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 به نام خدا

 

 

 ...مامان... ـ مامان 

 .اومد  رونيسرش گذاشته بود از اتاق ب يكه مقنه اش و كج رو يآشفته و در هم، در حال ي افهيبا ق ديآن

 .بكشه  غيشده االنه كه بابا ج رميكن به خدا د دايمامان جون پدر و مادرت جوراب من و پ ـ

من االن جورابت و از . ييآخه چقدر سر به هوا ؟يكن داشيپ يو سر جاش بذار كه راحت بتون لتيـ آخه دختر من صد بار بهت نگفتم وسا مامان

 كنم آخه؟ دايكجا پ

 : بغض كرده گفت  يكرد و با التماس و صدا زيشد و چشم هاش و ر زانياز گردن مادرش آو ديآن

 .رفت نميكن ماش دايم پبار و برا هي نيا. شم يكنم و مرتب م يمامان جون قربونت برم از االن گوش م ـ

 :تر گفت  ميمال يكه دلش به حال دخترك سوخته بود با لحن مادر

 ؟ يديد يتو جا جوراب. خوب حاال خودت و لوس نكن دستتم از دور گردنم باز كن كه خفه شدم  ـ

 : آرام گفت يليشد خ يدر آن احساس م يشرمسار يكه كم ييبا صدا ديآن

 .بود  فينبود همه اش كث زياما جورابه تم دميد ـ

 : گفت  تيبرگشت و با عصبان ديبه طرف آن عيسر مادر

كنم  دايپ زياالن من از كجا جوراب تم ن؟يگم بشورشون حداقل بده من بندازم تو ماش ياونجا ؟ مگه بهت نم يگذاشت فيبازم جورابات و كث ـ

 شلخته خانم؟

 .لب غرولند كرد  ريرفت ز يم دياق آنكه به سمت ات يتاسف تكان داد و در حال ياز رو يسر

كاراش؟  نيكنن با ا يتحملش م يدوستاش چه جور يعنيكنه؟  يم يزندگ يدونم اونجا چه جور يبگم؟ من نم يدختر چ نيـ آخه من به ا مامان

 دونم؟ يمن نم يشد زندگ نميآخه ا. كه همه جا پخشه لشميلحظه آروم و قرار نداره، وسا هي

تونست همه رو بشنوه  ينم ديكرد كه آن يزمزمه م ييزهايچ هيلب  ريگشت ز يم زيلباس ها دنبال جوراب تم يهمچنان كه با دقت تو كشو مادر

به مادر كه در  يبه ساعت و گاه يگاه يقرار يخورد با ب يكه از استرس به شدت تكان م ييكج و پا يداده بود و با سر هيبه چارچوب در تك. 

 .مدت پدر چهل مرتبه صداش كرده بود  نيگذشته بود و در ا قهيچهار دق. كرد  يكنكاش بود نگاه م و شحال تال

 .بار صدام كرد  nكنه ها،  يم يبابا االن قاط... ـ مامان تورو خدا ديآن

 : دستش و باال آورد و گفت سرش و بلند كرد و  يروزيزد و با پ يدفعه لبخند پت و پهن هياخم كرده بود،  اديكه از تالش و تمركز ز مادر

 .ادي يبابات در م غيزود بپوش كه االن ج ايب. كردم  داشيبفرما پ ـ

. مادرش نشوند  يرو گونه  يكوتاه و اجمال يو بوسه ا ديجوراب و از دستش قاپ يو با خوشحال ديو به سمت مادرش دو ديكش يكوتاه غيج ديآن

 . ديو بر داشت و به سمت در دو فشيسر پا جوراب و پاش كرد و مقنعه اش و صاف كرد و با سرعت ك
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 . كرد يو خداحافظ ديبرگشت و مادرش و بغل كرد و بوس ديآن اطيكنار در ح. هم دنبالش راه افتاد  مادر

 . زنگ بزن يديمواظب خودت باش، رس. ـ خداحافظ  مادر

 .خداحافظ. بوس بوس. هستمباشه : ديآن

 .و روشن كرد و راه افتاد نيپدر ماش. شد  نيماش سوار

. يصبر كن يبعد ننيتا ماش ديو با يمون يرفته باشه اون وقت جا م نيترسم ماش يم ؟يكه انقدر طولش داد يكرد يكار م يچ يداشت ديـ آن پدر

 .شه يباطل م طتميبل

 . نميخواستم بچه ها رو زودتر بب يم. شد فردا صبح كالس دارم ريد ؟يگاز بد كمي يتون يحاال نم. بابا نگو خدا نكنه  يـ وا ديآن

 .امروزم روش هي شونيديتو كه سه ماه ند. ميرس يـ حاال حرص نخور م پدر

 :زد يم اديبلند فر يبا صداكه كمك راننده بود  يپسر. هنوز حركت نكرده بود  نيبودن و ماش ناليبعد ترم ي قهيدق ده

 .انيخانم ك. مسافر تهران ساعت نه لطفا سوار شن انيخانم ك ـ

 : خودش و به اتوبوس رسوند و گفت  يتند

 .هستم انيبله آقا من ك ـ

 .و به پسر داد طشيبل

 . ميتا حركت كن ديبد ليساكتون و تحو ديزود باش. است منتظر شماست قهيكل اتوبوس ده دق.  يومدي ينم يبارك هيـ به خانم  پسر

و سفارش كرد و براش  يروبوس دياومد و با عجله با آن. پدر ساك اون و به راننده داده بود تا تو بار بذاره . برگشت و به پدرش نگاه كرد ديآن

و براش  ستادهيا نيكه كنار ماش دياتوبوس پدرش و د ياز پنجره . به سرعت سوار اتوبوس شد و تو جاش نشست  ديآن. كرد  تيموفق يآرزو

در آورد و مشغول  فشيهدفون و از ك. پدرش تكون داد و آروم تو جاش نشست  يبرا يخداحافظ يبه نشانه  ياونم دست. ده يم تكوندست 

 .گوش كردن به آهنگ شد 

 نكهياز راه و بدون ا يشد و نصف يپخش م يديجد لميبود كه تو اتوبوس هر بار ف نيهم ا لشيسفر با اتوبوس و دوست داشت و تنها دل ديآن

 . بود ييعاشق ماجراجو. دوست داشت يليطور كتاب خوندن و خ نيداشت هم ياديز يعالقه  دنيد لميبه ف ديآن. كرد  يم يط يبفهم

ازدواج كرده بود و  تايخواهرش آن. برادر كوچكتر از خودش داشت  كيخواهر بزرگتر و  كي. بود يپنج نفر يخانواده  كيفرزند دوم از  ديآن

معصوم با اون نگاه مهربون و  ياون كوچولو يدلش برا. تنگ شده بود تايآن يدلش برا. به اسم عسل داشت يناز مامان يدختر كوچولو كي

از شهر  يكي تو ديآن. كنه يبود ببوسد و ازش خداحافظ دهينتونسته بود عسل و كه خواب يآن قدر عجله داشت كه حت. ديكش يپر م نيريلبخند ش

 .تو كرج بود يكشاورز يمهندس يكرد و خودش دانشجو يم يزندگ يشمال يها

 : گفت يكمك راننده كه م يصدا با

 . ميديرس دييبفرما ونيخانم ها آقا ـ

و كوله و پشتش انداخت و از  دياز جا پر يبه بدنش داد و با چاالك يكش و قوس. راه و خواب بود  يشد و تازه متوجه شد كه همه  داريخواب ب از

 .گرفت و خودش و به خوابگاه رسوند نيماش لشيگرفتن وسا ليبعد از تحو. شد ادهياتوبوس پ
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گفت  يكند، اما پدر مخالف بود و م يتو اون زندگ ييجدا داشته باشه كه تنها يخودش خانه ا داديم  حيو دوست داشت؛ اگر چه ترج خوابگاه

 .اتاق لطف خودش و داشت  هيتو  يچند نفر ياما در هر حال خوابگاه و زندگ. داره يشتريب تيتو خوابگاه امن يزندگ

. بلند سالم كرد  يدر و باز كرد و با صدا يتند. تازه كرد ينفس. بچه ها بودن يهمه . پشت در نگاه كرد يبه كفش ها. ديدر اتاقشان رس پشت

 . دنيزنان از جا پر غيشده بودن ج ريبچه ها كه غافلگ

مثل  يخوا يم يآخه تو ك. نصفه جون شدم يكن يواق واق م ياي يمثل سگ م ومدهيهنوز ن. مردم از ترس ؟ييتو وونهيد ديآن يـ وا ميمر

 ؟يرفتار كن زاديآدم

 : گفت  طنتيتا بناگوش باز بود با ش ششيكه ن ديآن

 .ده رو سر شما خراب شدن  يم يچه حال يدون ينم. خانم ميوقت مر چيه ـ

 : كرد و گفت  يو مهسا و درسا و الناز اشاره م ميمر ي افهيو با دست به ق ديخند يطور كه م نهمو

 . ديديانگار روح د دينگاه به خودتون بنداز هي. نيخدا شما چه بانمك شد يوا ـ

 : مهسا گفت دنيخند يحساب يوقت. دفعه هر چهار نفر منفجر شدن هيبه هم كردن و  يها نگاه بچه

 .شه يهات تنگ م يباز ونهيدلمون واسه د يخره نگفت ؟ياومد ريچقدر د ـ

به من  ديخوا يدرسا جان، الناز خانم شما نم. ديكن يكه نسبت به من ابراز م يهمه لطف و محبت نيمحترم به خاطر ا يخانم ها يـ مرس ديآن

 .كه از محبت سرشار بشم ديشما بار من كن زميچهار تا چ د،يمحبت كن

 : رفت و سفت بغلش كرد و گفت به طرفش  الناز

 آخه؟ ياومد ريچرا د. دلمون برات تنگ شده بود يكل متيديسه ماهه ند ديآن يوا ـ

 .خاله فداش بشه . ديخواد قورتش بد يدلتون م نشينيانقده ناز شده كه اگه بب.جدا بشم يو عسل فسقل ناياومد از مامان ا يـ آخه دلم نم ديآن

 .ره واسه اش يكه آدم دلش غش م يكن يم فيازش تعر نيهمچ. كاش منم خواهر زاده داشتم. ـ خوش به حالت درسا

خبر ها رو به هم منتقل  يهمه  داريروز د نيخواستن تو اول يم. اومد  يكوتاه نم يگل انداخته بود و كس التيدر مورد تابستان و تعط صحبت

 .دنيصبح نرس يشدن و به كالس ها دارياز خواب ب ريموندن و فردا صبحش د ردايشد كه تا سه صبح ب يطور نيا. كنند 

 : گفت  دياز اسات يكياز كالس ها  يكيآخر . رفت يم شيپ يبه خوب ياز شروع كالس ها گذشته بود و همه چ يهفته ا دو

فقط درحد دانشگاست و درسا رو فقط  شونيعمل يكه كارا نهيبه خاطر ا نيا. ندارند ياطالعاتشون خوبه اما قدرت عمل خوب نكهيما با ا يمهندسا ـ

 يكارا. هيتئور ديدون يكه شما م ييزايچ شتريب. كنن يمحدوده امتحان م نيدن و اطالعاتشون و فقط در هم يانجام م يشيآزما يدر حد مزرعه ها

 .فهيضع يليخ تونيعمل

 :اد گفتبلند كرد و بعد از اجازه گرفتن از است ياز دانشجو ها دست يكي

دانشگاه  ينايزم. ستيتوش ن اديز يكشاورز نيكال زم ايكرد و  دايپ يخال نيكه بشه زم ستين يشهر نجايا م؟يكار كن يچ دياستاد ما با ديببخش ـ

 .داشته باشه ازش استفاده كنه يدرس عمل نكهيذارن دانشجو بدون ا ينم. شه يدرس ها استفاده م يهم فقط برا

هست  يياطراف شهر باغ ها ديريبگ ادي دياگه بخوا. بره نيدانشجو هم انقدر همت نداره كه دنبال زم. نيكمبود زم. جاست نيـ مشكل هم استاد
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كه  نيهم ا دياستفاده كن ديتون يهم از اطالعات و تجربه باغدار م يجور نيا د؛يصاحباش رو كار باغ نظارت داشته باش يبا اجازه  ديكه بتون

 .ديچند مرده حالج دينيو بب ديك بزنخودتون و مح لوماتمع

اون  يكرد و وقت ديبه آن يمهسا نگاه. هم به پا شده بود ياديز يهمهمه . بودن لشونياز تموم شدن كالس بچه ها مشغول جمع كردن وسا بعد

 : ديبهش زد و پرس يتلنگر ديرو تو فكر د

 ؟يوقت غرق نش هي يخانم شنا بلد ـ

 : با حرف مهسا به خودش اومد و با لبخند گفت  ديآن

 شنا بلد نباشه خانم؟ ايدر يشه بچه  يبله كه شنا بلدم، مگه م ـ

 ؟يغافل شده بود ايكه از دن يكرد يفكر م يحاال به چ. ميبخور ييچا هي رونيب ميـ پاشو بر مهسا

 : كرد جواب داد  يرا جمع م لشيوسا كهيدرحال ديآن

 .شه يم يعال ميروش كار كن مياريب ريباغ گ اي نيزم هي ميگه اگه بتون يراست م .استاد يبه حرفا ـ

