چرا نه ؟ پرسهیمونده خونه اش و م شب و-

 خونمینماز م رمیالله من م-

اومده مشاوره  رتیاز دکتر زنان ، اونوقت تو دکتر مفت گ رنیگیمشاوره م دنی، ملت پول م نمیبب نجایا نیبش-

 ؟ يریگینم

 مشاوره الزم ندارم-

منم  دیخجالت نکش ، تازه نامزد کرد ییخوایمشاوره م ی، ول يرفته بود که شما خودت وارد ادمیالبته اره خب -

 به خودم بگو دیلنگیکار م يهم ول کنن ، هر جا شیپ دینامزدا رو نبا نیا دونمیکه م

 مینبود یکنیکه فکر م يما اصن اونطور-

 ؟ یکنیمن و خاله م ی، خب ک دونمیم–

 ازم گرفتینشسته بود داشت اعتراف م نمیا دمیکشیخنده ام گرفته بود هم خجالت م هم

 گفتم یعصب

 یکه شما خاله بش میما با هم نبود-

 ينه فکر ی، نه قرص میباهم بود انوشیهو خشکم زد ، من و ک هی، خاله ؟ باهم ؟  دمیخودم پرس از

 کردم زمزمه
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 نبود ادمیالله من ، ... الله  يوا... الله من -

 دیپرس الیخیب الله

 ؟ یچ-

 گفتم مات

 بدبخت شدم-

 باشه گفت دهیانگار که تازه فهم الله

 ؟ يزیچ يریراه جلوگ یچیتو ه یعنی-

 بود گفتم دهیکه ته کش يانرژ با

 تو اون خونه ؟ يمن وفرستاد يدیتو به چه ام-

 يکرد یسال زندگ 5تو  نکهیا دیبه ام-

 بودم مشاور داشتم اونوقت االن يدوماه نامزد کیسال الاقل نزد 5من قبل اون -

 وار ادامه دادم زمزمه

 يوا-

 مغموم گفت یلیقبل توش نبود و خ ياز انرژ يخبر گهیکه د ییهم با صدا الله

 شمیخاله م-

 ام رو از رو تاج تخت برداشتم هیاتاقم باز شد ، تک در

 یو راه درست رو به من ب دادی، مشاوره م کردیبود ، گندام و جمع م میحام شهیکه هم یبود ، الله ، همون الله

 دادیم ادیتجربه 

 دیپرس

 ؟ يبخور ییخوایم نمشام ه-

 کردم زمزمه

 نجایا ادیصبح م-

 رونیب میدنبالمون بر ایب دیجاو زنمیغلط کرده زنگ م-

 زدم لبخند
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 پلمهیرو نه تنها به خونه اش که به دلش هم راه داده بود ، دکتر بود و با د یبود ، دکتر بود و سوپرمارکت دکتر

، من دکتر نبودم و عمرا به  يخواستگار يتو خونه برا دادمیاه مر پلمهینامزد کرده بود ، من دکتر نبودم و عمرا د

، اگر الله بودم االن خوشبخت بودم ، االن دلم خوش  ودم، من دکتر نبودم ، الله نب کردمیفکر م سانسیل ریز

که راه داده  يمرد ی، دلم خوش بود به دخلوش پینه ت افهیداشت نه ق یکه نه پول انچنان يبود به لبخند مرد

 ممیبودم به حر

 دونستیهم نم نمی، پدر جن دونستی، خانواده ام نم گرفتیوجودم داشت شکل م يتو نیجن هیالله نبودم و  من

، 

 رو نگاه کردم و گفتم الله

 انوشیک دیشا شدمیوباردار م شدیتو حل نم یاروژانس يکه اون گند و باال اوردم با روش ها یاگر اون روز اول-

اخرش  یول...  شدمیم ابونیخ هیو باز هم اواره  خوردمیم دهیچند تا کش دیبه خانواده ام بگم ، شا کردیمجبورم م

و من مادر و  يشدیبار تو خاله م هی، کاش اون  نافتاد یاتفاقات نم هیبق گهیو د کردمیازدواج م انوشیبا ک

 پدر انوشیک

 سمتم اومد

 دمیکردم و نال بغض

بفهمه  ایلیالله ، ا رمیمینکنم م دای، مقصر پ کنمینم دایمقصر پ کنمیفکر م یسرجات ، الله هرچ سای، وا ایالله ن-

خواستم  دنامیکش شیالله من خواستم ، من همه همه اش رو خواستم ، من با پس زدنا و پ ي، وا شمیتموم م

ردم ، الله من کردم ، به خدا رو هم بدبخت ک انوشیراش دادم ، من ک ممیباهام باشه ، من خودم به حر انوشیک

بگم ؟  یکنم ، به باباش چ کاریبچه چ نی، من با ا شهینم دای، مقصر چرا پ شهینم دایپ گردمیمن کردم ، دارم م

 کن الله دایماجراها پ نیدونه مقصر تو ا هیتو چشم خانواده ام نگا کنم ؟  يدیبگم ؟ به چه ام یچ ایلیبه ا

 ، و ادامه دادم دیشدم تو بغل الله ، چنگ زدم به لباسش و بغضم ترک دهیکش

، مقصر رو  رونیب رمیهمه م ی، از زندگ رمیم کنمیکن بعد من گورم و گم م دایدونه ، پ هیدونه مقصر فقط  هی-

که ضمانتم و کرد ، من  ییایلیکرد ، ا يکه در حقم پدر ییایلی، ا ایلی، فقط ا ایلیجز ا دمینم یشکیهم نشون ه

 اون رو هم خراب کردم یحت

 پشتم و اروم ماساژ داد و گفت الله

 اروم باش پکی، ا شهیدرست م شهیتموم م-
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 کنم ؟ کاریشوهرشو بخواد من چ...  ادیب خوادیفردا م-

 رونیب کنمی، از خونه پرتش م ادیبذار ب-

 من ، دوسش دارم... الله ... الله چطور بهش بگم من -

سال ول نکرد به امون خدا ؟ االن غلط کرده  هی، مگه شوهرش و  رونیب یرفتیم یزندگ نیاز ا یو که داشتت-

 يبخوادش ، تو جمعش کرد

اون شد مستقل ، شد  یاز محمد جواد ول هیسا هی شهیم میتو زندگ کردمیفکر م نکهیالله من دوسش دارم ، با ا-

 نشد ؟ يچرا تکرار... نشد  يتکرار... هم خاص شد خودش ، اغوشش خاص شد عطرش خاص شد بوسه هاش 

 اروم باش پکیا-

 زدم سکسکه

 سکسه بازم

سکسکه ام ، بچه  شدیقطع شدن سکسکه ام ، قطع نم دیبه ام دادیبا ارامش همچنان داشت پشتم و ماساژ م الله

 تیمالک میم هیمن با  يکنم ؟ بچه ام ، برا کارشیچ خواستمیام و من م

 و با ابقند و قرص برگشت نییرفت پا شهینه سکسکه ام قطع م شمینه اروم م دیکه د الله

 گفتم

 نشده دای، خاطراتم تموم نشده ، مقصر داستانم پ شهی، خوابم نکن الله ، فردا سه روزم تموم م خورمینم-

 بخورش-

 سکسه زدم و گفتم بازم

 خونه ادیبخوابم ، فردا م خوامینم-

 بخور نی، ا شهیتموم م یچ ، فردا همه ستین يزیباشه چ-

 و ابقند و به خوردم داد و کمکم کرد دراز بکشم رو تخت قرص

 گفتم

 دمینفهم نیگند زدم ، چرا قبل ا دمیمن دو روزه فهم-

 اروم شیه-

 يوا... ،مامان ،بابا  ایلیبچه ام ،ا-

 اروم باش-
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 شد نیکرد ،پلکهام سنگ نوازشم

 کردم زمزمه

 بخوابم خوامینم-

 شد اهیس امیدن

 بچه صدام کرد هی هی دمید

 شمعدان تک شاخه از عاج داد دستم هی

 گفت

 شماست يبرا نیا-

 رو گرفتم ، شمعدان

 صدام کرد یکی دوباره

 سمت صدا برگشتم

 بره رو نشون داد و گفت هی

 همراهته يبرا نیا-

 ؟ هیهمراهم ک دمیپرس

 صدا بازم گفت رهیمیشد و حس کردم داره م ضیمر بره

 ...مراهته ه يبرا نیا-

 شدم داریخواب ب از

 بودم ، ارومِ اروم ، انگارکه هنوز هم اثر ارامبخش الله تو تنم باشه اروم

 گشتمیاراده با نگاهم دنبال شمعدان و بره م یب

 رو جمع کردم تو بغلم پاهام

 به تنم خوردیسوز سرد از طرف پنجره م هی

 دور خودم دمیچیرو پ پتو

 ؟ شدیم یچ رشونیو بره تعب شمعدان

 خوابم رو نگاه کردم ریرو برداشتم و تعب میگوش

 فرزند:عاج  شمعدان
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 دونستمیخواب من ؟ من که م فروختیکهنه م خبر

 رو نگاه کردم بره

 ی، خوشبخت ی، تسل يدلدار

 تر رو نگاه کردم ، بره در حال مرگ غم و اندون نییپا یکم

 هست و هم غم واندوه يکه توش هم شاد هیریچه تعب نیا

 بود ؟ یمن ک همراه

 زد به تاج تخت هیباز هم تک سرم

 ام قطع شده بود سکسکه

 رو جمع کردم تو بغلم پاهام

 گشتمیدنبال مقصر م دیهم با باز

 روزش بود نیبچه فردا اخر نیا

 کردمیبچه الوده م هیدستم رو به خون ...  ایو  موندیم ای-

 هم يرو گذاشتم رو پلکهام

 هم رفتم تو گذشته باز

 بهم زنگ زد انوشیک میباهم بود نکهیهفته بعد از اون ا هی

که توش رفته بودم برام لذت  ياون کاناپه ،خلسه ا يرو نکهیبه جبران گناه ا دی، شا کردمیازش فرار م داشتم

 شهیو نم خوامینم کردمیخود گناه بود که من خواستم و شد ، که فکر م نیا دیشا... بود  یبخش و دوست داشتن

 نیا رهیکه ذخ يو عطرش ، عطر انوشیاز ک يهفته دور کیاال خواستن و شدن حاصلش شده بود و ح... 

 هم داشتم رهیکاش ذخ... دلتنگش بودم  بیروزهام نکرده بودم و عج

پشت  یمصمم ي،خواب الود جواب دادم و صدا 6 يها کینزد... زود  یلیصبح بود خ... رو نگاه کردم  ساعت

 خط گفت

 دم در باش گهید قهیپنج دق-

 شهیروز نم 8روز نبودنت  7 یعنی...نه نباشه  یعنیحرف  نیا

 به دست و صورتم زدم و انقدر سروصدا کردم تا الله هم بلند شد یاب
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ساله نبود  یزن س ی؟ ول یساله و لباس خرس یبود ، زن س دهیپوش یپف داشتند و لباس خواب خرس چشمهاش

 هم کمتر بود یکم ایساله  18ساله بودم و اون دختر  70 رزنیکه ، من پ

 دیپرس

 ؟ یکنیم کاریچ ياول صبح دار-

 دم درِ انوشیک-

 بازش کامل باز شد ساعت رو چک کرد و گفت مهین يچشمها

 هیبنیداره خواب هفت پادشاه رو م انوشیبرو بابا ، االن ک-

 بنداز رونیبه ب ینگاه هیخب از پنجره -

 دنبال کار ؟ دونیسر م رهیتو ، داره م يدار يچه شوهر يوا-

 به من کرد و گفت یکردم و نگاه نگاش

 يروح شد نهویبزن ع يزیچ يرژگونه ا يرژ هی-

 و بعد ادامه داد دیکش يبلند ازهیخم وسطش

 ادیمن خوابم م... است  ونهیشوهرت د نیا -

رژگونه اش که  زیاون تجو يبرا یوسط گفتن کلمات و جمالت ، حت دناشیکش ازهیخم يام گرفته بود برا خنده

از  شتریکم زدم ، موهام رو هم دوباره شونه کردم ،ب یلیبه جمالت قبل و بعدش نداشت ،رژگونه رو خ یربط چیه

 ییزنگ نزده بود که بگه کجا انوشیشده بود اما ک قهیدق 5

 رو داد دستم و گفت يشده ا چیشدم که برم الله صدام کرد و جعبه کادو پ بلند

 شوهرته يکادو پاگشا-

 بود یدوست داشتن بیعج... هم  انوشیبه اسم ک بستیکه م يشوهر نیا

 کرد و بعد گفت نگام

 به شوهرتم بگو اصل فرانسه است ؟...  دی؟ نصفش کن یخواستیتو هم پاگشا م-

 رونیگفتم و تشکر کردم و رفتم ب يبود که اصل فرانسه هم بود ؟ باشه ا یچ نیا

 بود کیمرد کوچ نیا يبرا یلیاحسان که هنوز هم خ دیو باز هم پرا انوشیک

 هام کردم هیبود که کل عطرش رو مهمون ر نیکه کردم ا يکار نیو اول نیماش يتو نشستم
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شسته بود و حس تن ن نیبه ا يعطر جور ناجور نیداره ، و ا ییبو هی یهر تن يرو يبودم که هر عطر دهیشن

 من رو هم بدعادت کرده بود ییایبو

 جمله گفت هی يتو انوشیک

 بام میریم-

نرسه ،کاش  رانیکه گفت کاش پاشون به ا یانوشیو ک انوشیبار با ک نیاون اول ادی... اون خاطره محو افتادم  ادی

 رنیبم

که  ییتنم نشسته بود و سرما يکه تو یبام خلوت بود و با رخوت... زود  یلیخ... به بام ، صبح زود  میدیرس

 بام اومدن انقدرها هم خوب نخواهد بود نیفکر کردم ا داشتیاستخوناهم رو هم به لرز وام

 کنن دایپ يخودشون سنگر يبغلم برا ریدستهام ز دادیبغلم بود و اجازه نم يرو نگاه کردم ، کادو هنوز تو دستم

اما اخرش کادو رو گرفتم ... بزنم  یدرباره کادو حرف کردمینماومد و جرئت  یخوش اخالق به نظر نم انوشیک

 سمتش و گفتم

 پاگشاته ، الله گفت بهت بگم اصل فرانسه است يبرا-

 هاش و گفت هیفرستاد به ر ژنیاکس یکل قیعم یکرد و با دم نگام

 يریدر م کنمی، ولت که م يسر یلی، خ یمونیم یتو مث ماه-

 کار داش-

 اروم گفت یلیحرفم خ وسط

 میوقت به هم دروغ نگ چیه ایب-

 دستم انداخت و گفت يتو يبه کادو یکردم ، لبخند زد و نگاه نگاش

 مینیمادر زن رو باز کن بب يکادو-

 کادو توئه-

 میبه بعد من و تو هم ندار نیاز ا-

 گفتمیوجود ، نه م نیبودم اگر به ا وانهی، د کردیزدم ، داشت نگام م لبخند

به ...  قی، عم دمیشونه هام ، نفس کش ينشست رو انوشیک يکه کت خوش بو کردمیتم باز مرو داش کادو

 ...کت جامونده بود گرم شدم  يتنش که تو يگرما

 رو که باز کردم لبخند نشست گوشه لبم کادو
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 دسته دار وانیل-

 به گفتن الله نبود يازین میدیدیم وانهایل ریفرانسه رو ز نی، مد ا دیگفت و بعد خند انوشیبود که ک يجمله ا کل

 ، گفت انوشیک يبزنه به بازو هیزد به بازوم و باعث شد سرم تک هیاز پشتم گذشت و تک انوشیدست ک کی

 کنهیم يبا بهشت برابر تشی، خونه من االن قم یتو هم که هست...  میدار شد وانیل-

 دمیش نشده بودم ، پرسموهاش بود که تا حاال متوجه ونیم دیکردم ، دوسه تا تار سف نگاش

 ؟ هیخونه ات چرا خال-

 نبود و پول هم زهیوقت نبود انگ-

 ؟ وانیتخت و چند تا دونه ل کی يبود و پول نداشت برا دهیهاوس خر پنت

 که کردم گفت نگاهش

 خونه دادم به طاها يهمه لوازم خونه ام رو رو-

 چرا ؟-

 ادیم ادشیهم  شیاقتیل یب... منه  يکه اون خونه برا شهیم ياور ادیاون خونه قدم بذاره بهش  يطاها هر جا-

 خونه ارزونتر هیاگه -

 سمت خودش و گفت دیکش شتریو ب من

شدن حسابام و  یخال متیبه ق یبهتر از اون اپارتمانم که دست طاها بود ، حت یلی، خ بودیم نیبهتر دیبا-

 شدیم خوب یلیخ دیجون کنده بودم ، با دنشیخر يکه برا ینیفروختن ماش

 شما مردها چرا انقدر سخته ؟ دنیفهم-

 فهممی، ترسهات رو نم فهممی، فرارهات رو نم فهممیمن هم تو رو نم...  دیستیچون مرد ن-

 و بعد زمزمه کرد دیبازوم لغز يارامش بخش رو دستش

 یچیه چینترس ،از ه يتا من و دار-

 میدیرس نجایشد که به ا یچ دونمیفقط نم-

،دوست دارم حرفام رو به تو بگم ، دوست دارم  رونیدوست دارم با تو برم ب دمی، به خودم اومدم و د دونمینم-

 حس نیا هیدوست داشتن یول...  هیاسمش چ دونمیحرفات رو من بشنوم ،هنوز هم نم

 زدم و گفتم لبخند

 ادیروز اول تو دانشگاه فکر کردم از من خوشت نم-
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 يجمله بچه بود هی، تو  یدانشگاه شیهم پ ای یبخون یکارشناس کردمیر مبهم ، فک يروز اول زل زده بود-

 زدم و گفتم لبخند

 شهیباشه خوب م ياریع لتیکه فام کردمیفکر م-

 ؟ رمردامیپ هیمن شب-

 به موهاش کردم و گفتم يا اشاره

 یپدربزرگ دوست داشتن هی یشی، کم کم م يکه دار دیسف يچند تار مو-

 نشونه ثروته گفتنیها م یمیقد-

 ثروتمندن ایپس کل دن-

 شونه اش و گفتم يرفت رو سرم

 مونهیمثل خواب م-

 من هم يبرا-

 دمیوار پرس زمزمه

 ؟ نجایچرا ا-

 رستورانها بهت بدهکارم نیاز ا یکی يصبحانه تو هیچون -

کرده بودم  ، خواسته بود صبحانه بده و من فکر کننیکردم ، قبال گفته بود روانشناسها مفت کار نم نگاش

 عاشقانه است یلیخ يصبحانه دونفر

 تکون دادم و گفتم يسر

 صبحانه میبر-

که صبحانه خوردن با  دمیو اب پرتقال دادو من فهم مرویسفارش ن انوشی، ک میاز رستورانها شد یکی وارد

 عاشقانه تره یلیخ انوشیک

 زنگ زد و گفت که اومده دنبالم انوشیدانشگاه بودم ک یوقت هیروز بعد از اون قض چند

 مون... خونه  میشام بر يبهش و بعد برا میبد میریو نهار مادر زن رو هم بگ مینهار بخور هی،  رونیب میبر گفت

که مربوط  ییها تیکال تمام اسم مالک... َ م رو هم دوست داشتم  انوشیدوست داشتم ، ک دایمون رو جد خونه

 ...م رو دوست داشت شدیم انوشیبه ک

 کلمه گفتم هی تو
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 باشه-

 گفت

 منتظرتم رونیمن ب-

 دانشگاه رونیب رفتم

 پر رنگ یصورت يبا خط ها دیچهارخونه سف راهنیبود و پ دهیپوش یمشک نیج

 بشن ؟ یانقدر خواستن نیدارچ يو بو یو مشک یو صورت دیسف کردیفکرش و م یک

 گرفتم لیسالم گرم تحو هیلبخند و  هیکردم و  سالم

 گفتم

 ؟ يدیلباس گرم چرا نپوش-

 لبخند گفت با

 شمیگرم م یتو که هست-

 کت اومده بود دنبالم ؟ یمن ب يگرما دیماه به ام ياوائل د يسرما تو

 نکردم داشیاحسان گشتم که پ دیپرا دنبال

 گشت و گزار نگاهم شد و گفت متوجه

 پکیو خراب کردم ا نی،ماش میامروز و مهمون اژانس-

 شلوغ رو به رو انداختم و گفتم مهیروئه ن ادیبه پ ینگاه

 ؟ میشیخسته م میبر ادهیبه نظرت پ-

 رو رو نگاه کرد و گفت ادهیپ اونم

 میفهمیکه نم میتا امتحانش نکن-

 کردمیرو هم امتحان م نیا... بودن که بد جواب نداده بود  انوشیلبم ، امتحان با ک ينشست رو لبخند

کرد و تا بخوام عکس  کیکنارش شونه به شونه راه برم ، دستش پهلوم رو گرفت و به خودش نزد خواستم

 یکرد که گرم بود و دوست داشتن ینشون بدم دستم رو مهمون دست یالعمل

 کتریاز شونه به شونه نزد ی؟ و حاال کم گهیزمستون نه م يپناهگاه گرم تو هینزدم ، کدوم دست به  یحرف

 میبود
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 يباعث شد سرم رو از رو یکیگفتن  انیسالم ک يکه صدا میاز دانشگاه دور نشده بود شتریب قدم چند

 و رو به رو نگاه کنم رمیبگ ابونیسنگفرش خ

از  بایبودمش ، تقر دهیکه ند شدیم یماه کیکاملش ،  شیو ارا کیاتو شده و لباس ش يها يبود ، با چتر افرا

 قبل از اون یبودمش حت دهیند يزمان نامزد

 مسر تر از قبل دستم رو گرفت انوشی، دست ک رونیبکشم ب انوشیدستم رو از دست ک خواستم

 انوشیانگشت شست ک نباریبود و ا جهینت یباز هم تالشم ب یول رونیتالش کردم که دستم رو بکشم ب دوباره

 دستم حرکت کرد تا ارومم کنه ينوازش گونه رو

قفل شده  يدستها يرو دیلغز انوشیشد ، نگاهش از صورت ک انوشیمن و ک نیب يعاد ریغ زیهم متوجه چ افرا

افرا  یول... نبود  یعیطب ریدست به دست بودن که انقدر ها هم غ نیا...  میمون ، تازه عروس دوماد بود

 ؟ دونستیم...  دونستینم

 دستم متوقف نکرد ، يحرکت شست دستش رو رو یحت انوشیمات دستهامون رو نگاه کرد ، ک افرا

 ساکت شد يمنتظره ا رینگفت و به صورت غ يزیچ افرا

 صورت من ثابت موند يرو نگاهش

 خوادیمن و نم انوشیکه ک هیبود ،ک دهیبهتر از من ؟ و باز هم پرس خوادیرو م یک انوشیبود ، ک دهیها پرس قبلتر

 من زده بود به اسم خودش هیو با ر انوشیک... من نه بگه  انوشیانقدر اطرافش پره که به ک یعنی؟ 

 دیبود ، پرس انوششیدست ک يدست تو هیابنجا  حاال

 ؟ دیدانشگاه بود-

 خش برداشته بود یکم صداش

 میبود کشیکه نزد یجز دانشگاه میباش میخواستیکجا م... نه  ای دیشن دمیگفتم و نفهم يا بله

اب بعد از وضو اول  نکیدستهامون ، ساعتم رو ننداخته بودم ، چه خوب که کنار س يدوباره رفت رو نگاهش

 صبح جا گذاشته بودمش

 گفت انوشیک

 ؟ دیاریم فینهار شما هم تشر يرستوران برا میریم پکیمن و ا-

 دیتاکتمام کلماتش  يو رستوران و نهار بود ، رو پکیمن و ا يرو دشیافرا تعارف نزده ، تاک يبودم برا مطمئن

 دیارین فیبگه تشر خواستیگفت که انگار م دیق یب يرو طور دیاریم فیتشر یشما ول يرو یکرد حت
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 گفت افرا

 من... نه -

 دستهامون ينگاهش رو سرداد رو دوباره

 کرد زمزمه

 دیمن کار دارم ببخش-

 ؟ رفتیو نگاه من هم دنبالش ، از دانشگاه هم گذشت ، کجا داشت م رفت

 و من رو متوجه خودش کرد دیدستم رو کش انوشیک

 کردم زمزمه

 دیافرا د-

 و گفت دیخند

 نهیکه بب خواستمیمن هم م-

 در پنهون کردن لبخندش هم نداشت ، ینگاش کردم ، سع مات

 گفتم

 دوست دخترت بود... اون -

 دیپرس

؟ که کاناپه خونه ام  ییایکه سمت خوشخواب من نم یکنیفکر م ی؟ با خودت چ یکنیفکر م یتو درباره من چ-

به  می، افرا رو هم که راه دادم تو زندگ پکی؟ من تا حاال دوست دختر نداشتم ، نداشتم ا یکنیرو با انزجار نگاه م

 خوشخواب و کاناپه خونه ام هم بخوابه يتا حاال افرا تو خونه من قدم نذاشته که بخواد رو یول... خاطر تو بوده 

 کردم زمزمه

 من انوشیک-

 گفت

 یول رمیگی، روزه نم کنمیظلم هم نم خونمی،نماز نم بندمیپا اتیبه اخالق یکنیکه تو فکرم يزیمن برخالف چ-

 یشرف یحق الناس و ب یخودم ول يهم حسابش با خودمه و خدا نای، خوردن مشروب و ا خورمیمال حرام هم نم

 رهیگیمن با خدا قرار نم يحسابا يتو

 گفتم
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 انیک-

 اسم افرا رو هم نبردم... نگفتم  گهیرو د انیک... به انگشتام اومد که سکوت کردم  يفشار

...  چوندمیبود پ يسمت کاناپه اش نرفتم و خوشخواب رو هم به هربهونه ا گهیبود که به جز روز اول د دهیفهم

 بود دهیفهم

وا رفته بود از دانشگاه هم ... ات شده بود ته دلم نگران بودم ، افرا م... گرم نبودم ...  ادهیپ... رستوران  میرفت

 گذشته بود

 دهیاما انگار نه انگار که افرا ما رو د انوشیک

و از من  ارنیبرامون ب ییمویسفارش داد برامون سوپ قارچ هم خواست و بعد هم گفت که دلستر خنک ل نهار

 دیپرس

  ؟ ارمیب یساالد برات چ-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ، انگار که درباره خوشخواب و کاناپه اش حرف نزده دهیما رو دست به دست ند یکه دم دانشگاه کس انگار

 کردم زمزمه

 دونمینم-

 خودش و من ساالد اورد ، سس تند رو گذاشت کنارم و گفت يرفت و برا انوشیک

 می، غذامون و بخور ستین یادم مهم کنهیکه فکر م يزیبر خالفه چ یکنیکه بهش فکر م یاون-

 خونه مون میو بعد رفت میفرستاد کیالله رو هم با پ ي، غذا میرو خورد غذامون

 باز و بسته شدن در اتاق اومد يصدا

 بود با لبخند ارامش بخشو چادر نماز به سر الله

 دیپرس

 قرص هم نتونست خوابت کنه-

 کنهیخوابم م یچ یدونیخودت که م-
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درست کن ببر خونه اش ، تو  يزیچ هی ، پاشو براش نشیسرکوچه بوده تو ماش گفتیم دیسه روز شد ؟ جاو-

 خونه دینامه بر غهیبچه رو بهش بگو ارومش کن و بعد با ص هیارامش قض

 حرفاش زمزمه کردم ونیم

 شهیدرست م یالله همه چ-

 یکنیو م نکاریباهاش ا ينداره که تو دار یبه خدا اون گناه-

 خوبِ خوب...  شهیبخور و بعد هم برو سرکار ، منم امروز حالم خوب م دیبرو خونه تون صبحانه رو با جاو-

 یستیصبحونه اش رو خودش بلده درست کنه ، تو ظاهرا بلد ن دیجاو-

 من جاش بودم سه طالقه ات کرده بودم-

 و گفت دیخند

خدا چه  ي، ا يناز یخوشگل یگل نیزن به ا يبرا خوندمیده وعده نماز شکر م يبودم روز دیجاو يمن جا-

 بشر نیخوش شانسه ا

 دیبا جاو شدیباورم نم رفتیم رونیب دیبا جاو ییاشنا ياول که الله برا ياراده مهمون لبهام شد ،روزها یب لبخند

رو بعدها  نیخوب بود ، ا دیجاو یبا الله داره ، ول یاست مغازه داره ،چه صنم پلمهید دیجاو کردمیبسازه ، فکر م

نداره انسان که بود ، مهم نبود پولش از  یشغل انچنان نبودمهم نبود سواد نداره درك که داشت، مهم ...  دمیفهم

هم با داشتن الله کم  دیو خوشبخت هم شد ، و جاو دیرو فهم نهایو الله ا...دل بزرگ که داشت  رهیپارو باال نم

 يتو ياریو کم ب شیاز نوع الله ا یاشته باشزن مهربون و خوشگل و هنرمند د شهی، مگر م شیتو زندگ اوردینم

هستن  يادیز ينشد بچه ها گهیو اگر هم تا دو سه سال د میوقت دار گفتیم دیبچه هم جاو ي؟ برا تیندگز

و  ی، به خاطر خودخواه کردمیبچه رو نابود م نیمن داشتم ا... خانواده  هیداشتن  يکه چشم به در دوختن برا

شر چند  شهی، م ریو ناخ ریقدمش خ چهب نیا دونستمیچون ته دلم م کردمینابودش م... نه  یول... خودم  ینفهم

 یتا زندگ

 دیپرس الله

 ؟ ییخوایمسکن م-

 کردم و گفتم نگاهش

 نماز بخونم خوامیخوبم ، م-
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وش رو ت ینینکرده بود و معلوم نبود که جن يرییتغ چیشکمم که ه ياراده رفت رو یجام بلند شدم ، دستم ب از

 صیقابل تشخ یکه هنوز حت نمیحس کردم با رفتن دستم رو شکمم جن یول...  کنهیپناه داده و داره بزرگ م

 پسر اروم شد اینبود دختره 

 دلم گفتم يتو

دوتا ... دونه نه  هی؟  هیاز هم چ یزندگ هیاره ؟ قتل نفس ؟ مجازاتش چقدره ؟ مجازات پاشوندن  گهیقتله د خدا

تا گناه پاشوندن سه تا  خرمیرو به جون م نیمجازات ا نیخدا ؟ من ا مشونیباهم طاق بزن سه تا ،... نه ... 

 شونه هام تحمل نکنم ياز هم رو یزندگ

 رمیرو با چادر نماز و مشک خوش بوش جلو در جا گذاشتم و رفتم سمت حمام تا دوش بگ الله

 خواستیم ادیز یجهنم بودم و دلم خنک ي، تو  شتریب یاب سرد رو کم... گرم رو باز کردم  اب

 دوش ریز رفتم

 دیکم و لذت بخش اب لرز یلیخ یاز خنک تنم

 وجودم کم کم خنک شد جهنم

 بهتر بود یول... که خودم رو توش انداخته بودم  یجهنم نیا شدیکه نم بهشت

 ندیخوش ا یخنک نیگذشت تا بدنم عادت کرد به ا یکم

 هم يرو گذاشتم رو پلکهام

 ذهنم يهجوم اورد تو گذشته

برام  نیماش هیدانشگاه  رفتمیداشتم م یاواخرش ، حالم خوب نبود ، صبح وقت... بود  یروز بهمن ماه هی عصر

اسمش رو هم  یکه حت یکیش نیعقب ماش یصندل يو رو انوشیک دنید دیبودم به ام ستادهیبوق زده بود ، ا

 بودم دهیرو د انوشیمادر ک دونستمینم

 بودم جلو و سالم کرده بودم رفته

 بود دهیپزس

 ؟ رمیوقتتون رو بگ قهیچند دق تونمیم-

 بارهیزن م نیا ياز سرو رو تیخودم فکر کرده بودم اصالت و اشراف با

 بودم بله گفته

 جا به جا کرده بود نیماش يرو باز کرده بود و خودش رو تو در
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مادر به ارث برده بود  نیرو از ا شونییبایز انوشیو ک انایسبز رنگ ، ک شمیابر يبه سر داشت و روسر اهیس چادر

 خی يزن تکه ا نیا... زن نه  نیاز ا یول...  ایاز پدرشون  دیبودنشون رو شا یدوست داشتن نیو ا تیمی، اما صم

 بود دهیبهش ارث رس نز نیاز هم دیهم شا انوشیغرور ک یبود ، سرد و نچسب ، ول

 بود دهیپرس زن

 ؟ کیو ک يفنجان چا کیدعوتتون کنم به صرف  تونمیم-

 راه افتاده بود نیگفته بودم و ماش ي، بله ا زدیحرف م یرسم چقدر

 گفته بود انوشیبودن مادر ک دهیهم رس کهایها و ک يو چا میکه جا گرفته بود زهایم پشت

 بفهمه تونییهمخونه ا دیدر خونه تون و گفتم شا امینخواسم ب-

 یمرس-

 ؟ دیرفت شیبا پسر من تا کجا پ-

هم که رو ترش کردن ، انقدر سرد و  ایو چند تا لبخند  خواستیمقدمه م هیجمله  نینگاهش کردم ، ا مات

 ؟ يجد

 کردم زمزمه

 میمحرم شد-

 زد و گفت لبخند

عاشق  یعاشق شده ول کنهیاالن گرمه ، فکر م انوشی، ک دی، وابسته اش نش هینه گفتن کار سخت انوشیبه ک-

 کنهیو ولت م شهیبا منه ، سرد م ينشده همه اش از سرلجباز

 اش گفت گهینگاش کردم ، سرد تر از تمام کلمات د مات

 دارم يادیز يپسرم ارزوها يمن برا-

 ؟ سکوت کردم ستیزن مطلقه ن کی يبرا ییارزوهاش جا يبگه که تو خواستیم

 سکوت من منتظر نشد و گفت دنید يهم مزه کرد ، برا کشیرو خورد و از ک شییچا

به حرمت  دیلحظه رابطه تون رو با پسر من تموم کن نی، از هم تونییبرم ، خوشحال شدم از اشنا دیبا گهیمن د-

 مادر کی
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بلد  تی، اگر مادر کردمیخونه حسش م يمادر مادر بودن بلد نبود ، اگر بلد بود اون روز تو نیجام بلند شدم ، ا از

مادر از خواهر زاده اش  نیا تیبچه هاش و حما نیخونه شون شاهد اون بحث ها ب يکه تو يدختر افهیبود ق

 با دندون شکسته ينه خواهر زاده ا بودیم گشاگر مادر بود نگران پسر رو به مر... اورد  یم ادیبود رو به 

 نبود...  مادر

 زمزمه کردم یخداحافظ يجا به

 فرصت دارمسال  کیمن  انوشیامتحان کردن با ک يبرا-

 کرد نگاهم

 زد و گفت لبخند

پسر  ي، شما برا رهیاستفاده اش رو که کرد م انوشیک یول يسال فرصت دار کیو خام ، شما  یجوون یلیخ-

دختر مجرد و خانواده دار طراف  یبهش راحت تر بوده وگرنه کل یکه دسترس يباغ بدون حصار بود هیمن 

 کم دردسر بودنتون مونده يهست ، مطمئن باش با شما صرفا برا انوشیک

 زن احساس هم نداشت نی، ا دمیواضح شن یلیشکستن خودم رو خ يصدا

 کردم سکوت

 رحمانه ادامه داد یب

 دی، نگران نباش کنمیمن کمکتون م دیهم داشت یاگر مشکل مال-

 نیپول ، ا يدوست داشتن برا نینه ا... بود  عشق قیال انوشیهستم ؟ ک انوشیپول با ک يکرده بود برا فکر

 اقتهیکه پسرش چقدر با ل دونستیرو نم تیواقع نیمادر ا

 بغضم رو هم نتونستم پنهون کنم زمزمه کردم یکردم لبخند بزنم ، اما حت یسع

 دیرو مهمون من باش تونییو چا کیک-

پشخوان ،  يصندوق گذاشتم رو يرو دیکه با يزیاز چ شتریب یتامل رفتم سمت صندوق ، پول يذره ا بدون

 نشد میغرورم ترم

 ... زهیخودش بر يهق نزدم ، گذاشتم اروم برا ی، ول ختی، اشکم ر رونیشاپ زدم ب یکاف از

و بعد دوش ... هم  يکردم ، خود خور هیبغض کردم ، گر... زدم و قدم زدم ، اروم که نشدم رفتم خونه  قدم

 گرفتم

 زدمیحرف م انوشیبا ک دیبا
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 که گرفتم تماس

 رو قطع کردم یوگوش امیدنبالت و گفتم خودم م امیم گفت

هم کردم ،  یکم شیاوردم و ارا رونیکمد ب يلباسهام رو از تو نیو خوشگل تر نیرو باز کردم ، گرونتر کمدم

 رونیصورتم نباشه و بعد از خونه زدم ب ياز شکست اول صبحم تو يانقدر که اثر

 برم خونه اش خواستمیبار بود که خودم م نیاول

 دمیدر خونه اش رس يرنگ خونه ، تا جلو دیسف یرد شدم و با اسانسور دوست داشتن ینگهبان از

 در رو زدم باز نکرد زنگ

 در رو باز کردم دیکل با

 کردم صداش

 دمینشن یجواب

 ها رو گشتم اتاق

 نگاه کردم یرو هم حت حمام

 نبود انوشمیک

 گوشه خونه و کز کردم نشستم

 کنن ، سیاشکهام اجازه ندادم صورتم رو خ به

 زنگ زدم شیگوش به

 من تا به حال رد نداده بود ينداد ، عادت به رد دادن نداشت ، الاقل برا جواب

جواب  یکه تماسهام ب نهیا ادیم ادمیکه به  يزیچند بار پشت سرهم باهاش تماس گرفتم ، تنها چ ادینم ادمی

 موندن

که ممکن بود بگه دستگاه مشترك مورد نظر  یزن يصدا ياور ادیو هربار با  زدمیزنگ م شیترس به گوش با

 دیلرزیخاموش است تنم م

 گفتمیخودم م به

 ستیخوش خبر يخبر یب

نه  زدمیزنگ م انوشیانقدرها مهم نبود ، حاال من به ک گرید شیبعدها... خبربودم و بعد  یمحمد جواد هم ب از

 محمد جواد
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جواب  يو من تو شدندیم شیصندوق پست یجواب راه یاما تماسهام ب زدمیزنگ مبار  کیساعت  مین هر

 و سکوت کردمیگذاشتن سکوت م امیحرف زدن و پ يبرا یدرخواست صندوق پست

 باالخره برگشت انوشیگذشته بود که ک شتریب ایساعت  سه

بودند به  ختهیر شیدوست داشتن يو موها رونیبافتش زده بود ب لهیژ ریاز ز راهنشیطرف پ کیبود ،  شونیپر

 هم

 ، رو نگران گفتم انوشیجام بلند شدم و ک از

 مرتبشون کرد ی، چنگ زد به موهاش و کم نیزد و کنار در نشست رو زم یجون یب لبخند

 دمیسمتش و پرس رفتم

 ؟ انوشیک یخوب-

 دهی، انگارکه تا حاال من رو ند قیکرد ، دق نگام

رو  شدیم دهید شیدوست داشتن لهیژ قهیرو که از  راهنشیپ يو بعد تنها دکمه  دیکش یبافتش رو کم لهیژ قهی

 اش رو از تنش در اورد و انداختش کنار لهیحرکت ژ کی يباز کرد ، باز کردن دکمه ارومش نکرد و تو

 دمیپرس دوباره

 ؟ یخوب-

 کرد زمزمه

 خونه گرمه-

اش جا خشک کرده بودن رو به  قهیکه کنار شق ییبه عرق نشسته اش و چند تار مو یرفت سمت پشون دستم

 کردم تیباال هدا

 دمیپرس اروم

 يقرصات رو خورد-

 کرد و گفت نگام

 دونمینم-

 جا کنده شدم و رفتم سمت اشپزخونه ، قرصاش رو براش اوردم از

 رو تا نصفه باز کرده بود اما از جاش تکون نخورده بود راهنشیپ يها دکمه

 ها رو گرفتم سمتش قرص
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 خورد

 رو هم گرفتم سمتش اب

 رو نگاه کرد وانیل

 گفتم

 اب بخور-

 صورتش يرو ختیرو از دستم گرفت و ر وانیل

 نگاش کردم از جاش بلند شد و گفت مات

 میو بر رمیمن دوش بگ... شام ، من  يدعوتمون کرده برا انایک-

 کردم نگاهش

 دستش بود يهنوز تو وانیل

 ردم و گفتمبه دست رفت سمت حمام صداش ک وانیل

 وانیل انوشیک-

 کرد به دستش اشاره کردم نگاهم

 دیرو د وانیل

 دیجلو در برگشت سمتم و پرس قایکانتر و بعد دق يگذاشتش رو سرراه

 ؟ انایخونه ک میبر-

رنگ متفاوت  چیو نه ه يو نه خاکستر یبودن و نه طوس یکه نه اب شیدوست داشتن يدوختم به چشمها چشم

 ي؟ من برا انایخونه ک میبودند که من رو عاشق کنند ، با خودم فکر کردم بر ی، فقط انقدر دوست داشتن يگرید