خارج از شهر؛  ميبر ميتون يو نم ميتوجه كن كه ما دختر نميبه ا م؟يكن دايپ ديو از كجا با نيزم نيا يشه بگ يم يشه ول يم يـ البته كه عال مهسا

 .باز خطرناكه، اونم شب نميطول بكشه ممكنه شب بشه كه ا يتا ك ستيكار باغ معلوم ن نكهيهم ا م،يندار نيچون هم خطرناكه، هم ماش

 : گفت  طنتيبا ش ديآن

آژانس ما  كيكه همچون  ميكن يتوپ داشته باشه بعد مجبورش م نيكه ماش ميكن يم دايدار پ هيدوست پسر ما هينداره،  يكه كار نيخوب ا ـ

 .كارمون كه تموم شد ما رو برگردونه سهيوا كيرو ببره باغ و كش

 اونم تو باغ و خارج از شهر؟ ؟يكار كن يچ يخوا ياما اگه شب شد م هيـ آره فكر خوب مهسا

 .شه  يم يچه معركه ا وليپسر مامان ا هيـ خوب چه بهتر، شب تو باغ با  ديآن

خواد دعا كنه تو هم گره كرد و انگار  يكه م يهاش و مثل كس به دوردست داشت و دست يبه لب و نگاه يجمالت لبخند نيا يادا نيدر ح ديآن

 .خشنوده اريكنه و بس يكرده نگاه م فيكه توص يداره به منظره ا

 : و گفت  ديكوب ديكه تو دستش بود به سر آن ييكه از خنده روده بر شده بود، با جزوه ها يدر حال مهسا

 .هم كرده ينگا چه ذوق وونهيبرو بابا د ـ

چشم و  رهيناراحت به خودش بگ يا افهيكرد ق يم يخارج شده بود، لب به دندون گرفت و همون طور كه سع االتيمهسا از خ يكه با ضربه  ديآن

 : به اطراف انداخت و گفت  يشده نگاه زير ينازك كرد و با چشم ها يتكون داد و پشت چشم ييابرو

 يخوان فكر م يو چهار تا آدمم كه خاطرمون و م ننيب يحاال ملت م ؟يد يانشگاه انجام موسط د هيچ حيقب يكارا نيا. مهسا خانم خجالت بكش ـ

 . يديترش گهيد نهيهم.  اني يسراغمون نم گهيكنن تخته هامون كمه د

رو جدول  ديمنم كه هر وقت عشقم كش نيرفته انگار ا ادتيخانم  ؟يتا حاال تو به فكر آبرو و نظر مردم ياز ك ؟يگ يم هيچ نايا وونهيـ د مهسا

 فيتعر جانيكشم و با ه يم غيوسط دانشگاه ج ادي يم ادمي يزيچ هي يوقت ايكنم تو آب  يرم كنار جوب جلو ملت سنگ پرت م يم ايرم  يراه م

 يحت يد يكه انجام م يكه كار دميوقت ند چيه يجد. ييباشه كه واسه حرف مردم تره ام خورد نكنه، اون آدمه تو ايآدم تو دن هياگه . كنم  يم
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 .يبد تيكارت پشتت بگن اهم نيكه ممكنه با ا يدرصدم به حرف كي

شده باشه  هيبرام توج يكار هي يمن وقت ياما جد. رهيگ يمن و نم يكه منم رو دست ننه ام موندم و كس نهيهم. ـ بس كه خرم مهسا جون ديآن

 .راجبش فكر كنن يچ هيدم بق ينم تياهم گهيد

خورد و تا  زيپات ل يرياز جوب آب بگ يرفت يو تو وقت ميداشت اتينرفته اون روز كه عمل ادميهنوز . شناسم يرو م وونهيد هيـ آره من تو مهسا

 يخودت اومد ،يهم كمك نگرفت ياز كس ،ينكرد يدخترا و پسرا هم توجه يبه خنده  ،ياورديخودت ن يتو آب گل آلود، اما به رو يزانو رفت

 يتا غروب با همون لباس موند يحت. يو آب داد نتيزم يو همه  يو دوباره مشغول آب گرفتن شد يگل شلوارت و پاك كرد كميو  رونيب

 ديپرس يهم ازت م يهر ك. ينداشت يكردن كار يو مسخره ات م دنيخند يكه بهت م ييو اصال هم به بچه ها يدانشگاه و سر همه كالساتم رفت

 .تو جوب يتادكه اف يگفت يراستش و م

تا شب  رنيبگ يسوت هي يكيكه منتظرن از  ييزدم؟ به خاطر كسا يكردم؟ به خاطر لباسم از كالسام م يكار م يچ ديـ خوب به نظر تو با ديآن

 دميخند يبود كه اگه من م نيبه خاطر ا دميافتادم تو جوب و نخند يدياگرم د فتم؟يب يپشتش حرف بزنن خودم و ناراحت كنم و از كار و زندگ

. بگذره شياز زندگ گرانيبه خاطر د نكهيكنه نه ا يزندگ ديآدم با اليخ يب. دادن يگفتنشون ادامه م فيبه اراج يشدن و ه يم پرروتر هيبق

 ؟يخور يم كميك تييتو با چا نميبب. دلشون باز شه  كميملت و شاد كنم؟ بذار  كميبعدشم بده من 

كرد  يبه دور و بر نگاه م. بود  دهيو ند ديتا شروع كالسش مونده بود، از صبح آن يساعت مين. زدن بود دانشگاه در حال قدم يتو محوطه  مهسا

 يليخ. ديكش يكوتاه غيمهسا از ترس ج. از پشت كمرش و گرفت يكي كدفعهي. ساعت با هم كالس داشتند نيا. كنه دايبتونه اون و پ ديشا

 : داد زد و گفت  تيبا عصبان. ديخودش د يو جلو ديبه پشت سرش نگاه كرد و صورت خندان آن. بود دهيترس

 .مردم از ترس وونهيد ـ

 و چرا؟  دهيكش غيج يك ننيتا دختر و پسر كه تو اون اطراف بودن با تعجب رو برگردوندن تا بب چند

 نيا. كنم تيده تو رو اذ يحال م يليسوما خ. عفت انجام دادم يمن اعمال مناف كنن ياالن ملت فكر م نييپا اريدوما صدات و ب. ـ اوال سالم ديآن

 .يش يناز م يليخ يترس يجور كه م

 .خودش هم به خنده افتاد ديلبخند گشاد آن دنيكم آروم تر شده بود، با د هيكه  مهسا

 .خونه  يشده؟ كبكت خروس م يخبر يشنگول يليـ چته خ مهسا

 .كار كنم يچ دميباالخره فهم. خونه يكبكم هم م. ـ بله خوشحالم ديآن

 ؟يكار كن يو چ يـ چ مهسا

 .رو  يـ كار عمل ديآن

 ؟ مينداشت يما كه كار عمل ؟يـ كدوم كار عمل مهسا

 .شه اديكه تجربه مون ز ميتو باغ كار كن ميگفت؛ كه بر شيپ يكه استاد هفته  يـ اَه خنگه همون ديآن

 .كه در حد حرف بود ـ اون  مهسا

 :گفت  جانيشد و با ه دايتو چشم هاش پ يبه ناگاه برق بعد
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 آره ؟ ،يكرد دايپسر پولدار پ هينكنه ... بال  نميبب ـ

حاال پاشم . بهش كردم ينگاه مين هي ديهم خواهش تقاضا كنه من شا يو التماس كنه و كل اديخودش ب ارويكارا؟ اگه  نيـ نه بابا خنگه من و ا ديآن

 با من دوست شو؟ ايب يتيبرت پ هيكه شب پيپسر پولدار خوشت يبرم بگردم دنبالش بگم ا

 ؟يذوقش و دار نقدريكه ا يديو فهم يپس چ. يـ بس كه خر مهسا

 .نيكجا برم دنبال زم دميـ فهم ديآن

 ـ مثال كجا؟ مهسا

 .شم  يـ پرستار م ديآن

 به هم داشتن؟ يچه ربط نايآخه ا. حالش خوب باشه دياصال مطمئن نبود كه آن. كرد يباز بهش نگاه م يبا دهن مهسا

 ؟يچرا مثل سكته زده ها شد هيـ چ ديآن

 خورده؟ ييامروز سرت به جا نميبب. نه اي يتو سالم نميكنم بب يـ دارم نگاه م مهسا

 ـ نه چه طور مگه ؟ ديآن

 داره؟ نيبه زم يچه ربط يآخه پرستار. خوام پرستار بشم يكردم م دايپ نيزم ؟يگ يبه من م هيچ ايور يدر نيـ آخه ا مهسا

 .كنم فيتا كامل برات تعر مكتين نيرو ا مينيبش ايب. گهيـ خوب داره د ديآن

 يمهسا رو رو. برد مكتيو با خودش به سمت ن دياشاره كرد و دست مهسا رو كش يخال مكتين نيتر كيبه دور و برش نگاه كرد و به نزد ديآن

 .دادن كرد حيشروع به توض جانيو كج كنارش نشست و بعد با ه زيخ مينشوند و خودش به صورت ن مكتين

 شه خطر داره ؟ يباغ، شب م ميشه بر ينم ميكه ما دختر يمگه تو نگفت نيـ بب ديآن

 . كرد دييبا سر حرف او را تا مهسا

من  ديبذار ديتونم برم بگم ببخش ياما من كه نم اده،يبزرگ ز يياليو ينه هاخو نجاهايا. شم يرم پرستار م يمن م گه،يد نهيـ خوب هم ديآن

 شه؟ يباغبونتون بشم، م

 : تازه كرد و ادامه داد  يمنتظر جواب مهسا باشه نفس نكهيا بدون

به . تونم به عنوان خدمتكار برم اونجا يخونه ها خدمتكار هم هست، اما من نم نيتو ا. دختر و قبول ندارن هي ياصال كار باغبون يعنيكه،  شهينم ـ

 معموالشهره كه  يبزرگ مال پولدارا يخونه ها نيا. كنن يكنم دو روزه اخراجم م يكنن منم تنبلم كار نم يكار م يبدبختا كل نيكه ا نيخاطر ا

كنن و  يتحملش نم ادياخالقه بچه هاش زكه بد  ييكنه و از اون جا يم يو غرغرو هم كه بزرگ خاندانه اون جا زندگ ريپ رمرديپ اي رزنيپ هي

دختر  هيمنم . كه خودشون و راحت كنن رنيگ يخوب براش م يپرستار جوون با حوصله  هيچون افت داره آدم پولدار بره خانه سالمندان، 

 ه؟يچه طوره، فكر خوب. رهيآدم پ نيشم پرستار ا يم. خوب و خانم و مهربونم

 .شد رهيطرف و اون طرف كرد و با دقت بهش خ نيو تو دست هاش گرفت و ا ديبعد سر آن. نگاهش كرد كمي مهسا

 .سرم و ول كن دردم اومد وونه؟يد يكن يكار م يـ چ ديآن

باغ خطر داره  يآخه خانم باهوش وقت ؟يتو دار هيچ يانوسيدق يها دهيا نيآخه ا. ينداشته باش يزيچ يشكستگ نميكنم بب يـ دارم نگاه م مهسا
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 .افته  يناجور م ياتفاقا نياز ا يكل يخون يمگه تو روزنامه نم. آخره خطره گهيخونه رفتن كه د نيا

 ميريآدم پ هي. خدم و حشم داشته باشن يبعدم كل. داشته باشه يباغ مانند اطيخونه كه ح هيدنبال  ميبگرد دياول با. ـ فكر اونجاشم كردم ديآن

. فقط دختر داشته باشن اياگه داره پسر كوچك داشته باشه  ايفرزند پسر نداشته باشه  ايخونه  نيبعدشم ا. كنم يباشه كه من ازش پرستار

 . ششونيرم پ يراحت شد م المونيبعد كه خ. نداشته باشن نهيشيخانواده سوء پ نيكه ا ميريگ يم ياستشهاد محل لشمقب

 يكار م يتو رو نپسندن، اگرم بپسندن دانشگاهت و چ ديبشه شا دايشه، اگرم پ ينم داياصال پ يطيشرا نيبا همچ يخونه ا نيهمچ هيـ اوال  مهسا

 ذاره دخترش بره پرستار بشه؟ يم انيك يمگه آقا ؟يكن يكار م يدرست بشه بابات و چ نميا ؟يكن

 : كه تو فكر بود گفت يمكث در حال يفكر كرد و بعد كم كمي ديآن

 فقط كمكم كن باشه؟ ،يشم مهسا نگو خل شد يم اليخيگرفتم ب اديكه  ييزايچ هيكنم  يچند وقت كار م هي. گم يبه بابام نم ـ

 .يـ تو خل شد مهسا

هم تو اون  يريكنن كه از قضا آدم پ دايبا مشخصات مورد نظر پ ييشده بودند تا جا جيبس ميو مهسا و درسا و الناز و مر ديبود كه آن يهفته ا چند

 .ار داشته باشهبه پرست ازيكنه و ن يخونه زندگ

 .ها تو اتاقشون دور هم جمع شده بودند  بچه

 : داد با ناله گفت  يكه پاهاش و تو دست گرفته بود و ماساژ م درسا

 .مينكرد داياما مورد مناسب پ ميگرد يم ميچهار هفته است دار م؟يادامه بد ديبا يآخه تا ك. هيچه كار سخت. مامان كه مردم يوا ـ