 رفتمیعطر تا خود جهنم هم م نینگاه و ا نیوجود و ا نیا

 به روش زدم يتکون دادم و لبخند يسر

 گرفت ، لباسش رو خودم براش مرتب کردم و عطرش رو خودم براش زدم دوش

 بعد يبمونه برا ستیب ناگر خو گفتم

 و گفت دیو بوس میشونیپ اما

 شهیدرست م یهمه چ-
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داشتند و پر از گرما و  یو قشنگ یخونه پدر احسان ساکن بودند ، خونه نقل ي، واحد باال انایخونه ک میرفت باالخره

 عشق... و  تیمیصم

 دیخندیم انایو ک ختمیکه مزه اش رو من ر گفتیدرست کرده بود و احسان م مهیق انایک

 زوج نیبودند ا یداشتن دوست

 شیکه گوش دمیکشیبودم و ساالد م ختهیکه هنوز هم خوب نبود دوغ ر انوشیک ي، برا میخوردیغذا م میداشت

 زنگ زد

 رو نگاه کرد شماره

 نداد جواب

 زنگ زد یدوم و سوم هم گوش بار

 راهرو و جواب داد يگفت و رفت تو يدیببخش

 کردمیرو حس م شیاروم نبود ، من نا اروم زغذایبرگشت سر م یوقت

 شیپشت صندل نشست

 و رو کرد ریساالد رو نگاه کرد و بعد ساالد بدون سس رو با چنگال ز یکم... رو گذاشتم کنار دستش  ساالد

 رو از نظر گذروندم شیرخ دوست داشن مین

 قاشق برنج برداشت نگاهش کردم کی

 سمت دهنش برد

 بشقاب يتو برگردوند

 سمت راهرو گفت رفتیو همونطور که م دیرو عقب کش شیصندل

 ایلحظه ب هیاحسان -

 ییرایپذ ياومد تو انوشی، و بعد ک دمیکه من نشن ییراهرو ، حرف زدند ، حرفها يهم دنبالش رفت تو احسان

 گفت انایبه ک رو

 يخوشمزه بود خواهر یلیغذات خ-

 رو به من گفت انوشیزد و بعد ک يلبخند انایک

 خونه رسوندتیاحسان بعد از شام م رمیر دارم زودتر ممن کا-

 رو نگاه کردم ، رفت سمت در و احسان هم دنبالش انوشیزده ک بهت
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 بسته شدن در که اومد زود از جام بلند شدم و رفتم سمت راهرو يصدا

 چه خبر بود ؟ امروز

 گفت دیمن رو که د احسان

 شام میبر-

 راهش و گفتم يکه دستم رو گرفتم جلو ییرایبره سمت پذ خواست

 شده ؟ یچ-

 گفت يجد یلینکرد و خ نگاهم

 ستین يزیچ-

 ستیشده از ظهر حالش خوب ن يزیچ هی-

 نگاهم کرد نباریا

 و زمزمه وار گفت اروم

 شهیحالش خوب م-

 اقا احسان-

 دیبهش وقت بد-

 پرسمیاز خودش م-

 نشنوه گفت انایکه ک يکه احسان اروم طور يسمت در ورود رفتم

 حاج خانوم سکته کرده-

کرده ، بگه  یبودم بگه شوخ دواریصورتش نگاه کردم ، ام ي، برگشتم و مات تو دیخشک رهیدستگ يرو دستم

 نمیمات شده ات رو بب افهیخواستم ق

 حالش که خوب بود... صبح با حاج خانوم حرف زده بودم منکه

رو برداشتم و به تن کردم و پله ها رو  اناستیک يبرا مدمیرو که بعدا فه ییمانتو زیاو يخودم که اومدم از رو به

 کردم یط یکیو گاها سه تا  یکیدوتا 

 نه اینبود که بستم  ادمیمانتو رو  يها دکمه

 دمیرس رونیبه ب یوقت

 شده بود نشیسوار ماش انوشیک
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 زدم داد

 انوشیک-

 دینشن

 بلند تر و بغض الود صداش کردم دوباره

 شد و گفت ادهیپ دیمن و د نیماش هنییا از

 برو تو پکیا-

 کردم زمزمه

 راسته ؟-

 ، باشه ؟ میزنیحرف م امیبرو خونه ، م-

 صبح... مادرت اومد با من حرف زد -

 مات... کرد  نگام

 کردم زمزمه

 يزیمن چ انوشیک... حالش خوب بود من -

 کردم هیشکست و گر بغضم

 سرم ، هق زدم و گفتم يبغلش و چونه اش رو گذاشت رو يتو دیمن و کش ابونیخ يتو

 به خدا حالش خوب بود-

 کرد زمزمه

 دونمیم.  ستیتو ن ریتقص-

 دمیمن و از اغوشش جدا کنه که نال خواست

 منم با خودت ببر-

 و از اغوش خوش عطرش جدا کرد و گفت من

 برو خونه شامت و بخور-

 رونیاز خونه اومد ب احسان

 بهش دیتوپ انوشیک

 نفهمه احسان ، نفهمه ها ؟ انایک... ؟  ينگرش دار ینتونست قهیدق هی-
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 و رو به من ادامه داد فهمهیگفت نم احسان

 داخل دییایفعال شما ب-

 انوشیک نیزدم به است چنگ

 زدم لب

 امیمنم باهات م-

دوست  تینها یموهام مرتب کرد، نگاه ب يجدا کرد و شالم رو رو نشینگام کرد ، دستم رو اروم از است مات

 رو دوخت به چشمام و زمزمه کرد شیداشتن

 میکنیبرو خونه استراحت کن ، صبح باهم صحبت م-

 نه-

 رو نوازش کرد و گفت صورتم

 با من بحثش شده ينداره ، عصر یشده ، به تو هم ربط نیی، فشارش باال پا ستین يزیچ-

 انوشیک-

 کنهیشک م انایبرو تو ، ک-

 خبرم نذار یب-

 زد ، پر از درد لبخند

 کرد زمزمه

 نمتیبیفردا م-

 براش تکون دادم يسر

 گفت دیرو دوباره پاك کرد و رو به احسان با تاک اشکهام

 بفهمه اناینذار ک-

 شد و رفت نیماش سوار

 و احسان هم کنارم ابونیتو خ موندم

 دمیبه احسان پرس رو

 شده ؟ یچ-

 کرد و گفت ریشلوارش جاگ بیج يرو تو دستهاش
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 يمادر پسر يدعوا-

 نهاستیاز ا شتریب-

 تو دیی، بفرما شهیحل م-

 حمام زده شد در

 الله اومد يصدا

 ؟ يزنده ا-

 ندادم یجواب

 بکشم ؟ سهیک امیب-

 نشست گوشه لبم و الله ادامه داد لبخند

 در و باز کن پکیزبونت و موش خورده ؟ ا-

 گفتم

 خوبم-

 شهیکه دلم قرص نم نمتیدرو باز کن من تا نب-

 دورم و در رو باز کردم دمیچیرو پ حوله

 دینگام کرد و پرس الله

 مطب ؟ میبر ییدوتا-

 دمیپرس. که الله ناراحت شه  دادمی، جواب نه هم نم کردمی، فکر م موندمیمطب برم ، خونه م خواستمینم

 نمازم قضا شد ؟-

 وقت هست هنوز. نه -

 يکه بتونم مسح بکشم خشک کردم و بعد وضو گرفتم و قامت بستم برا يو موهام رو تا حد دمیشپو لباس

 خودم يخدا

شدن جا نمازم رو هم  سی، خ دمیرو فهم ختنمیشروع شد اما بغض کردن و فرو ر یک مدمیو دل کردنم نفه درد

بود ؟ باالخره بعد  یچ يبرا نیا گهی؟ منکه مشروط شده بودم پس د کردی، داشت من رو چطور امتحان م دمید

 دادم به جمع کردن جانمازم تیحرف زدن با خدا رضا یاز کل
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خدا که من و دوست نداشت ،  ی، ول کنهیامتحان م شتریدوست داره ب شتریرو که ب ییخدا کسا گفتیم الله

 کرده بودم ؟ ریبود که من توش گ يچه باز نیخداکه من و فراموش کرده بود ، پس ا

 زدم کناررو  پرده

 پارك بود یازارا مشک هیتر از خونه  دور

 زنگ زد میاون شب گوش يفردا

 بود افرا

 ندادم جواب

 زنگ زد و سه باره وچهار باره دوباره

 پنجم که جواب دادم دفعه

 گفت شدیم دهیکه به زور شن ییصدا با

 رگم و زدم-

 گفتم ظیرو که قطع کردم و به درك رو غل یگوش

 هم کرد شترشیکم نکرد که ب هامیها و نگران یاز ناراحت يزیبه درك گفتنم چ یول

 خودم و اروم کنم خواستم

 خودم گفتم با

 عرضه ها نداره نیکه افرا از ا خوادیعرضه م ی، اصال مردن و خودکش رهیبهتر که بم همون

مادر ... زنگ بزنه ، تا از حال مادرش بپرسم ، افرا انقدر ها هم مهم نبود  انوشیتا ک میرو دوختم به گوش نگاهم

 مهم تر بود انوشمیک

 کردمیچک م یچشم ریرو هم ز یگوش ساعت

 از تماس افرا گذشته بود قهیدق 2

 امیب رونیقدم زدم تا از فکر تماس افرا ب یشدم و کم بلند

 رو چک کردم یساعت گوش دوباره

 ؟ گذشتیچرا نم ساعت نی، ا قهیدق 3

 ختمیخودم ر ياب برا وانیل هیاشپزخونه و  رفتم

 رو چک کردم ساعت
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 قهیدق 5 فقط

تا  دیکشی، چقدر طول م ارهیدووم نم شتریساعت ب کی یسطح یخودم فکر کردم اگر رگش رو زده باشه ، حت با

 .برسم به خونه اش 

به اژانس  عیبرداشتم و سر یاراده مانتوم رو از جا لباس یو ب نکیس ياب ور دست نخورده گذاشتم رو وانیل

 کوچه يمنتظر زنگ زدن راننده اژانس هم نشدم و رفتم تو یزنگ زدم و حت

 بار به افرا زنگ زدم چند

 نداد جواب

 سوار شدم و باز هم شماره افرا رو گرفتم عیسر دیکه رس نی؟ ماش یخودش رو کشته باشه چ اگر

 یلعنت دادینم جواب

خونه رو هم ندارم ، چطور قرار بود وارد خونه بشم ؟ با خودم  دیکل یاودمد حت ادمیکه  میخونه بود يکهایدنز

 رمیگیبوده باشه ، و اگر باز نکرد از صاحبخونه کمک م یشوخ دیشا زنمیفکر کردم زنگ م

 به خونه ، میدیرس باالخره

 راننده گفتم تا منتظر باشه به

 خونه باز بود يو در ورود درراهرو

 خونه شدم وارد

 اومد یاب م يحمام صدا از

 رو چند بار صدا زدم افرا

 دمینشن یسمت حمام و درحمام رو زدم ، جواب رفتم

 و در و باز کردم ایبار در رو زدم و باالخره دلم و زدم به در چند

 افرا با دست خون الود افتاده کف حمام دمیرو که باز کردم د در

 قط مات نگاش کردملحظه ف کی يبرا

 رونیبره ب خواستهیم ایبرگشته بوده  رونیداشت و مانتو و شالش تنش بود ، انگار که تازه از ب شیارا

 و بستم دور دستش دمیکه در اومدم نبضش رو گرفتم و شالش رو از سرش کش یمات از

 بار ضربه زدم به صورتش و صداش کردم چند

 تکون خورد اما چشم باز نکرد پلکهاش
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 موهاش و راننده رو صدا کردم يافرا رو برداشتم و انداختم رو ياز شالها یکیاتاق خواب و  يرفتم تو عیرس

 مارستانیب نیکتریبه نزد مشیو و رسوند میکرد نیافرا رو سوار ماش ییدوتا

 مارستانیکف پوش ب ينشستم رو جیو پانسمان و من گ یرو بردن سمت اتاق جراح افرا

 رفته بود ادمیهم  هیشوك بودم که گر انقدر

 رهیکه کنارم باشه ،که بره دارو بگ خواستمیاومدم ، مرد م یبر نم مارستانیب ياز پس کارها ییبودم و تنها تنها

 کارها رو بلد نبودم نیمن ا. رو انجام بده ، با دکترها حرف بزنه  مارستانیب يهایکه کاغذ باز

 ردم و نگاش کردممانتو ام در او بیرو از ج میگوش

 زنگ نزده بود انوشیک

 بهم زنگ بزنه ؟ شدمیمنتظر م دیبا

 ، میرد شده بود ییکه از اشنا ما

 عوض نمکردم ایاغوشش رو با دن منکه

 که بنده نوازش هاش شده بودم من

 تا زنگ بزنه ؟ کردمیصبر م دیبا

 انوشیاسم ک يشماره ها رفتم رو يتو

 کردم مکث

 وقت استخاره نبود حاالکه

 ؟ بود

 گرفتم تماس

 چنگ بزنه به گلوم نیسنگ تینهایب یکه پشت خط گفت باعث شد بغض يا بله

 گفتم که خودم خواستم به حال خودم زار بزنم نیرو انقدر بغض دار و سنگ انوشیک

 نگران گفت انوشیک

 ؟ پکیشده ا یجانم ؟ چ-

 مارستانمیب-

 دیپرس یاروم اما نگران يکرد پشت تلفن ،با صدا مکث

 ؟ یمارستانیشده ؟ کدوم ب شیطور ی؟ کس پکیا ی؟ چرا ؟ خوب یچ-
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 افر ا رگش و زده-

 دیو اروم شد ، پرس دیکش یقیکردم پشت تلفن نفس عم حس

 ؟ یمارستانیتو چرا ب-

 دیپرسیبودن من م مارستانیب ي؟ افرا رگش و زده بود و از چرا بودمیم مارستانیب دینبا چرا

 کردم زمزمه

 مارستانیب میافرا رو رسوند-

 مرده ؟-

 انوش؟یک-

 هم نداره ؟ یعرضه خودکش-

 دیکردم و پرس سکوت

 ؟ پکیا یمارستانیکدوم ب-

 دیرو گفتم و دوباره پرس مارستانیب اسم

 کدوم بخش ؟-

 گفت عیسر انوشیزنان رو نا مطمئن به زبون اوردم و ک یجراح

 رسونمیخودم رو م-

،  شهیچرا رگش و زده نگفت خوب م دیحالش چطوره نپرس دیافرا نبود ، نپرس يبرا ینگران يصداش ذره ا يتو

 مرده ؟ دیبپرسه زنده است ؟ اما پرس تونستیم یحت

 انتظار نشستم يها یاز صندل یکی يشدم و رو بلند

رفته  ادمینه و حاال  ایبدونم مادرش حالش خوبه  خواستمی، م انوشیبودم و منتظر تماس ک داریشب رو ب تمام

 بود که حال مادرش رو بپرسم

 شد و چشمهام رو بستم نیسنگ پلکهام

داد به شونه  هیتک واریداده بودم به د هینشست کنارم و سرم رو که تک یکیبودم که حس کردم  داریو ب خواب

 زدم رو نوازش داد خی يدست گرم نوازش گونه دستها هیاش ، 

 ، زمزمه کردم مینیتو ب دیچیبارون پچوب و خاك و خاك و نم  يبو

 انوشیک-
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 انوش؟یجان ک-

 افرا-

 کنارم بود انوشی، ک دمیترسینم گهیاما د کردیدرد م تینهایاز هم فاصله دادم ، سرم ب یرو کم پلکهام

منِ نا اروم رو  تونستینوازش و عطر کنه ، چطور م نیتونسته بود ؟ چطور تونسته بود من رو بنده و رام ا چطور

 انقدر اروم کنه

وقت از  چیکه گفته بود ه یو دوختم به دست مردونه اش که دستم و توش جا داده بود ، و ساعت سواچ نگاهم

 کنهیدستش خارج نم

 رو زد کنار و گفت هامیچتر

 نجامیمن ا. بخواب -

 افرا رگش و زده-

 به درك-

 کنهیاگه بفهمه سکته م دونهینم بایفر-

 تره نیکردنش سنگ تیدختر ترب نیا با رهیبم-

 از شونه اش فاصله دادم و نگاهش کردم یرو کم سرم

 هنوز تنش بود شبید يلباسها

 دمیپرس

 مامانت خوبه ؟-

 شهیخوب م-

 خوب نبود پس

 سکوت نگاهش کردم يتو

 گفت انوشیک

 یپاشو برسونمت خونه استراحت کن-

 از افرا نشده يخبر-

 میبه درك ، پاشو بر-
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مزدونه نازك که  راهنیپ هیفقط با  یروپوش چیاسفند بدون ه يسرما يو نا اروم بود ، تو یردم ، عصبک نگاهش

رو هم از  راهنیداره که اون پ يدیشد لیم دونستمیبود و من م رونیهاش رو هم تا ازنج تا کرده بود ب نیاست

 ارهیتش در ب

 زنگ زد و جواب داد شیگوش

 کرد یمن رو عصب انوشیک یبود ، ول یپشت خط ک مدمینفه

 دیرو قطع کرد و پرس یگوش

 دختره کدوم اتاقه نیا-

 و بلند گفت یعصب ینگاش کردم کم متعجب

 کدوم اتاقه.... دختره ج نیا پرسمیم-

 شده ؟ یچ.  انوشیک-

 ای؟  یخودش و بکشه ؟ چرا زنده است ؟راه و روش همه کارو بلده جز خودکش خواستهیچرا نمرده ؟ مگه نم-

 جزو نقشه هاشه ؟ کدوم اتاقه نمیا

 شده ؟ یاخه چ-

 زد داد

 کنن هیاسمون به حالش گر يکه مرغا ارمیسرش ب ییباالسرش مرده باشه وگرنه بال رمیم یدعا کن وقت-

 گفت یپرستار اومد و عصب هی

 مارستانهیب نجایاقا چه خبرتونه ؟ ا-

 ؟ دیدرمون دار میمشکل دار میدرد دار-

 يریگیدردت و م يدوا مارستانیت يرینه م نجایاما ا میاره دار-

 که تو اون اتاقه و من يا..، اون هر  میریاصال همه با هم م...  میادرس بده بر-

 اومد و گفت گهیپرستاره د هی

 نجایچه خبره ا-

 و گفتم دمیرو کش انوشیک دست

 میبر ایب-

 زد داد
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 کدوم اتاقه گمیم-

 گفت رشیبلند رو به مسئول پذ پرستاره

 رو ببرن وونهید نیا انیحراست ب نیبزنزنگ -

 بلند تر گفت انوشیک

 اون هر خوادیاز جونم م یچ میصد و ده ببن دی، زنگ بزن دیاره زنگ بزن-

 کردم التماس

 میحرف بزن رونیب میبر ایب انوشیک-

 گفتم رشیبه مسئول پذ رو

 برمشیباخودم م برمشیم دیزنگ نزن-

 گفت یعصب انوشیک

 گه ها بخوره نیتا عمر داره به سرش نزنه از ا گهیکه د ارمیاز دختره در ب يپدر هی؟ من  میکجا بر-

 دمیکش شتریرو ب انوشیک دست

 کردیم دادیهمچنان داشت داد و ب انوشیک

 مارستانیب اطیکشون بردمش ح کشون

 هم گذشته 20وقته از  یلیخ گهیبود و مطمئن بودم که فشارش د شیات ياسفند رو مثل

 هوا که بهم خورد ارومتر شد یکم میدیکه رس اطیح به

 دمیپرس

 معلومه چته تو ؟-

رو از پا در  ایکه دن یمن گفتمیو اخ نم کردمیرو خسته م ایدن هیکه  ی، اون باعث شده من من پکیا دمیبر-

 ارمیکم ب بایشک انوشیک... ، باعث شده من  کیمنو از پا انداخته اپ... ، ببرم خسته شم  زدمینم کیو ج اوردمیم

 کرده ؟ کارتیچ نباریکرده ؟ ا کارتیچ-

 :کرد و گفت نگام

 دونمینم-

 ؟ يبه من اعتماد ندار-

 خند زد و گفت شیچشمهام ، ن يزد تو زل
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 همه اعتماد و اعتقادم يوقته از اعتماد گذشته ، تو شد یلیکار من خ-

 کرده ؟ کاریحرف بزن ، چ-

به مامان گفته بود که من باهاش دوستم ، گفته بود بهش قول ازدواج دادم ، و گفته بود که با تو  شیچند روز پ-

گفتم نه اون نه پدر حق ...  خوامی، گفتم تو رو م رمیگیبا مامان بحثم شد ، گفتم افرا رو نم روزید... دوست شدم 

شده فکر کردم نشسته دعا کرده اه  یصبفکر کردم ع هسکته کرد دمیشب که شن... رابطه ام ندارن  يدخالت تو

 کرده و بهش فشار اومده نیناله کرده نفر دهیکش

 دمیشد ، پرس ساکت

 خب ؟-

 مامان به هوش اومده شیپ قهیچند دق... بهم زنگ زد  انایک-

 هم سکوت کرد باز

 کردم زمزمه

 حرف بزن-

 یه چهم ریاالن زدم ز... افرا به مامان گفته که من باهاش بودم و  شبید-

و  يراهش بنداز خواستیدل و جرئت م یلیکه خ يرو نگاه کردم ، مات مات شده بودم ، مات باز انوشیک فقط

 ابرو يافرا راهش انداخته بود ، باز

 ؟ تو انوشیک يباهاش بود-

 دونمینم-

رو تو خونه اش راه نداده االن در  یتکون دادم ، به من گفته بود دوست دختر نداشته گفته بود کس يسر ناباور

 قاطع يادینه قاطع بود ، ز هینبود ، جوابم  دونمیجواب من نم...  دونمینم گفتیجواب سوال من درباره رابطه م

 ایک...  يبود-

 کردم و نتونستم حرف بزنم بغضم

 و دستاشو چنگ کرد تو موهاش نیپنجه نشست زم يرو انوشیک

 پر از سوال... کردم  صداش

 ؟ انوشیک-

 دونمینم یچیه گهی، د دونمینم پکیا...  دونمی، نم دونمینم
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 و گفتم اطیسنگفرش ح يرو به روش رو نشستم

 ؟ یخوب-

 به عالمت نه تکون داد يسر

که  زدندیم يبه کبود یرنگ یکه از ب ییلبها نیقرمز که خوب نبودند ، ا يو پلکها دهیرنگ پر نینبود ، ا خوب

دووم  یلیپوسته مقاومش هم خ نیا دمیترسی، م ختیری، از درون داشت فروم شدیخوب نبودن ، داشت داغون م

 من ؟ انوشیکرده بود با ک کاری، افرا چ ارهین

، به درك که  میمارستانیب اطیدستش که چنگ موهاش بود ، به درك که تو ح ينوازش گونه رفت رو دستم

 نه ، اون حقش نبود ایکرده  انتیك که شک دارم بهم خ، به در کننیمردم نگامون م

 کردم زمزمه

 بامن حرف بزن-

 يخاك شد ، الوده  يمثل خودم الوده ...  نیزم يو کامل نشست رو اوردیدووم ن ادیپنجه ز يهم رو انوشمیک

 نیزم

 کرد زمزمه

شماره ... هم گذشته بود ، افرا زنگ زد  2وقت ، از ری، شب بود د شتریب دمیده روز ،شا دیبود ، شا شیچند روز پ-

ها  ییگفت دزد اومده گفت طبقه باال...  دهیترس یلیخ... بود  دهیرو نگاه نکرده جواب دادم ، صداش ترس

 ترسمیکردم م یمسافرتن گفت من خودم وتو اتاق زندون

 ادیصدا م رونیت از بگف... گفت تنهاست  ترسهیقسمم داد گفت م... بودم  جیگ...  کردیم هیگر

 کرد و بعد گفتم مکث

 رفتم خونه اش-

 ، ادامه داد نییخود قطع شد و اومد پا یدستم ب نوازش

تو خونه  یشکی، رفتم تو ،ه ودمین ییصدا... هم راهرو، چراغ ها هم خاموش ، در زدم  يهم ورود...در باز بود -

 دی، من و که د رونیاز اتاق خوابش اومد ب... ر صدا زدم افرا رو چند با... بود  ختهیبه هم ر یخونه کم ینبود ول

 هیگر ریزد ز

 نگام کرد و گفت انوشیک

 من... بغلم کرد -
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داشت  انوشیکه ک ینبود بگه که بهم وفاداره ، اون ازیبغلش کنه ، ن خواستهینداشتم که برام قسم بخوره نم ازین

 ستیانقدرها هم مهم ن گفتیم انوشیکه ک یکس... افرا بود  زدیدر موردش حرف م

 کردم زمزمه

 خب ؟-

 گفت اروم

 شمیبرم ، گفت پ خوامیگفت خوبم ، گفتم م... دکتر  میگفتم بر...  کردیم هیگر زدیحرف م زیر کی کردیولم نم-

برا خودش ...  شهیاورد گفت بخوره اروم م یدنینوش... از مبل ها و گفتم بره بخوابه  یکی ينشستم رو... بمون 

 برا منم ... ختیر

 کرد و بعد گفت سکوت

 دونمی، نم نباریو ا شدمینم جیوقت با الکل گ چیمن ه... محو  يادیز... محون  انیم ادمیکه  ییزایچ... خوردم -

 دمیطرفش نرفتم ، اومد سمتم و نرفتم، اومد و من عقب کش کنمی، حس م

جلو  یو دوباره ، دستم ول کردیو ول م دیکشیوار به تناوب م کیستریدسته از موهاش و گرفته بود و ه هی

 تا ارومش کنه رفتینم

 کفت...  قیعم... کرد  نگام

دکمه هام . لباسام تنم بود ...  رونیبود ، از اونجا زدم ب کیبه خودم که اومدم هوا هنوز هم تار دونمینم جمیگ-

 من پکیا...  یول

 گفت چیزد و گ پلک

 پکیا دونمینم...  دونمینم-

 دمیبود ، پرس انوشمیک... دستش و اون دسته مو رو ازاد کرد  يرفت رو دستم

 افرا ؟ اره ؟ شیپ یرفت شبید-

 دمیکرد و باز هم پرس نگام

 ؟ یرفت-

 ؟ هینقشه اش چ نباریا نمیرفتم تا بب-

 ؟ خوادیاز جونت م یگفت ؟ چ یچ-

 ستیمهم ن-
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 ؟ انوشیک-

 رمویبهش گفتم خودش رو بکشه هم من طرفش نم-

 و ؟-

 شد ساکت

 دمیکه از خودم انتظار نداشتم پرس یارامش با

 ؟ گهیم یمامانت چ-

 خند زد و گفت شین

 حکم سنگسارم و صادر کرده-

 بابات ؟-

 خند زد و گفت شین دوباره

 داره ؟... حرف زدن نداره  يبرا یباال اورده حق کهیبعد گند-

 ؟ یکن کاریچ ییخوایم-

 بامن بوده ؟ ثابت کنه گهی، مگه نم کنمیم مونشیاش پش ، از کرده کنمیم سیدهنش و سرو...  تیشکا-

 ثابت کنه ؟ اون-

 ؟ یپس ک-

 انهی يباهاش بود یدونینم یتو که حت-

 ؟ ي؟ من و قبول دار پکیا يبهم اعتماد دار-

 ایتا اخر دن نجایداشتم ، اعتماد هم که از ا قبولش

 براش تکون دادم يسر

 جاش بلند شد و گفت از

تو رو داشته باشم و با  شهیکه باهاش نبودم ، مگه م شمی، مطمئن م یهست شمی، تو که پ کنمیتو رو که نگاه م-

 نبودم...  طهیاون سل

 ؟ يباهاش نبود یثابت کن ییخوایچطور م انوشیک-

 ؟ ستین زهیمگه دوش-
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 دواریباشه ، ام زهیبودم که دوش دواریام یبودن نداشت ول زیبه دوش يبود ؟ اعتقاد زهینگاش کردم ، افرا دوش مات

 رو ازار نده انوشمیبودم که عقل کنه که عاقالنه رفتار کنه ،که ک

که افرا خونه نبود و من فکر  ییسمت شبها دیفکر کردم ، ذهنم من و کش زهیکه به کلمه دوش شتریب یکم

 دمی، پرس انوشهیبا ک کردمیم

 تو و افرا... مونده بود ؟  شتیتا حاال افرا شبها پ انوشیک-

 فکر و تامل گفت يلحظه ا بدون

 نه-

 زهی؟ اگر افرا دوش گفتمیم انوشیبه ک دیشبها ؟ با نیقدرت بلند شدن از جام رو هم نداشتم ، افرا کجا بود ا یحت

بوده و حاال صبح  انوشیک یشب وقت... باز خونه فکر کردم  يبه درها...  دیبا...  زدمیبا الله حرف م دینباشه ؟ با

ساعت تو راه  کیمن ... کم بود  يزیباز بودن ، خونر درهازده بود و گفته بود رگم و زدم ،  به من زنگ یوقت

هم اماده بود ، انگار که قراره فرش  ششیو ارا رونشیب يهم نشده بود ، لباسها هوشیکامل ب یبودم و افرا حت

 بره ییجا يقرمز

عاشق  گفتی، م ستیبودن جرم ن یبا کس گفتیکه م نبود ، افرا زایچ نیبه ا دیاز جام بلند شدم ، افراکه مق جیگ

 رگش رو بزنه ؟ دی، چرا با ستیبودن جرم ن

 و گفت دیدستم رو کش انوشیک

 يبرسونمت خونه استراحت کن ، خسته ا-

 انوشمیک يبرا ینه ، از نگران ی، از خسته گ مردمی؟ داشتم م خسته

 دمیوار پرس زمزمه

 ؟ یکن کاریچ ییخوایم-

 رو یدختره عوض کنهیجمعش م ادیپدرش م زنمیبده ، اونم از جنس خرابش ، زنگ م میزن باز هی ذارمینم-

 مارستانیب رهیوبعد م رهیگیگفت دوش م انوشیخونه مون ، ک میدیرس

اتاقش و لباس گرم و شالگردنش  يصبحانه اماده کردم ، قرص هاش رو هم دم دست گذاشتم ، رفتم تو براش

محبوبم رو گذاشتم تا  يوالدیبه خودم زدم و و شیاز عطر دوست داشتن یوشه ، کمتخت که بپ يرو گذاشتم رو

 بنوازه
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...  هیهم دوست داشتن دهیم انوشیکه ک ییحمام و شامپو يبودم بو دیفهم دایاومد ، جد رونیاز حمام ب انوشیک

 ستیسخت ن یدوست داشتن يکه دوست داشتن ادمها گفتیراه نم یب دمیفهم

، شالگردنش رو که فقط انداخته بود دور گردنش براش  دیلباس گرم پوش انشیو ک میرو وقت نهار خورد صبحانه

 کنمیو گفتم مراقب مادرش باشه ، گفتم من ولش نم کنمیدرست و سفت کردم و گفتم که براش شام درست م

 سابقم باشه ينفر همخونه ا هیاگر اون  یحت بازمشینم یو به کس

رو هم مرتب کردم  انوشمیک ي، لباسها دمیکردم ،همه جا رو دستمال کش زییونه رو تمکه رفت خ انوشمیک

 ها رو هم شستم یوشستن

 دیبا...  زدمیبا الله حرف م دیباشه ، با نجایالله گفته بودم که بعد از کار ا به

 باز و بسته شدن در اومد يصدا

 دمیجا پر از

 دیپرس الله

 ؟ یخوب-

 رو ول کردم و برگشتم سمتش پرده

 :گفت

 دهیرنگت پر-

 يحواسم نبود اومد-

 ستیوقته حواست ن یلیخ-

 کردم که ادامه داد نگاش

 سقط يبرا متیاگر تصم یبرات صبحانه اماده کردم ، ول-

 و مستاصل جیکرد گ نگام

 ایمردم و به دن يبچه ها يرو که برا یکارم تمام حس خوب نی، با ا کردمیم رونیرو و اشیدن نکارمیبا ا من

 ... کردمیاومدنشون داشت خراب م

 زمزمه وار گفتم یپرده رو باز هم کنار زدم و همونطورکه چشم دوخته بودم به ازارا مشک گوشه

 برهیرو م يباز نیافرا ا-
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و  دادمیرو و بچه ام رو نجات م می، شوهرم رو زندگ دمیکشیم ششیتو بودم به ات يمن اگر جا یدونیخودتم م-

 کنه یانقدر راحت زندگ ذاشتمیتو کثافت خودش غرق شه ، نم ذاشتمیاون رو م

 نداره یزندگ... نداره الله -

 نگاهش کردم و ادامه دادم برگشتم

،  خونمیم ي، دارم دکتر دمیه عاشق تر از اون تا به حال ند کی، با مرد کنمیم یپنت هاوس زندگ يمن تو-

 ستیکه براش شوهر ن يبا شوهر شییخونه دانشجو ياون تو یارم ارامشه ، ولوسط ند یکه ان يزیفقط تنها چ

رو  ششینه ارامشش و نه اسا و شرفتشینه پ خوادیکه نه خودش و م يبا شوهر...  کنهیم یزندگ خوادشیو نم

 سازمیبچه ام م يبرا یزندگ گفتیکنه ، م یخونه باغ بزرگ زندگ هیدوست داره تو  گفتیم ادمهیاون وقتها ... 

بره خارج ، تمام  انوشیبا ک خوادیم يدکتر يبرا گفتینکشه ، م دمیرو که من کش ییوقت حسرت ها چیکه ه

... که نصفه ول کرد  یو درس دندیکه ازش بر يو مادر و پدر بودکه ن يو جهاز ییارزوهاش شد خونه دانشجو

 شد هیاونم تنب

 دیکش رشتیشد ، دستش دراز شد و گوشه پرده رو ب کمینزد الله

 کرد زمزمه

که شما  يباز يکرد تو رینشسته ، اون فقط گ نیکه تو اون ماش ی، جز اون دیش هیهمه تون حقتون بوده تنب-

 دیدوتا راه انداخت

 همه اروم شن خواستمیمن فقط م-

 جز اون-

 دمیترس... مادر رو بندازم دنبالم  هیاه  دمیترس-

و  تونهیاه بکشه همسر هم م تونهی، پدر هم م یو اه بکش یفقط مادر باش نکهیاه بکشه ، نه ا تونهیمرد هم م هی-

 ...پسر هم 

 ؟ یترسیگفت ، گفت از اه من نم-

 دمیکردم ، برگشتم سمتش و پرس بغض

 برام ؟ دیاه کش-

 کرد و زمزمه کرد بغلم

 تونهی، ادم عاشق باشه نم تونهینه ، نم-
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 گفتم نیشکست ، سخت و سنگ بغضم

 خراب کردم رو شیمن زندگ-

 کرد با نوازش ارومم کنه یسع

 کردم زمزمه

 دمیتاوان همه اشتباهاتم رو تنها م نباری، ا ایدن نیپا بذاره به ا تونهیبچه نم نیا-

 ییایاز پسش برنم-

 کشمینم نیاز ا شتریب تونمینم گهید-

 کنمیرو درستش م یخوم همه چ-

 رونیبغلش اومدم ب از

 یو اون کول ششیرو هم که برده بودم پ شیجواب ازما یاون سه روز ، حت يمن ، تو يکرده بود پا به پا هیگر

مثل  ییچقدر خوشبخته که الله رو داره ، و چقدر بدبت که هو دیکرده بود ، جاو هیرو در اورد بودم هم گر يباز

 شه کیشر دیمن داره و الله اش رو گل نازش رو با

 با دستش اشکهاش رو گرفت و گفت الله

 کار دارم یمطب ، کم رمین مم-

 براش تکون دادم يسر

 نگاهم کرد و گفت قیدق

 ریبود باهام تماس بگ ازیاگر ن-

 دمیبراش تکون دادم و پرس يسر

 ؟ دونهیم دیجاو-

 نکهی، مگر ا میکنینم ادی، پنهون هم ز میگیبه هم دروغ نم دیمن و جاو-

 ، گفتم دونستینم دیجاو پس

 شتیپ امیم-

 گفت

 يمطبم برا يبودن تو تو حاتمیترج يتو-

 کرد و گفت مکث
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 رو بسپر به خودم یهمه چ-

 دمیتنها تاوان پس م نبارینباش ، گفتم که ا یچینگران ه-

 کنمیدرستش م-

 رفت

 کنار پنجره نشستم

،  هیهفته قابل تشخص کی، گفت اگر افرا باکره بوده باشه و رابطه داشته باشه تا  میروز با الله صحبت کرد اون

داد ، الله گفت از  صیتشخ شهینم قیاز اون دق شتریبوده ب یداد که زمانش ک صیتا ده روز هم بشه تشخ دیشا

دختر اگر  نیگفت که ا دهیبهمون نم یلرو هم گفت که قو نیا یول ششیپ مشیکه مرخص شد برست مارستانیب

 کرده به بعدش هم فکر کرده ییادعا نیهمچ

و نه ده  شینه ده هفته پ شیدختر نه ده روز پ نیالله و الله گفت ا شیبه زور فرستاد پ انوشیرو باالخره ک افرا

هم  انوشی، به ک يدیمدت نفهم نهمهیبه منکه تو چرا ا دیگفت ، رسما خرابه ، توپ یباکره نبوده ،عصب شیماه پ

ساکت بود ، مادرش رو  انوشیسپره به خودش ، کینه رو م ایکنه  تیشکا خوادیم نکهیاخر و ا میگفت که تصم

 دیجنگیو با افرا هم م کردی، من رو اروم م کردیاروم م

 تنها يدوش اون بود ، تنها يفشارها فقط رو تمام

بار بود  نیماه سوم کی نیا ي، تو مارستانیباز هم رفته بود ب انوشیبودم ، ک انوشیبود ، خونه ک دیع کینزد ،

 شدیم يکه مادرش بستر

،  مارستانیب رفتیفقط هر شب م مزدیشکر اب بود ، با مادرش هم حرف ن نشونیپدرش دعوا کرده بود و ب با

 شده بود رونیو شیکل زندگ

 نهیمن و بب خوادیزنگ زد ، گفت م انایک

 دونمی، گفت م انوشمیخونه ک گفتم

 زنگ اومد يبعد صدا قهیدق چند

 رو براش باز کردم در

 بعد از چند هفته جا خوردم دنشید از

کرده ، لباسهاش هم  هیگر ریدل س کیشده بود ، پلکهاش پف داشت و معلوم بود قبل از اومدن به خونه  الغر

 گرفته بودند مارستانیب يچروك بودند و بو
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 کردم سالم

 گرفته اش سالم کرد يصدا با

 دمیو پرس نهیکردم بش تعارف

 ؟ يخوریم يزیچ-

 یمرس. نه -

 زمیبر ییچا هیپس بذار -

 کرد زمزمه

 پکیا نیبش-

 جا خوردم شتریبغض الودش ب يصدا دنیشن از

 رو هم گذاشتم کنار دستش ينشستم روبه روش ، قبلش دستمال کاغذ مات

 کردیم يدستش و باز يبا ناخونها داشت

 کردیهم نم نگاهم

 وار گفت زمزمه

بعدا به خودم بگم که چرا نگفتم  خوامی، فقط نم يش ندگو یتونیمن اومدم فقط حرف بزنم ، خواهش کنم ، م-

... هستم  یهستم ، ول ییچشم و رو یکه ادم قدر نشناس و ب یفکر کن خوامیمن نم... ، که چرا تالش نکردم 

 فکر کن که هستم

 و نگاش زوم نگاهم شد ، لب زد ختیر اشکاش

، افرا هم ، من سراغ همه  رهیبار نم ریز انوشی، ک شهیاون تخت بلند نم يسکته کنه از رو گهیبار د هیمامان -

 یول يکاره ا چیوسط ه نی، تو ا يبودیانتخابام م يتو دی، نبا يبودیم دی، که نبا يانتخابم بود نیرفتم ، تو اخر

و بعد برداشت و  ی، دستمال قبلس رو گذاشت کنار قوط دیکش رونیجعبه ب ياز تو يتا دستمال کاغذ چند

 شبیج يگذاشت تو

 ادیز... ، نگران بود ، ترس هم داشت  دیکشیفاز سکوت ، اشکهاش رو اروم گرفت ، زجر م يهم رفت تو باز

 و باز زوم ناخون هاش کرد که تا نصفه کنده بودشون و گوتاه و بلند بودند ، ادامه داد دیرو از نگاهم دزد نگاهش
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باهاش دعوا  دی، شا رهیبگه بذار بم دی، شا ترهین قوبا من متفاوته ، اون از من تو دارتره از م انوشیاحساسات ک-

 کنهینم هی، جلو روم گر مارستانیب ادیاخر سر اون هم مادرشه و دلش باهاش ، اخر سر اخر شب اونم م یکنه ، ول

 شهیاونم قرمز م يپلکا یول

 گرفت يها رو به باز يهم سکوت کرد ، دستمال کاغذ باز

 بشه ؟ یگرفته قرار بود چ يو صدا یبارون يحرفها و سکوت ها و چشمها نیا ته

 ها مکث گفت قهیاز دق بعد

 گمیحرفها رو نم نیهم ، ا انوشیخانواده ضربه خوردم ، ک نیمادر ضربه خوردم ، از ا نیاز همه از ا شتریمن ب-

اروم شد  شانوی، ک دمیبود ، طاها رفت ، من به احسان رس ریخ مونی، از ته دلمه ، قدم تو تو زندگ يکه تو بشنو

 اقتشیل انوشیرو من هم قبول ندارم ، و مطمئنم ک افرا،  انیوافرا کوتاه نم انوشیمامان و ک... ،عاشق شد ، تو 

 مادره... مامان  ی، ول نهاستیاز ا شتریب

دستاش مچاله کرد ، نگهاش بازم  نیمچاله اش رو باز هم ب ياشکهاش رو بازهم گرفت ، دستمال کاغذ انایک

 زومم شد و گفت

 پکیتو بگذر ا-

ازم بخواد که بگذرم ، اون هم به خاطر  انایک کردمیکردم ، خودم هم فکر کرده بودم بگذرم ، اما فکر نم نگاهش

مراسم ازدواجش نبوده  يبه اون زده ، نه فقط چون تو یزندگ يضربه رو تو نیشتریکه به گفته خودش ب يمادر

پدرش هم  غهیدوستش رو ص نکهیا يبرا یخاطر که مجبورش کرده بود زن پسر خاله اش بشه ، حت نی، نه به ا

 نکرده يدختر و احساساتش مادر هی يبرا نکهیا يکرده نه ، فقط برا

 از جاش بلند شد و گفت انایک

طاهره ،  يرفته بود خواستگار انوشیک يمان برا، ما ينشنو يا گهیتا از زبون کس د گمیرو هم بهت م نایا-

 ینشون هم انداخته بود انگشتش ، ول یبار نرفته بود ، مامان حت ریز انوشیتو ، ک هیخواهر طاها ، قبل از قض

و به  ییابرو یب نیکه بار ا نهیا خوادیکه م يزی، تنها چ گهیاز تو هم نم ی، حت ارهیاالن اسم طاهره رو هم نم

جز تو  یبا کس انوشیدارم ک مانیخانواده برداشته بشه ، من هنوزم ا نیاز دوش ا رهیقول خودش گناه کب

امروز به من گفت بهت بگم ،  ی، ول شتیپ ومدمیمامان نرفتم و ن يبار حرفها ری، تا االن هم ز شهیخوشبخت نم

 یو خواستم که بدون... مادر اه بکشه  هینذار 

 هیگر ریبغلش و زد ز دیمن وکش یحرف چیومد سمتم و بدون هرو که گفت ا نیا
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ناراحت بودم ، دوست داشتم  دیکشیکه م يافتادم ، از درد هیکرد و زار زد که منم به گر هیاز ته دل گر انقدر

 رو الزم داشتم که ارومم کنه یخودم هم کس یارومش کنم ول

 که ولم کرد انایک

 لب گفت ریز

 ببخش-

 رونیخونه رفت ب از

 که رفت انگار تمام حس و حال من رو هم برداشت وبا خودش برد انایک

 نیزم ينشستم رو نیو سنگ سرد

 بود دهیخشک یهم حت اشکهام

نبود ؟ مگر هدف  یی؟ مگر حرف از اشنا کنمیم کاریدارم چ یزندگ نیکه وسط ا دمیبار از خودم پرس نیاول يبرا

 نداره که ي، تموم کردنش کار یحت میامتحان هم نکرد که ، میدینرس ییامتحان کردن نبود ؟ به جا

 نیا نشستمیاگر کنج خونه هم م ی، حت شهیتموم م ینکن یمدت دار ، استفاده کن غهیص نیا مونهیم خی مثل

 میبا هم امتحان کن می، انگار که نخواست فتادهین یاتفاق چی، و بعد انگار که اصال ه شدیمدت تموم م

انداخته بودم و گرم و  يهمون خوشخوابش مالفه خوشرنگ چهارخانه ا ياتاق خواب ، که حاال رو يتو رفتم

 ... دادیپناهمون م یزمستان يشبها نیا ينرم بود و تو

شده بود اونجا جا خوش  يداریمن خر يکه برا انوشیک قهیلباسها رو باز کردم ، چند دست لباس به سل کمد

زانو  يو شلوارك باال یصورت يبا قلبها دیباور کنم که بتونم تاپ کاله دار سف متونستیوقت نم چیکرده بود ، ه

بودم ، اما  دهیهم نپوش یو خال خال یقلب ریزلباس  یوادارم کرده بود که بپوشم ، حت انوشیبپوشم ، اما انگار ک

 ... نباریا

، ارامش داشتن و لبخند زدن رو هم ،  یهم حت یداده بود ، عاشق ادمی یمن رو عوض کرده بود ، زندگ انوشیک

 انگار

نه ، چون هنوز هم موهام  شتریالله بود ، اما ب هیشب یزن که کم کیزن شاد ساخته بود ،  کیاز من  انوشیک

خشن  گفتیموهات رو فقط کوتاه نکن ، ابروها رو هم م گفتینداشت ، م یهم حرف انوشیبودند ، ک اهیس اهیس

 و مجاز بودمکارها ر هینکن ، اما بق

 رو برداشتم و بعد حوله حمام و شامپو ، لمیوسا کهیهم چند ت شیارا زیم يچمدون جا دادم ، از رو يرو تو لباسها
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 اوردیم انوشیک ادیبه  لیلباسها و وسا نیا ی، ول رفتمیو م ذاشتمیرو م نهایا دیقهر کنم با خواستمیاگر م قائدتا

، من فقط  شدیو ناراحت م دیدیرو م نهایخونه ا نیاومد به ا یروز که افرا م کی دیکه من هم وجود داشتم ، و شا

از  یهم نسخه دوم شدمیبودم که اگر گم م یرانسلیا يارکارت اعتب میمحرم شده بودم ، دائم هم نبودم ، مثل س

 من وجود نداشت ،

رنگا  يها یوانیجا ل يدند حاال توبو يبود و فرانسو دهیکه الله خر ییوانهایشد سمت اشپزخانه ، ل دهیکش نگاهم

 اشپزخانه ، يگوشه باال يها نتیکاب يها رفته بودند تو السیرنگ بوندن و گ

 اون خونه ، يتو موندیالله م هیهد

 ام رو تنم کردم و شالم رو هم برداشتم پالتو

 يکردم رو یرو خال انوشیاتاق خواب و تا تونستم عطر ک يکه داشتم بدو بدو رفتم تو یفرصت نیاخر يتو

 کردم اون تو یعطر خال ینشدم انگار ، چمدون رو باز کردم ، باز هم کل ریلباسهام ، س

 دونستیزدم کردم ، نم خی يکه من اون رو رام دستها گفتیتنگ شده بود ، م انوشیک يار حاال برا دلم

 کرده بود ، کاریزده چ خیمنِ  نیگرمش با ا يدستها

،  کردمیم هیگر رفتمیکه م رونیبود ، ب دنیخند يبرا نجایکه نه ، ا نجایا ی، ول ریدل س هی،  خواستیم هیگر دلم

 یحت ریاز س شتریب

 نی، که زم رمیکه من م گفتمیم دیکه مامانت رو سکته نده ؟ با گفتمیم دی؟ با نوشتمینامه م انوشیک يبرا دیبا

 ؟ کنمیم یخال فیحر يرو برا

 سرو ته و لرزون نوشتم یجمله ب کی يبرداشتم ، تو کاغذ

 رفتم من

کنم ،  يچرخش قفل و تا بخوام کار يانگار و بعد صدا دیقبل از من به در رس یدست دمیکه رس یدر خروج به

 ریمات و متح انوشیمنِ چمدون به دست موندم و ک

 کردم سالم

 دینگاهش رو دوخت به چمدون و پرس انوشیک

 ؟ یرفتیم ییجا-

 دونستیم دی؟ با یکه چ باالخره

 کردم زمزمه
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 نامه رو فسخ کن غهیخودت ص-

 به عقب برداشتم یخند زد و وارد خونه شد ، من هم به اجبار قدم شین

 رو پشت سرش بست و گفت در

سر  ادیکه ب هیک ي؟ بعد هیک يشده ؟ افرا ، بعدش مامان ، بابا ، حاال هم تو ؟ بعد یدمیراه انداختن اپ يباز نیا-

شن ،  کیتوش شر انیدارم ، ب ادیز شیدارم ، من اسا ادیدارم ، من ارامش ز ادیز یمن خراب شه ؟ من دلخوش

، من حق همه  ریبزن ، تو هم حقت و ازم بگ داد؟  یاروم يبه هم ، تو چرا انقدر زنیو بر میاعصاب گه انیب

 رو خوردم ایدن نیا يادمها

 قدم اومد سمتم هی

 رت کرد عقبو گرفت و پ چمدونم

 زمزه کرد یعصب

 کشمینم گهینه ، د گهیتو د-

 یوخونه من و الله و خونه خودمون ، ساعت شگاهیو ازما مارستانیکردن راه ب یبود ، خسته شده بود از ط یعصب

 که استراحت کنه ذاشتندینم هایباز نیاگر داشت هم ا یاستراحت نداشت ، حت يبرا

 نمیرو انقدر داغون و له بب انوشمیبرم ، طاقت نداشتم ک خواستمیگفتن نداشتم ، م يبرا یحرف

 رو برداشتم و گفتم میدست فیک

 خداحافظ-

 زد داد

 ؟ یکجا به سالمت-

 یکنیمنم فراموش م یازدواج که کن-

 و گرفت و من و برگردوند سمت خودش ، گفت دستم

 ؟ يریکه حاال م يمن اجازه دادم بر-

 ستیاجازه من دست تو ن-

 ، نهار گرفتم اریبرو لباسات رو در بدست منه ، -

 رو نگاه کرد و گفت دستاش

 نیماش يموند تو-
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 انوشیک-

 اروم سرم وبذارم رو بالش بخوابم قهیدق هیبذار  پکی، خسته ام ا انوشیزهرمار و ک-

 من... تو برو بخواب -

 حرف نزن ، فقط ساکت باش-

 کنهیمامانت داره سکته م-

 دیخونه مون لرز يدرك رو انقدر بلند گفت که ستونها به

 زدم داد

 نیبشه ؟ از ب ينطوریسرمن ؟ مگه من خواستم ا یزنیداد م يدار یبه چه حق... خونه  نیداد نزن ، سر من تو ا-

 يدیخوابیم ویخوردیو م یرفتیبا اون م دیبا ایدن يهمه ادمها

 و گفت دیخند تی، از سر عصبان دیخند

که  یبرم با کس دی، من چرا با ختهیزن و دختر خراب ر ابونی، تو خ ي، تو من و باور نکرد يدباور نکر-

 بخوابم ؟ شیشناسیو تو م خوامشینم

 نیرو زم نشستم

 رو بغل کردم و هق زدم و گفتم پاهام

 شمیاومد پ انایک-

 نگام کرد و ادامه دادم مات

همون روز اول من  ومدیمامانت چرا ن یدونی؟ م ینگفت یچیو تو به من ه دنی؟ اره ؟ فهم دنیاز روز اول فهم-

دستمال  هیدنبال  یننداخت یدور ، وقت يرو بنداز تیمصرف ي؟ چون منتظر بوده تو دستمال کاغذ رونیو بندازه ب

 که مادرت دختر خاله ات رو برات یتر گشته ، تو چرا به من نگفت فتیبا ک

 یتو همه شون رو بدون ستی، قرار ن کنهیم ادیمادر من کار اشتباه ز-

 مادرت رو يبرات ارزو داشته ، من و افرا کل ارزوها یتو پسرش-

 حرفم گفت ونیم

 شهیتموم م ی، همه چ شهیتموم م-

 دییایمامانت و ارومش کن ، به هم م انوشیک رشیبگ-

 زد داد
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 ؟ یجا ، بعد شروع کن هی نمیبا ارامش بش قهیدق هی يذاریمن اروم شم ؟ چرا نم يذاریتو چرا نم-

 ؟ یشیتو خوشحال م رهیمادرت بم-

 رهیبم... ، بذار  شمیاه خوشحال م-

 نیرو که گفت خودش کنار ستون سر خورد و نشست رو زم رهیبم

 گفت

 یهم بگن نه ، تو که باش ایتو فقط باهام باش ، دن-

 زدم زار

 رهیگیمادره ، اهش من و م-

 کی؟ خدات و انقدر کوچ شنیم یو جهنم یاه بهشت هیشدنت ؟ با  یمو جهن یتو ؟ از بهشت یترسیم یاز چ-

 ؟ یکنیتصور م

 شهینم گهی، د انوشیک شهینم-

 کشمینم گهی، باور کن د کشمیمن بدون تو نم-

 یکنیعادت م-

 و گفت نیزم يرو دیرو فشار داد رو هم و چند تا مشت محکم کوب پلکهاش

 پکیا-

 یاول یشیکم نداره ، خوشگله ثروتمنده تو براش م یچیاون ه-

 شمیهم نم ياخر ی، حت شمیهم نم یمن براش هزارم-

 بخشدتیعمر نم هی انایبشه ک شیمادرت طور-

 دینال

 تو رو به خدات تمومش کن ،حرف نزن-

 ، اگر ، زمزمه کردم شدیاروم م کردیم هیو گر ختیریموهاش ، اگر مثل من اشک م يچنگ شد تو دستش

 انیک يخوریعمر حسرتش و م هی-

 پکیا ارمیمن بدون تو دووم نم-

به حالش  شدیکه م ينطوریداغون ، ا ينطوریمستاصل ، ا ينطوری، ا نمیبب ينطوریا تونستمیرو نم انوشمیک

 بود ، زمزمه کردم جی، خواهرش هم گ مردیمادرش هم که داشت م...  یعمر زار بزن هیو  ینیبش
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 مونمیباهات م-

 کرد نگام

،  شدیم ریبرزخ جاگ نیا يتو دی، اونکه نبا ختیریفروم دیکه نبا انوشیاما ک ختمیحرفم خودم فرور نیا يبرا

 اشکام رو گرفتم و گفتم

 دائم کنمیمون رو م غهیکن ، من ص یتو باهاش ازدواج کن ، مامانت و راض-

 نگاهم کرد و گفتم مات

 و توخونه خودتو ت مونمیخونه خودم م يتا اون روز من تو یول-

 کرد زمزمه

 نکن نکارویبا من ا-

 زدم داد

 انوشیدنبالم ک ندازمیاه و ناله مادرت رو نم-

 تر از من داد زد بلند

 دنبالت ؟ يندازی؟ اه و ناله من و م یاه و ناله من و چ-

 انیک-

 ؟ یکنیهم نم یسع یمن حت يبرا-

 ونمیمیمنکه گفتم باهات م-

 ؟ شیتو ات ییایخودتم م یمرحمم بش نکهیا يبجا شیتو ات يندازیمن و م-

 اره اره اره-

 دیتو لرز يکه برا يلعنت به من و دلم تو اون روز...  یسگ یزندگ نی، لعنت به تو و من و ا پکیلعنت به تو ا-

 اش شروع کرد به زدن و زمزمه کرد هیشق يرو نبض

 نشونمی، پدرو مادرش رو به عزاش م کنمیمن باهاش ازدواج نم-

 گفتم

 اسم منه ادیوسط م نیکه ا ی، تنها اسم یکشیمادرت و م-

 وسط شهر که مادرم و من سکته دادم ، افرا رو من کشتم ، باشه ؟ زنمیکاغذ م رمی، م ستینه ن-

 تونمینم ينطوریمن ا-
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 يمجبور-

 جام بلند شدم از

 کردم و زمزمه وار گفتم نگاش

 کنمیفرداش من به قولم عمل م دیکرد یهر وقت عروس-

 زد داد

 پکیا-

 دربست رو گفتم و رفتم سمت خونه دنیرو که د نیماش نی، اول رونیرو بستم و از خونه زدم ب در

 زمشینباشه تا فردا بر یانقدر که اشک... خودم زار زدم  يراه هم به اندازه تمام عمرم برا يتو

 شدیکرده بودم که پلکهام به زور باز م هیانقدر گر دمیخونه که رس به

 دیانداختم الله هم رس دیدر که کل يبرا

 دیمات پرس دنمید با

 شده ؟ یچ-

 یچیتکون دادم و گفتم ه يسر

 الله گفت میخونه که شد وارد

 ؟ دیخوریحرفت شده ؟ فکر کردم شام و باهم م انوشیبا ک -

 نه-

 نمی؟ د حرف بزن بب یپس چ-

 کردم زمزمه

 کنهیسرم درد م ستین يزیچ-

که تا نصفه دکمه هاش رو باز کرده بود نشست  یی، خودش هم با مانتو نیزم يو گرفت من و نشوند رو دستم

 رو به روم و گفت

 اولش خودت بگو نی، هم فهممیمنکه اخرش م-

، اونوقت فشار  دیفهمیهم که به قول خودش م گفتمی، نم کردیباز هم مثل اتشفشان فوران م گفتمیم اگر

 شدیفورانش دوبرابر م

 اصطالحم درباره فوران اتش فشان وسط حالم که خوب نبود يام گرفته بود برا خنده
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 شدنم و اومدنم به خونه نیتا سوار ماش انایکردم ، از اول تا اخر ، از اومدن ک فیرو براش تعر یچ همه

 نفسش رو فوت کرد الله

 مانتو اش رو بست و از جا بلند شد و گفت يها دکمه

 پاشو-

 ه گفتکردم ک نگاهش

 ؟ هیحرفش چ یابونیدختره خ نیا نمیبب میپاشو بر-

 نداره یبه اون ربط-

دست  ادیم انوشی؟ مامان ک يگذشت کرد يربط نداره جز تو نفهم ، االن فک کرد یشکینه نداره ، به ه-

 سازهیدختره م نیبا ا انوشیک ي؟ اصال فک کرد شهیاروم م انوشیک ي؟ فکر کرد کنهیتشکر م ادیم انایک یبوس

اب  هیپاشو ... خوشحال بشه  وتاشما د یناراحت متیاون وسط ، که عمرا بذارم به ق شهی؟ فقط افرا خوشحال م

 میبزن به اون دست و روت بر

 امینم-

 انوشیخودت رو بکش ، ک ی، زندگ یکشیرو به گوه م ییجا هی ي، اصال اگر دار یکنیجا م ی، ب یکنیغلط م-

 وسط ؟ هان ؟ نیا يندازیبدبخت رو چرا م

 ؟ یفهمی، نم ستیمادرش حالش خوب ن-

، شوهرش با توله نامشروعش داره تو شهر برا خودش  کنهیم يخفه شو ، مادرش داره نقش باز پکیخفه شو ا-

باشه ؟ خودشو  دهیدختر خراب خواب هیشده که پسرش نکنه با  شی، تنها ناراحت گهینم یچیه گردهیگشاد گشاد م

با  خوادیو م رهیگیفلک زده اش رو نم دهیبدبخت خواهر زاده ترش انوشیچون اون کبه غش و ضعف  زنهیم

 شاد باشه خوادیکه خودش م یکس

 ستیافرا هم که خواهر زاده اش ن-

 به خواست خودش عقدش کنه ستیقرار ن انوشیک نکهی، و ا ستیکه تو ن نهیکه افرا داره ا يازیتنها امت-

 يدیچرا خودت و حرص م گردمیاز حرفم برنم یدونیتو که م-

 و بعد با عجز ول کرد و گفت دیدستم و کش اومد

قراره به خانواده  ي، فکر کرد یزنیکه حرف خام م يری، بم یکنیفکر نم یچیکه به ه يری، بم پکیا يریبم-

 هم تو رو هم خودشو کشهیو م انوشی؟ اون برادرت بفهمه هم ک یبگ یات چ
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 فهمنینم-

 ؟ فهمنیکه نم یچ یعنی-

 کنهیهم فراموش م انوشی، ک رمیاز درسم نمونده ، تموم که بشه م يزیچ-

هم شده ، تا موهات رنگ  ياریم يکه سرش دار یی؟ به جبران بال يبر ذارهیهم پپه است ، م انوشیاره ، ک-

 کنهیدندونات شه ولت نم

 کنم ؟ کاریمن چ رهیولم کن تو رو خدا ، مادرش بم-

 ؟ رهیبم یگیتو م کنهیم ينقش باز گمیدارم م-

 ؟ ستین شونیحال یچیدکترا ه یعنی-

، اگر بدونن  کنهیدق مرگتون م يتمارض ها و زدن خوش به مرگ چطور نیزن با ا نیکه ا دوننینه دکترا نم-

دلت پاشو گم شو خونه ات بخواب غش و ضعف کن و دختر کرمو مردم رو برا  ریزده ز یخانوم شما خوش گنیم

 ریگپسر دسته گلت لقمه ب

 خوردیو حرص م يپریم نییباال پا شیات يمثل اسفند رو داشت

 گفتم

 برم بخوابم خوامی، م کنهیسرم درد م-

؟ چرا اسمت و تو شناسنامه ات وارد  یعقد کن انوشیبا ک يری، اصال تو چرا نم یبخواب يریبگ یکنیغلط م-

 سرجاش هم افرا نهیشیهم مادرش م گهید ينطوری؟ ا یکنینم

 خوامینم-

 یعقدش بش يکه مثل بچه ادم بر نهیبهتره ؟ بهتر از ا نی؟ اره ؟ ا یزن دومش بش ییخوای؟ م يخواینم-

 کنم ؟ کاریمن چ ختیبه هم ر ی؟ اگر بازم همه چ دنیاگر عقد کردم اگر خانواده ام فهم-

 نکن یمردم زندگ ي، انقدر برا ریاونوقت برو بم-

 یکنیم یمردم زندگ يتو خودتم برا-

که مادر طرف شادان و خوشحال برا  یکه چ کنمیرو بدبخت نم گهید یکیخاطر مردم خودم و  يابر یول-

 کنه و تو دلش بهم بخنده که انقدر راحت خر شدم و وا دادم یخودش زنگ

 و چه نه زدمیغرغر کنه ، چه من حرف م خواستیشدم ، اونکه تا خود شب م ساکت
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تا  رفتمیم دیرفتنم بود به خونه ، با انوشیک دنیالله و د يو فرارم از حرف ها تیاون موقع يراه حلم برا تنها

 شدیتموم م زیتا همه چ... اروم  انایو ک شدی، تا مادرش خوب م دیرسیهم راحت به کارهاش م انوشیک

 بخواب ، تونستمیرو هم به لباسهام زده بودم ، شبها با عطرش م انوشیک عطر

اژانس  هیخودم جمع کردم و زنگ زدم به  يچمدون برا هیالله  يو با وجود غرغر ها از جام بلند شدم باالخره

 یمسافرت

 رفتمیم دیبا

 در زده شد زنگ

 دمیجا پر از

 به ساعت انداختم ینگاه

 بود 11

 رید چقدر

 رو نامطمئن جواب دادم فونیا

 بله ؟-

 ؟ پکیا-

امروز وفردا و پس فردام نبود ،  حاتیترج يصدا تو نیا دنیصدا رو دوست نداشتم ، اصال شن نیزد ، ا خشکم

 نبود ، حاتمیترج ياصال تو

 رید یلیخ...  دیهم بود شا ریاالن ؟ زود نبود ؟ د چرا

 رو باز کردم و گفتم در

 طبقه پنجم-

 رو هم باز گذاشتم يموهام و در ورود يانداختم رو شال

 به اسانسور بود ، نگاهم

 و از خاطرم گذشتخاطره مح هیاسانسور برسه  تا

 بودم تو تراس نشسته

 غروب از

 بودم دهیعوض کردن اسمون رو د رنگ
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قرمز غمناك دوست  هیبود به  دهیمات و کم کم تند شده بود و رس ی، بعد نارنج میزرد اروم و مال هی اول

 یداشتن

بلند تا  ي، موهام رو تا جا داشت کوتاه کرده بودم و از موها شگاهی، بغض داشتم ، رفته بودم ارا کردیدرد م سرم

بعد از  ی، ول شمیسبک م شمیموهام و کوتاه که کنم اروم م کردمینذاشته بودم بمونه ، حس م يزیکمرم چ

کرده بودم ، باز هم که سبک نشده  هی، گر هبودم به خون دهیازارم داده بود ، رس شتریب ینیحس سنگ شگاهیارا

 تراس و پاهام رو بغل کرده بودم يبودم با مانتو و شال نشسته بودم تو

 شده بود هم از جام تکون نخورده بودم ، کیکه تار هوا

 زدندی، چشمک م نمیستاره ها رو بب تونستمینرده ها م نیو غمناك نبود ، اما از ب یاز غروب دوست داشتن يخبر

 خودشون يبرا دسوختنیو م

 هیاشک اشک چ نیا دونستمیو نم ختیریخودش م ياشکم برا زدمیکه م پلک

کنم و گله کنم ، نه از خدا نه  هیکنم و گر يتا خود صبح همونجا بمونم ، تا خود صبح شب زنده دار خواستمیم

 ، فقط خودم ، خودم و خودم و خودم اناینه از ک انوشیاز مادر ک

، اونکه زجر نکشه اونکه اروم  شهیاروم م انوشمی، باالخره ک شهیخره همه مشکالت حل مگفته بودم باال باخودم

 شمیشه منم اروم م

 هم اروم نشده بود ؟ انوشمیک... اروم نشده بودم  یول

 انوشیک يبسته شدن در اومد ، بعد صدا يفکر بودم که صدا يتو

 ؟ یستی؟ خونه ن پکی؟ ا پکیا-

 روشن شد ییرایپذ چراغ

دلم و  يبود که نشسته بود رو یاون نبود ؟ پس چ ینیبود ، اگر سنگ ادیسبک نشدم من ؟ موهام که ز چرا

 ؟ کردیو سردم م نیسنگ نجوریا

 تراس باز و بسته شد در

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا-

 کردم زمزمه

 خونه خفه بود يهوا-

 تو میبر-
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 نجایا نیبش اینه ب-

 تو ، سرده ایپا شو ب-

 ختیر اشکام

 از نرده ها بود زمزمه کردم رونیب يایکه نگاهم به دن همونطور

 نیبش-

 اروم...  زدیاش ، قلبش م نهیس يکنارم نشست سرم رو گذاشت رو انوشمیک

 دادیخودش جوالن م يهم داشت اون وسط برا عطرش

 دمیپرس

 ؟ يچرا زود اومد-

 مراسم تموم شد-

 چقدر زود ؟-

 شروع شه خواستیدلم نم یحت-

 مامانت اومده بود ؟-

 اوهوم-

 خوشحال بود ؟-

 زدم رو نوازش داد خی يبغلش و دستها يتو دیو کامل کش من

 چنده ؟ ساعت

-9 

 ؟ یعروست و تنها گذاشت-

 عروسمم شیاالن پ-

 ششیپاشو برو پ-

 نزد و دستم رو همچنان اروم نوازش داد حرف

 کردم زمزمه

 موهام و کوتاه کردم-

 ودخش برداشته ب یکم صداش
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 مگه نگفته بودم کوتاه نکن ؟-

 ، اما دردام کم نشد شمیکوتاه کنم سبک م کردمیفکر م-

 ؟ يچقدر کوتاهشون کرد-

 یلیخ-

 رو که ته مونده موهام رو باهاش جمع کرده بودم رو باز کرد پسمیو انداخت رو شونه ام و کل شالم

 کوتاه شده تا شونه ام پخش شد يموها

 دیرو گذاشت رو موهام و نفس کش سرش

 کردم زمزمه

 ننیبیم رونیب-

 شد و حلقه دستش دورم تنگ تر و سخت تر سیخ موهام

 صدام رو دینشن اصال

 رونیشدم به ب رهیخ

 بود کیتار

 دیدینم یکس

 کشهیرو به اغوش م شیا غهیزن ص شیداماد شب عروس هیکه  دیدینم یکس

 کشهیکرده عاشقانه به اغوش م لیرو بهش تحم شیزندگ يرو که تمام اجبارها یداماد زن هیکه  دیدینم یکس

 دنیزن رو غسل م کی يمرد موها کی يکه اشکها دیدینم یکس

 دنیرو نوازش م يزن صبغه ا هیعروسش  يداماد به جا هی يدست ها هیکه  دیدینم یکس

 کنهیزن رو چقدر اروم م هیموقع  یبوسه ب هی دیدینم یکس

 بود کیتار

 دیدینم یکس

 اسانسور باز شد در

اون روز ...  مارستانیب یبخش روان يبودمش ، تو دهید شیپ میسال و ن کیبار  نینگاهش کردم ، اخر کامل

 وونهیبه ازدواج باهاش باعث شده بودم د انوشیاش کردم ، من با مجبور کردن ک وونهیفکر کرده بودم که من د

 خارج بهش ساخته بود رنبود ، انگا وونهید گهیبشه ، چند ماه بود که برگشته بود ، سالم ، د
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 که مثل گذشته ها بود سالم کرد يلبخند با

 براش تکون دادم يسر

 قیدق... تو ، نگام کرد  اومد

 نگاه کرد یچشم ریرو هم ز خونه

 کرد زمزمه

 يدار یخونه قشنگ-

 زدم لبخند

توش  انوشیکه با ک يخونه ا... نبود  شتریساده ب ییخونه دانشجو هی نجایبود ، ا دهی ندمون رو تا حاال خونه

بود رو قبول نکرده بود ، گفته بود هر  دهیرو که پدر افرا خر يخونه ا انوشیبود ، ک نیهم هم کردیم یزندگ

 هیاما قسم خورده بود نذاره افرا شاد باشه و  هپول داشت که خونه بخر...  میریم نجایوقت خودم خونه بخرم از ا

به من  انایرو ک نهایشده بود ، تمام ا مارستانی، و نذاشته بود ، انقدر نذاشته بود تا افرا روانه ت نهیروز خوش بب

 ی، گفته بود افرا حقشه ، و گفته بود که مادرش راض میکرد دیرو تمد غهیبود ص دهیفهم کهیبعد از ان... گفته بود 

هم  شونی، زندگ رهیو نه خونه شون م زنهیبا مادرش نه حرف م گهید انوشی، گفته بود که ک مونهی، پش ستین

 بود دهیانگار پاش

 کردیرو فرستادم سمت افرا ، منتظر نگاهم م نگاهم

 دیپرس

 سر پا بمونم ؟ دیبا ای نمیبش تونمیم-

 کم اورده کردمیمداغونه ، حس  یاز نظر روح کردمیتر نگاش کردم ، حس م قیدق

بود ، و بازهم  دهیلغزش کش يکامل رو داشت ، بازم اون خط چشم و درست و بدون ذره ا شیبازم ارا یول

 بلندش رو اتو کرده بود يموها

، من تمام  گذروندمی، اون شوهرش رو نداشت و من با شوهرش خوش م بودیاز اون بهتر م دیوضعم با من

شوهرش ، خونه شوهرش ، عشق شوهرش ، جسم ... رو که ارزوش بود داشته باشه صاحب شده بودم  ییزهایچ

 هی یول... اون بود ، من اون رو هم صاحب شده بودم  يارزوها يخوندن هم تو يدکتر یو قلب شوهرش ، حت

 بودم دهیمداد ساده هم به چشمام نکش

 و شالش انداختم يبه ساپورت و مانتو ابشار ینگاه
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 کردیسر م يدیق یرو هنوزم با ب شالش

 ساده و شلوار سه خط خودم هم انداختم شرتیبه ت ینگاه

 ؟ کردیما دوتا کدوممون رو انتخاب م نیانتخاب ب يمرد تو کی

 کردم و گفتم یراحت يبه مبل ها يدست اشاره ا با

 نیبش-

 یو رسم کیش یلی، خ نشست

 نبود دهیبود اما قامتش خم نیغمگ چشاش

 دمیپرس

 شربت ؟ ایقهوه -

 زد لب

 اب ، اگر بشه ؟ وانیل هی-

رو  ایالکل دار دن يها یدنی، اون مزه تمام نوش کردمیتعارفش م يبهتر یدنینوش دیبا دیاب ؟ اون ؟ شا وانیل هی

 یچ يو شات برا شهیاستفاده م یدنیکدوم نوش يبرا السیگ دونستمیو من هنوزم نم دونستیم

 رو انتخاب کردم نشونیتر زییو تم نی،خوشگل تر کیش ينهاوایل نی، ب نتیسمت کاب رفتم

 ها باشه لمیمزه ف یب يپالنها يغلو شده  يوانهایل هیشب خواستیکردم ، دلم م شیدقت بررس با

 بود زیی، اون هم تم وانیل ریبلور براق هم گذاشتم ز یدست شیپ هی

 خچالیسمت  رفتم

 وانیشفاف که با جوشوندن سه باره اب درست کرده بودم انداختم ته ل خیتا  چند

 روش ، منتظر شدم تا کلر اب بخوابه ختمیر اب

 کردم یرو بررس وانیل

 هیکه نداشتم ، کل شب رو هم گر شیلباسم که خوب نبود ، ارا... بلور هم قشنگ بود  یدست شیبود ، پ قشنگ

 شدی، قشنگ م دیبا خیاب و  وانیل نیا... کرده بودم 

 تونستمیم یشوهرش رو هم بندازم ، حت ییاهدا يها سیاز اون سرو یکی تونستمی، م کردمیم شیارا کاش

 رو نکردم ؟ نکاریرو که از فرانسه برام اورده هم تن کنم ، چرا ا ریاشارپ حر

 یعسل يرو گذاشتم رو وانیل
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 و گفت دیکش یقیعم نفس

 نیبش-

 نشستم

 کرد زمزمه

 يعوض شد-

 شده بودم شکسته بودم ، داغون ریپ یول يتر شد ریبراش تکون دادم ، نگفت پ يسر

 داد ادامه

 يخوشگل تر شد-

االن سه  یخوشگل تر شدن نداشتم جز شوهرش ، ول يبرا یلیکردم ، من خوشگل تر نشده بودم ، دل نگاهش

 تعارف بود حتما... روز بودکه شوهرش رو پس زده بودم 

 یعسل يپاکت گذاشت رو هیو  فشیک يرفت تو دستش

 پاکت زوم شد يرو نگاهم

 زد لب

 ، خودمو رسما بهش انداختم خواستیازدواج کردم که من و نم يمن با مرد-

 رو بلند کردم و نگاش کردم ، زمزمه کرد سرم

ها بودم و  یلیمن با خ... بابا  شیپ رفتمینه دوتا ، من هر تابستون که م یکیمن قبل از اون رابطه داشتم ، نه -

که مثل اون  یاطرافم نداشتم ، نه کس یمرد واقع هیوقت  چی، من نداشتم ه یمرد بود ، واقع هیاون ... با اون نه 

تمام  نیباشه ، اون ب یکنم که واقع هیتک یکیبه  مداشت ازیکنه تا دنبال سوراخ موش بگردم ، من ن يکار

، خوب  تونستیکه جمعم کنه و اون م خواستمیرو م یکین از اب در اومده بود ، م یواقع دمیدیکه م يماسکها

فکر  ینداشتم ، ول انوشیجز اون هم از ک يبشم ، انتظار مونیکرد که از کرده ام پش يهم تونست ، کار

 دادیم تیمرد يم بو يلومتریکه از صد ک يو باالخره شاد و خوشحال کنار مرد کنهیفراموش م کردمیم

 کنمیم یخوشبخت و خوشحال زندگ

 دینفس کلش رو سر کش کیرو برداشت و  اب

 جا موندند وانیاب نشده شفافم ته ل يها خی

 وانیل يتو خیزل زد به حرکت  شیدوست داشتن یعسل يرو تو دستش حرکت داد و با اون چشما وانیل
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 نگاهش يقطره اشک نشست تو هیکردم  حس

 وار گفت زمزمه

 رو هم خورد کردم اوشیو س بایم ، فرهمه رد شد يبه دست اوردنش از رو يومن برا-

 گرفت و انداختشون تو چشمم و گفت وانیرو از ل نگاهش

 دونستمی، م خواستیتو رو م... از تو هم گذشتم  یحت-

 و ادامه داد نییرو انداختم پا سرم

 من به فکور-

 رو با سرعت باال اوردم و اون ساکت شد سرم

 ، اون ؟ فکور

 کرد زمزمه

 ؟ یداشت یتو چ...  دیباهم دوست شد مدمیهم که فه ی، تو رو ،وقت خواستتیم-

 و خواست حرفش رو عوض کنه و ادامه داد یکرد طوالن مکث

،  يبود ی، تو شهرستان مردمی، ازحسادت م شدمیم وونهید خوادیتو رو م کردمینداشتم ؟ هربار حس م یمن چ-

من هم قبول  ی، ول يه من خوشگل و خوش لباس هم نبودخانواده ات به اندازه خانواده من خوب نبود ، انداز

 دوستت دارم قعاوا دمیفهمیم خوادیتو رو م رفتیکه م ادمیدوستت داشت ،  شهیکردم که م

 طلب عفو هینامه بود حرفهاش ، شب تیوص هی؟ شب زدیحرفها رو م نیداشت ا یچ يبرا

 شونه اش يبلوندش و شالش سر خورد و افتاد رو يزد به موها چنگ

سنجاق ساده  هیبا  یوقت حت چی، ه هیاز نصفش مشک شتریکه موهاش رنگ نشده و ب دمیدیبار م نیاول يبرا

 وقت ها بود چی، امروز هم جزو اون ه کردیموهاش رو جمع نم

 گفت

رو تو  دیدیتورو م خواستیکه تو رو م یکس...  دیشنیازدواج کردم که قبولم نداشت که حرفم رو نم یمن با کس-

 کردیقبول م

 باشه ؟ تو رو گرفت ؟ تونستیم یچ خواستیکردم فشارم افتاد ، جمله بعد از تو رو م حس

 هنوزم خوادیهنوزم من و نم نهیبی، هنوزم من و نم نهیهنوزم هم-

 رو هل داد سمتم و گفت پاکت
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 ستیحالم خوب ن-

 نگاهش کردم مات

 خوامینگهش دارم ، م خوامی، م یبرام خطرناکه ول دونستمیاز اول هم م-

 هل داد سمتم شتریو ب پاکت

اگر بدونه ... و مجبورش کردم با من  یگ وونهیکه خودم و زدم به د یماهه پنهون کردم ، اگر بدونه شب 4-

خارج و خونه  يکردم تو يزیشب چقدر برنامه ر هیاون  يمخصوصا اگر بدونه برا...  کشهیو کردم من و م نکاریا

سال نذاشت اب خوش از گلوم  4نکرد ؟ هیتنب،بذار بفهمه ، مگه من و  ستیمهم ن یبشه ، ول...بچه  نیپدرم که ا

 یبازم پنهون کنم ول تونستمیماه پنهونش کردم ، م4،  کنمیم هشیبچه تنب نیبره ، منم با هم نییپا

 شد ریاز چشماش سراز اشک

 ماهه بشه 6ه که بچ... شم ، دوماه رو اگر بگذرونم  يبستر مارستانیب رمیم-

 گفتیم یچ داشت

 و اگر خواست مارستانیب رمیبهش بگو من فردا م-

 رو به دندون گرفت لبش

 انوشیک شیمن اگر پ دمی، اصال برگشتم چون فهم یکه باهاش در ارتباط دونمیکار و در حقم بکن ، م نیا-

 دمیاز دست نم ارمیرو که به دست ب يزیتو ، من حسودم و چ شیپ ادینباشم م

ارتباط ساده  هیکه من با شوهرش  دونستی، نم دونستینم. ر زهایچ یلی، هنوز هم خ دونستیهم نم هنوز

مطلقه هم  یمن حت دونستی، و نم دونستیشوهرش بودم و نم يها ومدنیشب خونه ن لیدوستانه ندارم ، من دل

من در خباثت و پنهون  همس شدیرازها هم م نیا... بود  خبریداشتم که اون ازش ب ییهستم ، من هم رازها

 يکار

 جاش بلند شد و دوباره خونه رو نگا کرد و گفت از

 ؟ اره ؟ اوردمیبرات م ینیریش دیخونه ات ، با امیبارمه که م نیاول-

 رونیدستش با مشت پر اومد ب...  فشیک يکرد تو دست

 کرد یو مشتش رو خال یعسل يشد رو خم

 يتلخ فرانسو شکالت

 کرد و گفت نگام
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 و شکالت داشته باشم ینیریش دیبا فمیتو ک نیافته ، برا هم یفشارم م-

 يچرا ؟ برا یتلخ...  فشیتو ک نداختیم يزیچ یابنبات يقند دیافتاد با یتلخ بودند، اگر فشارش م شکالتاش

 ارنیم ینیریخونه نو ش

 براش تکون دادم يسر

 رونیخونه رفت ب از

 خونه جا موند يعطرش تو يبو

 رفت سمت پاکت لرزونم دست

 رونیتوش رو اوردم ب کاغذ

 بتا شیبرگه ازما هی

 هم سونو رشیز

 یعکس رنگ هیاون هم  ریز

 افتاده بودم نیزم يرو امیاز بدنم رفت و تا به خودم ب حس

 بود ، باردار

 رو چک کردم بتاش

 ماه کامل چهار

سنش  یو نام پزشک رو چک کردم حت ماریکردم ، نام ب یکردم ، پشت و روش و بررس یتر بررس قیرو دق کاغذ

 کردم یهست رو بررس یبرگه تقلب نیا دادیرو که بهم نشون م يزیرو ، هر چ

 کردم زمزمه

 زنهی، گولم م رنهی، گولم م زنهیگولم م-

 اره

 زنهیم گولم

 رو دوباره نگاه کردم کاغذ

 بود ؟ باردار

 اش از بچه ام بزرگتر بود ، دخترش بزرگتر از بچه ام بود بچه

 بر من ي؟ وا دختر
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 زدم ، باردار بود سکسکه