سازه كه شما  يتو مخصوص تو م ليخونه باب م هيكه خدا  يفكر كرد يخانم تو چ ديآن. راه نرفته بودم نقدريا ميوقت تو زندگ چيـ من كه ه الناز

 د؟يد يسفارش م يجور نيكه ا ديو مهندس ش ديريبگ ادياونجا و  ديبر

 : كرد  يبا انگشت هاش حساب م ميمر

 دايتوش پ يآخه مگه مغازه است كه همه چ. هم باشن يخوب ياشه، پسر نداشته باشن، آدماداشته ب ريخونه بزرگ باشه، باغ باشه، زن و مرد پ ـ

 بشه؟

باغشون  ايچند تا پسر بزرگ داشتن،  اي. ديلنگ يجاشون م هيهان؟ همه  ميكرد دايچند جا تا حاال پ. و با هم بخواد يتونه همه چ يـ آدم نم مهسا

و  ايب ديآن. ميديبر ياز كار و زندگ ميبه همه جا و همه كس سپرد. تونم ينم گهيمن كه د. كردن ينم فيتعر يازشون درست و حساب ايباغ نبود، 

 . مونيدنبال زندگ ميشو بر اليخيب

 : باال انداخت و گفت  ييابرو ديآن

به خاطر من  يمه تون ممنونم كلمن از ه. نيادامه ند گهيد دياگه شما خسته شد. شه دايگردم تا پ ياونقدر م. ستمين ايمن كوتاه ب. شه ينه نم ـ

 .يمرس. نيديزحمت كش

 

*** 

 

 :  دياز مهسا پرس ميمر. ها تو اتاق نشسته بودن بچه
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 .ستين داشيكجاست؟ چند وقته اصال پ ديآن نيمهسا ا ـ

 كنه؟ يكار م يمعلومه داره چ. نه تو خوابگاه نه تو دانتشگاه. نمشيب يـ آره من اصال نم درسا

 : و گفت  ديكش يو افسوس آه يبا ناراحت مهسا

 هيبه  نقدريآخه آدم عاقل ا. بشه وونهيمن نگرانشم نكنه د. گرده، صبح تا شب مشغوله يهنوزم دنبال كار م. دختره پاك زده به كله اش نيا ـ

 ده؟ يم ريگ زيچ

 .ديبار ياز چهره اش م جانيه. گشت انيدر نما يدر آستانه  ديدر اتاق با شدت باز شد و آن نيح نيهم در

 ؟يتا ما رو سكته بد يايب يجور نيا ديبا شهيهم ؟يدر بزن يستيتو اتاق؟ بلد ن يايب يچه جور ينگرفت اديتو هنوز  وونهيـ د الناز

 : گفت  يشاد بود، با لبخند گل و گشاد يليكه خ ديآن

 .كه بتونم آداب دان باشم ستمين يكارا رو بلدم بودم االن تو حال نيبعدشم اگه ا. ستميحرص نخور الناز جون من آدم بشو ن ـ

 : بلند گفت  يو با صدا ديبه هوا پر يو با شاد ديدست هاش و با تمام قدرت به هم كوب بعد

 .تونم  يگفتم م ديديد. كردم داشيباالخره پ. كردم داشيپ ـ

 ؟يكرد دايو پ يچ. نميـ درست حرف بزن بب مهسا

 .كردم داشيـ خونه باغ، پرستار، كار، پ ديآن

 ؟يباز توهم زد اي يكرد دايپ يجد... ـ نه ميمر

 .كردم  دايـ نه واقعا پ ديآن

 .و آورد نشوند  ديرفت و دستش و گرفت و با خودش كش ديبه طرف آن درسا

 .باشآروم  كمي. يفتيپس ب جانيكن االنه كه از ه فيبعد تعر نيبش نجايا ايـ خوب حاال ب درسا

 ؟يچرا به نفس نفس افتاد ،يحرف بزن يآب و بخور تا بتون وانيل نيا ايـ ب الناز

 . دميـ از ذوقم كل راه و دو ديآن

 روز انداخته ؟ نيشده كه تو رو به ا يـ حاال بگو چ ميمر

هستم، اونم امروز اومد بهم گفت كه  يخونه ا نيهمچ هيمن بهش گفته بودم كه دنبال . كالسه كيبا الناز تو  ادتونه؟ي ونيـ كتا ديآن

 يپرستار عوض م ونيهفته در م هيو هر  ادي يكنه با پرستاراشم كنار نم يم يتوش زندگ يريخانم پ هيشناسه كه  يجا رو م هيخدمتكارشون 

و از  تنياكالس و با شخصب يليگن خ يم يعنيكنن،  يم فيازشونم خوب تعر. باغم دارن هيبزرگه  يليخونه شونم خ. رهيهم سختگ يليخ. كنه

 .جوره واسه من يكه همه چ نيخالصه ا. معروفا ياون خانواده ها

 . و داره يكيكس و كار باشه؟ حتما  يشه ب يهمه پول و دم و دستگاه مگه م نيبا ا يآدم نيهمچ هيـ  مهسا

كنن و  يم يبچه هاش همه شون سال هاست كه تو خارج از كشور زندگ. ستنين نجايا يكس و كارم داره منته. كس و كاره يـ منم نگفتم ب ديآن

 ضيمر ياما از وقت ششونيرفت پ يبار م هيحالش بهتر بود هر چند وقت  يخانم هم تا وقت نيا. زنن يبه مادرشون م يسر هيتابستونا  يگاه گدار

 . شده نيره و خونه نش ينم گهيدشده 
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 ؟يبر يخوا يم يـ حاال ك درسا

 .رم صحبت كنم يـ فردا م ديآن

 . شدن ادهيتوقف كرد و دو دختر جوون از اون پ يدر بزرگ آهن يجلو يتاكس

است كه منم باهات اومدم؟  عيضا يكن يفكر نم ديآن. ستين دايتهش اصال پ. تا كجاست واراشيد نيبب. چه بزرگه يخونه است؟ وا نيـ ا مهسا

 ؟يبا خودت آورد هيسرخر ك نيگن ا ينم

 كار كنم؟ يو ناجور بودن من چ مياومد. شناسمشون ياما من كه نم نيمطمئن يآدما نايگفته ا يـ درسته كه كت ديآن

 تونم بكنم؟ يكار م يـ اگه ناجور بودن من چ مهسا

 . هيكيدو تا آدم بهتر از . ـ تو رو آوردم كه تنها نباشم ديآن

 ؟ يچ يـ برا مهسا

 : داد گفت  يزنگ را فشار م يكه دكمه  يبه لب آورد و در حال يطانيش يتمام لبخند يبا بدجنس ديآن

 .تو رو بندازم جلو و خودم در برم ارنيسرم ب يياگه خواستن بال نكهيا يبرا ـ

 : بود گفت  دهيترس يكه حساب مهسا

 بندازم؟خودم و تو خطر  امياصال به من چه كه ب. رم خوابگاه يمن دارم م. امي يمن اصال نم ،يمعرفت يب يليخ ـ

 : و گفت  ديدستش و كش ديكه اومده برگرده، كه آن يو بر گردوند تا از راه روش

 .دن  ينشونش م لمايخونه ها كه تو ف نياز ا. قشنگ باشه ديبا ؟يبه داخل خونه بنداز ينگاه هي يخوا ينم ياومد نجايحاال كه تا ا ـ

 :  ديپرس يلحظه خانم نيتو هم. ستاديشده بود، مردد ا كيتحر شيكه حس كنجكاو مهسا

  د؟يكار دار يبله چ ـ

 : و گفت  ستاديا يريتصو فونيآ يجلو ديآن

 .تا با خانم صحبت كنم اميساعت ب نيبهم گفتن ا. من پرستارم. سالم خانم ـ

 .داخل دييـ بله بفرما خانم

 . كردن يمبهوت به خانه نگاه م يا افهيبا ق. كردن و وارد شدن يبه داخل باغ نگاه يو كنجكاو يدو دختر با نگران. باز شد يآهن در

 : و گفت  ديكش يسوت بلند ديآن

 .هيباغ درست و حساب هيرو،  نجايدهه ا ـ

 .ما بزرگتره يچقدر بزرگه از كل محله  نجايـ ا مهسا

 .پارس سگ ها آنها را از جا پروند  يبه اطراف بودن كه صدا دنيمشغول سرك كش دخترها

 .آرزو داشتم يمن كل نجا؟يا يخدا خفه ات كنه من و چرا كشوند ديآن. پاره مون كنن كهيت ناياالنه كه ا ميخدا مرد يـ وا مهسا

 .ندارن تيسگا كار يديكه ترس يو نشون ند ياگه آروم باش. بذار حواسم و جمع كنم. نميـ اَه ساكت باش بب ديآن

 ديو خودش و پشت آن ديكش يغيرو نداشت از ترس ج يكس دنيمهسا كه اصال انتظار د. ظاهر شد درخت ها ياز البه ال يرمرديپ نيح نيهم در
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 .پنهان كرد

 .خواد بخوردت يمطمئنا نم ؟يديچرا ترس نيكه آدمه از ا نيخانم ا غويج غيـ مهسا چته ج ديآن

 : رفت و با لبخند سالم كرد  رمرديبه سمت پ ديآن

 د؟يكن يكار م نجايوقته كه ا يليشما خ. خوام پرستار بشم ياگه بشه م نم،يكه خانم و بب نجايمن اومدم ا. ديسالم خسته نباش ـ

 : مرد با لبخند گفت  ريپ

 ؟يپرستار خانم بش يخوا يدخترم واقعا م. كردم يمرحوم كار م يواسه خانم و آقا اديم ادمي يبله من از وقت. يبه سالمت. سالم دخترم ـ

 .كرد  دييبا سر حرفش و تا ديآن

قبل تو ... خانم  يطفل. ده يم ريگ يبه همه چ. عوض شده يليشده اخالقش خ ضيمر ياما از وقت هيخانم زن خوب. ـ خدا صبرت بده دخترم رمرديپ

خالص  تيوضع نيخانم و از ا يباشه و بتون شتريتو صبرت ب ديبرو دخترم شا. خانم و تحمل كنن ادياومدن اما نتونستن ز ياديز يهم پرستارا

 .خدا به همرات. يكن

 . يـ مرس ديآن

 . دنيرس يراه سنگفرش را گرفت تا به عمارت بزرگ يتكان داد و ادامه  رمرديپ يبرا يخداحافظ يبه نشانه  يدست و

 : بود از خودش جدا كرد و گفت  دهيدست مهسا رو كه به بازوش چسب ديآن

 ؟يديچرا مثل كنه به من چسب. خانم دستم شكست ـ

ترسم اگه دستت و ول  يمن م. ندازه يم لمايتو ف يميقد يقلعه ها نيا اديبزرگه آدم و  يليخ نجايا ؟يبمون نجايا يخوا يتو واقعا م ديـ آن مهسا

 .نجايكنم گم شم ا

 .تا همه ازت حساب ببرن يمقتدر راه بر يليخ ديبا. يديكه ترس ينشون بد دينبا وونهيـ د ديآن

 .ساله جلو اومد و سالم كرد يحدودا س يزن

 د؟يهست ديـ سالم شما آن زن

 شما ؟ دم،يبله من آن. ـ سالم ديآن

لطفا . هستم يمن فخر يراست. كردم يمنم شما رو به خانم معرف. خانم سفارشتون و به من كردن ونيكتا. ـ من معرف شما به خانم هستم زن

 .ديايدنبال من ب

به در زد و  يفخر. ستادنيدر سوم ا يو جلو دنيچيكه سمت چپ بود، پ ييتو راهرو. به راه افتادند يخربه دنبال ف يحرف چيها بدون ه دختر

در ته اتاق  يكار زيم. يبزرگ و سراسر يبزرگ با پنجره ها ياتاق. اتاق كاره نجايداد كه ا ياتاق نشان م يمنظره . پس از كسب اجازه وارد شد

شد كه  يم دهيد يبزرگ يصندل زيدر پشت م. آن جاست نيمراجع يداد برا يبودند كه نشان م دهيچ ييمبل ها ز،يبه فاصله از م. شد يم دهيد

 .نبود صيقابل تشخ ديتاب يبه اتاق م زيپشت م يكه از پنجره ها ياون شخص به خاطر نور يروش نشسته بود، اما چهره  يكس

 : سرد و رسا گفت  ييصدا

 .جلو تر ديايب ـ
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 .ستاديچند قدم جلو رفت و ا يفخر

 . و كردم فشونيهستن كه تعر يپرستار شونيـ خانم ا يفخر

 .يبر يتون يتو م يفخر يـ مرس خانم

 .كرد و از در خارج شد يكوتاه ميتعظ يفخر

 .دينيبش ديتون يم. جلو ديايـ ب خانم

 .نشستن دنيكه رس يمبل نيآروم جلو رفتند و به اول يليخ دخترها

 .نمتونيخوام خوب بب يم كترينزد ديايـ اونجا نه، ب خانم

 : مهسا نجوا كنان گفت . ننيبنش زيم كيمبل نزد هي ياز جا بلند شدن تا برن رو دخترها

بپره رومون ما رو قورت بده  هويزنه نكنه،  يحرف م يشنل قرمز ينداشته باشه، مثل گرگ قصه  يزيچ يپوزه ا. آدم باشه نينگاه كن بب ديآن ـ