 دوم سکسکه

بود که پدر باال سرش نبود و ، که اگر بود  نیا يشده بود برا نیپدر بزرگ شده بود ، اگر اون ا یب بایتقر خودش

 ... شدی؟ حاال دخترش هم اگر مثل خودش م گشتیدنبال پدر نم ابونیخ يدخترش تو

 داشتم ، درد ، عذاب ، رنج درد

 زدم سکسکه

که من توش  ییها تی؟ سکسکه خنده داره ، موقع کنمیسکسکه م چمیپیمواقع که از درد به خودم م نیتو ا چرا

 دارن ضجه دارن ، چرا سکسکه ؟ هیافتم درد دارن گر یبه سکسکه م

 سکسکه زدم بازم

 رو کرد ؟ مردش رو صاحب شد ؟ کارش

 کردم زمزمه

 خدا

 بلند تر گفتم یکم

 خدا

 دمیکش ایفر

؟ منکه  یکنیمجازاتم م يدار ی؟ به چه جرم ی؟ هان ؟ به چه جرم هیـدا ، جرمم چ خــــــــــــــــــــــــ

 منکه ازت خواستم... پام  يجلو يازت خواستم راه درست رو بذار

 واریکامل اب شده بود رو برداشتم و پرتش کردم تو د گهید خشیرو که  وانیل

 تر بود ، زیتر بود ، از اون ترحم برانگ زیقلبم از اون ر يتکه تکه شد ، تکه ها وانیل

، به  یکنیکه امتحانم م ستمیات ن ستهی؟ بسمه ، بسمه ، من بنده شا یکنیم کاریباهام چ يخدا خدا ، دار خدا

 یکه در ازاش امتحانم کن ينداد هیاضافه تر از بق يزیمن چ

 و منم نخواستم ينداد

 رمیکن ، ولم کن ، بذار برم بذار رها شم بذار بم ولم

 و روحم وبه زور و با قصاوت ببره ادیب لتیعزرائ ستی، الزم ن کنمیالتماس م لتیبه عزرائ دارم

 کنمیم مشیروحم و تقد دارم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٦٥١ 

 و بغضم وحشتناك شکست ختنیر اشکام

 ، ادتمیبه  شهیدارمت هم شهی، منکه هم یکنیم کارمیچ يدار خدا

 زدم هق

 ... یکی یکی...  الی، مثل پف ونیدر م کیو هق هق  سکسکه

 میزندگ مثل

 تباه شدنش مثل

 یکی یکی

 به نوبت نوبت

 يبه سر يسر

 کم و ذره ذره کم

 مثل نابود شدنم.... مثل تباه شدنم ... تموم شدنم  مثل

 الله رو گفتم مطب یمقصد نشون يهام که تموم شد زنگ زدم به اژانس ، شماره اشتراك دادم و برا هیگر

 تنها يخودم تنها...  کردمیرو تموم م يباز نیخودم ا نباری، ا دیفهمیم دیهم نبا انوشیک...  رفتمیم دیبا

 زدن رگ احساساتم متیبه ق یحت...  شدیمرگ تمام اعتقاداتم تموم م متیاگر به ق یحت

 دیبا نباریاشتباه من ، ا يسوخت به پا انوشی، اونبار ک کردمینم کیاشتباهم شر يرو هم تو یکس چیه گهید و

 سوختمیتنها م يخودم تنها

 ...قدم اول رو من اشتباه و ناصاف گذاشتم  نکهیبه تاوان ا دیشا

 سوار شدم دیکه رس اژانس

 نداشتم ، حسم کرخت بود ، فلج شده بود انگار استرس

 شهر نیبا من چه کارها کرد ا... ران هم طه دیشلوغ و دود زده تهران ، شا شهیهم ابونیرو دوختم به خ نگاهم

 هم ذهنم رفت سمت گذشته باز

خونه  يجا يجا يکه تو یی، عاشقانه ها گذشتیم انوشینامه ام با ک غهیص دیاز تمد شتریب یکم ایسال  دو

،  میداشت نمونیقانون نا نوشته ب کی... اومد  یبه چرتکه هم نم یبود که حت ادیانقدر ز میمون جا گذاشته بود

 يا گهید چیه چینه تو نه افرا و نه ه میداشتنه من  میخونه که بود يتو...  میاورد یاز افرا نم یخونه اسم يتو

 میما داشت کیفقط ... 
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ارامش بخش و  يخلسه ها... عاشقانه  ينبود جز کرخت شدنها يادیز يزهایخونه مشترکمون هم چ يتو و

 دونفره يصبحانه ها

 ژنیاکس... ، شده بود اعتقاد ، شده بود  اجیاز عادت گذشته بود ، شده بود احت گهیبودن د انوشیک با

 از او هم کمتر یحت... فاعل  یجمله ب هی شدیجمله هامون م نیاومد ب یم یافرا که گاه و

که افرا  کردمیفکر م نیمخالفش هم نبودم ، فقط به ا یرو قبول نداشتم ، ول کردیبا افرا م انوشیکه ک يکار

 کیو با پ کردیم دیکه براش خر يبه همسر دیکه اخرش رس کردیفکر م ییزهایاره ازوداجش به چه چدرب

 کردیو هر ماه کارتش رو شارژ م فرستادیم

 رفتیرو هم خونه نم ییروشنا يتو یکه حت يهمسر

با منه اونقدر گرم و دوست  یوقت تونهی؟ چطور م ادیچطور کنار م یدوگانگ نیبا ا انوشیک کردمیخودم فکر م با

 ؟ یسرد و نچسب و دوست نداشتن ادیاسم افرا م یباشه و وقت یداشتن

و  میو دفاع ارشد رو تموم کرده بود نارهای، سم میکردیو سخت تالش م میاون دوسال هر دومون سرگرم بود تو

 داده بود جهیو مصاحبه و ثبت پروژه مون که نت يبعد هم امتحان دکتر

 دیکش ونیبحث طالق دادن افرا رو به م انوشیک مینفس بکش میو تونست میدیبه ارامش رس یکم نکهیهم

وقت به افرا سر  چیه انوشیک نکهیموافق بودم ، با ا...  اوردمینزدم ، نه نگفتم ، اره رو هم به زبون ن یحرف من

اون  ی، حت خواستمیرو م انوشیک يهمه  ي، من همه  کردمیمن باز هم حسادت م ی، ول خواستشیو نم زدینم

رو که  ژنی، اکس خواستمیرو هم م کردیافرا م يبرا دیصرف سفارش خر انوشیرو هم که ک يا قهیچند دق

 قسمت کرد یبا کس شدینم

براش  کیبار با پ کی یماه نکهی، چه برسه به ا ارهیرو ب يا گهیاسم زن د یحت خواستمیمن بود و نم انوشیک

 بفرسته لهیوس

ماهه رو با افرا پشت سر  کیبحران  هیافرا کرد و بعد  ییخونه دانشجو یخره دادخواست رو راهباال انوشیک

 شد مارستانیت یگذاشت و بعد افرا راه

 يهم جزو برنامه ها و نقشه ها نیکه ا کردمیاروم بودم ، فکر م دنشیمات بودند ، و من تا قبل از د همه

رو که  شونیپر يشکسته و موها يبا ناخونها فیکه رفتم ، اون دختر نح مارستانیت یول... هنرمندانه افراست 

 ستینقشه ن گهید یکی نیا دمیفهم دمید

 شد رمیبانگیاونموقع بود که عذاب وجدان اومد و گر تازه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٦٥٣ 

 شد ؟ مارستانیت یکردم که راه کاریکردم ؟ چ کاریمن با افرا چ دمیخودم پرس از

بکنم ،تمام احساسم جا مونده بود  تونستمیهم نم هیگر یه خودم و الله ، حترفتم خون میمستق مارستانیاز ت بعد

ادم رو  کیمن ... داده بود  يشکسته رو تو خودش جا يدختر با گان سبز و ناخونها هیکه  يپشت اون در

 کرده بودم وانهید

اصال شوهر نبوده ، که اصال  انوشیکه ک دندیبه هم ، همه فهم ختیکامل ر زیهمه چ گهیکه اومد د مادرش

 خوردهیتنها م دهیخوابیتنها م موندهینبوده ، که افرا تنها م

 پکیدارم ، که ا يا گهیبگه که من زن د انوشمیاون فشارها ک ریمنتظر بودم ز... من  انوشیسر ک ختنیر همه

 انوشمیک ی، ول يکرد وونهیدسر من همه بگن تو افرا رو  زنی، منتظر بودم تا همه بر مونمیرو دارم و با اون م

 متهم شد لب باز نکرد دیتهمت شن دیحرف شن... لب باز نکرد 

 من جون سالم به در بردم... از من نبرد  یاسم یهم حت انایک

 ماه بعد پدر افرا هم اومد چند

 ییادمها يدست و پا ریحاال افتاده بود ز کردیرو هم قبول نم یو حرف دیشنیحرف نم یکس چیکه از ه انوشمیک

 که دخترشون رو ول کرده بودند به امون خدا اما کرور کرور ادعا داشتند

 دارند اما پشتوانه نه ادیز یمدع ادمها

اروم تر شدن  يبعد برا ی،ول نطوریشروع شد ، حرفها هم هم دهاینرفت ،تهد ییزناشو یبار زندگ ریکه ز انوشیک

اتفاقات و  نیهم فکر کنه درباره ا انوشیخودش و ک شیه پمدت ببر هیداد که افرا رو  شنهادیجو پدر افرا پ

 رهیبگ یدرست میتصم

 یو روان ی، به ازار روح تیبه شکا دیبود ، تهد دیتهد هیشب شتریدرست ب میتصم نیا یول

گوشه افسرده شده  هی، من هم  زدمیبهش سر نم یبود به هم من هم حت ختهیر انوشمیاون مدت که ک يتو

 هم صدمه زده گرانیبه د... بودم که کارم فقط به خودم صدمه نزده  دهیبار فهم نیاول يو برا... بودم 

که اون  خواستمیم... نبودم  ششیپنج ماه پنج روز هم پ يو تو گذشتیم انوشیماه از درخواست طالق ک 5

 انوشیسر ک ختنیتحمل نداشتم که بشنوم افرا حالش بدتر شده ، که دوباره همه ر گهید... رو تموم کنم  یزندگ

و من رو ببندن به  انیب انوشیک ای راخونه و چشم به در بدوزم که خانواده اف يتو نمیبش تونستمینم گهید... 

بگم با افرا  خواستمیم انوشی، به ک تونستمینم گهید... رگبار حرفهاشون و بعد خبر به گوش خانواده ام برسه 

 رمیبگم من م خواستمیبمون ، م
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 ارومتر شدم یت کمافرا که رف یول

به حرفت گوش  یفتیکه سهله گوشه قبرستون هم ب مارستانیب نباریبه مادرش گفته ا انوشیگفت که ک انایک

 فقط کم اورده بود... قبل هم به حرفش گوش نکرده بود  يسر یحت...  کنمینم

 ادینم نییبا قرص هم پا گهی، گفت فشارش د ستیخوب ن انوشیگفت حال ک انایک

 مونهیسرپا نم یلیگفت اون بدون تو خ...  یو تنهاش گذاشت یبه هم و تو هم رفت ختهیر گفت

 يو تو کنمیارومش م زنمیسر م انوشی، گفتم به ک دمیتراش لیخودم دل شیدوبار بهش سر زدم ، پ یکیهم  من

 رمیو م ذارمیارامش م

با ارامش  شهیکرد بلکه نم میتقس شهیها نمرو نه تن ژنیاکس دمیفهم... و ارامش دادنها تکرار که شد  دارهاید یول

 یحت مشدیهم ن نیگزیجا... هم ترکش کرد 

خوب و شاد  ی، ادم که زندگ گردهیبرنم گهی، اون استرس و اون ترس د گردهیبرنم گهیخودم گفتم افرا د به

 اورد یهم به حسابش نم تیکه اندازه چوب کبر يشوهر شیتا برگرده پ کردیخارج رو ترك نم

 و عاشقانه هام رو شروع کردم...  انوشیک شیبرگشتم پ دوباره

 شیچند ماه پ تا

 من رو هم انگار برام سوغات اورد يترسها... افرا برگشت  که

 که زنگ زد میبام بود انوشیک با

رو مجبور کردم که بهش  انوشیک... ترس هام برگشته بودند ... خونه منتظرشه  يگفت برگشته که گفت تو که

، گفتم حرف از طالق نزن ،  مارستانیگوشه ت شینفرست گهیبار د هی انوشیسربزنه ، گفتم ارومش کن ، گفتم ک

 ارومش کن ،

 شوهرش باش گفتم

و من ...  فرستادنشیچوبه دار م يبود که پا یکس هیموقع رفتن شب... من فرستادمش  یول کردینم قبول

و چشم ندوزم به در  نمیخونه نش يچوبه دار تا ترسهام دوباره برنگرده ، تا دوباره تو يخودخواهانه فرستادمش پا

 بشم رونیزده بشه و من و یکه ک

 رمینم گهیگفت د... که رفت به من گفت  کباری انوشیک یول

که باهاشم تو  یاون نمیبیو م کنمیز م، مرگه ، مرگه هربار که چشم با ستیشکنجه ن هیبا اون بودن شب گفت

 یستین
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 دوباره حرف از طالق زد انوشیفرصت مناسب ک يبعد تو و

 میافرا بود یاحتمال يهایباز وونهید منتظر

 افرا نه هم نگفت يکمال ناباور در

 نگفت و بعد به من زنگ زد نه

 من جا گذاشت شیپ زیم يبتاش رو رو شینگفت و ازما نه

. 

. 

. 

 

 راننده اومد يصدا

 خانوم میدیرس-

 نگاهش کردم مات

 ارامش گفت با

 گهیبود د نیهم ینشون-

کرد که من  یزندگ شدیم ژنی؟ به اخر داستان ؟ داستان من ؟ بدون اکس میبود دهینگاش کردم کجا رس دوباره

رو داشته گونه من  يدوست داره چال محو رو گفتیرو که م يبندازم ، بچه ا خواستمیبکنم ؟ بچه اش رو م

 من رو داشته باشه يچشما خوادیم گفتیباشه ، م

 مطب کردم يبه تابلو رو ینگاه

 مانیزنان و زا متخصص

 رنگ اون باال دیتابلو سف ينوشته نشده بود تو يزیسقط چ درباره

 ؟ نوشتیم دیبا

 رو حساب کردم هیکرا

 مطب شدم وارد

 الله رو صدا کردم... بود  یمطب خال یول... بود ، دماغش عملکرده بود  شیبود که پنج سال پ یهمون شیمنش

 اومد رونیاتاقش ب از
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 گفتم

 من اماده ام-

 نگاهم کرد و زمزمه کرد الله

 ییایب کردمیفکر نم-

 رو نگاه کرد و گفت شیاز طرف من منش یانتظار جواب بدون

 ستمی، عصر هم من ن زمیعز يبر یتونیم-

 کرد و رفت یرو برداشت و با من خداجافظ فشیقراره بره ک دونستیانگار که از قبل م شیمنش

 دمیبه الله نگاه کردم و پرس سرپا

 کنم ؟ کاریچ دیبا-

 کرد و گفت نگاهم

 تو اتاق و منتظر باش نیبرو بش-

 حرف بزنم که گفت خواستم

 میکنیباهم صحبت م امیمن بعدا م-

 اتاقش يتکون دادم و رفتم تو يسر

 ، القل اون از من عاقلتر بود کنهیکه به ضررم باشه نم يکار دونستمی، م ترسوندیمن رو نم الله

 بود که نشسته بودم که در اتاق الله باز شد يا قهیدق ستیب

 مستم کرد نیدارچ ياز بلند کردن سرم بو قبل

اما  ختهیده بود ، موهاش به هم رچهارخانه اش چروك خور راهنیداشت ، پ شیرو کامل بلند کردم ، ته ر سرم

 بود یدوست داشتن

 تو در رو پشت سرش بست اومد

 خند زد شین تی، از عصبان یکرد ، عصب نگاهم

 کرد زمزمه

پشت  يدفن کردن ارزوهام ؟ سه روز من و نشوند يبرا یکن يزیبرنامه ر یکه بتون یسه روز ازم وقت خواست-

 کم گذاشتم من ؟برات  یچ... سرکوچه که  یرول نگرم داشت

 زد داد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٦٥٧ 

و تو ؟ جواب همه ... هم خواب شدم  طانینگر داشتن تو با خود ش يکنم من ؟ من برا کارتیچ... ؟  پکیا-

 نیساختن هام جواب همه باشه گفتن هام شد ا

 صداش رفت باال دوباره

من  یکنیکه فکر م یی، تو یکنیخدا خدا م یشیپا م ینیشیکه م یی؟ تو یواسه من روزه سکوت گرفت... اره -

؟ بچه من ؟ پاشو ، پاشو  یکافرم ، خدات اجازه داده بچه من و سقط کن شمیچون جلو خدات خم و راست نم

 خونه میبر

 امینم-

 یکنیغلط م-

 شهینم گهید انوشیک-

 میپاشو بر... خفه شو ، دهنت و ببند -

 شمیامروز افرا اومده بود پ-

من  می، پاشو بر ی؟ اصال اره خوب شد که گفت دهیکش يچه نقشه ا نباریکنه ؟ ا یافرا ؟ اومده بود چه غلط-

 سره کنم ، پاشو کیرو با شما دوتا  فمیبار تکل نیو اخر نیاول يبرا

 ماه تمام 4برم ؟ باردار بود ،  خواستمیتکون نخوردم ، کجا م یلونیجام اپس از

 حرکت بلندم کرد هی ياومد جلو بازم رو گرفت و تو انوشیک

 گفتم یو عصب رونیب دمیرو از دستش کش بازوم

؟ اره ؟  يدیباهام خواب يام کرد غهی؟ ص یچند سال با من رابطه داشت ی؟ بگ یبگ یبه افرا چ يبر ییخوایم-

 ؟ يکرد یکیچند ساله رختخوابت رو با من  یبگ ییخوایم

 اره-

 ؟ چرا االن ؟ یبهش بگ ییخوایاالن م-

 دیاز روز اول هم نبا دمیفهم...  یکنینم تو بازم حماقت هات رو تموم نمک يمن هرکار دمیچون االن فهم-

 معلومه فشی، اونم که تکل گفتمیبهت باشه م

 نگرش دارم خوامیبچه منه نم نیا-

سقطش  زارمیبچه ، بچه منه ، بچه من ، نم نی؟ ا يریگیم میدرموردش تصم يکه دار شیاورد يسرجهاز-

 یبرسون یبیبه بچه ام اس ذارمیکنم نم تیشده تو خونه زندان یکن
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 نی؟ اره ؟ فقط هم ییخوایبچه م-

 خوامیاره ، بچه م-

 ، افرا بارداره گمیم کیخب پس ، بهت تبر-

 داد زدم ینگام کرد عصب جیگ

 ماه تموم ، بچه اش دختره 4ماهه بارداره ،  4 تیزنت زن عقد-

 دمینال

 ماهه بارداره ؟ 4زنت  يدینفهمکه  یهست ي؟ چطور شوهر انیک یهست يچطور شوهر-

 ؟ یاز ک... ؟  یکنیم یشوخ يدار-

؟ انتظار نداشت بچه خودش باشه ؟ بچه من رو  یاز ک دیپرسی؟ م دیپرسیبود م انوشیک... نگاهش کردم  مات

 افرا رو نه یانتظار داشت ول

 ؟ انوشیک-

 زد داد

 بارداره ؟ یاز ک-

 از تو یلعنت-

 زد داد

 دروغه-

 اومد سمتم دستش

 داد زدم بلند

 ایطرف من ن-

 به اشک نشستن و زمزمه کردم انوشیاز داد زدنم سر ک چشام

 کردم یکردم ، چه غلط یانتیکردم چه خ یبره چه خبط ادمیبهم دست نزن ، بزار -

 هق هق افتادم و گفتم هی

 رمیبم خوامیم انیک رمیبم خوامیم-

 بازم ارومتر شد و دوباره ناله کردم صدام

 انیک رمیبم خوامیم-
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 کنمیمن درستش م-

سابقت از شوهرت بارداره ؟  يهمون همون همخونه ا تیا غهیکه زن ص یگیبه زن باردارت م يریچطور ؟ م-

 ؟ یرو بگ نایا ییخوایم ضیاره ؟ به زن باردار مر

 ؟ يحرفاش رو باور کرد نیکلمه حرف راست از دهنش در اومده که تو ا هیدختره اصال تا حاال  نیا-

 تکون دادم و گفتم يسر

 بارداره...  گهیراست م نباریا-

 گفتم دهیبر دهیهق هق افتاده و بر به

گفت ... بشه  يبستر مارستانیب دیگفت با... گفت من بهت بگم ... من  شیاومد پ... بهت بگه بارداره  دهیترس-

 .پنهون کنه  تونهازتینم گهید

 گفتم هیگر ونیعد مکردم و ب هیگر دوباره

 که جرئت نکرده بگه بارداره يکرد کارشیبهت بگه ؟ چ دهیکه ترس يکرد کاریباهاش چ-

 شدم زمزمه وار گفتم اروم

 ؟ میکرد کاریما باهاش چ-

 دیگفتم ، پرس یچ شیضیدرباره افرا و مر دیانگار نشن اصال

 اش شد کشتن بچه من جهیکه نت دیحرفات با افرا به کجا رس-

 ، از تو بارداره ، بچه ات ، دخترت انوشیک-

 رهیبذار بره بم... به درك ... به درك -

 بذار من برم-

سال خر کردن من  5بعد از  یکنیجا م ی، ب يدر بر ییباج بهت دادم بخوا نهمهیا نکهیبعد از ا یکنیجا م یب-

 یسوء استفاده کردن از من حرف از رفتن بزن

 انوشیک-

از  يریتو بم نیا گهیتموم شد ، د گهید... ، هم تو هم افرا  کنمیتو رو روشن م فیوز تکلمن امر... حرف نباشه -

سال با همه ادا و اصوالت با همه خواستن ها و نخواستن هات ساختم ،که  5،  کیاپ ستیها ن يریاون تو بم

 جنگمیفقط م هم نه ، سر بچه ام لحه، مصا کنمی، مدارا هم نم سازمینم گهی، د نجایبه ا میاخرش برس

 شهیبه زور نم-
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 يموفق تر بود یگرفتیم ادی یواحد معرفت و زندگ هیبه جاش  يدرس خوند نهمهیتو ا-

 انیک-

با  يریگی، تو هم خفه خون م کنمیو بعد عقدت م کنمیشهرت من با خانواده ات صحبت م میریپاشو ، م-

 اول تو یول...  کنمیاون هرزه رو هم خودم بعدا روشن م فی، تکل یکنینم ياعصاب نداشته من باز

 دیبازوم و گرفت و کش یعصب

 زدم داد

 به من دست نزن-

 اتاق باز شد در

 بود الله

 گفت

 انوشیک-

 گفت انوشیک

 باش رونیلحظه ب هیالله خانوم شما -

 دیرسینم جهیکه به نت دادیبا داد و ب ينطوریا-

 رونیب دیبر قهی، شما چند دق نهیاتفاقا راهش هم-

 اخه-

 داد زدم یعصب

 رونیالله برو ب-

 کرد نگام

، خانواده ام  ختمیریداشتم به هم م گهی، د شدمیم وونهیداشتم د گهی، د رونیب دمیکش انوشیو از دست ک بازوم

زنگ  شتریب ایدوبار  ی؟ ضمانتم رو کرده بود ، ماه شدیم یچ دیفهمیاگر م ایلیا...  ایلی؟ ا شدیم یچ دنیفهمیم

 دیفهمیاگر م ایلیا... و من  کردیکارتم رو شارژ م دیپرسیحالم رو م زدیم

 اخر رو گرفتم میتصم

 گفتم انوشیبه ک رو

 میبر-
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 چنگ شد تو موهاش انوشیک دست

 رو هم نگاه کردم الله

 اوردم دادم دست الله رونیافرا رو ب شیو جواب ازما فمیک يبردم تو دست

 فقط نگاهم کرد الله

 رونیزده از مطب زدم ب خیو  سرد

 که درهاش رو هم قفل نکرده بود ، نفسم رو فوت کردم انوشیک یازارا مشک يتو نشستم

با ...  یهم حت یاز کاف شتریب... کرده بودم  يبا ابرشون باز یخوانواده ام بفهمن ، به اندازه کاف ذاشتمینم

 گهید شدیگندم هم رو م نیاگر ا... هم بودم به  ختهیها رو ر زیخودم همه چ یخودم با نفهم یخودخواه

 رنیتو اون شهر سرشون رو باال بگ تونستنینم

 شد نیسوار ماش انوشیک

 هیکه چقدر کم اورده ، که چقدر عصب کردمینگاه کردنش هم حس م بدون

 زمزمه وار گفت انوشیک

 کمربند-

 خودش رو هم بست کمربند

بهش  زیاومد ، همه چ یهم بهش م تیاومد ، عصبان یهم بهش م شیکردم ، کمربندم رو بستم ، ته ر نگاهش

 اومد یم

 شروع کرد به حرکت نیماش

باز  انوشمیته خطه ، ک دونستمی، م دادیم تیاحمقانه ام اهم ماتیو نه به تصم کردینه ولم م گهید نباریا انوشیک

 دادیوان پس م، باز هم به جبران اشتباه من تا سوختیمن م ي، باز هم به پا شدیهم له م

 حرفها بود نینه ، چوب خط اشتباهاتم پر تر از ا گهیخانواده ام د یول

 سرعت گرفت یکم نیماش

 میریکجا م دمینپرس یحت

 نبود بپرسم يازین

 رو بستم چشمام

 کردم یرو از ترس خال دلم
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 بود نجایخط من هم ا ته

 متوجه نشه بازش کردم انیکه ک ياروم طور... کمر بندم  يرفت رو دستم

 و بازش کردم رهیلحظه دستم رفت رو دستگ هی تو

 انیباند حرکت کرد ، ک يرو گزاگیز نیرو گرفت حواسش پرت شد ، ماش نیماش رهیمتوجه شد ، دستگ انیک

 رو کنترل کنه نیکرد ماش یسع

 گهید نیماش هیشد به  دهیکش نیماش بدنه

 میکنار بر گهید ينهایماش ریمسفرمون رو به طرف جدول گرفت تا از  انیک

 فرمون رو کنترل کرد یدستش به سخت هیمن و نگر داشت و  انیشدم به طرف در که دست ازاد ک دهیکش من

 گهید نیماش هیبغل  نهییبه ا میخورد

 اومد یها م نیها و برخوردمون به ماش کیاصطحکاك الست يصدا

 لحظه نتونست کنترلم کنه هی انیشد سمت جدول ، دست ک دهیکش نیماش دوباره

 ، نفسم رفت رهیمحکم خورد به دستگ پهلوم

 سر خورد رو هم پلکام

 باالخره کنار جدول متوقف شد نیماش

 ام قفل بود تا پرت نشم به جلو نهیس يمحکم رو انیک دست

 برگشت یبه سخت نفسم

 کنار دیدستش رو از روم کش انیک

 دیکش قینفس عم هیفرمون  يرو گذاشت رو سرش

،  شدینبود مطمئن بودم که پهلوم سوراخ م انیخودم ، دستم رفت رو پهلوم ، اگر دست ک يکردم برا دایپ فرصت

 هم همه حواسش به من بود طیرو نگا کردم ، تو اون شرا انیبا گوشه چشم ک

 کنم من ؟ کاریچ خواستمیم

 اومد یم نیبوق ماش يگذشت ، صدا قهیدق چند

 اشتسرش رو از رو فرمون برد انیک

 کرد نگام

 ، زدیداشت نفس نفس م نییقرمز از خشمش سرخورد و اومد پا يقطره اشک از چشما هیچشمم  جلو
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 چنگ شد تو موهاش دستش

 هیکه توش پره خشم بود و گال ییصدا با

 دیپرس

 باهامون ؟ یکنیم کاریچ يدار-

 رو دوختم به روبه روم نگاهم

 کمربندش يرفت رو انیک دست

 گفت دینگام کرد ، با تاک دوباره

 اریسره خودت ن ییبال-

 رو زد موتیشد و ر ادهیپ نیرو براشت و از ماش نشیمدارك ماش باالفاصله

 قفل شد نیماش

 کنم ؟ کاریچ خواستمیم

 رفت رو شکمم دستم

ر هزا يادما نیا نیب يمنتظرته ؟ فکر کرد یچ نجایا يکنم من ؟ تو با خودت فکر کرد کاریباهات چ خوامیم

 ؟ یزندگ نیتو ا يدیی؟تو چرا پابرهنه دو یبرس یرنگ قراره به چ

 یهم حت یاهن يبا کفش ها. یداشته باش یکفش اهن دیدووم اورد ، با شهینم دیجنگ شهینم ایدن نیبرهنه تو ا پا

 ستین یدوست داشتن نجایا... زشته  نجایا.  نجایا این. ، برگرد و برو  ياریکم م

 چقدر گذشت دونمینم

 نیبرگشت تو ماش انیک

 رو گذاشت سره جاشون نیماش مدارك

 کرد نگام

با من  یخواستیتو که نم گفتیبود ، با نگاهش م دنیبود ، پر از کم اوردن و بر هینزد ، نگاهش پر از گال حرف

 ؟ يکرد دوارمیام یچ يبرا یبمون یخواستیبود ؟ تو که نم یچ يازدواج با افرا برا ياون احبارت برا یبمون

 زد رو ترمز دیکه رس یخلوت يجا نیاز اون منطقه دور شد ، به اول يادیز یلیرو روشن کرد و با سرعت خ نیاشم

 و زمزمه وار گفت یصندل یداد به پشت هیرو تک سرش

 بهت گفتم بهم اعتماد کن ،-
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 رفتیلحظه لحظه باالتر م صداش

 بهم اعتماد کن و تو گمیمن بهت م-

 هاش قهیشق ي، چشاش بسته بود و دستش رو کردمیگوشه چشمم نگاش م با

 زد داد

بود ؟اخره اخرش ؟اخره  نی؟ ته اعتمادت ا ياوردیسرمون م ییچه بال ی؟ داشت يکردیم کاریچ یداشت-

؟  یبدبختم کن یخواستیم ينطوریساخته ؟ ا تیبرات کرده ، با همه چ يکه همه کار یاعتمادت به کس

 ؟ یکن مونمیپش یخواستیم ينطوریا

 زد ادیاز همه داداش فر بلندتر

 ؟ يزجرم بد یخواستیم ينطوریا-

 وار گفتم زمزمه

 زنده بمونه ذارمینم-

 ساکت شد ، زمزمه کرد يمنتظره ا ریشد ، به صورت غ ساکت

 ياریسره بچه من ب ییبال یکنیغلط م-

 کنم گفتم ینیاز جبهه ام عقب نش نکهیکردم نفس کم اورد ، بدون ا حس

 که تو شکم افراست هیبچه ات اون-

 مشتش فشرد يفرمون و اون رو تو يرفت رو دستش

 کنمی، درستش م پکیا کنمیدرستش م-

 زنده بمونه ذارمیزور نزن نم انیک-

 زد داد

 کشمتیم ياریسر بچه ام ب ییبال. پکیا کشمتیم یکنیغلط م یکنیجا م یب-

 کشمیدارم خودم رو هم م-

 گفت يناباور با

 پکیا-

 متشیاگر ق یشده ، حت یمتیبه هر ق.  ذارمی، نم ادینم ای، باور کن به دن ادینم ایبچه به دن نیبذار برم ، ا انیک-

 کشمشیجون من باشه م
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 یتا موها رنگ دندونات بشه از شرمندگ يتا عمر دار کنمیم يکار هی گمیبه خانواده ات م برمیابروت رو م-

 رونیب يپات و از خونه بذار ینتون

 ؟ ی؟ از چ انیک یترسونیم یاز چ کشتیو که چند لحظه قبل داشت خودش رو مر یادم-

 زد داد

 بهم فرصت بده یلعنت-

 تر داد زدم بلند

 هیام ، ییا غهیزنت بچه ات رو بارداره ، من ص یفهمیزنت زنت زنت م تیزن رسم تیافرا بارداره زن عقد-

،  دنیاز من بهت نم ینسخه دوم گهی، گم بشم هم د ستمی، شارژ بشم هستم شارژ نشم ن ياعتبار مکارتیس

 يریبگ گهید یکی يبر یشیمجبور م

 کنمیمن با افرا حلش م-

 يوا يکردم من ؟ وا کاریچ انیک ي، وا يوا يوا ي، وا يوا... افرا ... افرا -

 به داشبورد و دوباره تکرار کردم دمیکه داشتم کوب یرو با تمام قدرت دستم

 يوا يوا يوا-

تپش  يکه توش صدا دادیبهار رو م یچوب و خنک يکه گرم بود که بو یشدم تو اغوش دهیکش امیبه خودم ب تا

 شدیم دهیقلب مردونه شن هینا منظم 

 کردم زمزمه

 کردم من ؟ کاریکردم من ؟ با خانوادم چ کاریچ ایلیکردم من ؟ با ا کاری، با خودم چ انیک يوا انیک يوا-

 ارومتر شد صدام

 ؟ کنمیم کاریبچه دارم چ نیبا ا-

 تکون دادم يسر

 زدم هق

 انیک رمیبذار بم-

 نیبه داشبورد ماش دمیدرناکم رو دوباره کوب يمشتها

سرم ،پلکام رفت رو هم ، دستش دورم حلقه شد  يبزرگش مهار شدن ، چونه اش نشست رو يبا دستها مشتهام

 وشم رو نوازش دادارومش گ يحالت ممکن ، صدا نیبدتر ي، تو نی، نشسته تو ماش
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 یبهش فکر هم کن یکنیغلط م-

؟ چطور بود  یکنیانقدر قشنگ بگه غلط م تونستیفحش بده اما انقدر مهربون باشه ؟ چطور م تونستیم چطور

 کردیتلخ نفساش ارومم م يکه نفساش گرم بود ؟ که بو

 داد ادامه

 يکرد یرو که اهل یاون یکنی، غلط م یولم کن يزده کرد خی يانگشتا نیمن و رام ا نکهیبعد از ا یکنیغلط م-

 یولش کن یوحش يایدن نیتو ا

 هق هق افتادم به

 برم دیبا-

 که ی، تا وقت یتونینم-

 شد نیاش از سرم فاصله گرفت ، نگاهش سنگ چونه

 چشمها نیا-

 میشونیپ ياش نشست رو بوسه

 بوسه نیا-

 دستم رو نوازش کرد دستش

 دستها نیا-

 سرم ياش نشست رو چونه

 دیکوبیاش م نهیس یاستخون واریکه خودش رو به در و د یقلب يفشار داده شد رو صورتم

به  یمحکوم... به موندن ... به بودن یتو محکوم...  یاز رفتن حرف بزن یتونینم... توئه  يبرا... دل  نیتا ا-

 یکن نیریلحن تلخت کامم رو ش نی، تا با ا یتن سردت من و گرم کن نیبا ا نکهیا

که  کردیخوابم نم نطوریا يخواب اور چیفشار داد رو سرم و پلکام رفت رو هم ، ه یاش رو دوست داشتن چونه

 ، کردیاغوش م نیچونه و ا نیا

 گوشم و نوازش داد صداش

 شهیدرست م یهمه چ-

 انیبذار برم ک-

 میریبا هم م یی، دوتا يریخودم م با
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 کنهیدستم درد م-

 شهیخوب م-

 ستیحالم خوب ن-

 دکتر برمتیم-

 مارستانیب رهیافرا فردا م-

 کنمیدرستش م-

 انیک رمیدرده نه صد تا درده ، بچه رو نگرش دارم هزارتا درده ، بذار بم هیبچه رو بکشم  نیا-

 اروم باش ، تو فقط به من اعتماد کن-

 نوازش نشست رو صورتم دست

 کرد زمزمه

 رو یهمه چ کنمیخودم درستش م-

جا باال  هیرو با هم  ازپامیرو هم ، انگار که هزارتا د ننیبش نمیسنگ يبش باعث شد پلکانا منظم تپس قل يصدا

نا  يمن و رام خودش کنه ، خود مرگ بود ، تپش ها خواستیکه م یخواب نیکما بود ا نیانداخته باشم ، ع

سر  یدنینوش نوایل هیبود که با  یدمیدوتا زولپ نیشده بودم به اغوشش برام ع دهیکه کش يمنظم قلب مرد

 رو هم دشونیکشیرو پلکام و م نشستیکه م ییاهن ربا نیو اغوش گرمش ع یکشیم

 پلکام باز شد يرو باز کردم ، به زور ال چشمام

 دست گرم بود هی يتو دستم

 کردم زمزمه

 ترکهیسرم داره م -

 رو نوازش داد میشونیدست پ هی

 باز کردم شتریب یرو کم چشام

 کردیکنارم نشسته بود و داشت نگاهم م انیک

 من کجام ؟-

 اپارتمانمون يتو-

 رو نگاه کردم پانسمان شده بود دستم
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 تخت نشستم يرو

 ساعت چنده ؟-

 گفت یرنگ یلبخند ب با

 گرون یلیخ-

 نشست گوشه لبم لبخند

 رنگ انقدرها هم بد نبودند یب يلبخندها نیا میکه پشت سر گذاشته بود یاز سونام بعد

 از جام بلند شم خواستم

 شونه ام و زمزمه کرد ينشست رو دستش

 بخواب-

 زدم از جام بلند شدم پسش

 نهییا يجلو رفتم

اش  نهییعاشق کنسول و ا ی، تخت رو من نذاشته بودم ، ول میبود دهیخر نهییکنسول و ا ییخودمون دوتا يبرا

اون روز قبل رفتن عطسه ... دائم  غهیو من شدم ص دیخر...  دیبرام خر انوشیشمعدون ک نهییا يبودم که به جا

 رهی، با خودم گفتم خ ينبود ی، گفت تو که خرافات میگفتم صبر کن انوشیبه ک... کردم 

 نبوده ریخ

 جهیخودم حرام کرده بودم ، و امروز نت يرو برا يو شاد یسه روز خواب و خوراك و زندگ... پف کرده بود چشام

رو  انوشیبود ، ک یکه هنوز هم دوست داشتن انوشیو ک انوشیبود به پنت هاوس ک دهیاون حرام کردنها رس

شده بود ،از حرکاتش  دایموهاش پ نیب دیسف يدسته مو هیکم  یلیمدت خ نیاما تو ا شدینگاه کردم ، باورم نم

و امروز هم  کردمیفشار رو روش حس م نیکه افرا بر گشته بود ا يکه چقدر تحت فشاره ، از روز دمیفهمیم

 دمیخودم وبچه اش رو بکشم شکستش رو به چشم د خوامیم دیفهم یوقت

با  ایلی، نگران نبودم که ا میشکستیبا هم م ییدوتا نباری، ا شکستیباز هم م یزندگ نیتو ا موندمیاگر بازم م یول

حماقت کرده بودم ... مه کسم که شده بود ه ی؟ با اون کردیم کاریبا اون چ...  دیفهمیاگر م ایلیا...  کارکنهیمن چ

 یاز ب... بود  تینهایکه اندازه اش ب بتیمص هی يبودم تو داختهنکنه باز هم نشه اون رو ان نکهی، از ترس ا ادیز

و  شدیم شتریهم ب دیچند دسته و شا شدیم دیسف يدسته مو هیاون  موندمیاگر م دیاونورتر ، شا یهم کم تینها

که  یانوشی، مرد دلمرده بودن اخره مرگ بود ، ک کردیو مرده م ری، دلش رو هم پ گرفتیکل سرش و دلش رو م
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اومد که پدر  یهنوز هم بهش م...  کردیم يپدر دی، با شدیم يقو دی، با شدیدلمرده م دیعاشقونه داشت نبا منبا 

 شدیخوشگل م... چه به افرا  رفتیم انوشیدخترش چه به ک... باشه 

اون به خاطر تالشش از من  دیشا...  رفتیو نم دیبریافرا نم نباریا... که مادر بچه اش باشم  تونستمیمن نم یول

 بهتر تر یلیخ يهمسر دیو شا شدیم يمادر بهتر دیاز من هم بهتر بود ، شا... تر بود  قیهم ال

گفتم زوره ...  کردمیشروع م دینبا انوشی، با ک کردمیشروع م دی، اصال نبا شهیهم يبرا کباری...  رفتمیم دیبا

 گفتم اجباره ، نبود ، عشق بود ، خواستن بود ، خواستم که شد ، و بعد خواستم فرار کنم ، از عشقش ، نشد

ماهش بود ، قتل  4و از کار افتاده بشه ، بچه افرا  ریپ انوشیک میخودخواه يبرا ذاشتمینم گهینه ، د گهید االن

 دوماهه من هنوز روح نداشت ، نیشده بود ، جن دهینفس بود کشتنش ، روح درش دم

هم بود وصلت  نشونیتریاز دشمناشون که قو یکیشده ، با  ادیدشمناشون ز دنیدیم یپادشاه ها وقت مهایقد

و خود پادشاه هم  کردیدسته از دشمنا رو کنترل م هیدوست و اون دوست  شدیم ي، بعد اون دشمن قو کردندیم

داشت ، اگر افرا رو ول  ادیزهم مخالف  انوشی، االن ک شدیدوشش سبک تر م يو، و بار ر گهید يدسته ها