 ؟

 .شه يشنوه سه م يآروم االن م سيـ ه ديآن

 ؟ ديگ يبهم م ديدار يـ شما چ خانم

و كه  يشخص يشه بتونه چهره  يكه از در وارد م يده كه كس ياجازه نم اديكه از پنجره ها م يو نور نجايا يفقط فضا. خانم ستين يزيـ چ ديآن

 .نهينشسته رو بب زيپشت م

 : تكان داد و گفت  يسر مخان

 ؟ ديجا كار كن نيا ديخوا يخب خانم ها شما هر دو م. ادياز پشتش م ياديكه نور ز هيطور زيم ياما جا هياتاق پر نور نجايدرسته، ا ـ

 .دوسته منه شونيا. خوام كار كنم يـ نه خانم فقط من م ديآن

 : باال انداخت و گفت  ييابرو خانم

 با شما اومدن ؟ شونيو چرا ا ـ

 : گفت  ديآروم در گوش آن مهسا

 .كنه  يشه طلسمم م يم ياالن عصبان. اميگفتم من ن ديآن يريبم ياله ـ

 : هم آروم و زمزمه وار گفت  ديآن

 .ساكت شو تو  قهيدق هي ـ

 يفقط از رو يجور نيتونه هم يآدم نم اما خوب دم،يشن اديرو ز نجايشما و ا فيراستش من تعر. تا تنها نباشم اديـ من ازش خواستم ب ديآن

االنم صفحه . ديكن يرو حرفش حساب نم نشيو تا نشناس ديكن ياعتماد نم يكه شما به هر كس يهمون جور. كنه نانياطم يبه كس گرانيد فيتعر

 .ميكه محتاط باش ديبه ما حق بد كمي. و ترسناك يباور نكردن يحوادث روزنامه ها پر شده از اتفاق ها ي

 يكل فيتعر. ديشد د يزن و م يفاصله چهره  نياز ا. شد رهيگاه بدنش قرار داد و با دقت به دو دختر خ هيخم شد و دستش و تك زيرو م خانم

 ثاربوده باشه، چرا كه هنوز آ بايز اريبس يتو جوون ديآنها قرار داره با يكه روبه رو يبود كه زن نيبست ا ينقش م نندهيكه تو نگاه اول تو ذهن ب
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 .آن نكاسته بود يتو چهره اش كامال مشهود بود و گذر زمان از جاذبه  ييبايز

 انميحساسم و انتظار دارم اطراف يليدرسته؟ من خ ستميكه من خوش اخالق ن يديمطمئنا شن ؟يكار كن نجايا يخوا يچرا م نميـ خوب بگو بب خانم

 .من باشه ليخوام و انجام بده و مطابق م يكه من ازش م ييشه كه بتونه كارا يم دايپ يكمتر كس. منظم و مرتب و كامل باشن يليخ

آدم  ديبه من بگ ديتون ياما شما م ستم،يكامل هم ن ستم،يمرتب ن يليخوام دروغ بگم، من خ ينم. دارم ازيكار ن نياومدم چون به ا نجايـ من ا ديآن

 يكه شما م يكنم كه همون جور يو م ميسع يبا تمام وجود همه  ديفرصت بد هيبه من دم كه اگه  يمن سر به هوام اما بهتون قول م ه؟يكامل ك

 .انجام بدم يحاضرم هر كار ديكار و بهم بد نيا نكهيا يبرا. رفتار كنم ديخوا

 .انداخت يخودش م يجوون اديبرق نگاه دختر اون و به . ديو د يكرد و تو اون جسارت انجام هر كار ينگاه ديمصمم آن ي افهيبه ق خانم

 يحقوق خوب. ستميبا گذشت ن اديكه من ز يبدون ديفرصت بهت بدم اما با هيخواد  يدلم م. يدار ياديو جسارت ز يهست يـ تو دختر جالب خانم

 ؟يموافق. يش يم هيتنب يانجام بد يدم اما اگه كار اشتباه يبهت م

 »؟  يگ يم يخوب حاال چ« اشاره كرد كه  ديبا چشم به آن. بود انينما رزنيدر نگاه پ طنتيش برق

 ...چند ساعت در هفته سر كالس باشم و  ديمن دانشجو هستم و با. يزيچ هيـ من موافقم، فقط  ديآن

  م؟يكار كن يحاال چ... آه . باشه شميخوام كه شب و روز پ يپرستار تمام وقت م هيچون من  هيمشكل بزرگ نيـ آه ا خانم

 : گفت  بايز يدخترك انداخت و با لبخند يبه چهره  ينگاه خانم

رفتن، اما  يآوردن و م يهفته هم دووم نم هي يقبل يپرستارا. ستمين يجور نيمن معموال ا. مهربون و سخاوتمندم نقدريدونم چرا امروز ا ينم ـ

. سيساعت كالس هات و برام بنو. كرد يكار هيبشه  ديخوب شا. نبودن زهيكدوم مثل تو صادق و با انگ چيانكار كرد كه ه نميشه ا يخوب نم

 .يخونه رفتار كن نيو مطابق قانون ا يمن باش اريتماما در اخت ديبا گهياما در ساعات د ،يسر كالس هات بر يتون ينداره م يلاشكا

 : خوشحال شده بود گفت  يليكه خ ديآن

 تونم بپرسم؟ يم گهيد زيچ هي... فقط . ديشانس و به من داد نيازتون متشكرم كه ا يليممنون خانم خ ـ

 .با سر جواب مثبت داد خانم

فهمم  يخوب من نم... و  ديداشته باش يمشكل خاص ادي يسر حاله و به نظر نم يليپرسم اما شما ظاهرتون خ يسوال و م نيكه ا ديـ ببخش ديآن

 د؟يبه پرستار دار يازيشما چه ن

 :انداخت و گفت  ديهمراه با لبخند به آن ينگاه خانم

دارم اما من هنوز  ازيپرستار ن ميضيكنن به خاطر مر يهمه فكر م. بود دهيسوال و نپرس نيكس ا چيه. يهست يقيكه دختر دق داستيپ نيآفر ـ

 . قادرم تمام كارهام و خودم انجام بدم

 : ادامه داد  يپس از مكث كوتاه خانم

 يبچه هام رفتن من حساب ياز وقت. خونه كنارم باشه نيكه تو ا يهمدم دارم، كس هيبه  ازيكه من ن نهيگردم ا يكه من دنبال پرستار م ياصل ليدل ـ

 گهيد يو خسته كننده شده، زندگ كنواختيخونه برام  نيا. و ندارم يكس گهياونم تنهام گذاشت د يتنها شدم، اما اون موقع شوهرم بود، اما وقت

پزشكم دنبال پرستار  ي هيمن به توص. شم يم يديشد يبره دچاره افسردگ شيپ يجور نياگه ا. كنه يشادم نم يزيچ چينداره ه انيجر نجايا
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 نكردن و بلد بود يكه م يها رو اخراج كردم؟ اونا تنها كار يخوام و چرا قبل يچرا پرستار م يديحاال فهم. من و عوض كنه يبودم تا حال و هوا

 .بخورم يومق يبود كه داروهام و سر وقت بدن و مواظب باشن مرتب غذا نيا

 تونم كارم و شروع كنم خانم ؟ يم يمن از ك. دييخوا يباشم كه شما م يزيكنم كه همون چ يو م ميمن تمام سع. ـ بله خانم متوجه ام ديآن

 . صورتم بود يروز برازنده  كياما  ادي يبه چهرم نم گهياسم د نيـ من اسمم طراوته؛ اگر چه ا خانم

 .غرق شد شيبه دور دست ها كرد و تو خاطرات جوون ينگاه خانم

 . باتونهيصورت ز ياسم هنوزم برازنده  نيـ ا ديآن

 .خدانگهدار. نمتيب يفردا م ياالنم مرخص. اريب لتميفقط وسا ،يكارت و از فردا شروع كن يتون يتو م. فتيـ ممنونم از تعر تراوت

 .نجا رو ترك كردناو ياز جاشون بلند شدند و پس از خداحافظ دخترها

. رونياز خونه پرت كنن ب يمن كه هر لحظه منتظر بودم كه ما رو با اردنگ. يگفت يبود كه م يچ زايچ نيمعلومه چته ؟ ا چيتو ه وونهيـ د مهسا

 يحاال م يكرد دايرو پ نجايتا ا يگشت ميماه و ن هي ؟يكرد چ يحرفات قبولت نم نياگه به خاطر ا ؟يتو راستگو شد يريو يريه نيحاال وسط ا

 ؟يمثل آب خوردن از دستش بد يواستخ

 يكرد بهم كار نم ياگه بهم اعتماد نم. گفتم يبدست آوردنش دروغ م يبرا ديكردم، اما نبا دايرو پ نجايتا ا دميزحمت كش يليـ درسته كه خ ديآن

 .داد خانم

 .ميگرفت يعوض يا رهيزنج يقاتال نيفكر كرد ما اون و با ازنِ  ؟يبود در مورد صفحه حوادث گفت يچ زايچ نيا. ـ آره جون خودت مهسا

تازه جلو خانمِ . كنه يجادوگره و طلسمت م يگفت يو م يبود دهياز ترس مثل كنه بهم چسب يگ يم يخودت و چ. نزدم  يـ من كه حرف بد ديآن

كنن دو تا خل و  يفكر م نايخندم بعد ا يتو رو خانم م رهيگ يمن خنده ام م يگ ينم. زنه يحرف م يگه مثل گرگ شنل قرمز يگرده م يبر م

 شون؟ خونهچل اومدن 

 . شدم  يرفتم زنش م يجذابم داشت من م پيپسر خوشت هيكاش  يا. داشت يعجب خونه ا شييـ اما خدا مهسا

 .داره ها افهيكن ق ارويبه اون  بچه هاش ازدواج كردن اما نگاه ياز طراوت كه گذشت چون همه . يـ خاك برسرت همه اش به فكر شوهر ديآن

 هيجذاب كنار  يا افهيكار كرده اند و ق يبود بدنساز دايكه پ يكليدو پسر با قد بلند و ه. دياشاره كرده بود كش ديكه آن ينگاهش و به سمت مهسا

 .و مشغول صحبت بودند ستادهيا نيماش

 .نهيب يتوپ و م يچشمات موردا شهيتو هم. پنيچه خوشت... لباساشون و. هستن ييها كهيعجب ت يگ يرو، راست م نايا يـ وا مهسا

 .داره ييرو چه چشما هيـ آره اون چشم و ابرو مشك ديآن

 .نگاه به اون بوره بنداز چقدر موهاش خوشگله هيبابا . يهست يـ تو هم كه كف چشم و ابرو مشك مهسا

 .ستيـ آره اونم بدك ن ديآن

 نشياما تو ا يزيكنم ه يفكر م ييجورا هي ؟يد يپا نم ياما به كس ينيب يو همه رو م زهيت نقدهيكه تو چشمات ا استيـ دختر چه جور مهسا

 ؟يد ينم يذاره تو اوك يم شيپا پ يكي يموندم كه چرا وقت

 اد،ي يخوشم م نميب يكه م يپيتونن چشم چرون باشن؟ من خودم به شخصه از هر پسر خوشت يگفته كه فقط پسرا و مردا م يك زميـ عز ديآن
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 ازدواج كنم؟ ايبرم با هر ده تاشون دوست بشم  ديحاال با. اديشون خوشم ب افهيو ق پيكه از ت نميساعت من ده تا پسر بب هيحاال ممكنه تو 

 ؟يش يدوست نم شونيكيگم چرا الاقل با  يـ من كه نگفتم با هر ده تا دوست شو، م مهسا

داره شعور نداره، شعور  تينداره، ترب تيداره اخالق نداره، اخالق داره ترب افهيق يكي. ستين افهيكه ق يهمه چ. داره ها بيـ تو هم مخت ع ديآن

 . شتريبهشون توجه كنه نه ب دنيكه بهتره آدم فقط در حد د نهيا. ده يبهت نم يداره اما حس خوب

 .شه يو نشناخته كه نم دهيند. يازدواج كن ديبا يروز هي؟ تو كه  يجور نيآخه ا يشه، تا ك يكه نم نيـ ا مهسا

بعدشم تو . مفت گرونه شِيدنبال آدم زندگ ابونيكه تو خ يكس. نشه بهتره دايبشه همون پ دايپ ابونيكه تو خ يآدم. گم يو م نيـ منم هم ديآن

 .كنم يغلطا نم نيازدواج كن من كه از ا

 ومده؟يخوشت ن يتو تا حاال از كس يعني ديآن ؟يچ يعنيـ  مهسا

 .ادي يخوشم م يبرادران گرام ي؟ من بال استثنا از همه  ومدهيخوشم ن يگفتم از كس يـ من ك ديآن

پسرا مثل  يبا همه . اما فقط در حد دانشگاست ،يدرسته كه با همه خوب. يذار يمحل نم يكه تو دانشگاه به كس دميـ لوس نشو من د مهسا

 . يكن يدور و برت رفتار م يدخترا

كنه،  يم يمن برداشت بد ياز خوب ايرفتارم و نداره  نيا تيظرف يكي نميبا همه خوبم اما اگه بب. نميب يدختر و پسر نم نيب يـ چون من فرق ديآن

 يمرد چيبا ه شيشم كه تو زندگ يدختر آدم نمون م هيمثل . كنم كه اون انتظار داره يو م يو همون رفتار رميگ يم دهياون طرف و ناد گهيد

 .و جمع كنم لميوسا ديخوابگاه با ميزودتر بر ايب. كرد يسر خر زندگ يشه ب يم يجور نيا. كنم يبهش نم يحرف نزده و توجه

 كار كنه؟ يكس يدخترش تو خونه  اديكنم خوشش ب يفكر نم ؟يكن يكار م يبابات و چ ديـ آن مهسا

 : فكر كرد و گفت  يكم ديآن

 .بابا ميبر ايب ،يانگار قراره من برم كلفت يزن يحرف م يبعدم طور. گم يبهش نم يزيبابا فعال چ اليخ يب ـ

 

**** 

 يخانم احتشام و برا يرفتن به خونه  يو مهسا با آب و تاب ماجرا ديشكستن و آن يتو خوابگاه دور تا دور هم نشسته بودن و تخمه م دخترها

 : شكست گفت يتند تند تخمه م جانيبود و از استرس و ه ديآن يها فيتو جو تعر يالناز كه حساب. كردن يم فياون ها تعر

 ؟يعمل كن ديخر حتما با يداد تو يشنهاديپ هيگم نرو حاال استاد  يمن م ديآن يوا ـ

 تشيحاال كه موقع. رهيگ ينم اديكار  يچكيگوش نده ه دياسات يها هيبه حرف ها و توص يچكياگه قرار باشه ه. عمل كنم ديـ معلومه كه با ديآن

مال  هيكار عمل يهر چ. گهيد ميكن ينم شرفتيما دخترا كه پ ميكن يكارا رو م نيهم. دم يعمرا از دستش نم رميبگ ادي يجور شده كارام و عمل

و  يسر جراح. تونه بره باال ساختمون و با عمله بنا بحث كنه يگن زن جماعت كه نم يم ونيشه آقا يو ساختمون م يحرف معمار. ونهيقاآ

 ليباغچه ب هيگن زن ها از پس  يشه م يو باغ م يكار كشاورز. شكم ملت و سفره كنن ادي يگن زنا دل نازكن دلشون نم يشه م يم يپزشك

كه رو سرمون هوار  ميد يم ونياجازه رو به آقا نيكه ا ميما خانم ها هست نيباغات؟ هم يبدن برا يخوان نظر كارشناس يم االح اني يزدن بر نم

 نيا امي يكه كوتاه نم يكيمن . ميستيداده كه ماها كار بلد ن ونيباور و به آقا نيخانم هاست كه ا يباز شيتيت نيهم. رنيبگ يشن و ازمون كول
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 .ننيبب زيو بعد پزش و به خودم بدن و من و ر ارنيام و از چنگم در ب تهمردا كار و رش

 ؟يفكر كرد يتو به همه چ نميـ بب درسا

 .ـ آره ديآن

 ؟يكن كاريچ يخوا يبا خوابگاه م يفكر كرد نميـ به ا ميمر

 يچقدر عصبان يخوابگاه خصوص ميبر ديو با مياز خوابگاه دانشگاه استفاده كن ميتون ياول ترم كه بهمون گفتن نم. كنم يـ معلومه ولش م ديآن

 .شدم و حرص خوردم

 .يشدن تو دانشگاه بود داريو به محض ب يقبل كالسا بخواب قهيتا ده دق يتونست يـ بله چون تو اون خوابگاه م مهسا

 .ندارم يرو ادهيپ يـ خوب من تنبلم حوصله  ديآن

 .كوچه با دانشگاه راهه هيداره؟ همه اش  يرو ادهيپ يليخوابگاه خ نيـ نه كه ا مهسا

 يجلوم و نم ياگه بخوام االن از خوابگاه برم كس هيكه چون خصوص نهيا نجايا يخوب. ميبش داريزود ب ديدر هر حال با ابونيخ هي ايكوچه  هي دـيآن

 .دارمن ازيمنم كه االن به اون پول ن. مونه يدستشون م گهيهم كه دادم تا دو ماه د يا عهيود. ماه و كامل بدم نيا ياجاره  ديفقط با ره،يگ

 د؟ياگه فهم ؟يگ يم يبعدن به بابات چ ديـ آن درسا

 : رو تختش گفت ديپر يو م شد يهمون جور كه از جاش بلند م ديآن

 . كنم يفكر بعدا و بعدا كه اومد م ـ

 

**** 

 .شه ها يم رتيشو د داريب ديآن... ديآن ـ

 .نميب يخواب خوب م هيـ ولم كن مهسا بذار بخوابم دارم  ديآن

 .شد ريد يپاش ديشه با يـ نم مهسا

كردن اون داشت با تمام توان  داريتو ب يمهسا رو نشنوه، اما مهسا كه سماجت خاص يگوش هاش گذاشت كه صدا يزد و بالشت و رو يغلت ديآن

 : زد  اديپرت كرد و فر يو به گوشه ا ديبالشت و از سرش كش

 ؟يانضباط يتنبل و ب ياز االن نشون بد يخوا يروز كارت، م نيپاشو امروز اول ديآن ـ

 : تخت نشست  يو رو ديمثل جت از جا پر ديآن

 ؟ينكرد دارميچرا زود تر ب. راهه مياونا دو ساعت و ن يتا خونه  نجايخدا جون از ا. نبود ادميشد اصال  رميساعت چنده؟ د يوا ـ

 : به كمر زد و گفت  يدست مهسا

نكردم؟ زود  دارتيچرا زودتر ب يگ يم يشد داريتازه به زور ب. كنم يسركار حنجرم و دارم پاره م يداريساعت كه واسه ب هي. به خانم طلبكارن ـ

 .كنم يو آماده م لتيباش حاضر شو من وسا

 . هم جمع و مرتب كنار در به منتظرش بودن لشيآماده شد و به لطف مهسا وسا قهيظرف ده دق ديآن

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨ 

  .فعال خداحافظ. بوس بوس. ميليهفته تعط نيچه خوبه ا. نمتيب يسر كالسا م گهيد يمهسا جون دستت درد نكنه هفته  يـ مرس ديآن

 رمرديجلو تر پ يكم. وارد باغ شد ديآن. باز شد يپرسش چيدر بدون ه. زنگ در و فشرد. منزل احتشام بود يدر آهن يجلو ديساعت بعد آن دو

 .جلو رفت و سالم كرد. ديو د يروزيد

 .هستم، اومدم كه از امروز پرستار خانم احتشام باشم ديمن آن. ديخسته نباش د؟يـ سالم عمو جون خوب ديآن

 . يايبا خانم كنار ب يبتون دوارميام ،يخوشحالم كه كار و گرفت. سالم عمو جون منم جوادم كيـ عل رمرديپ

 .ماه بود يليكه خ روزيد يعني. ماهه يليـ خانم كه خ ديآن

 .ادوگراست گفتن خانم مثل ج يم يقبل يپرستارا. جواد ـ خدا رو شكر عمو

 :  رهيخنده اش و بگ يكرد جلو يبه زور سع. حرف مهسا افتاد ادي ديآن

 .اومدم فعال ريد يليبرم خ گهيعمو جواد من د. حرف و گناه داره نيا دينزن ـ

 .جواد ـ خدا به همرات دخترم عمو

 : خانم جلو اومد و گفت  ياز در كه وارد شد فخر. دييراه و تا ساختمان دو ي هيبق ديآن

 .وقته كه منتظرتونه  يليخانم خ. ديكرد ريخانم د ديآن ـ

 ـ االن كجان ؟ ديآن

 .ببرمتون خدمتشون ديديـ تو اتاقشون، گفتن تا رس يفخر

 .ميـ باشه بر ديآن

 . راه افتاد يدنبال فخر ديآن

 كنن ؟ يم يزندگ نييپا يـ خانم طبقه  ديآن

 .نييپا يكه پا درد گرفتن اومدن طبقه  يباال ساكن بودن، اما از وقت ياز اتاق ها يكيو قبال ت شونيـ بله ا يفخر

 .اون ور خونه يور بر نيكشه تا از ا يساعت طول م هيچقدرم راهرو و اتاق داره، . شه يبزرگه آدم توش گم م يليخونه خ نيـ ا ديآن

 : لبخند زنان گفت  يفخر

 .اتاق خانمه نجاميا دييبفرما. ميگرفت اديو بم خونه رو  رياما كم كم ز ميحس و داشت نيما همه اولش هم. خانم ديآن ديكن يعادت م ـ

 .هم به دنبال او ديآن. را نشان داد و بعد از زدن چند ضربه به در و كسب اجازه وارد شد يدر اتاق يفخر

 .آوردن فيخانم تشر ديـ خانم، آن يفخر

 .كنم يكارت داشتم صدات م. يبر يتون يتو م يفخر يـ مرس خانم

 .ريـ سالم خانم صبحتون بخ ديآن

 .شه گفت صبحه ينم گهياست د 11االن ساعت  ريـ ظهرت بخ خانم

 : گفت  يانداخت و با شرمسار ريبه ز يسر ديآن

از امروز .  رميگ يرو نم 8ساعت  يوقت كالسا چيهم ه نيشدن ندارم واسه هم داريآخه من عادت به زود ب. خانم اصال حواسم نبود ديببخش ـ
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 .كنم كه درست شم يم يسع

 .ديخند يبلند يبا صدا خانم

اخراجت  يممكنه به خاطر تنبل ياول به من بگ نيو هم نياگه ا يفكر نكرد. يگ يم عيبه ذهنت اومد سر يهر چ ،يهست يـ تو دختر رك خانم

 كنم؟

 : لب با خود گفت  ريز ديآن

 ؟ياخراج بشم چ قهيحاال اگه تو كمتر از ده دق رون،ينپره از توش ب يهمه چ يتا زرت ريچقدر مهسا گفت جلو زبونت و بگ. خنگ يدختره  يا ـ

 . پرستار بودم قهيده دق ،يدرخشان يكار يچه سابقه 

 .بخشمت يبار م نيكنم ا ينترس اخراجت نم. يگفت يچ دميـ من شن خانم

 .كه دهانش باز مانده بود از تعجب، قدرت حرف زدن نداشت ديآن

 . نگو يزيچ يزبون ريز گهيهم روش اثر نذاشته، پس د يريدارم كه پ يزيت يليخ يباشه كه من گوشا ادتيو  نيـ ا خانم

 .يمرخص. شه يسرو م كيناهار ساعت . نمتيب يناهار م ياتاقت و نشونت بده، برا يبرو تا فخر فعال

 .تكان داد و از اتاق خارج شد يسر ديآن

 . از اونم رتريبابا من پ. چهارده ساله رو از پشت بسته يهم دست دخترا ياز خوشگل زه،يگوشاش كه ت ه؟يشدن ريچه جور پ نيـ آخه ا ديآن

 .كرد شيو صدا ديرا د يفخر يسالن اصل در

 .شم يو جابه جا كنم؟ ممنون م لميتا وسا ديشه لطفا اتاق من و نشونم بد يم ديخانم ببخش يـ فخر ديآن

 .ديايـ بله خانم دنبال من ب يفخر

بزرگ  يتخت دو نفره  كي. كامل و حمام و توالت ليبود با وسا ياتاق بزرگ. را باز كرد يو در اتاق ديچيبه سمت چپ پ. از پله ها باال رفت يفخر

 .ونيزيكوچك و تلو يكتابخانه  كيتوالت و  زيو م يدر وسط اتاق قرار داشت به همراه پا تخت

 اد؟ي ياتاق م نيهم تو ا يا گهياز من كسِ د ريخانم چرا تختش دو نفرست؟ مگه غ يـ فخر ديآن

 .تختا راحت ترن نيخانم معتقدن كه ا. دو نفره داره ياتاقاش تختا يخونه همه  نيـ نه خانم، ا يفخر

 : لب گفت  ريجنباند و ز يسر ديآن

ما هم بزرگه  يخونه . بچه ها كه مجبورن تو خوابگاه بمونن يطفلك. كنه يسكته م نهياتاق و بب نياگه مهسا ا. شه يشكوك مآدم م ،يديچه عقا ـ

 .هيعيطب ريغ گهيد نجاياما ا

 ناهار صداتون كنم؟ يـ خانم برا يفخر

 كجاست؟ ديفقط بگ اميـ نه خودم م ديآن

 خانم؟ ديندار يكار گهيبا من د. سالن سمت راست نييپا يـ طبقه  يفخر

 .ديبر ديتون يـ نه دستتون درد نكنه شما م ديآن

در اتاق  يمشكوك و مخف زيچ چيمطمئن شد ه نكهيبعد از ا. كرد ياتاق را بازرس يدر اتاق زد و همه جا يچرخ ديخانم، آن ياز رفتن فخر پس
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 .ديرا در كمد چ لشيداد و وسا تيرضا ستين

او  يمتعدد برا يبزرگ با اتاق ها يخانه  نيا. و رو كند رياالن از اتاق خارج شود و كل ساختمان را ز نيخواست كه هم يدلش م يليخ ديآن