اومدن  یوسط خانواده من هم م نیسرش ، و ا يرو ختنیری، باز هم مادرش و خانواده افرا و خود افرا م کردیم

 چیه گهید رفتمیاگر من م... دختر  هیبچه هم وسط بود ،  هی يپا نباریو ا... هم  ایلیا... هم  ایلیاون وسط ، ا

و مبارزه  دیجنگیدخترش م يبرا دیاال فقط با... دخترش  يبرا کردیم يپدر مشبا ارا انوشینبود ، ک یمخالف

 کردیم

 موندینم یراه برگشت گهید کهی، طور رفتمیم دی، خوب هم با رفتمیم دیحتما با نباریا من

 نگاه کردم ریرو که س انوشمیک

 صله گرفتم و زمزمه وار گفتمفا نهییا از

 برم خونه خودم خوامیم-

 ستیبمون استراحت کن حالت خوب ن-

 نشم فیتار نشه و ضع دمیو پلک زدم تا د دمیکش قیعم نفس

خوب  شهیبست نم شهیدرونم نابود شده ، بند نم يزیچ هی،  شمیوقت خوب نم چیه گهید شهیحالم خوب نم-

 شهینم

 کنمیرو درستش م یخودم همه چ پکیا-

 بذار برم...  شهیدرست نم گهید-
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 ؟ یچ-

 گفتمش یحرفم ول يکردم برا بغض

 تیزندگ یتو هم برو پ میزندگ یپ رمیرو فسخ کن ، من م غهیبذار برم ، ص-

 نبض شروع کرد به زدن هی شیشونیپ يزد ، رو پلک

 يذاریمن و م... که  میمن و بچه ام انقدر برات کم... کنار  میبذار ییو راحتم که بخوا یمن انقدر دم دست یعنی-

 کنار ؟ يذاریما رو م... کنار ؟ 

 زدم پلک

 کنار يبر ییکه حاال بخوا يوقت وسط نبود چیتو ه-

 کرد نگام

 زنهیهاش و که تا م نیشه ، است هیکه شب انی، ک ستیوسط نبود ، با خودم فکر کرده بودم محمد جواد که ن واقعا

،  ومدیوسط ن گهیجدا شد ، د هیبعد هم که از حاش یباشه ، اون موقع ها کنارِ کنار بود ، ول تونهی، موقت هم که م

 وجود من تیشد همه من ، کل

 زدم پلک

 و وسط راه با انگشتم جلوش رو گرفتم و ادامه دادم ختیر اشکم

 نیگزیحا يتو شد... عتادش شده بودم که من م يتکرار ، تکرار هی،  يخاطره بود هیتو اون اوائل برام -

 نشدم-

 زدیبرق م يزیکفشات از تم...  یبستی، ساعت سواچ م يکردی، مهربون نگام م يزدی، عطرش و م يشد-

 پکیا-

عامل  یتو قرار بود بش نکهی، فقط ا کشنیم گاریترك س يکه برا ینیکوتیهمون ادامس ن يمن شد يتو برا-

 ادیاعت...  يتو هم شد یترك کردنم ول

 ؟ یکنیصبر و تحمل من و امتحان م-

 تکرار هیاجبار ، اجبار به تکرارِ  يبعد هم شد-

 شیشونیبه پ دیکف دستش کوب با

 بذار فکر کنم... بذار اروم شم ... دهنت رو ببند -

 يخاطره از شوهر سابقم بود هیمن  يتو برا-
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 کنسول يرو نهییبا مشت زد به ا محکم

 نی؟ من اگر نبودم ا خوردندیم يبه چه درد نهییفشار دادم ، من اگر نبودم اون کنسول و اهم  يرو رو پلکهام

 کنسول من بود... شمعدون من بود  نهییا...  بودیم دیهم نبا

که توش نوشته بودم عطرت رو عوض نکن ،  یخونه اش ، همون يمحمد جواد رو جا گذاشته بودم تو دیرس سر

 اراده گفتم یب... دفتر رو خونده که ورق هاش بوش رو گرفته بودند  مدمیفه یوقت

 يورق بزنم تا بوت تو ی، بوت و گرفته بود ، دوست داشتم ه يچرم رو خوند دیاون سر رس دونستمیم شهیهم-

 اره ؟ يدیفهم... خونه پخش شه 

، زنش باردار بود ،  زدمیه اخر و ماخر و ضرب خیم دیموند ، با رهیخ شیارا زیم يشده رو دهیخون پاش يرو نگاهم

... روح  یب نیجن کیموقت بودم و با ... بودم ، موقته موقت  ينبودم ، اعتبار یچی، من ه مارستانیب رفتیم دیبا

 ...کنم  مارو تونستمیکدوم از جبهه ها رو نم چیجنگ ه نیا يمن تو

 یارزش چیبودم ، بگو که بعده طالقم فکر کردم ه تیا غهیبرو ابروم رو ببر ، به خانواده ام بگو که زن ص-

بگو ، بگو انقدر شرمنده ام که تا عمر  ایلیبه ا ی، ول شنیکه ناراحت م ستمیناراحت ن يبراشون ندارم ، بگو ذره ا

 ستیکه حد نداره که قابل گفتن ن متو صورتش نگا کنم ، بهش بگو انقدر شرمنده ا تونمیدارم نم

 زدم پلک

 کشمی، خودم و م کشمینمبچه رو  نیا-

 واریشدم به د دهیکوب امیبه خودم ب تا

 دیکش ریت کمرم

 شد به صورتم دهیلزج پاش عیما هیحس کردم چند قطره از  وارویتا مشتم کنار گوشم خوردن به د چند

بود ، چشاش  دهیبود ، رنگش پر دیسف يدسته مو هیاش هم  قهیشق ينگاه کردم ، رو انیتو چشم به ک چشم

 کردیم ییگونه هاش داشت خود نما يدوتا کاسه خون بود و رد اشک رو

 کردم زمزمه

 ولت کنم ، به خاطر بچه ته ، خوامیکه م ستیمن به خاطر افرا باهات ازدواج کردم ، اما االن به خاطر افرا ن-

 تمام در حق خودم و دلم وبچه ام گفتم یرحم یرو رو هم فشار داد و با ب پلکاش

 یشیبچه بچه است ، تو باالخره پدر م-

 گرم و لزج خورد به پوست صورتم عی، بازم اون ما واریشد به د دهیکوب گهیمشت د هی
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 کرد التماس

 بذار فکر کنم...  پکیتو رو به خدات ا-

 هم يرو فشار دادم رو پلکهام

 شد و مسرانه گفتم ییایخودش در يبرا اشکم

 بذار برم-

هم فشار داد ، سرش  يرو هی، چشاش رو بست و چند ثان دمیکه سست شدنش رو دنگاهش بود  يتو نگاهم

 نیزم يافتاد رو امیشونه ام و بعد تا به خودم ب يافتاد رو

 جون گفت یزدم ، نشستم کنارش ، ب غیج

 پکیا-

 یشیخوب م-

 رو فشار داد پلکهاش

 ختیر اشکش

 دیرفت تو هم و نال صورتش

 اخ-

 شد ؟ یچ-

 قلبش ينشست رو شیخون دست

 ستین يزی؟ چ کنهیکجات درد م-

 کنمیدارم سکته م-

 ارمیفشارت رفته باال برات قرص م-

 وار گفت زمزمه

 سکته است-

تابلو پر از عجز پر  هیتابلو شده بودن ،  هیمشتاش کنار هم شب یبود ، رد خون ی، خون وارید يبرگشت رو نگاهم

 یاز ناتوان

به دستش  یدستم و صورتم چندشم شد ، نگاه يشد ، از خون رو یتم خونو دس دمیصورتم کش يرو رو دستم

 انداختم دستش اش و الش شده بود
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 بدنش يرفت رو دستم

 دیکش قیکردم بدنش سست تر شد نفس عم حس

 و تو خودش مچاله شد دیچرخ

 شد ؟ یچ-

 وار گفت زمزمه

 ادینفسم در نم-

 رو باز کنم راهنشیرو جلو بردم تا دکمه پ دستم

 رو گرفت و فشار داد و صورتش رفت تو هم دستم

 نفس بکشه تونهیگفت ، حس کردم نم ظیغل یلیاخ خ هی

 سرد بود ، عرق کرده بود ، تمام عالئم سکته رو داشت بدنش

 اگر سکته بود... گرفتن فشارش و دادن قرص فشار  ينداشتم برا وقت

 رو برداشتم و زنگ زدم به اورژانس یگوش

 يشده بود و صورتش پره قطره هاکامل کبود  لباش

 اروم باش یشیخوب م انیک یشیخوب م-

 رو قلبش فشار داد شتریدستش رو ب. رو ول کرد  دستم

 اورژانس جواب داد باالخره

رو زدم  یرو گرفتم و گوش انایشماره ک کردمیرو به اورژانس دادم و همونطور که شالم رو از رو گردنم باز م ادرس

 کریرو اسپ

پوست انگشتاش و  يرو تو نهییشکسته ا يها کهیت یشد وقت شی، دلم ر انیمحکم بستم دور دست کرو  شالم

 دمیکف دستش د

 جواب داد انایک

 بله ؟-

 انایک-

 جان پکیسالم ا-

 ستیحالش خوب ن انیزود خودت رو برسون ک-
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 پکیشده ا یچ-

 هق هق افتادم به

 باهاش برم ، تونمیمن نم انایزود باش ک-

 ؟ يکجا بر-

 ؟ انایک-

 شده ؟ یچ...  پکیحرف بزن ا-

 ؟ نجایا ییایم-

 کجا ؟... اروم باش ...  امیم-

 انیاپارتمان ک-

 شده ؟ یچ-

 رو کامل باز کردم و با عجز گفتم انوشیک راهنیپ دکمه

 ایفقط زود ب-

 رسونمیخودم رو م... باشه ... باشه -

 رو صدا کردم انیک

 ؟ انیک...  انیک-

 کردم هیگر

 رو باز کن ، چشات

 محکم و پشت سر هم زدم به صورتش یلیتا س چند

 خدا خدا خدا يوا يوا انیک انیک

 باز شد انیک يچشما يال

 یشیخوب م-

 وار و منقطع گفت مزمه

 مجبورت کردم... دفترت رو خوندم و بازم ... من و ببخش -

 رفت رو لبش دستم

 یکن خوب بش یسع-
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 رمیمیدارم م-

 ایک-

 اومد رو صورتم و زمزمه کرد دستش

 بذار حرفم و بزنم-

 دهنم رو قورت دادم اب

 هیشوك عصب یشیخوب م ستین یچیه-

 قلبش يمشت شد رو شتریب دستش

 صورتم بود از رو صورتم فرود اومد رودستم يسالمش که رو دستش

 ببخش-

 بود دهیچیعطر الگوستش تو فضا پ يکردم ، هنوزم بو نگاش

 در رو زدن زنگ

 دمیرو اروم از رو دستم بلند کردم و بوس دستش

 کنارش بلند شدم و زود در رو باز کردم از

 دنیو اورژانس با هم رس انایک-

 رو نشونشون دادم انیک

 شوکه بود انایک

 کرد نگام

 دیپرس

 شده ؟ یچ-

 کردینگا م یخون واریشکسته و د نهییبهت زده به ا انایک.  کردندیم نهیرو معا انیک داشتن

 واریزده بود به د هیتک يتر ، جلو در ورود کینداشت بره نزد جرئت

 من باردارم-

 دیبه وضوح پر رنگش

 کردیرو نگا م انیبا گوشه چشمش ک داشت

 شد دهیشن شونیکیسکته از زبون  کلمه
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 گفتم انایبه ک رو

 خبرم نذار یاما ب مارستانیب امیمن همراهش نم-

 ؟ دهیافرا فهم-

 زور گفتم به

 مونمینم شونیوسط زندگ...  رمیو م کنمیو جمع م میمن همه چ-

 چرا تو ؟... افرا بره  دادمیم حیترج-

 انیتو شناسنامه ک رهیکه اسم بچه تو شکمش م هیکه اسمش تو شناسنامه است و اون همون هیچون اون کس-

 نه من

 نینشست رو زم واریزده به د هیتک سست

 بود هوشیکه حاال کامل ب انیک يدوباره برگشت رو نگاهم

 نامه رو فسخ کنه غهیمجبورش کن اون ص-

 کرد زمزمه

 م من-

 دیپرس یکی

 ؟ ادیهمراهش نم یکس-

 نگام کرد انایک

 تونمی، نم رمی، من همراش نم ستین دنیاالن وقت ضعف نشون دادن و کنار کش انایک-

 نییو فرستادم پا بغضم

 ستیبچه و بچه افرا حقشون ن نیاما ا... حقشه افرا هم  انی، من حقمه ک ستیبچه حقش ن نیا-

 رفت رو شکمم دستم

 نجاستیکه ا ینیا یزندگ-

 تو بغلم زمزمه کردم دمشی، نشستم روبه روش ، رنگ به روش نبود ، کش دیاش لرز چونه

 خبرم نذار یب-
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عشقش  يبرا... بود  تریاز من قو یول دونستینم نکهی، با ا کردمیفشارم داد لرزش دستاش رو حس م محکم

 رونیپرت کرد ب مهیبرادرش نصفه و ن یمادرش هم گذشت و بعد من رو از زندگ يو باهاش موند ، از رو دیجنگ

 ، رهیتا مادرش نم

 دیپرس

 ؟ کارکنمیچ دیمن با-

 مراقبش باش-

 يقبال تو مراقبش بود-

 ها يخبرم نذار یب انایک-

 کرد نگام

حرف از خانواده  ی، ول یدوباره به هق هق م رونیپاش رو ازخونه بذاره ب کهنیهم دونستمیجاش بلند شد ، م از

 برخالف من...  شدیم ي، اون قو کردیاون مبارزه م شدیاش که م

لگن اب اوردم و  هیو مرتب کردم ،  زییرو باال زدم ، خونه رو تم نامیرفتن و من تنها موندم تو خونه ، است اونا

 سطل يتو ختمیرو هم ر نیکنسول و زم يرو يها شهیرو پاك کردم و ش واریپارکت و د يرو يخونا

 صورتم حالم و دگرگون کرد يشده رو دهیخورد شده افتاد به صورت خودم ، خون ماس نهییا يتو نگاهم

شد ، چنگ  یخون شتریکردم خون صورتم رو پاك کنم ، خون و اب باهم مخلوط شدند و صورتم ب یدستم سع با

 زدم به صورتم

 نیزم يخوردم و نشستم رو سر

کشتن بچه اش  يحرف خودم و رو يصورتم و من هنوزم رو يرو دیپاشیو خونش م واریبه د دیکوبیم مشتشو

 کردمیم يپا فشار

 شکست بغضم

 صورتم يرو ختیهم فشار دادم و اشکام ر يو رو پلکام

 وارید يرو دمیو اروم کوب مشتام

 ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا
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 يرو جا یکس تونمینم کردمیباشم ؟ چرا من فکر م یبه خواست خودم دوم دیباش ؟ چرا با یدوم دیمن با چرا

محمد جواد بذارم ؟ چرا انقدر اسون بهش دل باختم ؟ چرا انقدر راحت قبولش کردم ؟ عشقش من و به کجاها 

 چشم بسته... برد ؟ 

، من براش  شدی، نه اون عاشق نم شدمی، من عاشق نم شدمیاگر کور نبود ، من عشق دوم نم... کوره  عشق

 کم بودم یلیخ

 هام تموم شد ، هیگر

 کنده شدم وارید از

 سهی، مالفه خوشخواب و بالش ها رو در اوردم و انداختم تو ک انوشیک یسمت خوشخواب دوست داشتن رفتم

 ...رحم نکردم  یکاناپه هم حت يرو یمسافرت يبه پتو... زباله 

 باشه نجایاز من ا ینشون چیه خواستمینم

دو نفره مون رو هم گذاشتم  يو لباسا رو جمع کردم و عکسا المیاتاق خواب گردوندم و همه وسا يرو تو نگاهم

 میساك دست يتو

 خونه رو نگا کردم کل

 نبود پکیاز ا ياثر

 مالفه ها نبود يتنش رو يبو

 نبود واریرو د عکساش

 نگذرونده نجایرو ا یزمان چیه یپکیا چیکه ه انگار

 نشده کیشر يمرد چینبوده و احساسش رو با ه یاتاق چیه يتو یپکیا چیکه ه انگار

 ومدهیقلبش به تپش در ن يرو قایدق یقلب چیوه دهینخواب یتخت چیه يرو یپکیا چیکه ه انگار

 کردم شیکل خونه خال ياز عطر هاش رو برداشتم و تو یکی

 زدم پلک

 گوشم گفت ياسانسور تو يتو یکی

 خوامیکه م يزیته تهش همه چ یته ارزوم تو

 اتاق خواب يبرگشت تو نگاهم

 گونه ات رو يتو رو داشته باشه و چال رو ي، چشا یکی،  خوامیبچه م من
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 اشپزخونه يبرگشت تو نگاهم

 یزن فنقل یفلفل یزندگ یمزاج فلفل یفلفل اخالق

 خند زدم شین

 پارکت حرکت کرد يرو دستم

 دیصدا در گوشم پرس هی

 تو بودن چرا انقدر خوبه با

 وارید يرو یقاب عکس خال يجا يرفت رو دستم

 میدیروز به بچه مون شونش م هیکه  هیعکس همون نیا

 و با تمام قدرتم تکون دادم سرم

 زنیبر رونیب دیبا تکون دادن سرم افکارم هم تکون بخورن و شا نکهیا دیبه ام دیشا

 زدم انایزنگ به ک هی

بودم که چقدر فشار روش بود ،  دهی، چطور نفهم کردهیسکته رو رد کرده بود ، مردم واقعا داشته سکته م انیک

 بودم ، اروم گفته بودم دهیکش قینفس عم

 ، بهش بگو متاسفم رمیکجا م دوننیخانواده ام هم نم یبهش بگو دنبالم نگرده ، بهش بگو حت-

 کرده بودم مکث

 وقت نذار افرا بفهمه چیه-

 وار گفته بود زمزمه

 یکشیرو م انیبا رفتنت ک-

 کنهیعادت م-

 اون بچه-

 کنمیحلش م-

من انقدر  يسکته رو کرده بود ، اگر تو نبود نیقبلتر ها هم انیک ي، اگر تو نبود یاول خودت تیبرا من اولو-

 ، اون بچه هم دادیجون م مارستانیگوشه ب دیاروم نبودم ، مادرم هم شا

 که برم کردمیقبول م يباهام حرف زد يکه اومد ياون روز دیدادم ، با شیمن باز-

 که برادرم عاشقش بود یاون روز هم به فکر تو بودم ، به فکر دختر دوست داشتن-
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 شهیحل م نباریا...  شهیحل م یفک کردم همه چ-

کردم  یرو خال انیشماره هاش رو ، عطر ک یرو پاك کرده بودم ، حت میزو قطع کردم ، اطالعات گوش یگوش

سهم من از  نهمیا... عطر رو برداشتم  شهیش هی... نشدم انگار  ری، اما س دمیعطر پاش یخودم هم کل يرو. روش 

 من هیهم مهر نیا...  یزندگ

 یجدا کردم و همراه گوش دامیدسته کل يرو از تو انیاپارتمان ک دیرو برداشتم ، قبل رفتن کل کیپالست سهیک

 شیارا زیم يگذاشتم رو

 رونیخونه زدم ب از

 که رفتم ، گفتمیم دیکردم ، به الله هم با یاپارتمان خودم ، اونجا رو هم خال يرفتم تو  ،

اگر  ایلیا...  ایلی، ا شدمینم دهیبخش نباریرو به خانواده ام بگه ، و ا یو همه چ ادیب انوشیک دادمیم احتمال

 دیفهمیم

اگر  یکرده بودم ، حت يمن با ابرشون باز... نداشتم  میخونه پدر يتو ییجا گهیاون خونه نداشتم ، د يتو ییجا

خانواده رو  هیبا ترسهام ،  دنهامیبا کم د دنهامی، من با ساده د بودیاگر قانون پشتم م یحت بودیشرع پشتم م

 ...کرده بودم  رونیو

 ؟ يکجا رو دار يبر یتونی؟ حاال که خونه پدرت هم نم ی، حاال چ دمیاتوبوس که شدم از خودم پرس سوار

تره ، اونجا  نیهم سنگ هیاز پول د کردمیفکر م یزمان هیام بود ، همونکه  هیمحمد جواد رو داشتم ، مهر خونه

 تر بود نیسنگ هیبرم ، هنوز هم از پول د خواستمیهم نم

 زدیچشمک م اون تو داشت بهم یمیقد دیکل هی... در اوردم ، نگاهش کردم  فمیک يرو از تو دمیکل دسته

 زن ، همون خونه باغ ته شهر ریمرد و پ ریاقاجون ، همون پ خونه

**** 

،  شدیبار داشت استفاده م نیاول يبرا دشیکردم ، کل دایپ دایدسته کل نیرو از ب دمیبه خونه اقاجون ، کل دمیرس

 سال 12بعد از 

 دیگنجیدر تصور هم نم یکه حت يجور... بود  انوشمیتنگ ک يدلم جور ناجور... در رو باز کنم  خواستینم دلم

صورتش رو حک  يایو با دستم تمام زوا ذاشتمیهم م يچند لحظه رو يکاش قبل از اومدن پلکهام رو برا... 

به  یکه حرکت کن شیداشتن وستد ياز موها دونستمی، م دونستمیاالن هم م... ذهن و قلبم  يتو کردمیم

... مهربون  يو بعد چشمها دیداشتن هیزاو یکه کم اهشیس يابروهاو بعد  یرسیبلندش م مهین یشونیپ
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...  شدمیو من خواب م کردندیکه نگاهم م ییچشمها... یمهربون و دوست داشتن.... مهربون  يادیز يچشمها

گونه هاش ... نبود  یاما خدا هم بد جراح ستین یعمل گفتیم... خوش تراش بود  ینیب هیبعد از اون چشمها 

، چونه اش  یدوست داشتن شدندیبه لبخند باز م یوقت... برجسته نبودند و صاف بودند صاف صاف و لبهاش هم 

 دیسف يمو يسرش دسته ا ياخر رو ي، اما خوش رنگ ، روزها یبود و نه گندم دیبود ، پوستش نه سف کیکوچ

... گذشت  هیاخر همه اش به گر ياخه لحظه ها... . کردمینگاهش م شتریکاش ب...  ودهم جا خوش کرده ب

شه ، بچه افرا به خاطر  يمادرت طور ینه ول یگیم نکهی، با ا انوشینتونستم بگم دوستت دارم نتونستم بگم ک

 شناسهینم هازت دورم عشق که فاصل ستیمهم ن انوشی، نتونستم بگم ک یبخشیخودت و نم... بشه  شیتو طور

اسمم و  انوشی،نتونستم بگم ک يمنه نذار تپشش انقدر کم بشه که بگن سکته کرد ينتونستم بگم قلبت برا... 

 ...نتونستم بگم بهم بگو با من بودن ته ارزوته  یحت... چند بار اروم و مهربون بگو 

 کردم هق نزنم ، بچه که نبودم ی، سع ختیر اشکم

اون  ینبودم ، منکه ب شتریب ياون مرده ا یردش کرده بودم ؟ منکه ب يدیسخت بود نداشتنش ، به چه ام چقدر

 شده بود عشق شده بود بت... ، اونکه شده بود من  ژنمیاون که شده بود همه اکس... نداشتم  یو عشق زهیانگ

 هشیش کردمینکنم ، فکر م هیگر گهیبغض نکنم د گهیبعد از اون حرفها د کردمی، فکر م ختیباز هم ر...  اشکم

چرا نبود ؟ چرا نبودم ؟ حالش االن خوب بود ؟ خوشحال بود ؟ اروم بود ؟ ...  شمیباشه اروم م شمیعطرش که پ

 ؟ کنهیفراموشم م... اش دادم  همنکه با حرفهام دلشو شکستم منکه سکت... منکه گذاشتمش و اومدم 

 نیجن هیمادر  یاوردند گاه یم کم مبزرگترها ه ی، گاه کردندیفقط بچه ها که هق هق نم... هق هق افتادم  به

 ...افتاد  یدوماهه هم به هق هق م

 دادیکه بوش رو نم... رو نداشت  انوشمیکه ک يشهر يکردم برا هیگر ریدل س کیدر و  يجلو نشستم

 نگاهم کردند و رفتند شدندیکه رد م ياما چند نفر دمیزمان رو نفهم گذشت

 که ته مونده احساسم بود در رو باز کردم يزیدست لرزون و هق هق ر با

ساکم  يتو یول... بود  لمیوسا هیچمدونم لباسها و کتابها و پول و بق يتو... چمدون و ساك همراهم بود  هی

 مونییبود و عکس دوتا انوشیعطر ک

 و ساك به دست وارد خونه شدم اطیح يمهم نبود ، چمدون و گذاشتم تو... چمدون  و

 نی، وارد حال خونه شدم و اول دهیرو م انوشمیک يخونه چقدر بو نیشتم باخودم فکر کردم اراهرو که گذ از

 ذاشتیم نهیشوم يتو زمیمحمد جواد بود که ه دمیکه د يزیچ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٦٨٢ 

 یبگم اون تونستمی، با چشم بسته هم م کلی، همون موها ، همون ه نجاستیبگم ا تونستمیچشم بسته هم م با

که من  هیهمون دهیرو م انوشمیرفته باال و عطر ک یکم رنشیپ نیزم يکه پشتش به منه و به خاطر نشستن رو

 ...سه روز خاطراتم رو باهاش دوره  يکردم و تو هیبهش تک یزمان هی

 شد یکیهم متوجه ورود  اون

 طرفم برگشت

 بمونم نجایا ستیقرار ن دستم ثابت موند ، با خودم فکر کردم يتو کیکوچ یساك دست يرو نگاهم

 شدیو هق هقم که قطع هم نم مییا هیگر يصورتم و چشمها يصورتم باال اومد ، رو يمحمد جواد تا رو نگاه

 جاش بلند شد از

بودمش  دهیبود که ند یسال 7شده بودند موهاش ،  یجو گندم شتریموهاش بود و ب نیب دیسف يتار مو چند

رفت ، ساعت سواچش هم دستش بود ،نگاهم  نییانگشتش پا يحلقه اشنا تو هینگاهم از صورتش سر خورد و ...

داشت ، ابروهاش  شیصورت محمد جواد ، ته ر هی دمیگرفتم و رس بستیهم م انوشمیکه ک یرو از مارك ساعت

به زنش دوست دخترش  دیو االن ، با زدمیم یچیبه زور ابروهاش رو با ق میباهم بود یپر شده بود ، وقت يادیز

 به ابروهاش بزنن یچیق هی گفتیداشت م یکه دسترس یهرکس ای

 کرد سالم

 نیبود ا انوشیعادت ک... خند زدم  شین تیشد سمت پنجره باز ، از عصبان دهیکردم و بعد نگاهم کش نگاهش

 شده بودند من... من  ياز عادتهاش شده بودند عادتها يحاال تکه ا...  تیاز سر عصبان يخندها شین

 ، اروم گفتم نیرو گذاشتم رو زم ساکم

 رمیاب بخورم م وانیل هی-

 ؟ ياب بخور ياومده بود-

 رو برداشتم و گفتم ساکم

 خورمیابم رو هم نم یحت-

 برم زمزمه وار گفت برگشتم

 يعوض شد-

 سمتش ، برگشتم
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 نیا يحاال تو اونوقت... که حرف رو بزنه ؟ مثل ترسو ها فرار کرده بود  شدی؟ روش م شدی؟ روش م زدیم حرف

؟ خودم هم فرار کرده بودم اما من به  زدیحرف هم م... شده بود  میادرسش رو نداشت قا یکه کس يخونه ا

...  یعاقالنه نبود ، فداکارنه هم حت دیشا...  لمیداشتم محکم بود دل لیدل... گفته بودم و فرار کرده بودم  انوشیک

 مارستانیب رفتیهر روز م دی، با شهیش يتو... ماهه داشته باشه  6بچه  هیقرار بود  گهیداشتم ، دوماه د لیاما دل

اگر  یحت... نه ،بچه بچه اون بود  گفتیاگر م ی،حت زدیبود سر م 50 50بچه که شانس زنده موندنش  نیو به ا

تصور  وار از کیستریو با حرکات ه هیاگر من به زور و با گر یرگش بود ، حت يباز هم خونش تو بودناخواسته 

خودش که دوست ... ، بچه از پوست و گوشت خودش بود  ششیشدن افرا فرستاده بودمش پ وونهیدوباره د

 شدیم یبود بچه اش هم دوست داشتن یداشتن

من و گذاشت و رفت و اونوقت  یسال داشت وقت 30از  شتریهم نتونست مرد باشه ؟ ب انوشیاندازه ک یحت

 کرد ، اما فرار نه... اورد ، سکته هم که باج هم به من داد ، کم هم  انوشیک

 مرد مجصل پر مشکل هم نبود ؟ هی اندازه

 گقتم

 خودم قسم خورد که يجلو یزمان هینشون نده ،  ایلیخودت و به ا-

 که جفت پام رو بشکنه-

 کردم نگاش

 باال انداخت و گفت ییابرو

نصف  خواستمیکه نم یلیاز دال یکی،  نمتیاصال انتظار نداشتم که بب...  نمتیبب ينطوریا نجایانتظار نداشتم ا-

 دیخونه به اسمت بمونه شا نیا

 دیبا... مرگ برده بودم  يمرد رو تاپا هی... بود  دهید ونی؟ به درك که من و گر ونیبود من رو ؟ گر دهید چطور

 نبود يزیکه چ هیگر مردمیم

 دمیتکون دادم و پرس يسر

که  یکس... عشقت رو... و زنت رو  يشد میموش قا هیمثل  ادین ادتیو  ینیمن و نب نکهیا ؟ یچ دیشا-

 ینینب...  يدوسش دار کردیرو که فکر م یکس... رو  خواستتیم

 داشتم دادیانتظار داد و ب-

 مرد رو داشتم هی دنیمنم انتظار د-
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 به حلقه اش بود نا مطمئن ادامه دادم یهمچنان نگاهم

 نه نامرد-

 پوزخند باز شد و گفت هیو لبش به  دیکش قیعم نفس

 تو بمون رمیمن م-

 به خونه کردم و گفتم ینگاه

 مرام یب هیعطر ...  مونهیم نجایعطرت هنوزم ا-

 ، بر خالف تو که عطرت عوض شده من همون ادم سابقم مونهیم نجایعطر اشنا ا هی-

 يتو فراموشش کرد... همونه  نیا-

 عوض شده... ز باهاش فراموش نکردم هر رو-

...  رمیبودم حرف بزنم م ومدهین... من ... من ...  دهیرو نم نالشیاورج يبو نمیا...  ادینم ریگ نالشیاورج-

 خداحافظ

 نه ؟ دارید دیچرا به ام-

چطور شد که دستم  دمیچطور شد که قدمهام بلند شد نفهم دمیچطور شد که ساك از دستم افتاد نفهم دونمینم

... روز نحس  نیا يبار تو نیهزرم يچطور شد که جلو صورتش دستم مشت شد و اشکم برا دمیرفت باال و نفم

 ختینحس ، ر یلیخ

 مچم رو گرفت و فرود اورد رو صورتش دمیفهم فقط

 یه بود ؟ کاصال رفت... ؟ رفته بود و حاال  زدیبه من دست م ی، به چه حق رونیب دمیرو از دستش کش دستم

تموم کرد بود  زمیه نهیبرگشته بود که خونه گرم بود که شوم ی، ک دادیخاك و نم نم يبرگشته بود که خونه بو

 ؟

 بود امروز يروز چه

چندمِ ماهه ، چرا انقدر  هفهدمیم دیچند شنبه است ، با دمیفهمیم دی، با میسراغ تقو رفتمیم دیروز هم با نیا يبرا

 رشیز کاشتمیبزرگ هم خودم م یلیو تعط گرفتمیو دورش رو قلم م داشتمیقلم بزرگ برم کی دینحس بود ؟ با

 ، روز منحوس نوشتمیم حاتیتوض يو تو

 گقتم

 خداحافظ-
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سکته اش ... رو تازه ول کرده بودم  یکیقبلترها برگشته بود ، ... برگشت قدمهام برگشت احساسم هم  صورتم

 رو گهید یکیهم داده بودم و حاال داشتم 

 گفت یعصب

 دلت ترك نشده ؟ يتو ختنشیحرف نزدنت و ر يعادتها نیا-

اون و  يکدوم از عادتها چیمنکه ه... عادت به حرف نزدن داشتم من ؟ ...  رفتمیم دیهم نکردم ، با نگاهش

 حاال ؟ خوردندیاون به چه دردم م يعادتها...  خواستمیرو م گهید یکیمن ... نبود  ادمیگذشته خودم  يعادتها

 تر گفت یعصب زنمیکه من حرف نم دید

 حرف بزن الاقل حرفات رو بزن و برو-

 ؟ خواستیحرف به من بدهکار بود و طلبکارانه حرف م ایدن هیبشنوه ؟  خواستیرو ، بزنم و برم ؟ فقط م حرفهام

 پوزخند باز شد ، گفتم هیسمتش ، لب من هم به  برگشتم

 ارزشش رو نداره-

که ... يو من بفهمم که بلد یبار حرفات رو تا ته بزن نیاول يارزش داره تا برا یول... ارزش نداره من بشنوم -

 ؟ هیبفهمم دردت چ

 دهنش رو قورت داد اب

 کردم زمزمه

 کمه یلیساعت و دوساعت خ کی...  شنیسال هم جا نم هی يحرفهام تو-

 ربط گفت یزد ، ب لبخند

 يالغر شد-

 مربط تر گفت یب

 چاق شده بودم يادیباتو که بودم ز-

حلقه اشنا روش  هیکه  یبود ، نگاه منم رو انگشت اون ، همون یکه خال یسر خورد رو انگشتم ، همون نگاهش

دائم حلقه رو ازش گرفتم ،  غهیبعد ص... داشتم از اون قشنگتر بود  انوشیک شیکه پ يحلقه ا...  زدیبرق م

دست  يراستش بود رو تو تانگشت دس يانگشتم و انگشتر خودش هم که تو يخودش حلقه رو انداخت تو

 يمن بعد اون روز رفت تو يحلقه  ی؟ ول یگیم یحلقه چ نیبه افرا درباره ا دمیچپش جا داد ، و من ازش نپرس

رو  حلقه... خشک شد  رمیحلقه تو زنج ياراده باال رفت و رو یشد ، دستم ب ریگردنم جا گ يبعد تو رویزنج هی
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... کشو خونه الله جا موند  ياحتماال تو... کردم  کاریچ دونستمینم روچرا پسش نداده بودم ؟ حلقه محمد جواد 

 اما انوشیحلقه ک

 ، ختنیر شتریمشت شد ، اشکام ب دستم

رو  انوشمیکه ک رفتی، نه اگر نم کردمیرو ول نم انوشمیک رفتیجواد مقصر بود ؟ حس کردم اگر نم محمد

،  زدمیحرف م دیبا یول... دیارز یم ایدن هیبودن به  انوشیبا ک يا هیارزشش رو داشت ؟ داشت ، ثان...  دمیدینم

دلم من رو  يغمباد و درد تو زدمینم فاگر حر...  دادمیداشتم جون م...  کندمیداشتم جون م مردمیداشتم م

 کشتندیم

 دمیپرس

 محمد جواد ؟ یچطور تونست-

 يکار يحرفهام نبودند اون اشکها ، برا نیا يبرا... ام گرفت  هیگر شترینکنم اما ب هیو به دندون گرفتم گر لبم

 کردم ، انوشیبودند که با ک

 دادم ادامه

که جا  ییمثل اونا ستنیکه مرد ن ییمثل اونا یشعور چطور تونست ی؟ ب یو بکن نکاریبا من ا یچطور تونست-

کنم  تیکه برادرم تو روم ازت بد بگه و نتونم ازت حما یکن يکار ی؟ چطور تونست یفرار کن ارنیو کم م زننیم

به کشتنت  دیجلو روم تهد ی، چطور گذاشت رمیبگ شی، حلقه ام رو بخواد و نتونم نه بگم و از تو بسوزم از تو ات

 نهیکنه ، که مهر مطلقه بودن بش رونمیکه پدرم از خونه ب يچرا انقدر خارم کرد ،یستین قشیکنه و نتونم بگم ال

چقدر سخته چقدر  يبود مدهیبار باهات کرده بودن و فه هیکه  یرو کن يکار ی، چطور تونست میشونیپ يرو

 ی؟ چطور تونست خوامتی، من نم تیزندگ یبرو پ پکیا یکه بهم بگ یندون قیمن و ال یدردناکه ؟ چطور تونست

 یو باعث ش یحرف بزن یترق ياز پله ها ی، چطور تونست رونیب یو بعد پرتم کن یعاشقونه بزن يتو گوشم حرفا

خواستمت ؟ یکه م یچرا ؟ چرا منو ؟ من... پچ پچ مردم بشم قیکه ال یکن يکار یسقوط کنم ؟ چطور تونست

 کهینیهم... که ...  ینیا...  ی؟ چطور تونست خوامیمرد م هی...  خوامیپشتوانه م هیکه صادقانه بهت گفتم  یمن

 زدم وادامه دادم هق

 ؟ هان ؟ يچرا خرابش کرد... و  میذره ذره باهم ساخت ییکه دوتا ینیا یتونست يچطور-

... دلم حرفم و خوردم ، از صبح درد داشتم از بعده تصادف درد داشتم ، بچه ام خوب نبود  يتو يحس درد با

 کردیو حس م دیفهمیبچه ام هم جون دادن من رو مردن من رو م دیشا
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 هیمن با پدرش  ی؟ ول کردمیکه پدرش ذره ذره ساخته بود رو داشتم خراب مرو  يزیچ کردیام هم حس م بچه

 قلیمیدر ا شاهدپاو دو  بخسبند گلیمیدر  یشدرو هد:  گفتیم شهیاستاد فکور هم ادمهیساخته بودم ،  رونهیو

هم ... دامنش  يمن گذاشته بودم تو همهر دوتا رو  یول... دوتا زن ... پدرش دوتا پادشاه داشت ...  نگنجند

 شدیوسط پدرش نابود م نیوقت و ا چیاومدن ه یدوتا زن با هم کنار نم نیاما ا... خودم و هم افرا 

 سادهیبا ارامش وا...  یمحمد جواد ول دمیترکیو غصه م تیجواد رو نگاه کردم ، داشتم اون وسط از عصبان محمد

که زن سابقش رو  یوقت شهی، ادمم انقدر اروم م ردکینم هیو گر زدیبود جلوم ، استرس نداشت ، مث من داد نم

 و من فراموش کرده بودم ؟ دانقدر اروم بو شهیاروم بود ؟ هم نقدریهم شهیهم یعنی؟  نهیبیم

 دیلبخند پرس با

 ؟ ياروم شد-

 زدم داد

؟  يبرگرد ي؟ اصال چطور جرئت کرد یاز ارامش حرف بزن يسال که داغونم کرد نهمهیبعد از ا یتونیچطور م-

که  یسر کردم ، سهم من يفرار هیکه با  هینصفش سهم من یدونستیم یوقت یش میقا نجایا یچطور تونست

 ریبم... جواد رمحمدیبم... ریفرار کرد ؟ هان ؟ گم شو برو ، برو بم میچون مرد زندگ دمیحرف مردم رو شن

، محمد جواد  تیهایدلشوره هم داشتم بن...  یدرد داشتم کم... هقم شدت گرفت ، دستم رفت سمت پهلوم  هق

 گفت

 یتموم شد ، حرفات و گفت... اروم ... اروم باش -

 که تحمل کردم هم نبود ياز اون درد لونیاپس کینه همه رو نگفتم ، -

سه  نیکمتر بود ، درد ا یلیخ دمیسه روز کش نیا يکه تو يزیاون چند سال تحمل کردم ، از چ يکه تو يزیچ

 مرگ بود اون چند ساعت اخر... واسه گفتن نداشت  یروز هم اما مقابل اون چند ساعت اخرش حرف

 به سمتم برداشت وگفت یجواد قدم محمد

 همه رو بگو-

 به اندازه همه اون سالها بشکنم دیاونوقت بازم با-

 ببخش-

...  انوشمیاما ک...  شدندینم دهیبخشکه  ریمحمد جواد و ام... هم  ریگفته بود ببخش و قبل تر ها ام انوشمیک

 نکرده بود یاشتباه
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 یشینم دهیرو سرت بخش يزی، اب توبه هم بر یشینم دهیکلمه بخش هیبا -

 تر شد کیو نزد کینزد قدمهاش

 لمیدل ویچند بار تا حاال به من فکر کرد-

 هزاران بار ،-

 ؟ يدیرس یبه چ-

 شدم يبرات تکرار نکهیبه ا-

 ؟ گهید-

 تیبهتر از من اومد تو زندگ یکیکه -

 دیزد و پرس لبخند

 ؟ گهید-

 ؟ یکه من و نخواست-

 دیزد و با همون حالت پرس پوزخند

 ؟ گهید-

 نکهیبشم تا ا وهیبهتر بود ب -

 کرد زمزمه

 یتو من و نخواست-

 نگاش کردم متعجب

 ییخوایمن و م کیرسه اپنداشت که بپ دنیو رفته بود ؟ زبون پرس خوامشی؟ توهم زده بود که من من نم نیهم

؟ اصال چرا فکر کرده بود ممکنه دوستش نداشته باشم ؟ اگه دوستش نداشتم ترکم که  يدوستم دار پکی؟ ا

 ؟ شدمیکرد افسرده م

 دمیپرس

 ؟ يدیرس جهینت نیشد که به ا یچ-

 دمیهم حرفهاش رو ؟ پرس دیگلوش تکون خورد ، اب دهنش رو قورت داد شا بکیس

 ؟ يدیرس جهینت نیچطور به ا گمیم-
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، از با خانواده  یترسی، از مشکل داشتن با من م یترسیبرم تا بفهمم که از با من بودن م ریفالگ شینبود پ ازین-

از اعترف به ...  یترسی، از داشتن بچه از من م یترسی، از تنها بودن با من تو اتاق خواب م یترسیمن بودن م

 یترسینخواستن من م

 فتمتکون دادم و گ يسر

 ياشتباه کرد-

هم کمتر ؟ دارم  نیاز ا ایتا ؟10تا ؟  15تا ؟  20؟  میسال اخر چند شب باهم بود هی، تو  يتو اشتباه کرد... نه -

با هم  دنمونیمدت با هم نشستنمون باهم خند نیهفته ، تو ا 50از  شتریماه ؟ از ب 12، از  پرسمیسال م هیاز 

بار هم  کیمدت  نیدست هم کمتر ، تو ا يگشتا، از تعداد ان پکیشده بود ا یعددش تک رقم دنمونیخواب

محمد جواد  يدیهم نپرس گباری، خوامتیمحمد جواد من م یهم نگفت کباریمحمد جواد دوست دارم ،  ینگفت

 دی؟ شا گهیسال اول بود د کی؟  گذرهیحالت خوبه ؟ محمد جواد کارات رو به راهه ؟ محمد جواد روزت چطور م

بعد که قرار ...  یخواستیم یو من رو هم کم يدیخندیو م یگفتیبود که م اوائلهم دوسال ، اره ؟ فقط همون 

که شهر ارزوهات نبود ،  يدانشگاه ازاد شهر یشناس ستیدانشگاه ، بعد که رشته ارزوهات شد ز يبر نجایشد ا

 اون حس کمت هم رفت گهی، د شمیم شرفتتیمن مانع پ يبعد که فکر کرد

 نه-

 زد داد

هر روز حرف زدن با  یخواستیدانشگاه م یخواستی، درس م یخواستیم یچ نی؟ فکر کن بب پکینه ؟ نه ا-

 يتو دنیارشد و شب خواب يبرا يکه هزاران بار خونده بود ییاتاق باال و ورق زدن کتابها يمادرت رو رفتن تو

دانشگاه  يولوژیکروبیرشته م ي؟ اهان ، خوندن جزوه ها یخواستیم یچ گهید... که همسرت توش نبود  یاتاق

من هم ... خودت  ندهیخودت ، از ا شگاهیازما سی؟حرف زدن از درس از استادها از ارزوها از تاس گهید... تهران 

؟ اره ؟ اصال به محمد  ندهیسال ا 5هم  یحت ایحرفات از ده سال و  نیا نیارزوهات ؟ ب نیا نیبودم ؟ ب نشونیب

 ؟ يکردیبه ارامشم فکر م شمی؟ اصال به من به اسا يکردیهم فکر م یاد بدبختجو

 خاطره محو اومد تو ذهنم هیو بستم و  چشام

 سادی، محمد جواد اومد پشتم وا زدمیمسواك م داشتم

 حلقه شد دورم دستش

 موهام و زمزمه کرد ينشست رو شینیب
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 کنهیعطر موهات هنوزم مستم م-

 و گفتم نکیکردم تو س تف

 يبرو بخواب خسته ا-

 برهیخوابم نم ییتنها-

 درس دارم-

 میخونیباهم م میشیم داریصبح ب-

 رو باز کردم و دهنم رو شستم ریش اب

 سمتش ، برگشتم

 زمزمه کردم... پر از خواستن بود ... چشاش  يرفت دور گردنش و نگاهم تو دستم

 گهیشب د هیبمونه برا -

 ، پلکام رفت رو هم دیمن و بوس ینو طوال میشونینشست رو پ لبش

 تموم شد زایاون بوسه هم مثل همه چ یول

 يقرص ال د هیو  ییکشو رو شو ي، دستم نا خوداگاه رفت تو نی، نشستم کف زم رونیجواد که رفت ب محمد

 دمیاوردم نگاش کردم ، از خودم پرس رونیب

 ؟ يخوریم یچ يو برا نیا-

 جواب دادم خودم

 باردار نشم نکهیا يبرا-

 دیدرونم پزس يزیچ هی

 ؟ یهست یستیمقدس که ن میمر-

داشته باشم ،  يا گهینداده بودند که برنامه د ادیبهم  یعنیبرنامه هام نبود ، از اول هم نبود ،  يازدواج تو من

،  ارنیگفته بودن درس بخون گفته بودن سرت تو کار خودت باشه گفته بودن مواظب باش برات حرف در ن

عوض نشده ،  یچیاومد گفتن ه واستگاربعد هم که خ. یموفق ش دیتو با یافتخار ش هیما دیگفته بودن تو با

بدم ،  رشونییبهم نگفتن که تغ یعنیندادم ،  ریی، بعد هم برنامه هام رو تغ کنهیاالن محمد جواد هم کمکت م

نکرده  دایام پ ندهیا يرو تو گاهشیز هم جاوسط و من هنو نیهم اومده بود ا گهینفر د هیراهم همون بود فقط 
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کردم محمد جواد  ی، کم کم سع ارمیدارم کم م دمیوسط راه که د یول. کنم  داینداده بود پ ادمیهم  یبودم ، کس

 فقط کم رنگ یبذارم کنار ، کناره کنار که نه ، کم میرو از زندگ

 ، ختمیو بستم اشکام ر چشام

 دونستی، م کنهیساله که فقط درس خوندن بلده ازدواج م 17 16دختر بچه  هیداره با  دونستی، م دونستیم اون

 دونستیم... رفتن با اون بوده  رونیپسر جوون و دوبار ب هیدوماهه با  یکی یدختر بچه دوست نیا طنتیتنها ش

 گفتم:

، حاج  خواستنیا بچه م، اون یزنیرو حرف حاج خانوم حرف نم یدرس بخونم ، تو روز اول گفت خواستمیمن م-

محمد جواد عاشق بچه  گفتیم زدمی، حرف که م دیپرسیاز بچه م کیسالم عل يبه جا زدیخانوم زنگ که م

 گفتیبرو دکتر ، م يدار کلاگر مش گفتیمردت رو نگه دار ، م گفتی، م خوادیمحمد جواد بچه م گفتیاست ، م

... تو پسر  گفتیم... وسط باشه  تشیمرد يمرد اگر پا گفتیدوستهات که بعد ازتو ازدواج کردند بچه دارند ، م

 يدوست دار یلیخ

 و تکون دادم و ادامه دادم سرم

 ! يمحمد جواد تو قول داده بود-

 يبهم اعتماد نکرد یول کردمیمن به زور مجبورت نم-

 زدم داد

 ؟ کردمیم هیتک تیمحمد جواد ؟ به چ کردمیتو اعتماد م یبه چ-

 اعتبارم به حرفمغرورم  تمیبه مرد-

 یکه گرفت پلمید ی، گفت ی، از اون اولشم نتونست یحرف خانواده ات حرف بزن يرو یحرف ؟ تو هم نتونست-

ته  یبرو ، ول یتو روم نگفت گمینم... نشد  یول میریم یخواست ییدانشگاه هرجا ینشد ، گفت یول میکنیازدواج م

 یول رفتمی، باور کن م رفتمیم یهست یراض دونستمی، اگر م گهیشهر د هیزنت بره  ينبود یدلت تو هم راض

 شهیباال ، دلشون نازك تر م رهیتوقعاتشون م گذرنیادمها که م ی، ول نجایا مونمیگفتم م دمیرو که د تیتینارضا

 ؟ ي؟ که فرار کرد یتو فکرت گذشت که رفت یچ.. ، بعدش هم 

؟ فکر  یکنیم کارمیتو من و چ ادیسر من ب یینکرده بال ییرفتم چون به فردام فکر کردم ، که اگر فردا خدا-

با من  دنی، تو خواب یخواستی؟ تو منِ جوون رو نم یمونیاز کار افتاده بشم تو باهام م رویاگه من پ نکهیکردم به ا

رو  ری، فردا شوهر پ یخواستی، تو شوهر سرپا و سرحال و جوون رو نم یدونستیکردن با من رو حرام م يرو شاد
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 کارشیرو چ خوادشیزنش نم نکهیخواب زده و سرخورده از حس ا يِ؟ تو شوهر افسرده  کاریچ یخواستیم

 ؟ يکردیم

 :و گفتم دیاحمقانه لرز صدام

 من روز اخر گفتم...  رمیرو بگ سانسیحاضر بودم ارشد هم نخونم ، حاضر بودم همون ل یمن به خاطر تو حت-

ارشد رو هم تو همون دانشگاه ازاد شهر  خوادیدلم م يدی، فهم ستمین یراض يدی، فهم یفقط گفت...  یگفت-

رو شب مرور  هاتیسیوخالصه نو شهایو تمام ف يو نماز حاجتت رو خوند ی، اما چمدونت رو بست یخودت بخون

 ؟ يکردیواقعا درس خوندنت رو ول م...  يو دم در از نرفتن حرف زد يکرد

دادنم باهام ازدواج کرده ، نگفته بود فکر کرده از ارزوهام  رییتغ دی، بهم نگفته بود به ام میشونیرفت رو پ دستم

 ؟ مطمئن نبودم ، شک داشتم ، تب هم انگار گذشتمیم ی، ول گذرمیم

 جواد ادامه داد محمد

؟  گهیشهر د یزنت رو بفرست یکه نتونست یستیمرد ن یگفتی؟ نم يزدی؟ جا نم يشدینم مونیوسطش پش-

ساعت راه  6به تهران ؟ به  دیهات رس دهیشد که ا یچ سازنیدرس و شوهر باهم نم یگفتیکه اون اوائل م ییوت

، تو شوهرت و به درس  پکیاز اون هم خودم و گم نکردم ا شتریو من هم نه نگفتم ، اما ب دی؟ فکرت رس

رو برداشتم و  تمیم غرور و شخصمن ه... گفتم بذار درس بخونه ...  یفروختی، به کمتر از اون هم م یفروخت

ساله  5که  دمیشنی، نم دمیشنیحرف هم نم... هم من راحت بودم و  يدیشنیحرف نم ویرفتم ، هم تو راحت بود

، هنوز هم افسارت دست زنته ، خواستم  یکن کیکار کوچ هی به یزنت رو راض یتونیو هنوز هم نم يازدواج کرد

و زدن  تی، تو با بچه گ میدکتر ، که بگن ادرس دکتر خوب هم دار شیپ دیبر دینشنوم که بگن مشکل اگر دار

 سوال ریز يمن رو هم برد یخودت به نفهم

 بود ؟ با ول کردنم ؟ نیمنظورت ا یمن و به اوج برسون ییخوایکه م یگفتیم یداشت یپس وقت-

 اره ، با همون-

 ؟ رونیب یرفت میاز زندگ دنیکه با نخواب يباهام ازدواج کرده بود دنیشب خواب يبرا یبعن-

 یخواستیتو ؟ تو که م یخواستیم یچ يمرد رو برا هی... نکردم  دایبودنم پ يبرا یلیرفتم چون دل تیاز زندگ-

، تو که از  يشدینگران نم یکس دنیشب تنها خواب ي، تو که برا یباش یبا کس یخواستی، تو که نم یدرس بخون

، تو که تو ارزوهات  یخواستیبچه نم ی، تو که از کس ينبود یراض کردیکه تو رو از ارزوهات دور م یزندگ

گرون  يبرا شیکار يتو که برات مهم نبود محمد جواد قرار دادها... نبود  يمرد چیبا ه یاز خوشبخت یاسم
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، تو که برات مهم  هیبرم ترک خوامیم گهیشدن مصالح همه رو هوان ،تو که برات مهم نبود محمد جواد چرا م

اصال ...  بردیخوابم نم الی، تو که برات مهم نبود من شب ها از فکر و خ هخون ادیم ریمحمد جواد شب دنبود 

 يکه بر یخواستیفقط م... هم هست  یبرات مهم نبود که محمد جواد بدبخت

 یطوالن... کرد  مکث

 ادم خواب زده بود لب زد هیلحن  هیکه شب یلحن با

 ي،تو که برا یساختینم یکس ي،تو که برا یگذشتینم یکس يتو که برا...  یخواستیتو که فقط خودت و م-

 يکردیمدارا نم یکس

 ادیخند بهش م شیکه ن دمیفهم ریاومد و چقدر د یچقدر بهش م... خند زد  شین

  زدیتوش موج م دیسف يچنگ شدن تو موهاش که االن رگه ها انگشتاش

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 گفت

 سوال نیشد جواب ا میمجهول زندگ نیبزرگتر-

 دیناباور پرس... چشمهام  يزوم شد تو نگاهش

 ؟ يکه تو چرا اصال ازدواج کرد-

 یچرا راض دینپرس ی؟ ول دیهست یشما راض دی؟ روز اول فقط پرس دی؟ االن ؟ روز اول چرا نپرس دیپرسیم داشت

. مکث ازدواج کرده بود  يا هیبدون ثان. ؟ چرا ازدواج کردم ؟ دوست پسرم ولم کرده بود  دیپرسی؟ االن م یهست

اون دوران فکر  يکه تو یهمون... نذاشته بود سوم و چهلم تموم کردن و به خاك سپردن عشقمون  یحت

 کنه دایپ امیالت یفقط کم یکم ییجدا نینذاشته بود درد ا یحت. بگذره ... عشقه  میکردیم

 نهیگز نیجواد که اومد شد بهتر محمد

 کردمیازدواج م... تر هم بود  افهیخوش ق یحت ریاز ام. سرتر بود  ریاز ام. بود  بهتر ریاز ام.  کردمیم ازدواج

 ییزهاینه که به خاطرش از چ...دوسش داشت  شدیاما فقط م... دوسش داشت  شهیم دمیکه کردم د ازدواج

نه که به ... ساخت  ندهیا. نه که به خاطرش بچه ساخت ... مدارا کرد  ینه که به خاطرش با کس... گذشت 

 ختیخاطرش همه ارزوها رو دور ر
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شدم ، بگم از  نیکه بگم اره من ا دمیرسیم ییجا هیبه  دیبا.  رسوندمیم ییجا هیارزوهام رو هم به  دیبا من

 ، یترق يبرا یشکستم پله ساختم و نردبان

...  مییجواد شد درمون درد جدامحمد ... شد محمد جواد  انوشیک...  انوشیمثل ک...  چهیجواد هم شد باز محمد

 شد مرحم درد

 خوردم ؟ نیانقدر سخت زم نباریکردم که ا کاریکردم من ؟ چ کاریچ

باردار شدم ، دلمم گذاشتم وسط  یول... هم سازش نکردم  نبارینگذشم ، ا نبارهمیهم مدارا نکردم ، ا نباریا منکه

... دو برگ اخرم رو ... که رانر رانر بود باختم  يدلم و سرِ باز... جفت آسن  کردمیدو برگ اخرم که فکر م دیبه ام

 دلم رو و ابروم رو باختم... رو  مییدارا

 دختر بچه هی... هم  یبه بد کس... بد باخته بود  یجواد هم ول محمد

 ام هیام گرفته بود و هم گر خنده

 دمیپرس

 يداد و دادخواست ياگر حق باهات بود چرا فرار کرد-

همون ...  یاگر نخواست مونمیتا اخرش باهات م ی، گفتم امتحان کنم اگر خواست ییخوایتلنگر م هیفکر کردم -

 بهتر که تموم شه

 دمیزده پرس بهت

 ادتیسال تازه  5بعد ... محمد جواد ؟  يامتحانم کرد-

 و مستاصل ادامه دادم رونیو قطع کردم و نفسم رو دادم ب حرفم

که رو عشقت  نهی؟ مثل ا يشناختمت که باهات ازدواج کردم محمد جواد ، زنت و امتحان کردچطور ...  يوا-

 یقمار کرده باش

 نه ای خوادتیزنت عشقت م ینیبب ییبده ؟ اره ؟ بده بخوا-

 اره بده-

کار و با زنش نکرد ؟ مگه تو  نیجفت پام و قلم کنه مگه هم خواستیکه م يبرادرت که عاشقش بود نیهم-

نگذشت ؟  یخانواده اش و اون انتخاب کنه ؟ مگه زن برادرت به خاطرش از همه چ نیمنگنه نذاشتش که ب

 کنهیکار و م نیهم ایلیفکر ؟ ا یب شمیقمار باز ؟ م شمیروش و من بکنم م یزنیم دییو کنه تو مهر تا نکاریا ایلیا

 اون مرده و من نامرد ؟ چرا ؟ چون برادرته ؟ ؟ االن کنهیم دیو بعد من و هم تهد
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 زدم داد

 سره جاش و رو در رو کارش و کرد سادیبود وا یبرادرمن الاقل هرچ یلعنت-

 برد شیکارشو پ گهیمدل د هیاونم -

 درباره خان ياصال حق ندار-

 حس از تنم رفت و حالت تهوع گرفتم... تو تنم که نفسمم با خودش برد  دیچیپ يهو درد هی

 رونیدندونام زد ب نیاخ از ب هیو تا شدم ،  نیرفت رو شکمم و نشستم رو زم دستم

 بچه ام ، و بعدش بغضم شکست يبلند تر گفتم وا یکم

 جواد اومد سمتم محمد

 نگام کرد جیو گ سادیوسط راه وا اما

 یچ يبود ، برا یکنم تازه متوجه کلمه بچه ام شد ، شوهرم نبود محرمم نبود ، بچه ام معلوم نبود از ک فک

 بهم دست بزنه خواستیم

بود و بچه  مارستانیتخت ب يرو انوشیام ، ک هیاز درد نبود گر...  ختیاراده اشکم ر یتر شد ب دیکه شد دردم

... کاش بچه اش رو داشته باشم ... ارمش بچه اش برام بمونه کاش االنکه ند...  شدیم تیاذ نجایاش داشت ا

 خوامشیم... بگذر خدا ... غلط کردم ... خدا  دمیروم متشیق

 تا شدم و لب زدم شتریب

 ییا... بچه ام -

 رو گفتم ییا دوباره

 ، بچه ام کشهیبچه ام داره زجر م کردمی، بچه ام بچه ام ، حس م ردمیمیم داشتم

شد و بعد خودم هم پلکهام به سمت  دهیاز زبون محمد جواد شن پکیا هیشد ،  سیخ رمیز لحظه حس کردم هی

 بسته شدن رفت

 جواد بلندم کرد محمد

 کردمیلب زمزمه م ریاراده ز یحال تر از اون بودم که حرف بزنم و فقط ب یب

 بچه ام-

 مارستانیب میدیرس یبود وقت کیکامال تار هوا

 به صورتم رو زدیدکتر م ایکه پرستار  ییو بعد ضربه ها دمیبرانکارد گذاشتنم رو فهم يرو
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 سهیخ سهیصورتم خ کردمیم حس

 دیپرس

 ای يا انهی؟ ماه هیشده ، مشکلت چ یچ-

 حرفش گفتم ونیم

 باردارم-

 و نگام کرد واریاش رو داد به د هیجواد تک محمد

 دیپرس دکتر

 چند ماهته-

 گفتم

 سه ماه ریز-

 محمد جواد چنگ شد تو موهاش دست

 و گفت نهیمعا ياومد برا دکتر

 امضا کنه دینامه رو هم بد تیاتاق عمل ، برگه رضا دشیببر-

 رونیاتاق زد ب از

 ؟ کجا ؟ بچه ام ، نیا گفتیم یچ

 دیاز من نپرس يزیبه من نگفت چرا چ یچیه چرا

 دیپرس پرستار

 شوهرته سادهیوا رونیهمراهت که ب-

طالق ثبت شده بود ،  خیتار رشیاسم شوهر خورده بود و بعد ز هیخودم فکر کردم شوهر ؟ تو شناسنامه من  با

 بود غهینبود ، ص ی، شوهر رسم غهیکاغذ ثبت شده ، ص هیبچه تو  نیاسم پدر ا

 رونیمنصرف شد رفت ب دنیاز جواب شن پرستار

 گفتیکه م دمیشنیصحبتش رو م يصدا

 دینامه رو امضا کن تیکورتاژ بشه لطفا رضا دیبا-

 دیجواد پرس محمد

 من ؟-
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 ؟ دیستیمگه شوهرش ن. بله -

 شوهر سابقم یعنی،  ستمیمن شوهرشون ن-

 بود جیگ پرستار

 دیپرس

 ؟ هیبچه ک نیشوهرش کجاست ؟ پدر ا-

 دونمینم-

 دیپرداخت کن دیها رو هم با نهیهز... بده  تیرضا ادیشوهرش ب دیزنگ بزن-

 دمینشن ییمحمد جواد صدا از

 پرستار اومد تو و گفت بعد

 اتاق عمل متیببر دیو امضا کن اگر شوهرت نرس نیفعال ا-

 خوامیمن بچه ام و م-

 بچه ات موند دیشا يدی، خدا رو چه د ادیخب زنگ بزن شوهرت ب-

 رمیاتاق عمل هم نم کنمیامضا نم-

 گفت یعصب

 ستیالزم ن هایکاغذ باز نیا گهیکه بشه د یبه درك اوژانس-

 ادامه داد زدیانگار که با خودش حرف م یعصب

هم بچه  یکی، اون  هیپدر بچه اش ک ستیهم معلوم ن یکیرو لک لک اورده  یکیچه خبره ؟ بچه  نجایامروز ا-

 رنیگیخر ما رو م انیاخرش م ندازهیشوهرش و م

 یقانون هیقانون یشرع هیبهم برخورد ، بچه من مشروع بود ، شرع حرفش

 گفتم یعصب

 تو ادیب دیهمراهم رو بگ-

 اومد تو کردنیپاش رو نگا م ریز نیفقط زم گهیکه د ییو چشما شونیپر يلحظه بعد محمد جواد با موها چند

 کردم صداش

 محمد جواد ؟-

 بله ؟-
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 مارستانیب دیکفپوش سف ای زشییبه کفش تم ایبله رو به من گفت  نیا دمینفهم

 ادیب ایلیزنگ بزن ا-

 رو نگاه ناراحتش رو نگاه گله مندش رو دوخت به صورتم رشیاومد باال تر ، نگاه درگ سرش

 شدیبدتر که نم نیاز ... اومد  یم ایلیا... خورده بود نگاهش  ترس

 کردیجواد همچنان داشت نگاهم م محمد

مل نگاه سرزنشگر رو رو داشتم تحمل کتک رو داشتم اما تح ادیاون نگاهش رو نداشتم ، تحمل داد وفر تحمل

 رو نداشتم نیدار رو توه شیحرف ن

 شده بودن دیسف دهیرو دوختم به دستام که انقدر باهاش مالفه رو چنگ زده بودم که سف نگاهم

 کردم زمزمه

 ادیفقط بگو ب-

 رونیجواد رفت ب محمد

 شدن نیکه بسته شد پلکام سنگ در

*** 

... که  یو دل کردیکه درد م یگس و دست یو خواب الود با دهن جیگ... اتاق بودم  يکه باز کردم تو چشم

زنده  یعطر تن ک دیبه ام دونستینم گهیکه د یو قلب دیتپیکه احساس درونش نم ی، و نبض دیشکسته بود شا

 کنه یرو زندگ یگ

؟ کار  فتندگرینم ادیپرستارها سرم زدن  نی، چرا ا کردیم تمیپوستم داشت اذ ریرفت سمت دستم ، کتتر ز نگاهم

خود به خود رو  زهایچ هیانسانه و بعد بق هیدستشون  ریکه بفهمند که ز گرفتندیم ادی یکم دینداشت که ، فقط با

 کنم تا انقدر دردناك نباشه بلیستا یرو کم وکتیکردم انژ ی، با دست ازادم سع شدندیبه راه م

 صدا اومد هی

 ؟ یکنیم کاریچ-

 بود پرستار

 دیپرس یمصنوع یلیخ يکه کردم با لبخند نگاهش

 يبه هوش اومد-

 بلد نبود که بزنه ؟ یواقع لبخند
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 کلمه بود هیکه به ذهنم اومد تا بپرسم  يزیچ تنها

 بچه ام ؟-

 گفت. ماسک تر از من ... ماسک بود اون هم ... هم با لبخند نگاهم کرد  باز

 تو انیشوهر و برادرت ب گمیاالن م-

 ي، وا ایلیا يو بستم ، شوهرم ؟ برادرم ؟ وا چشام

رو انقدر  ایلیوقت محمد جواد و ا چیو عرفانه اومدن تو و پشت سرشون هم محمد جواد ، ه ایلیباز شد ا در

اومد محمد جواد بود که  یم ادمیکه  ییزهایچ نیبودم ، فک کنم از حال رفته بودمد، اخر دهیند شونیپر

 ایلیزنگ بزن به ا گفتمیکه م یبود و ترس و من ینگاهش پر از ناراحت

 هیگر ریدل س کی ادیب نکهیرو محکم گرفته بود و چشاش اشک الود بود ،معلوم بود قبل از ا ایلیدست ا عرفانه

 کرده

 دیپرس یلبخند کمرنگ با

 ؟ پکیا یخوب-

 داد زد ایلیا

 خفه شو عرفانه-

 گفت گرفتیهمونطور که اشکاش رو م عرفانه

 میما صحبت کرد ایلیا-

 دیکش رونیدستش رو از دست عرفانه ب ایلیا

 نشون بدم محمد جواد گرفتش یبتونم عکس العمل نکهیاورد سمتم قبل از ا ورشی

 تونهینم دید یخواست از دست محمد جواد خودش رو خالص کنه ، وقت ایلیا

 الود داد زد درد

 به تو داشتم ی، من ضمانتت رو کردم ، من به چشام اعتماد نداشتم ول پکیمن بهت اعتماد کردم ا-

 تر از قبل داد زد بلند

 یلعنت يکرد کاری؟ چ پکیبا اعتماد من ا يکرد کاریچ-

 اومد تو و گفت یقبل پرستار

 کننیها دارن استراحت م ضیاقا ، مر نجایا مارستانهیچه خبره ؟ ب نجایا-
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 راهنشی، دکمه باز شده پ کردیراست نم ی، کمر تا شده اش رو هم حت کردیگاهم مفقط ن... رو نگاه کردم  ایلیا

 کردیفقط نگاهم م... پنهون کنه  کردینم یو دکمه پاره شده رو سع بستیرو نم

 ارومش کنه یکرد کم یرو گرفت سع ایلیدست ا عرفانه

 محمد جواد شل شد و افتاد دست

 گفتم

 رونیهمه برن ب-

 من زوم شد يپرستار خسته رو نگاه

 گفتم

 استراحت کنن خوامیم-

 رو به همه گفت پرستار

 استراحت کنه ضیمر رونیب دییبفرما-

 به پرستار گفتم رو

 انیم گهید قهیچند دق-

 رفت رونیب پرستار

 به محمد جواد گفتم رو

 حرف بزنم ایلیبا ا دیمن با... رونیعرفانه و ببر ب-

؟ مرده بودم  نایا دندیترسیم یفاصله نگرفته بود ، از چ ایلیصورتم ، هنوز هم از ا يمحمد جواد زوم شد رو نگاه

 مردم يتکرار اجبار هیکه برام شد  گفتمیم انوشیبه ک یخونه مون وقت يمن ،من تو

 جواد گفت محمد

 مینه هست-

 گفتم یعصب

 رونیعرفانه رو ببر ب-

درد  نی، ا کردیتو تنم و بعد رهام م دیچیپیاومد و م یبود که م یدرد چ نیو محکم رو هم فشار دادم ، ا پلکام

شده بود که  ینبود ، حاال چ قیدرد قلبم که قبال انقدرعم...  کردیخودش م ریقلبم رو هم درگ یبود که حت یچ

 به استخون هم بدتر شده بود دهیاز درد کارد رس
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 رو نگاه کردم و گفتم عرفانه

 عرفانه جان-

 حرفم گفت ونیم

 اروم شه یکم دیبا ایلیا... نه -

 انقدرها ترسو نبود ، زمزمه کردم اونکه

 که ، باهاش حرف دارم کشهیمن و نم-

 اومد يزیچ هی يصدا

 ایلیا يرو دیهمه مون چرخ نگاه

 واریبود به د دهیراستش رو محکم کوب دست

 بود ایلیهمه مون زوم ا نگاه

 گذاشت وسرش رو هم گذاشت رو دستش واریدست راستش رو مماس با د ساعد

 به من بود پشتش

 عرفانه اومد يصدا

 ایلیا-

 واریشد به د دهیمشت شد و دوباره کوب ایلیچپ ا دست

 به محمد جواد گفتم رو

 رونیعرفانه رو با خودت ببر ب-

 ایلیو ا کردنی،محمد جواد و عرفانه با ترس داشتن نگام م کردیم تمی، درد داشت اذ شدیم نیداشت سنگ پلکام

 ، کردیم يفقط داشت خود خور

 کردینم یقبل تر ها که خودزن...  دادیبرادرم چرا داشت خودش رو ازار م زدیچرا حرف نم زدیچرا داد نم برادرم

 افتاد و گفت هیبه گر عرفانه

 ایلیا-

 دمیهم شکست استخوش رو شن ایدر رفتن انگشتش  ي، حس کردم صدا واریرو د دیسوم خواب مشت

 ختنیر اشکام

 و هق زد نیزم ينشست رو عرفانه
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دکمه هاش سالم بودند و به  راهنیبودمش اون پ دهیمحمد جواد ، منکه د راهنیچند تا دکمه کم داشت پ هی

 قبل تر ها اراسته تر بود یبودم ول دهیرو اما ند ایلی، ا یاندازه ، موهاش هم مرتب تر بودند حت

که  کردمیشک نم ختهیمحمد جواد کنده شده و لباس برادرم به هم ر قهیمه شدند و دک زیکه گالو دمیشنیم اگر

 خبر راسته نیا

داشت خفه اش  رتی، االن غ مشدی، اروم ن شناختمی، من برادرم رو م مشدیکارها اروم ن نیمن که با ا يایلیا اما

 يکار نیهمچ هیخواهرش ناموسش  نکهی، حس ا کردیشده داشت لهش م انتیبهش خ نکهی، حس ا کردیم

 کردیخوردش م کردیکرده داشت داغونش م

 گفتم بازهم

 محمد جواد عرفانه و ببرش-

 من يکنده شد و برگشت رو ایلیا يبود که نگاه محمد جواد از رو یتو صدام چ دونمینم

 زدم پلک

من و  ینیبیبار گفته بود خوشحال باش که خودت رو از چشم من نم کی، برادرم  ختیکه زدم اشکم ر پلک

، مرد بود و من  دیدی، برادرم خواهرش رو ناموسش رو خائن م... بودم و از چشم اون  ایخواهر دن نیحاال خائن تر

 بودمیمرد نبودنم م ونیمد دیرو با دنیزجر نکش نیتمام حاالم رو تمام ا

 جواد رو به عرفانه گفت محمد

 دیاروم ش دیبخور ییچا هی میعرفانه خانوم بر-

 من ثابت شد يترس خورده عرفانه رو نگاه

 کردم لبخند بزنم یسع

 گفت ایلیبلند شد و رو به ا عرفانه

تو صورتت  گهید یبکن يکار خورمیقسم م ایلیقبال حرفام رو زدم ، به جون خودم و بچه هات قسمت دادم ، ا-

 هم نگاه نکنم

 واریتو د دیکوب گهیمشت د هی ایلیا

با ... براش  گرفتمیمن دلضعفه م گفتیعمه که م...  ایلیپسر کپ ا هیند ، داشت یناز دوست داشتن يها بچه

 تونهیعمه چطور م هیو برام شده بود سوال که ...  شنیم یدوست داشتن نقدریفحش هاش هم هم گفتمیخودم م

بود ،  گهید زیچ هیاما پسرشون ... بود  یبرادر زاده رو دوست نداشته باشه ؟ دختر سه ماهه شون هم خوردن
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داشت ، حاال  يفرخورده قهوه ا يکه روز اول موها يباشه عرفانه ا يو افاده ا سیف کردمیکه فکر م يعرفانه ا

فشار گذاشته بودش به دستش اورده  يتو ایلی، ا کردیکم م تیزن يال ها رو هم تو دهیا يکه رو یشده بود زن

من و من به  نیجواد خواسته بود تلنگر بزنه به ا محمد... بود سمتش  کشوندهعشق بود که عرفانه رو ... بود 

 يادی، درد ترك کردن اعت یبودم ، نه درد عاشق دهیدرد کش... هام کنار گذاشته بودمش و بعد هم  دیخاطر ترد

 به اسم محمد جواد يادیبودم ، اعت رشیسال درگ 5که 

 کردم زمزمه

 اروم باش زمیعرفانه عز-

 ختنیر اشکام

 زمزمه وار گفت ختنیهم اشکاش ر عرفانه

 بذار بمونم-

 رو نگاه کردم ایلیا

زنش قسمش داده  نکهیا يداد نزنه من و نزنه برا نکهیا ي، بردارم برا کردینگاهم نم یمن برادر من حت يایلیا

،  کردیم يخود خور کردیم یکرده بود خود زن تمیکه همه جوره حما ي، برادر کردیم واریبود مشتاش رو حواله د

 خرجم کرده بود یاز همه مردونگ شتریکرده بودم و اون ب انتیخ ایلیاز همه به ا شتریب میتو زندگ

 به عرفانه گفتم رو

 برو-

 رونیجواد و عرفانه رفتن ب محمد

 مرگ هم حقم بود... که بسته شد حس ارامش کردم  در

 کردم زمزمه

 هیبچه شرع نیا-

و همونطور که چشاش بسته  واریداد به د هیز پشت تکبرداشت ، برگشت سمت من و ا واریاش رو از رو د هیتک

،  کردیام م وونهیداشت د واریبه د دیکوبیسرش که از پشت م يصدا تمی، ر واریبه د دیبود سرش رو از پشت کوب

بال رو  نیمن ا نکهیو فکر ا کردی، داشت با صدمه زدن به خودش ، خودش رو اروم م کردیم یداشت خود رن

 کردیم تمیسرش اوردم اذ

 بچه نیا-
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 اومد ایلیا يصدا

 يدیپر از خشم پر از درد پر از نا ام یحد ممکن ول نیارومتر با

چند  ي؟ با ابرو يکرد کاری؟ با اعتماد خانواده ات چ يکرد کاری؟ با اعتماد من چ پکیباهامون ا يکرد کاریچ-

منکه گذاشتم رشته دلخواهت رو  گهیشهر د هی؟ منکه بهت پول دادم منکه فرستادمت  يکرد کاریساله مون چ

 یبود ؟ چ یبگم ؟ بگم خواهرم چ یچبرات ؟ من االن به محمد جواد  می، کم گذاشتم برات کم گذاشت یبخون

 يسر افکنده مون کرد...  ادیجلوش که سرم جلو روش باال ن رمیکه خفه خون بگ يکرد يشد ؟ کار

 بدم حیبذار توض-

 هیثان هی يبا صدا شکست ، تو وانیو ل واریو برداشت و پرتش کرد سمت داتاق ر يتو خچالی يرو وانیل ایلیا

 عرفانه و محمد جواد و دوتا از پرستارا در اتاق رو باز کردن

 همه سمت من بود نگاه

 قدرتم گفتم نیاخر با

 وانیدستم خورد به ل-

 ستمیبود که همه بدونن دروغ گفتن هم بلد ن ادیومن انقدر ز وانیل فاصله

 دیپرستارا پرساز  یگی

 اومده شیپ یمشکل-

 تکرار کردم دوباره

 افتاد شکست وانیل-

 نیبود رو زم ختهیخورد شده و ر وانیبود که ل واریگوشه د يهمه رو نگاه

 گفتینم یچیه ایلیا

 جواد رفت سمتش محمد

 رو گرفت و گفت دستش

 رونیب میبر ایلحظه ب هیجان  ایلیا-

 دستش رو پس زد و گفت یعصب ایلیا

 دهنت و ببند یکیتو -

 دیلرزیواضح داشت م یلیمحمد جواد خ دست
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 بود یو منف یاتاق کامال استرس جو

 رو به همه گفتم بایتقر

 بمونه ایلی؟ فقط ا رونیب دیبر شهیم-

 از پرستارا گفت یکی

 دیاستراحت کن دیشما با-

 زدم داد

 رونیلحظه همه برن ب هی-

، ذهنم روحم قلبم ، همه وجودم درد  کردیخودش م ریهمه تنم رو درگ یدرد لعنت نیرو به دندون گرفتم ، ا لبم

، مرحم  شدندیدردها درد که نم نیا شدیخوب م انوشی، اگر ک کردمیبود که حس م انوشمیدرد ک...  کردیم

 شدندیم

 کردنیداشتن هنوز نگام م فیبالتکل همه

هق  ي، صدا کردیم تمیسرزنشگر محمد جواد اذ، نگاه  کردیم تمیو اذ زدی، قلبم داشت م کردیم تمیاذ وکتیانژ

 کردیم تمیاذ واریبه د زدیتپش قلب من م تمیکه سرش رو با ر ییایلی، ا کردیم تمیهق عرفانه اذ

 زدم غیهمه توانم ج با

 رونیب دیبر-

 هق هقم رو نشنوه ، يصدا یدهنم تا کس يرو گرفتم جلو وکتمیاز انژ یزخم دست

اتاق  نی؟ خوبه که ا شدیم یبودم چ ی، اگر تو اتاق عموم رونیو محمد جواد عرفانه رو برد ب رونیرفتن ب پرستارا

رو  زیدفعه انگار همه چ هی؟  یالاقل توش حرف بزنم داد بزنم ، اصال چرا خصوص تونستمیبود و م یخصوص

 رو که بارداره ي، منه مجرد مطلقه ا ننیمن و بب يبرام گرفته بودن تا افراد کمتر ی، اتاق خصوص دمیفهم

 کرده بودم من ؟ کاریام ، چ هیلب لرزون از گر ينشست رو يمسخره ا پوزخند

 باال ، اروم گفتم دمیتخت خودم رو کش يرو

 بچه نیا-

 من انقدر بچه بچه نکن شیپ-

 باشه باشه ، اروم باش-

 زد و ادامه دادم پزوخند
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 کردم غهیمن ص-

 يکامال رو شیکیپاش جمع شده بود اما  هی، ،  نیسرخورد نشست رو زم وارید يم ، روخشک شد رو ایلیا نگاه

سرم رو دنبال خودم بکشم  زیاو نیدراز ، برادرم تا شد شکست وا رفت ، از جام بلند شدم ،حوصله نداشتم ا نیزم

 نارش، ک نی، با درد نشستم رو زم ایلی، از دستم کندمش و رفتم سمت ا

 کردم زمزمه

 یکنیسکته م ينجوریم باش اارو-

از اونا قبولت داشتم ،من  شتریب...نه ... من قبولت داشتم من به اندازه جفت چشام پکیمن بهت اعتماد کردم ا-

 پکیا... به چشمم اعتماد نداشتم و به تو 

 ستین یکنیکه تو فکر م يباور کن اونجور-

 ؟ یپول کم داشت-

 نه نه نه-

 برات کم گذاشتم ؟ یچ-

 یچیه-

 ؟ یالزم داشت یچ-

 ایلیاروم باش ا-

 من چرا بهت اعتماد کردم-

 اروم باش سیه-

 رو گرفتم تو بغلم سرش

 من و بزن ، داد بکش بزن بشکون ، برادر من خودت و دق نده ایلیکن ا هیگر-

 روز انداخته بودمش نی، پدر بود و منه ناخواهر به ا زدیپدر بود و زار م کردیم هیبود و گر پدر

 واریبه د دیو بازم کوب دیکش رونیاز بغلم بو  سرش

 کردم زمزمه

 و نکن نکاریبا خودت ا-

 رو گرفتم دستش
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... کرده بودم  رشیخط افتاده بود ، پ شیشونی، پ زدیاش م قهیشق يرو یمن هم سردتر بودن ، نبض يدستا از

 اون رو هم

بود که بهم اعتماد کرد  یهمون کس نیبرادر من بود که نابودش کردم ، ا نیبرادر من بود ، ا نیبود ، ا شونیپر

که به  یهمون... کرد  تیکه من و حما یهمون سادیهمه وا يبود که جلو یادم همون نیو من نابودش کردم ، ا

فروخته بودم  یداشت ؟ به چ متیاعتمادش چقدر ق... که من نابودش کردم  یوهمون... من اعتماد کرد 

به  دنیحرص رس يروزیهم حرص پ دیهم جرئت نه نگفتن ، شا دیخام ؟ شا دیترد کیادش رو ؟ به اعتم

 میفعل گاهیبلند تر از جا یگاهیجا

 زدیم وکتمیانژ ياز خون بود که از دستم از جا ينکنه ، نگاهم به رگه ا تمیراحت تر نشستم تا درد اذ یکم

پشت  واریداده بود به د هیمنگ بود و سرش رو تک ایلی، ااومد  یفرود م ایلیدست ا يوقطره قطره رو رونیب

 سرش

 دهنم ر قورت دادم ، بغضم رو هم اب

اگر  دونستمیرو گفتم ، چون م یکردم ، همه چ فیرو براش تعر یکه دستش تو دستم بود همه چ همونطور

 افتم یرو جا بندازم خودمم توش جا م يا کهیت

بود که سرم  نیا دمیکه فهم يزیمحمد جواد ، تنها چ يحرفا ایبود  انیجمله ام درباره سکته ک نیاخر دونمینم

شدم و بعد رها ، فکر  نیتموم شدم ، حس کردم سنگ نباریاش رو لمس کرد و حس کردم ا نهیشد و س نیسنگ

 شد یدرونم خال يزیکردم چ

 برادرم نهیرو حس کردم که چنگ شد رو س دستم

 باال ارمیکردم سرم رو ب یسع

 ایلیا نهیچنگ شد رو س ترشیب دستم

 دیاش به چنگ کش شهیدنده هام حرکت کرد به سمت قلبم و قلبم رو با تمام رگ و ر نیاز ب يزیچ

 شدم فشرده

 که خودم بنام عشق کنده بودم یرفتم قعر چاه... هم کردم  سقوط

 بودم ، گهیاتاق د هی يتو نباریباز کردم ، ا چشم

 شکمم يرفت رو دستم

 رو بهم القا کنه يوقت انقدر بزرگ نشد تا حس باردار چیشکمم که ه يشد رو دهیچند بار اروم کش دستم
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رو  انوشیک گهیکه د...  ستیدر کار ن يبچه ا گهی، که د ستیبه سوال کردن نداشتم ،مطمئن بودم که ن يازین

 دینبخش میناشکر ي، خدا من و برا کنمیپدر نم

 رو از دست داده بودم شیبود و من بچه اش رو امانت مارستانیرو تخت ب انوشمیک

 به اتاق انداختم یشدم و نگاه زیخ مین

اومده بود ؟ من بچه ام رو کشته  یچ يبود الله ؟ برا نجایا... بود  دهیتخت همراه الله خواب يدورتر رو یکم

 ییمن ، خودم به تنها... بودم 

اون تخت مادرم  يدوست داشتم رو تینهایکه ب دمیفهم دیهم فشار دادم و اشکم که جوش يرو رو پلکهام

 انوشمیک... هم که  ای...  دادیو بعد بهم ارامش م دیخوابیم

 یبه رفتن فکر هم کن یکنیغلط م گفتی، چرا نم کردیو فحش بارونم نم زدیازش نبود ، چرا زنگ نم يخبر چرا

موهات رنگ دندونات شه  یتا وقت کنمیم يارک گفتی، چرا نم کشمتیم ياریسر بچه ام ب ییبال گفتی، چرا نم

 ؟ يبذار رونیپات و از خونه ب یجرئت نکن

که باردارم ، الاقل اگر قرار بود اون بچه  دیفهمیوقت نم چیکاش ه... که بچه اش رو  دیفهمی، اگر م دیفهمیم اگر

 یلیخ...  شدیم یپدر دوست داشتن... کنه  هیرو بهش هد ينمونه ، خدا رو شکرکه بچه افرا بود ، بود تا حس پدر

 یدوست داشتن یلیخ

 الله اومد يصدا

 سمتش دمیرو کش نگاهم

 دیکشیم ازهیخم

 مدیفه نکهیو خدا هم هم... وقت نخواستمش جز لحظه اخر  چیکه ه يمردن بچه ا يکرده بودم ، برا بغض

 ششیپکه به ناحق بردم  ییبه تاوان تمام گله ها... ازم گرفت  خوامشیم

 کردنش نبود دادیبود که داد و ب یعیطب ریوحرف نزدنش انقدر غ زدیحرف نم الله

 دمیپرس

 حالش خوبه انوشمیک-

 خند زد و گفت شین

 صداش کن بایشک يبه بعد اقا نیاز ا-

 ؟ مارستانیتخت ب ياومد ، رو ی؟ دلش م گرفتی؟ داشت حساب پس م زدیم شیداشت ن... نگاهش کردم  فقط
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 کردم زمزمه

 بایشک ياقا-

 حرفم گفت ونیم

 یب ي؟ راننده ها يو فرار کرد ویس يا يتو مارستانیگوشه ب شیبد ، انداخت اینداره که خوبه  یربط چیبه تو ه-

 از يخبر هیالاقل  کننیهم که از صحنه جرم فرار م یوجدان

 و فوت کرد و گفت نفسش

 يغلط کرد یباهاش بمون یخواستی، اگر نم ينجوری، بچه اش و ا يحاال ؟ خودش و اونجور يراحت شد-

، نفهم تو که خراب  يدیرو به گند کش شیو زندگ کلشیکل ه يبا افرا ازدواج کنه ، غلط کرد يمجبورش کرد

هات مهم  هیهم بود گر غاگر درو یکن ، حت هیالاقل بمون پاش و بخور ، الاقل بمون پا به پاش گر يکه کرد

 اما فرار...  ستین

کلمه خوبه گفتن انقدر سخته  هی؟ االن وقتش بود ؟  گفتیرو م نهایا دیحاال با... هم فشار دادم  يرورو  پلکهام

 من و بکشه و حرف بزنه ؟ دیحتما با... 