كه بود  يبيتحمل كند؛ اما به هر ترت ينيتوانست ماندن در اتاق تا ساعت مع يبود نم يماند و چون ذاتا دختر كم طاقت يهمچون اتاق اسرار م

و با  ستاديپشت در اتاق ا. از اتاق خارج شد كيمانده به  قهيپنج دق. جلوه كند يخواست در روز اول دختر فضول ينم. خودش را گرفت يجلو

 .به چپ و راست نگاه كرد يجيگ

جا هست، هر وقت  نيهم رنيگ يو كه ازت نم واريدر و د نيا ؟يچرا تو انقدر فضول. يچقدر خنگ ديآن ياز كجا رد شدم؟ وا يمن اومدن «

راه و  يشانس ايحاال از كجا برگردم؟ ب. مياز كدوم راه اومد دميدور و برم بودم كه اصال نفهم يقدر محو تماشا نيا. ينگاش كن يتون يم يخواست

 ». ميكن دايپ

چشم هاش و باز كرد و همون . خورد يو چند قدم به جلو رفت و محكم به جسم سفت ستاديدور خودش زد و بعد ا يچشماش و بست و چرخ ديآن

 .جز در اتاقش نبود يزيجسم سفت چ. كه با اون برخورد كرده بود نگاه كرد يتا از دردش كم بشه به جسم ديمال يطور كه با دست دماغش و م

 ». يچرخ ينم شتريدور ب هيبار  نيا. اولت يسر جا يدوباره برگشت يديچرخ اديز وونهياَه د «

جلو تر از  يكه نكنه باز به در برخورد كنه دستاش و چند سانت نياز ترس ا. زد و دو قدم به جلو رفت يهاش و بست و چرخ دوباره چشم ديآن

باز هم  د،يچيجلو رفت و به سمت راست پ كميسمت چپ بود،  يتو راهرو. چشم باز كرد ستيجلوش ن يزيمطمئن شد چ يوقت. خودش گرفت

 .جلوتر رفت

 . داد يرو نشون م قهيو ده دق كيساعت . انداخت ينگاه يواريداحتشام به ساعت  خانم

شه اما بازم  يشروع م كيوقت نشناسه، من بهش اعالم كردم كه ناهار ساعت  يليمن اون خ يخدا. دختره كجاست نيا نيبرو بب يـ فخر خانم

 .كنه يكاراش و شروع م نيكرده، از االن داره ا ريد

با صورت سرخ وارد سالن  ديآن. ديو د ديبود كه آن دهينرس يرفت؛ به خروج يگفت و به قصد خارج شدن از سالن به طرف خروج يچشم يفخر

 .كرد يبلند سالم و عذر خواه يشد و با صدا

 .كردن نداشتم رياصال قصد د ديخانم احتشام من و ببخش. ـ سالم ديآن

 .ستيو بار اولت هم ن يكرد ريـ اما د خانم

 : مظلوم گفت  ييانداخت و آروم با صدا نييسرش و پا ديآن

 يم ايرفتم  يكه م ياز هر راه. نجايا اميب يدونستم چه جور ياما نم رون،ياز اتاق اومدم ب كيمن زود تر از . من نبود ريبار واقعا تقص نياما ا ـ

تا  اميب يودتراس بود استفاده كنم و و از در ور يكه رو ييمجبور شدم از پله ها نجاميخوردم به پنجره، االنم كه ا يم اياتاق،  هيبه در  دميرس

 .كنم دايرو پ نجايبتونم ا

 : رو لبش نشست و گفت  تياز سر رضا يسرگرم شده بود، لبخند يليخ ديآن ياحتشام كه با حرف ها خانم

 .و ندارم دني تحمل انتظار كشچون من اصال يريبگ اديكن زود راه ها رو  يبخشم اما سع يبار و م نيا ـ

 .نشست زيگفت و سر م يچشم ديآن
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. ساخته چيدر پ چيپ نقدريخونه رو ا نيا نيبه معما داشت واسه هم ياديز يعالقه  امرزياون خدا ب. خونه رو پدر شوهر مرحومم ساخته نيـ ا خانم

 .شدم  يوقتا گم م يگاه يمنم حت

 د؟يداشته باش يخونه ا نيهمچ هيبه  ازيكه ن ديبزرگه؟ مگه شما چند نفر نقدريچرا ا نجايـ خانم ا ديآن

 : آرام گرفت گفت  نكهيو پس از ا ديبلند خند يدخترك با صدا يهمه سادگ نياز ا خانم

كه  نهيواسه هم. نشون بدن شتريپولدار تر باشن دوست دارن مال و ثروتشون و ب يآدما هر چ. يدون ياشراف نم ياز زندگ يچيتو ه نكهيمثله ا ـ

كنن نشون بدن كه از  يم يمختلف سع يزايخالصه با كارها و چ. سازه يبزرگ م يخونه  هيهم  يكيخره،  يو م نيمدل ماش نيره آخر يم يكي

پولدارتره،  انشيدوستان وآشنا يعمارت بزرگ نشون داد كه از همه  نياحتشام بزرگ هم با ساختن ا يآقا. تر و قدرتمند ترن روتمندث هيبق

 .بردن يهمه ازش حساب م يجور نيا

 : باز از تعجب گفت  يخانم احتشام بود با دهان يكه مبهوت حرف ها ديآن

  د؟ينكرد يزندان يهفت سر ويد ،يياژدها ،يغول نجايا ياز اتاقا يكيكه تو  ديخانم مطمئن. ندازه يشب م كيقصر هزار و  اديآدم و  نجايا ـ

 : خنده گفت  انيدر م ديخند يكه م يدر حال خانم

تو  يكه گفت يينايدنبال ا يبر يتون يم ياگه تو دوست دار. اتاقا سر بزنم يوقت وقتش و نداشتم كه به همه  چيباشه، من كه ه دميدونم شا ينم ـ

 .ياتاقا بگرد

عروسك را به او  نيبزرگتر يفروش ياسباب باز يمغازه  كيراداشت كه در  يكه به شدت ذوق زده شده بود و احساس دختر بچه ا ديآن

 : گفت  جانيكرده باشند، با ه شكشيپ

 اجازه رو دارم ؟ نيا يعنيتونم كل عمارت و بگردم ؟  يخانم من م يجد ـ

 : گفت  تيبا لبخند و رضا ديد يدخترك م يكودكانه را در چهره  يكه شاد خانم

 .يانجامش بد يتون يكنه م يكار شادت م نيالبته اگه ا ـ

 . ديماه يليخانم احتشام شما خ يـ وا ديآن

كرد و با دست  يساختگ يزد اخم يدر چشمانش موج م تيخانم احتشام كه رضا. خانم احتشام نشاند يبر گونه  يشوق از جا بلند شد و بوسه ا با

 : و از خودش جدا كرد و گفت  ديآن

 .نشو يهم احساسات نقدريخودت و لوس نكن ا گهيبسه د ـ

 : ادامه داد  گهيكرد و بار دمكث  يكم

 .خانم احتشام صدا كنن ايهمه من و خانم  نكهيخسته شدم از ا. اسمم تنگ شده يدلم برا ،يمن و طراوت صدا كن يتون يم ـ

 : گفت عانهيگرفت مط يقرار م زيخودش پشت م يصندل يكه رو ديآن

 .ديشما بگ يچشم طراوت جون، هر چ ـ

 : خورد كرد و با خودش گفت  يكه داشت با اشتها غذا م ديبه آن ينگاه خانم

انداخته،  ميجوون يروزا اديمن و  ومدهيهنوز ن. و بر گردونه يخونه روح زندگ نيتونه به ا يكه م يِهمون كس نيا. دختر چقدر شاده نيا ـ
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 .كنم يدختر شاد نيا يتونم پا به پا يكنم ده سال جوون تر شدم و م ياحساس م

 

 *** 

 شد، خانم بله رو داد آره ؟ فيـ پس كارت رد امهس

 يبودم بهش نگاه م سادهيكرد وا يداشت درختا رو هرس م روزيكنم؟ پر يمش جعفر باغبون و راض يدونم جه جور يفقط نم. ـ بله كه داد ديآن

 ننيب يامتحان نشستن م يبچه ها كه سر جلسه  نيدفعه مثل ا هي نميجلوتر تا بهتر بب كميرفتم . دميد يكردم اما چون فاصله داشتم درست نم

ور اون ور كردم  نيهر چقدر هم ا. دميند يچيه گهيخودش و آورد جلو من كه من د نيكشه، همچ يداره تو برگه شون سرك م شونيتبغل دس

 .تقلب كنم شيخواستم از رو برگه امتحان ينذاشت، انگار م يعني. نميبب يزيبازم نتونستم چ

 . گاه چانه اش قرار داد هيو دستش را تك ديكش يآه سپس

 : خورد و گفت  يتكان مكتين يرو ديخند يكه داشت م مهسا

 . احساس خطر كرده بود يحتما طفلك. يكن ينگاه م يدونم چه جور يشناسم م يمن تو رو م. خوب حق داره بنده خدا ـ

 : گفت  يدستش برداشت و با نگاه پرسشگر يسرش را از رو ديآن

 كردم؟ ينگاش م يچه جور ـ

 .سگ هار هيـ مثل  مهسا

 .و پا به فرار گذاشت  دينشان دهد از جا پر يبتواند عكس العمل ديآن نكهيقبل از ا و

 

*** 

 

 دكتر حال خانم چه طوره؟ يـ آقا ديآن

 شانيا يم احتشام آمده بود تا از سالمتبه مالقات خان يديگرفته بود دكتر سع اديماه  كي نيدر ا ديكه آن يدوشنبه بود و طبق برنامه ا عصر

 .بود يديدكتر سع يدر حال بدرقه  ديمطمئن شود و االن آن

و تندخو بودن كه خودشونم از دست  يعصب يماه قبل به قدر كي. بهتر شدن يليهم خ يشون كه خوبه، از نظر روح يـ حال جسمان دكتر

 .رو به اون رو شدن نيشون عوض شده، از ا هيروح يليخ ديكه شما اومد يماه كي نيخودشون خسته شده بودند، اما ا

 به حالت قبل برنگردن ؟ گهيشه كرد كه د يكار م يدكتر چ يـ آقا ديآن

 .بهشون كنه يتونه كمك بزرگ يم راتيبه حالت سابق برنگردن تغ گهيد نكهيا يـ برا دكتر

 ؟يراتييـ چه تغ ديآن

روزانه و  يتو برنامه ها رييتغ. خونه يدكور و فضا رييندازه؛ مثل تغ يم ييناراحت كننده و تنها يگذشته ها اديو  شونيكه ا ييزايچ رِييـ تغ دكتر

 .گهيد ييزايچ يليخ

 .او آورد  يو گذشت و لبخند را بر لب ها ديبا سرعت نور از ذهن آن يفكر

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣ 

 .ارنيبراتون شربت ب دييبفرما. متشكرم يليخ تونييدكتر، از راهنما يـ متوجه شدم آقا ديآن

 .رم  يمن خودم م ديشمام زحمت نكش. برم ديكار دارم با يليـ نه ممنون خ دكتر

 .كنم يـ نه خواهش م ديآن

 .سپس به داخل سالن بازگشت. دكتر از در باغ خارج شد نيتا ماش ستاديكرد و آنقدر همان جا ا ييدكتر را تا دم سرسرا راهنما ديآن

 

 *** 

 

 و گفت ؟  نير ادكت يـ جد مهسا

 .وفتهيهاش ن يتنها ادي گهيالزمه تا كال د يدرست و حساب راتييـ آره گفت تغ ديآن

 ؟  يكار كن يچ يخوا يـ خوب تو م مهسا

بذارم واسه آخره هفته كه كامل خونه  ديبا. شه وسط هفته انجامش داد، آخه من كالس دارم و اصالحاتم زمان بره يكردم اما نم ييفكرا هيـ  ديآن

 .ام

 بشه؟ يطراوت جون راض يكن يـ فكر م مهسا

 .دم ينه، من انجامشون م ايبشه  يراض ستيـ مهم ن ديآن

 ؟ يبشه و اخراجت كنه چ يـ اگه عصبان مهسا

اون بهم . ده يكه به من پول م نهيواسه هم .خفتش نكنه يافسردگ گهيكنم كه طراوت جون د يكه من بتونم كار نهيمهم ا ست؛يمهم ن نميـ ا ديآن

 . كاملش انجام بدم يبهبود يو برا ميسع يهمه  ديمنم با. خودش و خونش و سپرده دست من يكارا ياعتماد كرده و همه 

 بهت وابسته شده؟ ياديز يكن يـ فكر نم مهسا

 ...ـ چرا ديآن

 .شه يخونه ات دوباره افسرده م يبر يبخوا يوقت يجور نيـ ا مهسا

 دارم ؟ ازين يليكار به خاطر پولش خ نيو به ا رميفق يخانواده  هيكنه من از  يطراوت جون فكر م يدونست يـ تو م ديآن

 ؟يتو چرا راستش و نگفت ؟يـ نه جد مهسا

 .كه به نون شبش هم محتاجه ريكشاورز فق هيفكرش و بكن دختر . جالبه ييجورا هيـ آخه  ديآن

 ؟ يهنوز آدم نشدتو  وونهيـ برو د مهسا

طراوت جون هوس مسافرت به سرشون بزنه كه اگه من رفتم خونه  يخدا كنه بچه ها يول ستم،ينباش كه من آدم بشو ن دوارميام. ـ نه ديآن