 به کشتن داده بودم ينجوریبچه شم ا ي، خودش اونجور گفتیزدم ، راست م هق

 از هق زدنم داد زد یعصب الله

برام ارزش نداره ، باور کن  تیچیه گهیکارت د نی، بعد ا پکیارزش نداره ابرام  يزیهات پش هیگر نیا گهید-

،  زدمیم ششونی، ات رونیب ختمشونیریگوشه اتاق خودم م یذاشتیو نم يکردیرو جمع و جور نم التیخودت وسا

 یلیهم که رفتم خ مارستانی، ب کردمکه بهم زنگ زد حرفش و باور ن انای؟ ک يخوریم یچه گه يدار يفکر کرد

ار سر  گهید يکه کرد يکار نیا...  دمیخونه که برگشتم ، نامه ات رو که د یرو موده باور کردن نبودم ، ول

 خاطر اونه يو برا خوادیرو م انوشیباخودم بگم ک تونستمینم گهینبود ، د یسادگ

 زدم زار

 رو بهت دادم ، افرا بارداره شیمنکه برگه ازما-

 نهیشیکار نم یکه افرا ب يکردیفکر م دیبا يکردیم نکارهایرو مجبور به ا انوشیک یبه درك ، تو وقت-

 کنه يپدر انوشیخب خواستم ک-

 زد داد
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 مارستانیتخت ب ياون بچه بچه خودش باشه ، رو کنهیفکر هم نم یاون بچه رو قبول نداره ، حت انوشیک-

 ؟ یفهمی، م رنیبگ يان ا يد شیاز بچه ازما خوادیگفته م

 کردم زمزمه

 بچه مضره يبرا-

 باشه یبوده که بچه اش چ یاون زن چ گهی، حق هم داره، م ستیاصال براش مهم ن-

 گناههیاون بچه ب-

 مرد یم دیوسط گناهکار بود که با نیاره فقط بچه تو ا-

 من ننداختمش-

 تو مطبم يتو که اومد یول-

 کنم ؟ کاریچ یخواستیم-

 یفکر کن يبه مادر خواستمیم-

هم که  یپدر بزرگ و مادر بزرگ ینداشت ، حت ینداشت ، شناسنامه درست و حساب ندهیاومد ا یبچه من اگر م-

اوردمش هان ؟  یم یچ يبرا... بخرن و دورش بگردن هم نداشت  یسمونیدوسش داشته باشن و براش س

 ؟ هان شدیکه اون م میشد یچه گه خواستنمونیکه م ییما

 ؟ اونوقت توئه قدر نشناس یفهمیم یناخن انگشتشم خلق کن هی یتونینم یحتخدا خلقش کرده بود ، تو -

 ؟ کنهیرو درست م يزیچ داداتیداد و ب نیاره خدا داده بود خدا هم گرفتش ، االن ا-

 ؟يفرار کرد یچ يبدونم برا خوامیم-

 ؟ گفتمیم یبمونم اونجا و شکم بزرگ کنم ؟ به خانواده ام چ یانتظار داشت-

بوده ، بگو برا خودم  انوشیمادر ک يافرا بوده نگو برا يبوده نگو برا انوشیک يو بگو ، نگو برا نی، ااهان اره -

 بود میخودخواه يبوده برا

عمرم به خودم فکر کردم ،خواخواه  يبار تو هی يخودم کنم ، برا يبرا يکار هیبارم که شده خواستم  هیاره ، -

 ؟ يراحت شد يدیشدم ، شن

 شمیمن راحت نم ینه راحت نشدم ، تا تو ادم نش-

 ستیاگر قرار ن یارومم کن ستیاگر قرار ن يبهم بد انوشیخبر از ک هی ستیالله ، اگر قرار ن رونیگم شو برو ب-

دارم  ینگران یپرم ، به اندازه کاف یاز کاف شتریب یحت ی، به اندازه کاف خوامیدرد نم گهی، شرمنده د یمرحمم بش
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اون پدر و  ي، برا زنهیکه پشت در داره جز م يبرادراون  ي، برا مارستانیتخت ب يکه انداختمش رو یناو يبرا

الله خانوم ... که مرده و پدرش خبر نداره  يبچه ا ي، برا خونهیدخترشون داره درس م کننیکه فکر م يمادر

 رونیحاال برو ب یممنون ول یهمه چ يبرا

 تر داد زدم بلند

 رونیبرو ب-

فقط  مارستانیبودم ب دهیرس ی، از وقت رونیمونده بود که فقط پرتمون کنن ب نیاتاق باز شد ، پرستارها هم در

 ياشک تمساح هام درشون اثر نیلک لک اورده و ا کردندیبودند ، بچه ام رو هم که فکر م دهیشن دادیداد و ب

 نداشت

 هم پشت سر پرستار اومد و عرفانه ایلیا

 بزنه گفتم يتکرار ير دوباره حرفهاپرستا نکهیاز ا قبل

 دیببخش-

 تکون داد و رفت يکرد و سر نگاهم

 دیپرس یدر و بست و اروم اما عصب ایلیا

 تو معلومه چه مرگته ؟-

 کردم زمزمه

 کشمیخسته شدم نم گهیفقط د-

 مینکش دیما با...  یبه همه چ يگند زد ی؟ تو که تا تونست ی، اصال تو چرا نکش یکشیکه نم یکشینم-

 گفتم

 میهم که تف سرباال بود میبارم کرد رفت ، خودم و رندگ کهیت هیهم اومد  یتموم شد ،هرک یاره گند زدم ، ول-

 یرستانیدب یبودن که وقت زاریکه انقدر از دخترشون خسته و ب ي، پدر و مادر ایقضا نی، فقط هم من مقصرم تو ا

 ي،مادر ستیمقصر ن رونیپرت کرد ب شیندگخونه و زشب دخترش رو از  مهیکه ن يبود شوهرشون دادن و پدر

،  ستیکردن دخترش و از دخترش فقط دور از چشم پدرش خبر گرفت مقصر ن حتیکه زبون باز نکرد به نص

 چیه زنهیزخم م يدلدار يکه به جا ی، دوست ستیحرف زدن ، مقصر ن يکه خواست تلنگر بزنه به جا يشوهر

ازم بگذره ،  خوامیو از خدام م رمیگیم تی، فقط از شما حالل انوشیمن فقط به تو بد کردم ، به تو و ک ایلیا... 

 رنیبرن به درك ، اون پدر و مادر هم بم...  هیبق
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 دندیکش يبلند نیالله و عرفانه ه... گوشم  يزد تو دهیکش ایلیا

و  ستمی، تا بفهمم خواب ن دهیتم به اون کشداش ازیگوشم ، ن يتو خوابوندیم دهیزنش کش ينبود که جلو مهم

 نداختمیروز ن نیخودم رو به ا

 کردم و گفتم نگاهش

 ؟ ایلیا دارمیب-

 و گفتم ختیر اشکم

 و شمیبلندم م کردمیخوابم ، فکر م کردمیفکر م-

 گفتم اروم

بابا حرف بزنه حق نداره مامان دهن باز کنه حق نداره ، محمد جواد هم حق  ی، ول ایلیا يحق دار یتو بزن-

 نکوب ، دستت و واریسرت و به د گهید یبازم بزن ول... نداره 

 رفت سمت دست کبودش و ادامه دادم نگاهم

چه ام سکته نکرده که ب انوشیبعدش بگو ، بگو که دروغه که ک یول ایلینکوب ، بزن ا واریدستتو اونجور به د-

 کردم ؟ کاری؟ بگم بچه ات و چ ایلیبدم ا یمن جواب پدرش و چ... گند ها رو نزدم  نینمرده ، که من ا

 زدم و گفتم سکسکه

 بد یمن جواب خدا رو چ-

 هق هق افتادم و نتونستم جمله ام رو تموم کنم به

هام زار  هیاون گر يبرا ریدل س گهیبار د کیها و هق هقم انقدر درد داشتند که خودم هم دلم خواست  سکسه

 بزنم

 من ؟ گفتمیم دیبا یچ انوشیک به

من هم مثل  دیترس دیتو بغلش ،شا دیزود من و کش یلیو عرفانه خ رونیرفت ب ایلیشد ، ا دهیاتاق کوب در

که اغوشش گرم و  دونستمیگفته درباره بچه سقط شدم ، فقط م یبهش چ ایلیا دونستمیسکته کنم ، نم انوشیک

 بود یدوست داشتن

 دنیهام که تموم شد عرفانه مجبورم کرد به دراز کش هیگر

 دیو داد بخورم و پرس ختیر وهیام هنوز قطع نشده بود عرفانه برام ابم سکسکه

 به اقاجون و مامان خبر بدم ؟-
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 ترس گفتم با

 نه-

اخر  ي، حاال و بعد از اونکه اون درختا دندیدیم ورنطیمن و ا دیحاال نبا یول... بود خبر به گوششون برسه  ممکن

 فتمیمحمد جواد ن ادیرو قطع کردند تا من به  اطیح

 گفت عرفانه

 خونه يبر دیاخه باالخره که با-

 تهران رمیم-

 کرد زمزمه

 يدار ازین يبه پرستار-

 خودم مراقب خودم هستم-

 خونه خودمون میریم-

 کردم و گفت نگاهش

 الاقل ایرو ندارم تو ب یمنکه کس-

 هم گرفت سمت الله که حاال الل هم شده بود يا وهیبراش تکون دادم و عرفانه ابم يسر

 دمیپرس

 ؟ یحالش چطوره ؟ افرا چ انوشیک یگیحاال م-

 اگه بفهمه یول شهیخوب م-

ه ها رو دوست برم ، نگا مارستانیب نیاز ا خواستمی، م شهیخوب م گفتینبود پس ، خوب نبود که الله م خوب

 رو هم که اصال مینداشتم ، خودم رو هم دوست نداشتم ، شکم خال

 رو درست کنه تیکار مرخص گمیم ایلیبرم گفت به ا خوامیعرفانه گفتم که م به

 رو از نگاهم خوند و گفت میناگفتن يکردم ، حرف ها نگاهش

 ایلیمن برم دنبال ا-

 براش تکون دادم و گفتم يسر

 زیهمه چ يعرفانه برا-

 زد و گفت پلک
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 شهیجبران م يعرفان رو که بخور يفحش ها-

 پرداختیفحش خور شدنم رو م نهینداشت انگار ، داشت هز یزدم ، تعارف لبخند

 دمیرفت و من موندم و الله ، پرس عرفانه

 افرا خوبه ؟ دخترش ؟-

 کرد زمزمه

 ؟ ضهیافرا مر یدونستیتو از قبل م-

 شهیخوب م یرو هم بگذرونم همه چ گهیافته ، گفت دوماهه د یت فشارم مگف شمیاومد پ روزینه ، پر-

 خند زد و گفت شین

 راه انداخته يدختره با خودشم باز نیا-

 فهممینم-

 داره یقلب يماریب-

بودم تا حاال  دهی، قرص خوردنش رو ند دونستمیداشت ؟ من چرا نم یقلب يماریزبونم ، ب ياومد رو يوا هی فقط

 ينطوری، پدر و مادرش که هم دونستهی؟ م دونستهیهم نم انوشیک یعنی... نگفته بود  يزیهم که چ انوشیو ک

 دخترشون رو نداده بودند دستش

 کردم زمزمه

 بچه اش ؟-

 دونمینم یچیاالن ه... موندن  دمیشا...  موننیکدوم نم چیبمونه ، اصال ه کنمی، فکر نم مونهینم-

 ؟ دونستهیم انوشیک-

 دونمینم-

 دونستهیبگو که نم-

 تکون داد يسر الله

دوماه بگذره ، با  نیاگر ا ستمیافته ، گفته بودخوب ن یو گفته بود فشام م زمیم يتلخ گذاشته بود رو شکالت

 ، برهی، فکر کرده بودم شکالت تلخ که فشار رو باال نم سهینوینامه م تیخوم فکر کرده بودم انگار داره وص

داره  یقلب يماریب دونستیدردم هم اخ نگفتم ، اگر م يبرا یجام و انقدر شوك زده بودم حت يشدم تو زیخ مین

 چرا باردار شده بود ؟
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خانواده اش چرا انقدر  نکهیبودن ، ا انوشیبا ک يتالشش برا نی،ا شدیبرام روشن م زیکم کم داشت همه چ یول

 ... گهید يزهایچ یلیاومدن و خ یبا دل اون راه م

 ؟ مردیاش ، اگر مبچه  یول

 خودم رو جمع کنم ؟ تونستمیمن م شدیم شونیالله رو نگاه کردم ، اگر اون بچه و افرا طور فقط

 خودش کرد ریالله ذهنم رو درگ يسوال بعد از جوابها کی و

 ؟ دونستیافرا م که

 رو سر جونش راه انداخت ؟ يباز نیو ا دونستیشدم ؟ م انوشیک غهیمن ص دونستیم

 رو مرتب تر کردم میمشک يکت بهار قهی

 ، گفت دیباریاز سر و روش م تیتو اغوشش و زار زد ، هنوز هم اشراف دیبزرگش من و کش نکیبا ع بایفر

 يدیدخترم رو م يبو-

 انقدرها هم جون نداشتن که پشتش رو کاور کنن و بهش ارامش هم بدن دستام

مرگ  يباز نیکه افرا رو وسط ا یاون دونستیفته ، نمخون دخترش رو گر يکه دستام تن که نه بو دونستینم

 انداخته منم

بود ،  ستادهیا یمارك و پالتو و کفش رسم یافتاب نکیبا ع یسرتاپا مشک نیتیاروم و م یلیخ انوشیمزار ک گوشه

 یبه نظر م يمرد مقتدر و قو کیعزادارها نبود اصال ،  هیشده بود ، شب ریشلوارش جا گ بیج يدستش هم تو

 رو هم از دست داده بود یکیاومد که ظاهرا 

 گل و سنگ قبر تازه شسته شده انداختم يبه تاج ها ینگاه

 بودند دهیاز فروغ تراش دیمتن سف هی اهیسنگ قبر س يرو

رو هم به خونش الوده کرده بود و  گهیخاك با نقشه دست دو نفر د ریادمِ ز نیچرا ؟ افرا رو چه به فروغ ؟ا فروغ

 رفته بود

 ادم رو چه به فروغ مظلوم نیا

 انوشیاز جو فاصله گرفتم و رفتم سمت ک یکم

 کردم سالم

 تکون داد و گفتم يسر

 گمیم تیتسل-
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 خند زد و گفت شین

 یگیم تیچهل روز گذشته تازه تسل-

بچه ام رو از دست داده بودم  مارستانیب يکه تو ياز روز میچهل روز گذشته بود ، سه ماه و ن گفتیم راست

در رفته بود تهران  دنیزدن به من و کوب دهیبعد از کش ایلی، اون روز ا ایلیخوردن از ا دهیبعد از کش می،سه ماه و ن

 مردونه شون رو به من نگفت يحرف زده بود ، حرفها انوشی، با ک

 گفت اما

 هیفرداش چ دونستیکنه ، م کاریچ خوادیم دونستیهم م مارستانیتخت ب يرو ی، حت دمیکه من د ياون مرد-

 افتاد ، یها از پا نم یراحت نیبه ا دمیکه من د ي، مرد یاش با ک ندهیو ا

 دیپرس و

 دیپرس

 یچطور تونست...  شیاریاز پا در ب ی، چطور تونست یلجن غرقش کن ياون مرد رو اونطور تو یچطور تونست-

 یکن راهیراهش رو ب

 جمله گفته بودم کیمن در جواب تمام چراهاش  و

 حماقت ادمها حد و مرز نداره-

 میرو فسخ کن غهیص میداشتم با هم بر یخال میگفته اگر تا انوشیگفته بود که ک ایلیبعد ا و

 هی؟ منکه مهر کاریچ خواستی؟ من و م میرو فسخ کن غهیص میگفته بود بر انوشیرو نگاه کرده بودم ، ک ایلیا

و قران  نهییا هیبخوام ،  تونستمیدلش رو هم نم یحت گهی، منکه د خواستمیمنکه خونه اش رو نم واستمخینم

ساکم کنار عکس و عطر  يتو قرانمسطل زباله کرده بودم و  یرو زودتر از موعد راه نهییکه ا خواستمیم

 بود انوشمیک

 ربط گفته بود یجمله که ب هی يکنارم تو یخال یصندل يقبل از بلند شدن از رو ایلیا و

 هیمرد خوب-

 ربط تر جواب دادم بودم یب

 بخشهیمن و نم گهید-

 کرده بود زمزمه

 نداشته باشه دنتیجز بخش یکن که راه يکار-
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پسر  انوشیدوستانه بگم ک یکیقرار شده بود به  نکهیبه ا...  هیمرد خوب نکهیرفته بود ، فکر کرده بودم به ا و

 مرده... خوب داره خونه داره ، کار  هیدوست داشتن

 بود انوشیک و

 شدیبود ، نم راهیب گهیراه د نی، ا ایلیا گفتیجمع و جور کردن خودم ، راست م يداشتم برا ازیفرصت ن یکم

بلند شدنم و تکوندن  يخودم ، برا يبرا دمیخریم دیفرصت با ی، کم کردمیاز نو شروع م دیادامه اش داد ، با

 فرصت شده بود ده روز بعد از فرارم یتنم ، کم يگرد وغبار از رو

 بعد از ده روز و

 بودم تهران اومده

 یاز اومدن به تهران ول قبل

گفته بودم نگه داشتن  ل،یوک ياقا میشیرو براش پست کرده بودم ، و گفته بودم که من و تو ما نم ریام چتر

زدنم ، همه اش طمع بوده ، گفته بودم که  و با پا پس دنیکش شی،نه نگفتنم به تو ، با دست پ شمیچترت پ

بشه  يقو نتی، تا هم زم یکشب شیرو کامل به ات یجنگل خشک شده قبل دیبا دیجنگل جد هیساختن  يبرا

 ...هم فضات باز و هم دلت صاف 

 محمد جواد ؟ شیپ يگردیبود پس برم دهیپرس

 فروزش يفرستاده بودم برا جیمس کینزده بودم و بعد  یحرف

بودش و  دهیمرد د کیبود که از خونه اش فرار کرده بود ،  يپسر يخونه از اولش هم سهم من نبود ، برا اون

 گذاشته بود براش ادگاریرام شدنش خونش رو به  يرو رام کرده بود و در ازا ياون پسر فرار

نتونسته بودم  وقت چیو من ه... که ارومش کنه نه داغون  ي، همسر شدیخونه سهم همسر محمد جواد م اون

 اون مرد رو اروم کنم

... که مسئول مرگ اون هم بودم  يبچه ا تیبه ن دی، شا رخوارگاهیام رو هم گفته بودم بدن به ش هیبعد مهر و

 کنه يکه پدرش نتونست براش پدر يبچه ا

 بود دهیجواد زنگ زده بود ، پرس محمد

 ؟ یمطمئن -

 بودم گفته

 نهیچقدر سنگ هیپول مهر دوننیشب خوارگاه نم يتو يبچه ها-
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 کرده بود و زمزمه کرده بودم سکوت

 به فروزش دمیحلقه ات و م-

 بود دهیپرس

 تموم شده ؟ زیهمه چ-

 بودم گفته

 و ما کننیادما با شناختن شروع م... شروع هم نشده بود محمد جواد -

 کرده بودم و سکوت کرده بود سکوت

 سکوت گفته بودم یاز کل بعد

 خداحافظ-

 بود گفته

 با پدر بچه...  دارید دیبگم به ام تونمینم گهیظاهرا د-

 کرده بودم زمزمه

 از جام بلند شم محمد جواد تونمینم گهیبدون اون د-

 بود گفته

 دیخوشبخت باش-

 نگفته بود یشده بودم بگه خداحافظ ول منتظر

 بودم رو قطع کرده یگوش يا گهیحرف د چیه یسکوت کرده بود تا من ب یپشت گوش انقدر

بار ، صحبت کرده  کی يروانشناس ، هفته ا شیرو هم به زحمت ننداخته بودم ، خودم رفته بودم پ ایلیا نباریا

 گفتن ادیرو گفته بودم ، صادقانه و بدون کم و ز زیبودم ، حرف زده بودم ، همه چ

حرف  زیاز همه چ ریسدل  کینگذره ، گذاشته بود تا  ممیساعت رو هم نگاه نکرده بود تا تا یاول حت جلسه

 بزنم

 رو هم تموم کنم زشیم يرو يها يهم کنم و دستمال کاغذ هیگذاشته بود گر یحت

 بعد که من حرفهام رو گفته بودم اون هم شروع کرده بود به حرف زدن و

 مامان يهم بو یو کم دادنیالله م يگفته بود ، حرفهاش بو زهایچ یلیخ
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 ندهیفکر کنه ، اگر گذشته رو ول نکنه ا دیجد يزهایبه چ تونهیرو نگر داره نم یمیقد يزهایبود ادم اگر چ گفته

 ادیما قضاوت ز يروزها نیا يو گفته بود ادمها شهیشروع نم يرو تموم نکنه قدم بعد یسراغش ، قدم قبل ادینم

 باش یعادل یقاض یشیهم م ی، تو اگر قاض کننیم

 اورده بودم مانیکنم نه که باور کنم ، بهشون امن همه حرفها رو نه که بشنوم نه که قبول  و

هم سر زده بودم ، حرف نزده بود لبخند نزده بود ، زنگ  انوشیچند روز بعد از برگشتنم به تهران به خونه ک و

 يبودم در ورود دهیدر رو باز کرده بود و من با اسانسور تا پنت هاوسش رفته بودم و د... ها  بهیزده بودم مثل غر

 ومدهیاستقبالم ن يبرا یبازه و کس

 یحت خواستمیهم م استقبال

 بودمش دهیکه شده بودم د وارد

 شیو شلوار سه خط دوست داشتن شیته ر با

 کرده بودم سالم

 داده به در نگاهم کرده بود هیبرام تکون داده بود و تک يسر

 و گفته بودم خچالی يرو گذاشته بودم تو دهایخر

 م و زرشک پلو با مرغسوپ درست کن خوامیم-

 بود دهیخوشخوابش و دراز کش ينزده بود و رفته بود رو حرف

 و زرشک پلو با مرغ رو اماده کرده بودم سوپ

 هم خواب بود انوشمیشده بود و ک ریتعم نهییبودم ، ا دهیو کنسولم رو د نهییبودم صداش کنم ، ا رفته

 بودم کنارش نشسته

کمکش کنه ،  یکه کس کردیبود قبول نم ضیحاال هم که مر یودم ، حتداروهاش انداخته ب سهیبه ک ینگاه

 کردیقبول نم انوشیک یداشت ، ول ازیبه کمک ن یسوپر من هم گاه

 رو دوخته بودم به صورتش نگاهم

 به رو نداشت یرنگ یوقت یبود حت یداشتن دوست

 یشده بودم ،کم خم

 بودند دهیرو بلع انوشمیعطر تن ک ژنیاکس يهام انگار جون گرفته بودند و به جا هیبودم و ر دهیکش بو

 از حس و حال خوب لمس کردن موهاش برگشته بودند بینص یچند بار رفته بودند سمت موهاش و ب دستهام
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 خودش جوالن داده بود اون وسط يتا تونسته بود برا مییایحس بو اما

 خوشخواب ، گفته بود يرو دنیخواب يدعوتم نکرده بود برا شانویهم مونده بودم اونجا ، ک شب

 زنگ بزنم اژانس ییخوایاگر م-

 بودم گفته

 مونمیشب و م-

 بود دهیپرس

 ؟ يکرد کاریخونه ام و چ يعکسها-

 بودم گفته

 امن يجا هیگذاشتمشون -

 بود گفته

 خونه ام رو برگردون سر جاشون يعکسها-

 مونهیعکسها رو شکوندم هم انقدر خونسرد م يها شهیفکر کرده بودم که اگر بفهمه ش ینگفته بودم ول چیه

و ...  نیدارچ يبو یروم بود و کل یمسافرت هیبودم  دارشدهیب یبودم و صبح وقت دهیکاناپه خواب يرو رو شب

 هم نبود انوشیک

تموم کردن کار  يمن هم برا شگاهیبرگشته بود ازما انوشیصبح کرده بودم و بعد که ک نطوریشب رو هم چند

 ناتمومم عزم رفتن به دانشگاه کرده بودم

تموم کنم ، گفته بودم به کار و محل  خوامی، گفته بودم پروژه ام رو م دمیفکور گفته بودم که کارم رو ادامه م به

 قاتیتحق يدارم برا ازیدانشگاه ن شگاهیجز ازما يا گهید

 دهیهر جا که بخوام نامه م يبود برا گفته

 بودم گفته

 انیک شگاهیازما-

 بود گفته

 و من صادقانه گفته بودم کنهیقبولت م انوشیو ک يالزم ندار نامه

 دهیمن و راه نم گهید انیک-

 من وسطه يابرو يپا نبارینوشته بود مهر هم زده بود پاش و گفته بود ا نامه
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 کنمیم يبراتون ابرودار نباریبودم ا گفته

 ؟ دهیبودم راهم م دهیپرس و

 گفته بود فکور

 ندازهینم نیمن و زم يرو انوشیک-

 کار کنم ، نجایا خوامیگفته بودم که م انوشیبودم و به ک رفته

 بود گفته

 یخرابش کن ذارمینم کنهیجذب م يتازه داره اعتبارو مشتر شگاهیازما نیخانوم ا-

 نداره واقعا ؟ یراه-

 یراه چیه-

 بود و استادش و استادش کشی، فکور شر زشیم يرو گذاشته بودم رو نامه

 شده بود یرو نگاه کرده بود وعصب نامه

 داد زده بود بایتقر

تو رو به ... و امروزم و فردام ، بچه ام رو هم که  روزمی، به د میبه خونه زندگ ي؟ گند زد ییخوایاز جونم م یچ-

 جمع کن شگاهمیخدات چشمت و از ازما

 سرش يمنم اوار بشم رو تونستمیداد بزنم ، م ستمتونیبودم ، م دهیکش قیعم نفس

هم زبون باز  انوشینه ، االن وقتش نبود ،قرار نبود وسط دعوا حرف به فسخ اون قرارداد عاشقانه برسه ، ک یول

داشتن  يباشم ، من برا بندشیداشتم پا لیم دیکه شد يرفتن به محضر و فسخ کردن قرارداد يبرا کردینم

 گفتن نبود ،گفته بودم قابلبودم، حاال انقدر محکم شده بودم که  دهیاتش کش رو به یجنگل انوشیک

 کنمیبراتون کار م یمفت-

 خانوم... شما مفتتم گرونه -

 امتحان کن-

 دمیرات نم ممیتو زندگ گهید...  دمیرات نم نجایا... کنم  سکیکه روش ر ستین میزندگ گهید نجایا-

 لب زده بودم...  گفتیراست م! کرده بود و من خرابش کرده بودم  سکیر شیزندگ يرو

 هی میهم بزن یبراش پ کردمی، فکر م خوادیهم نم هیالزم نداره ، چهار پا هیپا یزندگ نیا کردمیقبال فکر م-

 رهیهم م ایتا خود ثر یزندگ نیا هیپا یب نمیبیحاال م یول...  مونهیازش به جا م رونهیو
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 شده بودم سمتشو زمزمه کرده بودم خم

 ستمیم يمن پات وا نباریا-

 ستمیم يتمام اشتباهاتم هم خودم وا يو پا دارمیمن لقمه اندازه دهنم برم نباریا-

 خودم شده بودم يبرا یعادل یبودم ، قاض دهیکش قیعم نفس

و من  تیداره ، زندگ یقلب يماریب...  مارستانیمرد ، زنت و من ننداختم گوشه ب... بچه ات و من نکشتم -

،  یرشته خودت باش يتو نهایاز موفق تر یکیسن فکر کنم  نیا ينتونستم ، االن تو تو یعنی... نکردم  رونیو

 یتونینم ییتو خودت هم بخوا یموفق نباش یتونیتو نم انوشیک

 ینکن رونمیکه و ينگو که تالش نکرد-

اون رو برام  یتن چیه دمیفهمیکه حاال م ییبو...  دهیرو م یمحمد جواد نام يکرده بودم ، گفته بودم بو تالش

 کنهینم یتداع

 کرده بودم زمزمه

 فرصت بده هیبهم -

 يادیز... فرصت دادم  یلیخ-

 به من و دلم نباریا...  ياون فرصت ها رو به خودت و دلت داد-

 امیدلت با دلم راه اومد که باهاش راه ب-

 زده بودم لبخند

 کنمیشما هم کار م ي، برا یقاتیکار تحق يبرا خوامیخوب م يجا هی...  يندازینم نیو زم فکور گفت تو روش-

 رونی، اگر خراب کردم پرتم کن ب خوامی، مفت ، قرداد هم نم

 ؟ يموند بندیپا زیچ کی، تو تو عمرت به  خورهیقرار داد ؟ قرارداد ببندم هم به درد نم-

 مونمیم نباریا-

 نفس داشته باشم يجا نجای، بزار ا پکیخفه ام نکن ا-

 باشم ژنتیکپسول اکس خوامی، م انوشیک بندمیمن راه نفست رو نم-

 و کنم بذار میبذار زندگ-

 روز خوش... رو  یعاشق...  نیا میکنیباهم م-
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راه  مهین یباالخره کار رو گرفته بودم ، کار رو گرفته بودم و چند روز بعدش رفته بودم به مالقات افرا ، ول و

 راه که نه ، اخر راه ، جلو در اتاقش مهیمنصرف شده بودم ، ن

خودم ، به فهم اون و  یاون و سادگ یرکیبودم به دونستن افرا ، به ز دهیبا خودم رج زده بودم رس یهر چ چون

از اون نقشه هاست ، و نرفته  یکیبودن هم  مارستانیتخت ب يرو نیخودم ،و فکر کرده بودم نکنه ا ینفهم

فرار  نکهیبودم که برم ، نه ا دهیودم ، نرفته بودم و چند روز بعد افرا مرده بود ، اول و دوم و سوم رو هم نرسب

 اوردهیکار ن يشمال نه تو میهم بابا گفته بود بر یکنم براش وقت يکنم ، تولد بابا بود و من رفته بودم تا دختر

 کار ، ياوردم تو ینه م دیاخر باغ قطع شده بودند چرا با يبودم ، حاال که درختها

 ادامه داره یزندگ نکهیبابا از ازدواج گفته بود ، از ا میکه رفته بود شمال

 نه ایهست  میزندگ يتو یبود کس دهیمامان پرس و

حد  نیدخترشون در ا نکهیجرئت باورش رو ندارند ، جرئت باور ا ی، ول دندیشن ییزهایچ دیزده بودم شا حدس

 گند زده باشه

 مسائل فکر کنم نیو وقت ازاد دارم تا به ا شهیدرسم تموم م گهید کسالیبودم  گفته

 و فکر کنم رمیبگ میارامش تصم يتو دی، بذار کنمیهم خراب م یلیخ...  کنمیبودم تحت فشار من خراب م گفته

نشد  انوشیام ، که اگر با ک ي، تا تموم شدن پروژه و گرفتن دکتر کسالهی يقرار... با خودم قرار گذاشته بودم  و

 هیخودم رو بزنم و الاقل به  شگاهینشه ، ازما يا گهیاگر قرار شد با کس د نکهیو ا... هم نشه  يا گهیبا کس د

 برسم یمیمنِ قد يگوشه از ارزوها

 سر بزن انوشید به کالله گفته بو... بودم هفتم افرا هم گذشته بود  دهیتهران که رس به

 بودم چرا ؟ دهیپرس

 بود فقط برو گفته

 هم حرف زده بودم انایراه با ک يزده بودم به اژانس و تو زنگ

 بود دهیچیهمه تنم پ يگفته بود که درد تو ییزهایچ انایک

بود ، گفته  یزده بوده و گفته بوده دخترم رو تو کشت دهیمن کش انوشیهمه به ک يخونه شون جلو يتو بایفر

 یاز ک يریبگ ادی تی،انسان يریبگ ادی یازش مردونگ یرو نداشت ی، کس ستیتو که ن ریقاتل گفته بود تقص

؟  یبدن ،خانواده داشت ادتیکه  ی؟ مادر دلشکسته ات ؟ اصال بزرگتر داشت اشتیپدر ع يریبگ ادی یخواستیم

 ابونیهمون کوچه و خ تیبا ترب يکوچه بزرگ شد يتو
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... سوال برده بود  ریمرد من رو ز تیشخص يباز نیا يتو یکیو  يباز نیا يرو من انداخته بودم تو انوشیک

نداشت تا پدر و مادر باال سرش باشن ، خودش  يازیبودم ن دهیبود که تا به حال د يمرد نیمن مردتر انوشیک

سر دخترش بود ؟ اگر بود  يباال خودشاصال ... کرد  یمرد بود و مردونه زندگ شهیگرفته بود که چطور م ادی

رو صاحب  يمرد ییابرو یکه دخترش با ب دیفهمیبچه دار شه ، اگر بود م خوادیم مارشیکه دختر ب مدیفهیم

 بوده زهیشناسنامه دوش يکه دخترش قبل از ازدواج فقط تو دیفهمیشده ، اگر بود م

 مرد بود یلیکه خ يخرج مرد... بود  من کرده انوشیصورتش خرج ک يتو کردندیتف م دیرو که با ییحرفها

 ششیبود ، ر دهیپوش اهیبودم ، س دهیرو د انوشمی، ک انوشیرفته بودم به اتاق ک می، مستق شگاهیبودم ازما دهیرس

 بودم دهیرو هم دست نزده بود ، پرس

 ؟ یخوب-

 بود که دهیخند زده بود و پرس شین

 خوش گذشت-

 بودم گفته

 یلیخ-

 خوش گذشته یکیوسط به  نیبود خدا رو شکر ا گفته

 صورتش يرفته بود رو اریاخت یب دستم

 زده نگام کرده بود بهت

نامرد نبود، اون فقط کم اورده بود ،  انوشیبود ، ک ختهیر... گونه اش حرکت کرده بود و اشکم  يکه رو انگشتم

 افرا فیکث يباز يمادرشو جلو يجلو انایک يمن جلو يجلو

 رده بودمک زمزمه

 ببخش-

 نزده بود و ادامه داده بودم حرف

 ؟ چطور دلش انوشیچطور تونست ک... من مجبورت کردم با افرا و بعد -

 اش و زار زده بودم نهیداده بودم به س هیشکسته بود سرم رو تک بغضم

 اما پشتم رو نوازش نکرده بودند انوشیک يدستها

 بودم دهیکه شده بودم پرس اروم
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 دخترت ؟-

 نداره اون بمونه یلی، مادر سگ جونش مرد دل رهیمیاونم م-

 انیک-

 بود سمت در و گفته بود رفته

 الوده بودند تیافتراق يتست ها... رو تکرار کردم  شاتتیازما-

؟ تست ها  زدیحرف م شگاهیازما يزده بودند و اون داشت از تستها یلیمن س انوشیهم الوده بود ، به ک ذهنم

 بودن من بودند انوشیمهم نبودند که ، اون ها بهونه با ک

 ربط به سوالش گفته بودم یب

 ؟ يبهش سر زد-

 به در کرده بود و گفته بود يا اشاره

 میبنداز ینگاه هیبه نمونه هات رو  میبر-

 در دستش رو گرفته بودم و گفته بودم يجلو

 رونیب زیتو دلته بر یهرچ-

 ه بود و گفته بودرو فوت کرد نفسش

 خشکم کرد ای، خشک شدم ، دن يزیاز هر چ ی، خال پکیام ا یخال-

 که نه ایمن کردم ، دن-

 بود سمتم و گفته بود برگشته

 ؟ یفهمیحاال م-

 رو من راه ننداختم ، افرا راه انداخته يباز نیکه کل ا فهممیاره ،حاال م-

 ؟ يدیاالن فهم نمیا-

 هیگفته الاقل ...  ادیکه ز دونستهیبوده، م یاُ منف شی، گروه خون شدهینم دایکه بهش بخوره پ یالله گفت قلب-

 نیا یزندگ يبندازم تو شیات

 حرفم گفته بود ونیم

 میبر-

 مونده بودم... در انتظار مرگ  مارِیخورده از دختر ب يبود و من مونده بودم ، منِ باز رفته
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 باشم انوشیک شی، تا پ حاال اومده بودم به مراسم چهلم و

و  یبودم و ساپورت پشت دهیبود پوش دهیبرام خر انوشیور که ک ییبودم ، کم هم نه ، پالتو دهیخودم هم رس به

 بود انوشیک ییشال که باز هم کادو

 مییایکه چقدر ما به هم م ننیهمه بب ستادمیا انوشیبودم تا اگر کنار ک دهیپاشنه بلند هم پوش کفش

 نگاهش کنم ، تا حسرت بکشم و ادم شم ریدل س کیعطرش رو نفس بکشم ، تا  نکهیا و

 دمیپرس

 ؟ یرسونیمن و م-

 انداخت و با لبخند گفت بایبه فر ینگاه

 میبر-

 نگیراه اتفادم سمت پارک انوشیتکون دادم و شونه به شونه ک بایفر يبرا يسر

 شدم ، کمر بند رو هم بستم نیماش سوار

 شهیزد به ش نیاومد سمت ماش بایفر

 و منتظر نگاهش کرد نییپا دیرو کش شهیش انوشیک

 انوشیک يرو دیبعد لغز یمن ثابت شد ول ياول رو بایفر نگاه

 گفت

 نمینوه ام رو بب خوامیم-

 زد و گفت يخند شیبهش کرد ، ن ینگاه انوشیک

 یکنیم داشیکه من توش بزرگ شدم پ يتو همون کوچه ا يریم-

 جا موند نیغبار و دود ماش يهم تو بایاز جا کنده شد و فر نیگاز فشار داد ماش يرو رو پاش

 دمیراه پرس ونیم

 ؟ شتهیدخترت پ-

 دیپرس

 ؟ يبر ییخوایکجا م-

 یهر جا تو اروم بش-

 شمیجا اروم نم چیه-
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 دختر-

 زد داد

 ستیدختر من ن-

 بزرگش کنه بایخب پس بده فر-

 و گفت دیخند

 من بدبخت کنه ؟ نیرو هم ع گهید یکیشهر ؟  نیهم بزرگ کنه بندازه به جون ا گهیهرزه د هی؟  بایفر-

؟اسم داره ؟ مراقب داره  ی؟ اصال اون بچه شناسنامه داره ؟ براش شناسنامه گرفت انوشیک یکنیم کاریچ يدار-

 خشک داره ؟ دارو داره ؟ اصال کجاست ؟ ری؟ پوشک داره ؟ ش

 ها فرق دارن ایدن هیکه طبقه هاش باهم  يهمون خونه ا ي، تو شمیبست به رکه افرا رو  هیاون شیپ-

 ؟ انوشیبه مادرت ؟ ک يبچه رو داد-

 تو رختخوابش ، اشتباه کردم فرستادمیم دیمنکه زن نگرفته بودم ، اون گرفته بود ، افرا رو هم با-

وسط  نیکه ا یاون دونستی، اما نم کردیم هیرو هم تنب بایفر کردیم هینگاهش کردم ، با بچه مادرش رو تنب مات

که باور کنه اون  ترسهینه ، خودشه که م ایخودشه ، خودشه که شک داره که اون بچه بچه خودشه  کشهیزجر م

که اسمش  یبفهمه اون زن یکیکه  ترسهیهمخواب شده ،اونِ که م گهید یکیزن که قرار بود ناموسش باشه با 

تا  بایبده به فر تونستی، م کردیرو م نکارهایا دیبا بچه که نبا یداده ، ول شیشناسنامه اش خورده باز يتو

از اون خاطرات مربوط  یاگر قسمت یحت... سال سابق بشه  5تمام خاطرات  الیخ یبزرگش کنه و خودش هم ب

 شدیم ینام پکیبه ا

 دمیپرس

 ... کیژنت شیازما ییخواینم-

 کرد و گفت نگام

 تموم شده گهید يباز نیا-

 فهممی، من م یکشیتو عذاب م یول-

 چشمهام و گفت يزد تو زل

 رو شیکه بچه شرع کشهیم یمرد وقت هیزجر رو -

 رو مهمون لباش شیعصب یدوست داشتن تینهایب يخند ها شیاز اون ن یکیکرد و بعد  سکوت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یرز وحش  –من  یرانیو يضجه ها

wWw.98iA.Com ٧٢٨ 

 گفتم

 گذشته-

 حرفم گفت ونیم

 و تو نه فهمنیهنوزم همه م-

 دیشدم و ساکت شد ، پرس ساکت

 ؟ يریکجا م-

 کردم زمزمه

 پاساژ خوب هی-

 دیپرس متعجب

 پاساژ ؟-

 اوهوم-

 ؟ یکنیم یشوخ-

 ام يکامال جد-

 سمت پاساژ میگفت و رفتت ییاوک

 نگه داشت ردامادیم يتو

 گفتم

 میبر-

 و تنگ کرد و گفت چشمهاش

 بله ؟-

تنش موها و چشمهاش باشن  يها رهیدوست داشتم تنها ت یاومد ول یهم بهش م اهیتنش بود ، سرتاپا ، س اهیس

 اگر سهم من هم نباشه ی، دوست داشتم شاد باشه جذاب باشه تو چشم باشه حت

 مظلوم شدم و گفتم یکم

 دیخر میبر-

 ؟ يدیچه خر-

 برام لباس بخر-
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 تکون داد يخند زد و سر شین

 دمیپرس

 ؟ یکنینم دیبرام خر-

 پکیحوصله ندارم ا-

 ننتیبا من بب يدوست ندار-

 کردمیم يشروع کار يبرا...  دنتینداشته باشه جز بخش یکن که راه يگفته بود کار ایلیزده نگام کرد ، ا بهت

 کردمیم يفکر هی دیهم بعدا با دنشیاون بخش بخش يبرا... کردن  دینداشته باشه جز خر یکه راه

 کردم زمزمه

 انقدر برات کمم-

 پکیا-

 کن دیبرام خر-

 کرد بدون حرف ، زمزمه کردم نگام

 نکردبم دیخر ییوقته دوتا یلیخ-

 تکون داد و گفت يسر

 شو ادهیپ-

 یموندن ادیو به  شدیم یزدم ، اگر اخرشم بود الاقل دوست داشتن لبخند

 میشد ادهیپ

 دادیم یقدم زدن حس خوب کنارش

 سادمیمردانه وا يبوتبک لباسها نیتریو يرو روبه

 دم گوشم گفت انوشیک...  کردمیتصور م انوشیاون رو با ک دمکریرو نگاه م یلباس هر

 ؟ یبپوش ییخوایلباس مردونه م-

 کردم و گفتم نگاش

 ادیبهم م-

 هم دنبالم وارد شد انوشیشدم و ک کینزد و وارد بوت یحرف

 که با اون ست کنم گشتمیکت بهاره اسپرت م هیرو گرفته بود و دنبال  یچهارخونه کاربن هی چشمم
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 شدنیکه خاطره هم م یدوست داشتن يبارها نی، اول شدیبار م نیاول نینکرده بودم ، ا دیبه حال براش خر تا

 یگاه

 دمیهم پسند يکت دود هی باالخره

 انوشیدوتا رو برداشتم و دادم دست ک هر

 حرف نگام کرد زمزمه کردم یب

 نکردم دیمن تا حاال برات خر-

 گفت

 یکنیبه بعد هم نم نیاز ا-

 کنمیم خوادیرو که دلم م ییبه بعد تمام کارها نیمن از ا-

 نه نباریا-

 شدم و گفتم يجد

 میاریعزادار رو از تنش در ب اهیبعد از چهل روز لباس س میما رسم دار ی، ول دونمیشما رو نم-

 میرسم ها ندار نیما از ا-

 میبه رسوم هم احترام بذار ایب-

 خند زد با دستش موهاش رو به عقب زد و گفت شین

 یاوک-

 دمینگاه کرد پرس قیرو دق لباسها

 ؟ يپسندینم-

 گفت الیخ یب

 خوبن-

 رونیو اومد ب دیو لباسها رو پوش رفت

 شذیمحشر م يزیمن با هر چ انوشیو بد بودن لباسها انقدرها مهم نبودند ، ک خوب

 نیاون لحظه که ب يپنجه بلند شم و بعد که تو يکنم ، رو برم جلوتر دستم رو حلقه گردنش خواستیم دلم

 رمیوجود نداشت بم یمون من

 اومد و گفت انوشیک
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 ادیبهم م گهینگاه که م نیا-

 ادیبهت م یهمه چ-

 ؟ يشد یراض-

 زدم و رفت سمت صندوق لبخند

 حساب کنه و گفتم خواست

 دمیمن پولش و م-

 که من حساب کنم کردیمردونه اش قبول نم غرور

 گفت

 یکنیبعد رو تو حساب م يرو من حساب کنم سر نباریا-

 وجود داشت ؟ يبعد يسر

دلم گرفته بود ، ...  شدیم شیاگر اخر انوشیک يبرا دمیخر نی، اول میرفت رونیلباسها رو حساب کرد ، ب پول

 دمیپرس

 ؟ شهینم دایاطراف قهوه پ نیا-

 شهیاما نم یکن کاریچ ییخوایم دونمیم پکیا-

 ؟ انوشیچرا نشه ک-

 کرد و گفت نگام

 خودت و خسته نکن-

 نهیتا بغض کردنم رو نب نیی، سرم و انداختم پا انوشیبا ک شدمینم خسته

 به راه رفتن میشروع کرد ابونیخ يهدف تو یرو گرفتم و ب دستش

و کار هم به درك  شگاهیازما... سمت خونه خودمون  میو هر کدوم رفت میراه هامون و جدا کرد میکه شد خسته

 رفتیداشت از دستم م انوشی، ک خواستمیم ییراهنما... 

 بود ایلیکه کردم زنگ زدن به ا يکار نیاول

 رو گفتم زیچ همه

 گفت

 چیبه پروپاش نپ هیمرد ناراحت وعصب هی ینیبیم یوقت-
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 از دستش بدم ترسمیم-

 باش ششیفاصله امن پ هیاز  یشجلو چشمش باش نه که تو جشمش با-

 چقدر ؟-

سال رو  هی؟  کنهی؟ مگه کمکت نم یستین شگاهشیسال مونده درست تموم شه ؟ مگه تو ازما هی یمگه نگفت-

اگر نخواستت هم ... و  رهیبگ میکنه تصم نییراحت فکرش و بکنه ، باال پا الیامن باهاش باش بذار اونم با خ

 رسهیبه اخر نم ایدن

 استیمن ته دن يبدون اون هر جا که باشم برا-

 دیش مونیکه بعدها هردوتون پش رهیبگ یمی، تحت فشار قرارش نده تا تصم چیفعال به پرو پاش نپ-

 ؟ يبا من ندار ي، کار یباشه ، مرس-

 ؟ لهی؟ پول ؟ وس يکه الزم ندار يزینه فقط چ-

 نه-

 باشه مواظب خودت باش-

 خداحافظ-

 رو قطع کردم یگوش

 دادم به الله و نوشتم جیمس هی

 مطب امیبا نهار م-

******* 

 اتاق فکور رو زدم در

 که گفت رفتم تو دییبفرما

 کردم و سالم کرد سالم

 یصندل يرو نشستم

 دیپرس

 کو ؟ تینیریش-

 استاد ؟ ینیری؟چه ش ینیریش-

 تکون داد و گفت يسر
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 نه ؟ يو چک نکرد التیمیا-

 دمیپرس نگران

 شده استاد ؟ يزیچ-

 رو چرخوند سمتم تورشیمان

 خوندم قیرو دق لیمی، ا یسیبه زبان انگل یلیمیا

 اوردم رونیرو ب میو زود گوش بمیج يرفت تو دستم

 هم ژورنال تیهم سا شیو چک کردم ، هم از سمت هما المیمیا

 رو زود باز کردم ژورنال

 مپکتیو با ا ياس ا يدر حد ا یژورنال چاپ شده بود ، ژورنال يام تو مقاله

 زده زمزمه کردم بهت

چاپ  شهیباورم نم يوا...  یلیخ... من ...  يداور یو مشکالت احتمال شیرایو يبدن برا لیمیمنتظر بودم ا-

 يوا...  يوا... شده 

 و گفت دیخند

 گمیم کیتبر یول دیطول کش کسالی؟  يوا يوا يچرا وا-

 شدیهم تموم نم گهیسال د نبود صد انوشیبود ، اگر ک دهیطول کش کسالی

 گفتم يناباور با

 یمرس...  شهیهنوزم باورم نم-

 گفت يجد

 بایو شک... تالش خودت بود  يو همه اش برا...  يکرد يابرو دار نباریممنون که ا-

 گفتمیو بهش م رفتمی، م رفتمیم دیفکر کردم ، با انوشیک به

 دمیپرس-

 بایشک ياقا-

 کرد زمزمه

 دیفهمیم دیهم همکارت بود و با انوشیو ک دمیراهنمات بودم فهم ریمن مد-

 فهممیرو اخر از همه م زیهمه چ شهیمن هم-
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 مدت برو تو اصل ماجراها هی،  يریگیرو در نظر م هیحاش شهیچون تو هم-

 بود انوشیمن فقط ک يروزها اصل ماجرا نیا

 دییبخوا یهر چ ی، مژدگون یدر هر صورت مرس-

 باالتره یمن از هر مژدگون يبرا تتیموفق-

 يتو يمرد بود با حلقه ا هیهنوز هم  یکه درباره اش بود ، ول یعاتیها دوستش نداشتم ، به خاطر شا قبلتر

 شده يمرگ مغز یانگشتش و زن

 زیم يگذاشت رو طیفکر بودم که استاد چند تا بل يتو

 کردم و گفت نگاهش

 تتیکنارت باشه و شاهد موفق يکه دوست دار یو به هرکسر طیتا بل 5 نی،ا شیهما يبرا زننیبهت زنگ م-

 بده

هم  یکی... و عرفانه بودند  ایلیباشن مامان و بابا و ا خواستمیکه م ينفر 5 نیتا ، ا 5رو نگاه کردم ،  طیبل

 انوشیک

 شدیخوشحال م دی، با دیشنیم دی، با دادمیبهش خبر م دی، با رفتمیم دیبا

 نیگوشه از ارزوهام بر اورده شده بود ، حاال اگر در کنار ا هی، چقدر خوشحال بودم ، باالخره  يوا يوا يوا

 ؟ شدیم یچ بودیهم م انوشیبراورده شده ک يارزو

 دار لبخند زد و گفت ی، معن انوشیک شیبرم پ خوامیکه م دیکردم ، انگار فهم یاستاد خداحاحفظ از

 به سالمت-

 برگشتم خونه عیسر و

 انوشیحاال فقط ک... بعدا  ی، ول زدمیزنگ م ایلیبه ا دیبا بعدا

و کفشم رو هم هنرمندانه ست  فی، ساعت ست و حلقه مون رو هم دست کردم ، شال و ک دمیپوش ریحر مانتو

 کردم

 فمیک يرو انداختم تو کارت

 زدم ازیاز حد ن شتریب یلیخ یلیخ یلینه خ شتریب یالزم نه کم زانیهم به م عطر

 دمیهم خر ینیریو گل و جعبه ش دسته

 خواستمیکه م ی، خودم از اون نباریا کردمیم يخواستگار
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 شگاهیازما رفتم

 یعاشق...  لیدل یتشکر بود ، ول بهانه

 ینیریتک تک ش خواستمینم یبود ول یادب یگفتدن ، ب کیهمه تبر دندیخبر رو شن یوقت شگاهیازما يکارکنا

 هیکنن ، گفتم بق میخودشون تقس نیتا ب یکیرو سپردم به  ینیری، ش انوشیک شیپ رفتمیم دیبدم دستشون ، با

 خواست برداره یهر ک یجلو در خروج دیرو بذار ینیریش

 انوشیاتاق ک يبه دست رفتم تو گل

 دستاش يو سرش رو هم رو زیم يرو گذاشته بود رو دستش

 کردم سالم

 رو بلند کرد سرش

 سرش پف داشت يرو شدندیچشمهاش مثل تمام اخر سالها که کارها اوار م ریز

 کرد سالم

 زدم و گفتم لبخند

 يدیشب نخواب-

 تکون داد و گفت يسر

 دمیخوب ، نخواب-

 زیم يگل رو گذاشتم رو دسته

انقدر که حواسش ...  دادیها رو هم خودش انجام م یو بعض کردیخودش چک م نانیاطم يرو برا شاتمیازما تمام

 خودش نبود شاتیبه مقاله من بود به مقاله و ازما

 گفتم

 تشکر ياومدم برا-

 کیتبر يبرا ومدمیم دیمن با-

 اون نگاه زومم بود یوقت شدیزبون الل م نی؟ ا گفتمیم یچ دیکردم ، حاال با نگاهش

 و گفتم زیم ياوردم و گذاشتم رو رونیکارت دعوت رو ب کمیکوچ یدست فیک يتو از

 خودمه يمهمونا يبرا-

 اورد و نگاه کرد و گفت رونیرو از پاکت ب کارت
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 دمیاومدن نم يبرا یقول-

 انوشیک-

 کرد نگام

 گفتم

 ؟ شهیبد م یلیکنه خ يخواستگار يپسر هیدختر از  هیاگه -

 یلیخ-

 چرا ؟-

 قانون عوض شه نیو اگر ا کننیبه دست اوردن ماده ها تالش م ي، نر ها برا عتندیقانون طب بندیچون ادمها پا-

 ستین يبد زیچ رییتغ-

 دمیکرد و پرس سکوت

 ؟ کنهیم يقانون عوض شه اون پسر درباره اون دختر چه فکر نیاگر ا-

 رهید یلیخ گهید نکارهایا يبرا کنهیفکر م-

 ؟ شهیم ریهم د يریگ یماه يمگه برا-

 شهیم ریهم د يریگ یکه بگذره ماه دیفصل ص-

 ؟ ستین یراه جیه-

 دونمینم-

 يبرا خوامیبهونه م... من ... موندنم ، االن  يتموم شدن بهونه ها یعنیتموم شدن درسم ،  یعنی شیهما نیا-

 انوشیموندن ، بهونه ام باش ک

 خوادیم طی، شرا خوادیرفتن و موندن بهونه نم-

 ؟ شهینم گهید یعنی-

 بمونه ؟ یگذاشت يزی؟ چ مشیباهم بساز مییمونده که بخوا يزی؟ چ پکیبشه ا یچ-

 مونده باشه دیشا-

 یو من و راه يپات و له کرد ریز ی؟ غرورم و انداخت پکیمونده ا يزیمونده باشه ؟ اصال از من چ یچ-

 از من مونده ؟ يزیچ... و بچه ام رو هم  يو خودت هم فرار کرد مارستانیب

 یبچه ات خودش مرد لعنت-
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 ریغ ي، سالگرد افرا هم گذشته بود و االن استارت حرفها میحرفها رو نزده بود نیسال ا کیکرد ،  سکوت

 نیشده بود ا مونیکار

 تکون دادم و گفتم يبه اشک نشست سر چشمهام

و گفت ، گفت بذارم فکر  نی، روانشناسم هم هم چمیگفت بذارمت به حال خودت ، گفت به پروپات نپ ایلیا-

 حاال ؟...  يریبگ میتصم یکن

 پکیبرو ا... خاطر هر دومون  يبرا... حاال  یاونا درست گفتن ، ول-

 ؟ انوشیک یکنیطردم م...  ينطوریحاال که عشق و شناختم ا دیچرا من با-

روزم هم بدون برنامه  کیام رو هم داشتم ، تا قبل تو  ندهیاره ، اره ، اره ، من قبل از تو برنامه صد سال ا-

ساله  شی، ش ستمیکدوم از برنامه هام ن چیه هیساله شب 6من ... اصول خودم بود  يرو می، همه چ گذشتینم

 خدات اونتو رو به ...  کنمیم دایتازه دارم خودم و پ...  ستمیمن خودم ن

 حرفش بغض دار داد زدم ونیم

 ؟ ينکرد دایمن ؟ خدات و پ ي؟ هنوزم خدا انوشیمن ک يخدا-

از نوه اش هم مراقبت  دیسن مطلقه شده و تازه با نیکه تو ا يمادر يهاناله  ي؟ تو کردمیم داشیپ دیکجا با-

نق  يپارك ؟ تو برهینوه اش باشه رو م يجا تونستیرو که م يبچه ا يریکه دم پ يپدر يحرفها يکنه ؟ تو

که زنم نبود ؟  یمراسم سالگرد زن ي؟ تو رمیبگ کیژنت شیبرم ازش ازما کنمیجرئت نم یکه حت يبچه ا ينقها

دختره  دمینفهم یکه حت يفکر کردنهام به بچه ا يتو ایعشقمه ؟  کردمیکه فکر م يا بهیحرف زدن با غر يتو

 پسر ؟ ای

 تیزندگ ي، تو یکه عاشقش یشگاهیازما تیموفق يارزوت بود ، تو شیکه خوشبخت يخواهر هیخوشحال يتو-

 تا حاال ؟ یبال خدا گشتدن انوشیک... ، تو  تیسالمت ي، تو کشهیکه طاها هنوز هم حسرتش رو م

 ي، تو بدتر گمم کرد کنمیم داشیفک کردم با تو پ-

 نه ؟ يدیبهم نم یفرصت جیه گهید-

 سوال ریز برهیفرصت دادن به تو غرورم رو م گهینه ، د-

 نداره ییجا یعاشق يغرور تو-

 مرده هی ییدارا يغرور همه -

 من غرورتم کردمیفکر م-
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 کارت و گفت يکرد و بعد نگاهش رو سر داد رو نگاهم

 که یبه کس يبد یتونیم یکارتت رو هم اگر خواست-

 حرفش گفتم ونیم

 من... گل هم ... توئه  يبرا نیا-

 و گفتم دمیرو به دندون کش لبم

 دارید دیبه ام-

 سمت در رفتم

 کرد صدام

 سمتش برگشتم

 و سمتم دراز کرد و گفت دستش

 حلقه ام-

 خند زدم شین

 انوشیازم حلقه نخواسته بود و حاال ک یحاال کس تا

 ؟ کردیو راحتم نم گرفتی؟ چرا جونم رو نم خواستیام رو م حلقه

 حلقه ام رفت ، حلقه رو چند دور دور انگشتم چرخوندم يرو دستم

بشر ؟ احساس نداشت ؟ قبلتر ها  نی، قلب نداشت ا دادمیپسش م دیانداختمش و با یروز بود که م نیاول

 ،دور کرده بودمش ؟ شیمیمن انقدر از اون خودش ، از اون خود قد... تر بود و عاشق تر و اروم تر  کیرمانت

 ام رو چند بار خارج کردم از انگشتم و بعد دوباره انداختم حلقه

 کردم زمزمه

 حلقه رو یول ریجونم رو بگ-

 کیبده اش ا-

 نگو تموم شده-

 کنهیبا تو بودن من و از من بودن دور م نیا یول...  يدیبا تو بودن عادتم م نیبه ا يدار-

 ستیما بودن سخت ن...  کاریچ مییخوایمن و تو رو م-

 یگیخودم رو به خودم م يحرفها-
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 ؟ انیک-

 حلقه-

 رو در اوردم ، دستش دراز بود سمتم حلقه

 حلقه رو نگاه کردم قیدق

 داشت زیر يها نیوسط نگ نگیبودند و ر دهیسببود که به هم چ نگیتا ر سه

 شده بود دهیهم که اسم هردومون تراش داخلش

 یلیخ... بود  قهیسل خوش

 انوشیحلقه کنده شد و دوخته شد به ک ياز رو نگاهم

 ختیریو نه م رفتیپلکم جا خوش کرده بود ، نه م يرو یاشک

 فرستادم سمت حلقه اشک هم با نگاهم حلقه رو نشونه رفت نییرو که پا نگاهم

 دمی، انگشتم هنوز روش بود ،پرس زیم ياز اشک رو گذاشتم رو سیخ حلقه

 اخرشه ؟ نیا-

 یو رفت سمت خروج دیانگشتم کش ریرفت سمت حلقه ، حلقه رو از ز دستش

 گفتم

 انوشیک-

 ساکن موند رهیدستگ يرو دستش

 رفت عیسر یلیو باز کرد و خبرداشتم برم سمتش در  قدم

 اتاق يرفته موندم تو وا

 اتاق نیا يجمع کردن تمام منِ پخش شده تو ي، برا خواستمیوقت م یکم

 ياوار شده بودند رو یو زندگ بایکه کار و بچه و مادرش و فر ییسال سکوت کرده بودم تا اروم شه ، وقتها کی

کاناپه اش شب رو صبح کرده بودم ، براش غذا اماده کرده بودم ، با هم کار  يسرش رفته بودم خونه اش ، رو

به عشقش هم شک نکرده  یحت یول...  کردمیهم شک م شیبه مردونگ دیبا شناختمشی،اگر نم میکرده بود

 کردمیر مکاش همون موقع فرا...  یداد بودم ، حاال ول حیمن مقصر بودم قرار رو به فرار ترج نکهیبودم ، با باور ا

کرده بود و حلقه ام  يتوش ازم خواستگار يکه روز یقلب و غرور و احساسم رو نخوام از کف اتاق يتا تکه ها

 کنمرو توش بهم داده بود جمع 
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با مامان و  شی؟ باز هم ؟ نه ،فرار که نه ، بعد از هما رفتمیم دیرفتم سمت خونه ، با ادهیو پ رونیاتاق زدم ب از

، به درك  زدندیخودم رو بزنم ، ازدواج هم ، به درك که مردم حرف م شگاهیقرار بود ازما... رم شه گشتمیبابا برم

 انوشیک... برام مهم نبود  گهینه د ایبستند  یرو م شونبچه سقط کرده بودم ، دهن هیاونجا  شیسال پ هیکه 

 اون رو هم پرونده بودم... فقط مهم بود که اون زو هم خراب کرده بودم 

 برن به درك زهایچ هیبق

هم  ینام انوشیتشکر ، ک یو کل کردمیم یسخنران دیاماده کردم ، با شیهما يکارهام رو برا ندهیچند روز ا يتو

 که من گمش کرده بودم یانوشی، ک گرفتیم يجا دیتشکر ها با يتو

که انقدر خوب  ی؟ مرس يداد ادمی یکه عاشق ی؟ مرس يکه بزرگم کرد ی، مرس گفتمیتشکرهام م يتو دیبا

 سن بگم ؟ يکه رو شدیرو م نهایبه عطر تنت ؟ ا يکه معتادم کرد ی؟ مرس يبود

 میشاد يکه دوست داشتم تو ییکسا نیرفته بود ب ادمیو نذاشتم بفهمه که  دمیالله هم کارت دعوت خر يبرا

 باشند جاش بدم

چقدر ... هم کرده بود  هیگر یشت گوشگفته بودند ، عرفانه پ کیهفته همه زنگ زده بودند و تبر کیاون  يتو

گفته بود و زمزمه کرده  کیمحمد جواد هم زنگ زده بود و تبر... نبود  یخشک باشه ول کردمیروز اول فکر م

 بود

 يافتخار بود هیما شهیهم-

 هیما شهیارشدم برام فرستاده شده بود و توش نوشته شده بود هم یکه روز قبول یجیمن فکر کرده بودم به مس و

 يافتخار

 نه انوشیک یهم تماس گرفته بود ، ول ریام یحت

 انوشیاال ک خواستمیکس رو نم چیمن تماس ه و

 شیبه هما رمیتمام دارم و خودم تنها م مهیکار ن يسر هیبه مامان و بابا گفتم که  شیروز هما صبح

 و گفت دیرو د انوشیکه افرا ک يماجراها با افرا شروع شد ، از روز نیتمام ا... به افرا سر بزنم  رفتم

رو رفته ، از ما دو  شیداره مثل من ، دوتا بچه ان ، سرباز کیژنت سانسی، ل بایشک شیلیفام انوشهیاسمش ک-

 گردهیو دنبال همکار م زنهیم یطب صیتشخ شگاهیبزرگتره ، داره ازما یسه سال

 هیپزشک يدانشجو ، مهربونه ، خواهرش هی، تهران کهیو پ کیش یلیجنتلمنه ، خ یلیخ

 مجرده
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جمعش کنه مرد  یکیباشه ، اما اگر  یکی بندیکه پا ستین یتنش دوست دختر عوض کرده ، ادم يرنهایپ اندازه

 شهیخانواده م

 

 همه حرفها ظاهرا درست بوده ، اال قسمت دوست دختر داشتنش ، و

 نه قبل از اون شروع شده بود یول

 باشه ياریع شیلیکه فام شهیرو خونده بود و من فکر کرده بودم چقدر خوب م انوشیاستاد اسم ک یوقت

 بودیافرا م دیو اخرش هم با شدندیماجرا ها داشتند تموم م نیانگار ا یول

 دیکشیم گاریکه س یقلب ماریب

از  يتکه ا يدر اوردم و گذاشتم رو بمیرو از ج شهایوقت پ یلیجا مونده از خ گاریپاکت س دمیخاك که رس سر

 شعر فروغ

 هم گذاشتم يرو رو پلکهام

شکسته بود ،چند  گاریهم س ستیعاشقش ن انوشیک نکهیا يشکسته بود ،برا گاریبودن س انوشیعاشق ک يبرا

... رو هم نگاه کرده بود  گارهایس هیشکسته بود ، بق گاریکما هم س يرفتن تو يبود، برا یلینبود اما خ ادمیتا رو 

 شده بود و کمترش سهم من يرگایسهم افرا س شترشیب

 وقت نتونستم بفهممش چیه

 ...هم  حاال

 کردم زمزمه

موند سهم  يزیاگر تهش چ... افرا ، نه مال تو شد نه مال من  میبشکن انوشیک يبرا دیرو هم با گارهایس هیبق-

 تو يباز هم برا شترشیب

 کافور ياومد و بو یباد م... صبر کردم اونجا  یکم

 که شدم خسته

 سنگ و از اونجا دور شدم يرو جا گذاشتم رو گاریس

، قسمت  کردمیم دشینا ام دیبا یبود ، ول یدور ؟ روانشناسم که ازم راض نداختمیکل گذشته ام رو م دیبا

 شدیخاطراتم دور انداخته نم انوشیک

 وقت چیه
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 شیهما رفتم

 اومد یفکور حتما م ي، برا ادیم انوشیکه ک دونستمیم

 گفتند کیاحسان هم بودند ، تبر و انایسالن ک يتو

 اومد یم انوشیشدن هم به ک ییتازه باردار شده بود و مطمئن بودم دا انایک

 سر جام سخنران حرف زد نشستم

 گفت ایچ دمینشن من

 اومد یم انوشمیک يبو

معتادم ... بود  انوشیک يبو یتموم شده بود و من لوحم رو گرفته بودم و تمام مدت باز هم حواسم پ شیهما

 کرده بود انگار

 و مامان و بابا ایلیگل داده بودند ، الله عرفانه و ا همه

 دسته گل داده بود هیهم  انوشیک و

 راست شده یفقط کم یبغلم کرده بود و حس کرده بودم کمر تا شده اش کم بابا

 خونه میاز مراسم با مامان و بابا رفته بود بعد

 رو بسته بودم چمدونم

 دیبغض کرده نشسته بود کنار جاو الله

 دادیرو م انوشیک يشهر که بو نیترك کردن ا يبدتر بغض کرده بودم برا خودم

 ها هم روشن شده بودن نیو ماش میهمه از جا بلند شده بود باالخره

 نیماش يرو گذاشته بودم تو چمدون

 دادمیرفتن م يبو

 هیگر ریبغلم کرده بود و مثل بچه ها زده بود ز الله

 خنده گفته بودم با

 ترورم کنه ادیکم مونده ب دیجاو گهید تی؟ بابا تو هم برو سر خونه زندگ یکنیرو م یچ هیگر-

 بود و گفته بود دهیخند هیگر ونیم

 گهید ردتیگیم ادیتو رو ، فوقش م کشهینم دیجاو-

 کرده بودم زمزمه
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 باشم ؟ یدوم دیتا تهش با-

 کرده بود و گفته بود بغلم

 اریاشکم و در ن ينطوریاشغال دم رفتن ا-

 ام گرفته بود ، زمزمه کرده بودم خنده

... دارم  یاالن چه حس یدونیالله نم... دوستم داره و دلم هم  گهیم ایلیهنوز هم فسخش نکرده ، ا انوشیک-

 رونیب کشنیم نهیانگار دارن قلبم و از س

 اه و ناله رو راه انداخته بودم یسمفون نیبودم که دم رفتن ا وانهی، د هیگر ریز میهر دوتامون زده بود دوباره

 ، بابا نشست پشت رول نیماش يتو نشستم

 تو رو گفت دیبه ام یاله

 تک زنگ زد میگوش

 بود جیمس

 رو باز گردم جیمس

 نوشته بود توش

 ؟ ییایم...  یخداحافظ ییچا شهیم شیرانیدارند ، ورژن ا یها رسم بوسه خداحافظ یخارج-

 

 

 رو نگاه کرده بودم ، گفته بودم اباب

 اومده شیبرام پ يکار هیمن -

 بود دهیپرس

 ؟ يدار ازین يزیشده دخترم ؟ چ یچ-

 اخرش گفته بودم یگفتن ، ول يپا و اون پا کرده بودم برا نیا

 بایشک يکه همکارم بودن ، اقا ییهمون اقا... دوست  هی دنید رمیم-

 نشست گوشه لب بابا و گفت لبخند

 و بردار و برو نی، ماش میشیمنتظر م ایلیا نیماش يتو میریمن و مادرت م-

 گفتم
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 رمیم ادهیپ-

 برگردم انوشیکردم که با ک تیدلم ن يتو

 هم گفتم و رفتم ایلیا به

 ادهیپ

 و نوشت دمیراه ادرس پرس ونیم

 ابونیشاپ اخر خ یکاف

 که بشه ؟ شدیم یول. ..داشته باشه  ازیهم ن نیانقدرا دور نبود که ماش ابونیخ هی

 شاپ یبه کاف دمیرس باالخره

 بود ، منتظرم

 رو به روش نشستم

 دیپرس

 ؟ يریم يپس دار-

 دمیبراش تکون دادم و پرس يسر

 ؟ يدیاز کجا فهم-

 گفت ایلیا-

 دیپرس انوشیکردم و ک نگاهش

 ؟ يخوریم یچ-

 خداحافظ ؟ يبه جا میبخور دارید دیبه ام ییچا شهیم... نده  یخداحافظ يکه بو یهرچ-

 سفارش داد کیو ک ییدوتا چا... تا مردمک چشمم و زومم شد  دیرو کش نگاهش

 مقدمه گفت یب

 بچه رو ببره ادیم بایفر-

 کیژنت شیازما-

 و فوت کرد و گفت نفسش

 بچه خودمم باشه-

 سکوت کرد و بعد گفت یکم
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من بهت قول نداده بودم که نخورم ... اون روز  یول زدمیلب نم یچیوقت بود که به ه یلیخ... من مست بودم -

 گهیاون روز د یشد ول...  شهیکه م نمیامتحان کردم بب یول... و ننوشم و 

...  نمشیبیم مارستانیاون و گوشه تخت ب کنمیبه افرا فکر م یمن هنوز هم وقت...  یول...  فرستادمتیم دینبا-

 شکسته و من يبا ناخونا

 شکست بغضم

 و گرفت و گفت دستم انوشیک

 نگام کن...  پکیا-

 کردم و گفتم نگاش

 کردم کارتیبا حماقتم چ نی؟ بب انوشیانداخمت ک يبه چه روز نیبب-

 باز هم دست از نوازش برنداشت دیکه رس هامونییبا ارامش نوازش کرد چا دستم

 که شدم نوازش ها هم تموم شد اروم

 رو نگاه کردم و گفتم مییچا

 کنمی؟ پس فقط تا اخر عمر نگاهش م يریو بخورم م نیا-

 پکیا-

، انگار دارم  ستینتونم دل بکنم نه ، بحث دلکندن ن نکهی، نه ا تونمینم کنمیم ي، هرکار شهینم...  انوشیک-

کردم  یرو که اهل یحق ندارم کس ی، گفت یکن یمن و رام و اهل ينطورینبود ، که ا نیقرارمون ا...  کنمیجون م

 ؟ یکنیم ولرو  یمنِ اهل يولش کنم ، حاال خودت دار یوحش يایدن نیا يتو

 گفت کردیرو نگاه م شییکه چا همونطور

بحث ...  شهیهم نم يا گهیبا کس د ستیهم ن يا گهی، کس د یاگر تو نباش ی، اگر تو نش ستیبحث سر تو ن-

 ترسمی، م دهیسر اعتمادمه که انگار ته کش

 يدیترسینم یچیتو که از ه-

 ازم گرفت که یزهر چشم ایدن-

 نبود من بودم ایکار دن گمیباز هم م-

 ، فقط نگاه ، گفتم میرو نگاه کرد گهیسکوت همد يتو

 تو ي؟ من تا اخر عمر فرصت دارم برا میبه خودمون فرصت ند-
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 بگم بمون و بعد خراب شه خوامینم... نه جرئتش و دارم که بگم بمون  يبذارم بر تونمی، نه م دونمینم-

 اون فرصت رو با تو داشته باشم خوامیهم باشه م ونیمل کیدر  کیرصتش اگر ف یحت-

 نشست گوشه لبش و گفت لبخند

 ؟ يانقدر بزرگ شد یتو ک-

 یازت معذرت خواه... خواستم متنفرت کنم و  یوقت... شکسته زدم  نهییرگ احساسم رو کنار ا یاون روز وقت-

 ؟ انوشیکردم ک

 به عالمت مثبت تکون داد و گفتم يسر

 بازم ببخش...  ادینم ادمی-

 لبخند فقط نگاهم کرد با

به من اعتماد کرده بود و من  یول کردی، سخت هم اعتماد م کنهی، سخت فراموش م بخشهیسخت م دونستمیم

 اعتماد رو خراب کرده بودم نیا

 انداختم میبه ساعت مچ ینگاه

 دیپرس انوشیک

 شده ؟ رتید-

 نتونم خودم و جمع کنم و ببرم خونه یو من حت يبر ترسمی، فقط م شهینم ریتو د با-

 گفت

 برمتیخودم م-

 خوامیموندن م يبرا... من  خوامیرفتن تو رو نم يبرا-

 ؟ یکنیم کارمیچ يدار-

 حداقل قبول کردنم ؟ ای...  دنمیجز بخش ینداشته باش یکنم راه يکار خوامیم-

 دیتکون داد و پرس يسر

 ؟ دهی؟ تو خونه راهش م کنهیقبول م ستیرو که مادرش همراهش ن يمرد يپدرت خواستگار-

 کنمیم یمادرت و خودم راض-

 باال انداخت و گفت ییابرو

 یترسونیمن و م يکم کم دار-
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، بعد از طالقم  دمیرسیبهش م خواستمیم يزیچ یبودم ، وقت نیقبال هم یول ترسمیخودم م نیخودمم از ا-

 و گم کردم و با تو ،من دوباره من شدمخودم  یکم

 پکیبهت بدم ا یقول تونمیمن هنوزم نم-

 کن یتو قول نده فقط سع-

 خورهیرو که نم یخداحافظ ییهامون هنوز دست نخورده بود ، ادم چا ییجاش بلند شد ، چا از

 دیاز جام بلند شدم و پرس منم

 برسونمت ؟-

 اومد یشد باهاش م یقت که مادرش راضکردن نداشتم ، سر و يخواستگار يبرا ياصرار

 گفتم

 فقط...  میبر-

 کرد نگام

 و دراز کردم سمتش و گفتم دستم

 حلقه ام-

 زد و گفت لبخند

 تا اگر... بمونه سر وقت -

 حرفش گفتم ونیم

 ریو نشون در نظر بگ نیمن ، ا يو تو برا خرمیتو حلقه م يمن برا میریم ییحلقه ام و بده ،سر وقت دوتا-

 تکون داد و گفت يسر

 زورگو بوده تیمنِ قبل-

 داد ادمی یاومد و عاشق انوشیک...  شناختیعشق رو نم یکردم منِ قبل فکر

 در اورد و گذاشت کف دستم بشیام رو از ج حلقه

 رو نگاه کردم ، انداختم به انگشتم و گفتم حلقه

 میبر-

 نیماش يتو نشستم

 گفت انوشیک
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 خانواده ات-

 دوننیاالنشم م-

که امتحان  مینبود مونیهم الاقل پش شدی، اگر نم میکردیامتحان م دی، با میرو روشن کرد و بعد راه افتاد نیماش

 میاز دست دادن ظاهرا نداشت يهم برا يزیو چ مینکرد

 هم گذاشتم و فکر کردم يو رو پلکهام

رو پشت سر  یسونام هی، ما هم  کننی، از کم هم شروع م کننیادمها دوباره شروع م یاز زلزله و سونام بعد

هم و به  يبرا...  میکردیاز نو شروع م میبرامون مونده ، داشت ایچ ای، میاز دست داد ای،مهم نبود چ میگذاشته بود

 هم تین

 

 انیپـــــــــــــــــــا

 

 1393 وریشهر.  8.  یوحش رز

 

 

 

  93شهریور   : یینها انیپا

  93 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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