 .نكنه يياحساس تنها

 نه؟ ياي يهفته نم نيا يحساب اردو نيپس با ا. ـ آره خدا كنه مهسا

 د؟يبر ديخوا يحاال كجا م. نگفت يزيبه من چ يهفته؟ كس نيـ ا ديآن

 ارن؟ي ينم فيتشر انيخانم ك ارن؟ي يم فيتشر انيخانم ك "گه  يره م يره راست م ياخوان هم من و خفه كرد چپ م نيبابا ا. ـ كوه  مهسا
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 .جواب دادم اروي نيا يمردم از بس به سواال "...  انيخانم ك...  انيخانم ك

 .ـ منم مردم از بس به خاطر تو تحت نظر گرفته شدم  ديآن

  ؟يـ چ مهسا

 .كند يداشت خود را پشتش مخف يسع انهيبه طرز كامال ناش ياز درخت ها كرد كه شخص يكيبه  يبا سر اشاره ا ديآن

 .من و كشته شيكارآگاه باز نيشه؟ ا يم ميداره قا يچه جور نيبب. زنه يو چوب م اهتونيـ عاشق دل خسته تون زاغ س ديآن

 : ندارد با اخم گفت  يو به او توجه دهيداشت نشان دهد كه پسر را ند يكه سع مهسا

 .بنده خدا رو بذار شاد باشه يكارش دار يچ ـ

امتحان بهره  يه سر جلس شونيكه ما هم از اطالعات ا يگ يخوشت اومده ازش چرا بله نم نقدهيتو كه ا. از حاال يـ اوهو چه طرفدارشم شد ديآن

 م؟يمند بش

سر كالس تو جنبه قدم  ميبر اياصال ب...  ياَه روت و برگردون آبروم و برد.. . تابلو نگاش نكن  يجور نياَه ا.. خودت و لوس نكن  ديـ اَه آن مهسا

 .يزدن ندار

بارها و بارها . كرده بود ريصفحه از كتاب گ كي يشد كه بر رو يم يساعت مين. ظهر بود و خانم احتشام در كتابخانه مشغول مطالعه بود كينزد

 يشد كه صدا ها يم يساعت مينوشته ها نداشت چون ن يرو ياصال تمركز. نشده بود رشياز متنش دستگ يزيصفحه را خوانده بود اما چ نيا

از همه . داد يه كل خانه فرمان مداشت ب يانگار شخص. ديرس يبلند و آزار دهنده از كل عمارت به گوش م يادهايفر يو گاه بيرو غ بيعج

 . بود يرونيبلند شده بود انگار خانه در حال و ييخانه صداها يجا

بفهمونه  دينتونسته بود به آن اديز ديرغم تالش و تهد يبرد، چون خانم احتشام عل يوقت روز خانه در آرامش و سكون كامل به سر م نيا معموال

 . صبحانه حاضر بشه زيراس ساعت هفت سر م بشه و داريبده كه صبح ها زود ب اديو 

شده  نييراس ساعت تع ديكردن آن داريشدن و ب داريب يبرا يادياول ورود دختر جوان، هم خود او و هم خانم احتشام تالش ز يهفته  كي

 گريشود د ينم داريزودتر از هشت و نه ب يقيطر چيبه ه ديرسد و آن ينم جهيبه نت شانيتالش ها دنديد يهفته وقت كيكردند، اما بعد از گذشت 

 .بودند دهش اليخيب

محكم در دل او اشغال  اريبس ييجا ييآشنا ي هيدختر جوان چگونه توانسته در همان ساعات اول نيسوال بود كه ا زيخود خانم احتشام ن يبرا

خانم خانه به پرستار  يبه عالقه  يپ زيخدمتكاران ن يحت. ذشتگ ياو كه كم هم نبود م يها يياز خطاها و سر به هوا يكه به راحت يكند به گونه ا

گونه كوتاه  نيا يكس يدر برابر خواسته ها ايرفتار كند  ينرم نيبه ا يبودند كه خانم با كس دهيتا كنون ند رايجوان و تازه كار خود برده بودند، ز

باز هم  انمخ يخنده ها يكرده بود كه صدا يخانم را به او باز گردانده بود و كار يگذشته  ي هيبود كه روح ياو همان كس نكهيمگر نه ا. ديايب

 . شد يخود خوب م ياش به خود هيزد و روح يناخواسته لبخند م ديد يخانم هر بار كه دخترك را م. چديدر كل عمارت بپ

كرد و با همه دوست بود و كل خانه او را دوست داشتند و با  يمبا مهر و محبت تمام رفتار  يخانه به طور مساو نيدختر جوان كه با همه در ا نيا

 ". عمارت بزرگ نيبود و روح سبز و شاد ا يخود زندگ "گوش به فرمان او بودند،  اقياشت

 شده؟ داريب دينكنه آن ه؟يصداها چ نيمن ا يـ خدا خانم
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 .داد يصبح را نشان م 9.5ساعت . به ساعت كرد  ينگاه

 .اديبر م ديفقط از آن بيعج يصدا ها نياما ا اد،ي ينم رونياز اتاقش ب 10ـ نه امكان نداره، اون زودتر از  خانم

 . به لب آورد يماه لبخند كي نيدر ا ديآوردن خاطرات آن اديبا به  خانم

 

و  ديدو يو م ديچرخ يبه دور خود م يطانيدختر شهمچون  جانيكه وارد باغ شده بود، از ه يبار نياول. اول ورود دختر به خانه افتاد يهفته  ادي

و  ختهير يشعر و آهنگ را با هم در هم زن نيانگار چند. نداشت  يكدام سر و ته چيخواند كه ه يم ييشعر ها. خواند يو آواز م ديكش يم اديفر

 يها بدتر صدا نياز ا. شعر ها نصفه و در هم بود. را به زور به خورد مردم دهند بيمخلوط عج نيخواهند ا يهمشان زدند و بعد م يحساب

 . كرد يها را به دلخواه عوض م تميو ر ديكش يهر جا كه دوست داشت كلمات را م. ديكش يم اديفر ينظم چيه يخواننده بود كه ب

دختر  نيدانست به ا ينم. قدرت تكلم خود را از دست داده بود يگفتصحنه رو به رو شده بود، از تعجب و ش نيكه با ا يبار نياحتشام اول خانم

 . ديبگو دياست چه با ختهيكه كل خانه را بهم ر گوشيو شاد و باز طانيش

كنند و در نگاه همه ترس و تعجب  يبود كه ده ها چشم از پنجره ها و درها به دختر نگاه م دهيبه دور و برش انداخته و در كمال تعجب د ينگاه

لبخند خانم را  يكند، اما وقت يخانم احتشام را بشنوند كه با داد دخترك را اخراج م اديفر يهمه بدون استثنا منتظر بودند كه صدا. زد يموج م

 .دندياز آرامش كش يهمه نفس دنديد

با . انگار در باغ دعوا شده بود. دياز باغ شن ياديداد و فر يبه حساب ها بود كه صدا يدگيبار هم خانم احتشام در اتاق كارش مشغول رس كي

 ديآن نيو ا ستيدر كار ن ييكه ظاهرا دعوا ديبا چشمان گشاد شده د. ستيعلت سر و صدا چ نديساختمان رساند تا بب رونيعجله خود را به ب

برد درست  يبه كار م ديدج يگل ها يكه برا يدارد كه به مش جعفر بفهماند آفت كش يسع يعلم ليبلند و استدالل و دال يبا صدا هاست ك

 لشيكرد و قصد داشت كار خود را انجام دهد و دل ينم ياو توجه يرساند؛ اما مش جعفر به حرف ها يم بيو خاك آس اهيسم به گ نيو ا ستين

شمرده شمرده و  ديو آن. رديگ يم يهم جواب خوب شهيكند و هم يمختلف استفاده م اهانيگ يسم برا نيبود كه سال هاست كه از هم نيهم ا

 : گفت  يآرام به او م

نداره فقط  دهيفا ديكن يكه شما ازش استفاده م ينيخوان، ا يم گهيسم د هيآفت ها  نيا. كنه يفرق م هيگل ها با بق نيآخه مش جعفر آفت ا ـ

 . ديكن يخاك و آلوده م يالك

 

 . خاطرات بود كه صداها بلند تر شد يادآوريدر حال  خانم

 .هيصدا ها مال چ نيا نميبرم بب ديتحملم تموم شد، با گهيـ د خانم

راه رفتن از چرخ استفاده  يبرا گهيپا دردش بهتر شده بود و د ديآن يها و كمك ها نيبه لطف تمر. كتابش را محكم بست و از جابلند شد خانم

جابه جا  زيبود و همه چ ختهيخانه بهم ر ليكل وسا. در حال سكته بود ديد يكه م يزيشد و از وحشت چ يخانم احتشام وارد سالن اصل. كرد ينم

 . بردند يم گريسمت به سمت د نيرا از ا ليآدم هم در رفت و آمد بودند و وسا يكل. نبودند شانيسر جا لياز وسا چكداميو ه هشد

را  ليوسا ديجد يكرد و جا يبه خدمتكاران اشاره م گريدست را به كمر زده بود و با دست د كيبود و  ستادهيهرج و مرج ا نيهم وسط ا ديآن

 . داد ينشانشان م

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦ 

 ... ديآن... ديـ آن خانم

 .به سمت او آمد ديخانم را د يخانم احتشام رو بر گرداند و وقت يگونه  اديفر يصدا دنيبا شن ديآن

 د؟يداشت يبا من كار. ريـ سالم طراوت جون صبح بخ ديآن

اومده؟  يزيچ يزلزله ا يليچه خبره ؟ س نجايا نميبگو بب ؟يشد زيسحر خ ؟يداريساعت صبح ب نيـ آفتاب از كدوم طرف در اومده كه تو ا خانم

 كار دارن؟ يخونه چ ليكنن؟ با وسا يكار م يچ نجايهمه آدم ا نيا

 :برد گفت  يم يهمانيت سالن مكه او را با خود به سم يو در حال ديبا شوق فراوان دست خانم احتشام را كش ديآن

 .گم يو براتون م يبعد من همه چ دينيرو بب نجايا دياياول طراوت جون شما ب ـ

 .گهيد امي يصبر كن خودم آروم آروم م. زشته ننيب يدستم و ول كن االن خدمتكارا م ؟يكن يم هيچه كار نيـ اَه دختر ا خانم

 . دينيزود هم بب نيايخوام شما تند ب يشه م يـ نه نم ديآن

 ....جو  نيفقط تو من و ا اميخوب تند م اريـ بس خانم

 دمانيفرم چ. سالن باز مانده بود ييبايو ز رييهمه تغ نيزبانش از ا. نتوانست جمله اش را تمام كند گريد يهمانيبه سالن م دنياحتشام با رس خانم

از نور كه كل اتاق را  يهاله ا جاديو ا ليو انعكاس نور از وسا ديدر برابر نور خورش ليقرار گرفتن وسا ي هياتاق و زاو ليو وسا زهايمبل ها و م

 .را بوجود آورده بود زيانگ اليو خ ييايرو ييكرد، فضا ياحاطه م

 يچند بار م يتوق رهيگ يسبز قشنگن اما دل آدم م يپرده ها نيا. ميپرده سفارش بد ميبر ديبا يبا اجازتون عصر. هنوز تموم نشده نجايـ ا ديآن

 . ميروشن انتخاب كن يپرده ها ميبر ديبا. نتشيب

 : و گفت  ديبه هم كوب يدست سپس

 ؟ چطور شده؟ هيخوب نظرتون چ ـ

 :  ديآرام پرس ييكند نه منكر زحمات او بود با صدا فيتعر مايخواست مستق يكه نه م خانم

 ؟يخونه افتاد رييشد كه به فكر تغ يچ ـ

 كنم درسته ؟ يو نم يمن سر خود كار ديدون يشما كه م. ـ آهان ديآن

 .است شيحرف ها ديينشان داد كه منتظر تا رهيبا چشمان خ ديآن

 : لب گفت  ريز خانم

 ؟ ينظر خواست يواسه كارات از كس يوروجك ك يتو ـ

 .ادامه داد  شد و به حرف زدن دييتا اليخيخانم احتشام قصد جواب دادن را ندارد، ب ديكه د ديآن

 يفضا ديحالتون كامال خوب بشه با نكهيكردن گفتن واسه ا تتونيزيقبل كه اومدن و يدفعه  يديدكتر سع. كار امروزم هم سر خود نبود ـ

 يچند تا لباس رنگارنگ م هي ديخر مير يعصرم نوبت خودتونِ، م. به هم ختميخونه رو ر ونيمنم كل دكوراس. بكنه ياساس رِيياطرافتون تغ

 .شاد شه تونتا روح ديريگ

 .جلف بپوشم يسن لباسا نيكارم مونده كه تو ا كي نيهم ؟يچ گهيـ د خانم
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 هيبپوشن؟ چ رهيت يخوبه همه مثل شما لباسا د؟يحرف و بزن نيا اديكجاش جلفه؟ دلتون م يو صورت يـ آخه طراوت جون رنگ سبز و آب ديآن

 .كنم يم يمن كه احساس خفگ. رهيگ يآدم دلش م ،يهمه اش سورمه ا ،يهمه اش مشك

 : زد و با خنده گفت  ديآن يبه بازو ياعتراض ضربه ا يبه نشانه  يبه شوخ خانم

 كنه؟ يلباسات آدم و خفه م يگ يبه من م يكن يشرم نم طونيش يدختره  ـ

 .طراوت جون آروم تر دردم گرفت...  يـ آ ديآن

 .ديرا مال شيبازو يبا دست كم و

 باشه طراوت جون؟. ديخر ميتا بر ديايبا من ب يدختر خوب و ناز عصر هيمثل  ديحرفا نزنم با نياز ا دياخو يـ اگه م ديآن

 .شد رهينگاهش به چشمان خانم احتشام خ نيبعد با معصوم تر و

 . ينگام كن يخواد اون جور ينم امي يخوب م يليـ خ خانم

 . خانم احتشام گرفت ياز گونه  يو بوسه ا ديپر يبا خوشحال ديآن

 .يگل يليطراوت جون خ يـ مرس ديآن

 .وقت رفتنِ ديحاضر ش ديبا ديـ طراوت جون، طراوت جون پاش ديآن

تمام درون  يكه با خونسرد ديخانم احتشام را د يو وقت. كرد يخانم احتشام را صدا م اديوارد كتابخانه شده بود و با فر اديز يبا سرو صدا ديآن

 : گفت يدگيو دست ها را به كمر زد و با رنج ستاديراحت مشغول مطالعه است در جا ا اليو با خ فرو رفته يمبل

 دينشست نجايراحت ا اليهم صداتون كردم ، اون وقت شما با خ يگردم كل يساعت دارم دنبالتون م كيمن  د؟ينشست نجاياه طراوت جون شما ا ـ

 . ديگفت يم يزيچ هيخوب . من كه گلوم پاره شد د؟يخون يكتاب م

 . يبشنو يتونست يدادم تو نم يمن اگه جوابت و هم م يـ آخه دختر تو كل ساختمون و رو سرت گذاشت خانم

 .ديكرد يم ييصدا هي ديـ در هر صورت شما با ديآن

 : و با شتاب گفت  ستاديصاف ا سپس

 .  ديخوب پاش ـ

 : تكتاب بر دارد گف يسرش را از رو نكهياحتشام بدون ا خانم

 چرا پاشم؟ ـ

 رفت؟ ادتوني يزود نيـ ا به هم ديآن

 : نگاه كرد  ديگذاشت و با تعجب به آن شيپاها ياحتشام كتابش را بست و رو خانم

 و فراموش كردم؟ يچ ـ

 : گفت  دهيرنج ييوا داد و با صدا ديآن

 واسه شما؟ ديخر ميبر يمگه قرار نبود عصر. گهيد دينكن تيطراوت جون اذ ـ

 : زد و گفت  يشانيبه پ ياحتشام دست خانم
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 .رفته بود ادميآه به كل  ـ

 : التماس آلود گفت  يبا چشمان بعد

 .ميبش اليخ يشه ب يجان حاال نم ديآن ـ

 .زد يلبخند ديآن

 : گفت  يگرفت و م يم راديا دياز فرم صحبت كردن آن شهياحتشام كه هم خانم

ده ،  يباحاله ، فاز م ؟يگ يتو م هيچ نايا. استفاده كنه بيعج يكلمه ها نيكه از ا ستياصال خوب ن. و موقر باشه نيمت ديدختر خانم جوان با هي «

 »... توپه  يليخ الش،يخ ي، ب شهياست، سه م عيضا

 . ناجور را به كار برده بود يكلمه ها نياز هم يكياالن خود خانم احتشام ناخواسته  و

 : زد و گفت  طنتيش ياز رو يلبخند ديآن

 . ميحتما بر ديبا ميبش الشيخ يشه ب ينه طراوت جون نم ـ

 .كرد  ديتاك اليخ يب يكلمه  يرو و

 .نگاه كرد  ديبه آن يچشم ريانداخت و ز نيياحتشام كه متوجه اشتباه خود شد، لبش را به دندان گرفت و سرش را پا خانم

 ؟ياريو به روم ن رزنيشد اشتباه من پ يوروجك حاال نم يـ دختره  خانم

 : باال انداخت و گفت  ييگشاد زد و ابرو يلبخند ديآن

. ديمجرد ييجورا هياالنم كه . يدار يوقت واسه جوون يشما كل د؟يبدون ريخودتون و پ ديچرا اصرار دار ديبعدشم شما هنوز جوون. شه ينوچ نم ـ

 .دياستفاده كن ديبا

 : برد گفت  يلذت م ديآن ياحتشام كه از صحبت ها خانم

 .بغل من بذار ريتو هم كمتر هندونه ز. پاشم پاشم آماده شم. بسه دختر ـ

 .شدند نيسوار ماش ديبعد از آن به همراه آن. ديطول كش يساعت ميشدن خانم احتشام ن حاضر

 :  ديپرس ديخانم احتشام از آن يكرده بودند آقا محمود راننده  ياز راه را كه ط يكم

 خانم كجا برم ؟ ديآن ـ

 .  ديش يو خسته م ديمنتظر باش يكل ديشرمندتونم كه با شيپ شيپ. ميكن ديخر يواسه خانم كل مييخوا يـ ما امروز م ديآن

 : را به راننده داد و رو به خانم احتشام گفت  دياز مراكز خر يكيآدرس  سپس

 يبهتر از جاها نايلباساش و ا مير يكه م نجايا. تام رفتم چند جا رو گشتمبا دوس شيچند روز پ ديشما راحت باش نكهيطراوت جون من واسه ا ـ

 .  دميپسند شتريمن ب يعنيبود،  گهيد

 .كرد  يبه شهر نگاه م رتيخانم احتشام با تعجب و ح. خسته اش نكند يمشغول نشان دادن شهر به خانم احتشام بود تا راه طوالن ديآن

اون قدر  رون،ياومدم ب يقبلش هم كه واسه كار م. ومدمين رونيچند وقته كه از خونه ب. دميند يوقته كه من شهر و درست و حساب يليـ خ خانم

 .كرده رييفهمم كه چقدر تغ يكنم م ياالن كه با دقت نگاه م. شهر جلو چشم بود، اما اصال متوجهش نبودم نكهيفكرم مشغول بود كه با ا
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 . گهيشكل د هيشكله فردا  هيامروز . كنه يم رييروز به روز تغ شهر نيـ آره ا ديآن

 .شهر گذشت  راتييبه حرف زدن در مورد تغ ريمس يباق

 .ميديمحمود ـ خانما رس آقا

 .ميداشته باش اجيممكنه به كمكتون احت د،يايشما هم همراه ما ب ديپاساژ پارك كن نگيو تو پارك نيماش دياگه لطف كن. آقا محمود يـ مرس ديآن

 .ـ چشم خانم راننده

 . را پارك كنند و وارد پاساژ شوند نيتا ماش ديطول كش يربع كي

 .ميچند دست لباس راحت واسه تون بخر ديآهان اول با م؟يشروع كن ديـ خوب حاال از كجا با ديآن

 كار؟ يخوام چ يـ لباس راحت م خانم

تو  رهيت يكت و دامنا نيبا ا شهيهم هيچ. دياسپرت بزن پيبه بعد تو خونه ت نيخوام از ا يم نكهيـ لباس راحت و اسپرت واسه ورزش و ا ديآن

 .مجلس ختم ديكه بر ديآماده ا شهيانگار هم د؟يگرد يخونه م

 .ننيهم سنگ يليمن خ ياون لباسا ه؟يمجلس ختم چ ريـ اه دختر زبونت و گاز بگ خانم

 .ميبر ديايخوب ب. كنن يم ينيسنگ ياديتو دل من ز يول ننيسنگ يليـ آره خ ديآن

 نيو سنگ كيش شرتيتاپ و ت ،يكه مد نظرش بود برد و چند دست لباس ورزش يو با خود به سمت مغازه ا ديدست خانم احتشام را كش و

 .نكرد يدر حال مخالفت كردن بود توجه ميخانم احتشام كه دا يو اصال به اعتراض ها ديخر

مختلف و جورواجور و مارك  يها فيپر بود از انواع لباس ها و كفش ها و ك نيشت به خانه بودند، صندوق ماشساعت بعد كه در حال بازگ پنج

متفاوت هم بخرد و  يدر رنگ ها نيتوانسته بود خانم احتشام را مجبور كند چند شلوار ج يحت ديآن. مد روز بودند نيمطابق آخر يدار، كه همگ

داد  يبه زور خانم احتشام را به سمت اتاق پرو هول م ديشدند آن يكه م يوارد هر مغازه ا. ردياو را بگ يهر چه كرد نتوانست جلو احتشامخانم 

خروج را صادر  ياجازه  ديد يداد تا آن ها را بپوشد و تا همه را خود به تن خانم احتشام نم يكرد و به دستش م يلباس انتخاب م شيو خود برا

  .كرد ينم

 : گفته بود  دياحتشام در راه هزار بار به آن خانم

 .كنم يم يپوشم احساس خفگ يرو م نايواقعا الزم بود ؟ بابا من ا ه؟يچ نيدونم آخه شلوار ج يمن نم ـ

 : داد يجواب م تيبا قاطع ديآن و

همه سال  نيپس چرا ا د؟يپوش يگل گشاد و م يلباسا نيساله هم رو فرم تره چرا ا 18 ياز دخترا كلتونيفهمم شما كه ه يمن نم. بله الزمه ـ

 .  دياستفاده ازش بكن هيخب  د؟ينگه داشت زونياندامتون رو م

سابق را به خانم  ي هيشد اما خوشحال بود كه توانسته روح يهالك م يداشت از خستگ. تخت ولو شد يرو ديتا به اتاقش رس ديشب آن آن

 .احتشام باز گرداند

 . سال جوون تر شده  ستيكرد كه انگار ب يآدم واقعا حس م. خوشحال بود يليـ خانم امروز خ ديآن

كه تا صبح در خواب  دينفهم. تخت افتاده يكه با كفش و لباس كامل به رو دينفهم. به خواب رفت يكه آن شب چه ساعت دياصال نفهم ديآن و
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كه خانم احتشام هم  ديكرد و او اصال نفهم يم نياو را تحس شيكه به خاطر كارها ديرا د بايز يكه آن شب خواب شاهزاده ا دينفهم. زد يلبخند م

تكان  نهيآ يو از جلو ديرا بارها و بارها پوش شيتا صبح چشم بر هم نگذاشت و همان شب تمام لباس ها جانياز ذوق و ه اديز يخستگ وجودبا 

 .نخورد 

شب گذشته آنقدر خسته بود . ديكش يم ازهيخم يكرده و هر از گاه بيدست ها را در ج. رفت يآرام و خسته راه م. از در دانشگاه وارد شد ديآن

 يكه حساب ديآن. ديكولش پر ياز پشت بر رو يكيبود كه  يجيدر عالم گ. كه با وجود شش ساعت خواب هنوز تمام بدنش خسته و كوفته بود

دست او را از شانه اش  تيبا عصبان. كند يبه او نگاه م يكه با لبخند پهن ديو با ترس به عقب برگشت و درسا را د ديود از جا پرب دهش ريغافلگ

 .پرت كرد نييجدا كرد و به پا

 ؟يكردم چ ياگه سكته م ؟يبترسون يجور نيو كه تو هپروته ا يكي دينبا يدون يـ نم ديآن

 . ديمهسا را از سمت راستش شن يصدا

 زنه؟  يحرف و م نيداره ا يك نيبب... ـ دهه  مهسا

 .خانم كه خودش متخصص سكته دادنه ديـ آن ميمر

 ت؟يشه جنا يكار م نيا يـ چه طور ترسوندن ماها خوبه اما اگه خودت بترس الناز

 .است  اريدست بس يكه دست باال يفهم يخانم حاال م ديآن. داشت  يفيچه ك يوا:  درسا

 د؟يرو سر من خراب شد يجور نيو ا ديچه طور شما همه با هم.  اليخيب. ديبرام حرف بزن ديخوا يسه حاال تا فردا مـ بسه ب ديآن

 . ميدنبالت كه با هم بر ميما هم اومد. رفته؟ درسا امروز ارائه داره ادتيـ  ميمر

 .تونه ارائه بده يبدون اونا كه نم ،يريو اشكاالش و بگ يـ در ضمن جزوه هاش و هم داده بود به تو كه بخون الناز

 : و با لكنت گفت  ستاديگرد شد و صاف ا ديچشمان آن كدفعهي

 جزوه ها؟ كدوم جزوه ها؟ ؟يچ ـ

 : درسا با ترس گفت . دختر ها باز مانده بود دهان

 ؟ شينكنه جا گذاشت اد؟ي ينم ادتي ؟يچ ـ

 : و گفت  ديمحكم با دست به گونه اش كوب ديآن

اصال حواسم نبود  نيعجله داشتم واسه هم يليخ. شدم داريب ريامروزم د دميخواب ريشد كه د نيكردم هم يداشتم روش كار م شبيد...  يوا ـ

 .و وردارم زيرو م يجزوه ها

 .اونجا باشه ديو نگاه كن شا فتيـ تو ك مهسا

كردند اما  ياو نگاه م يتمام به جستجو يدواريدختر ها با ام. آن را باز كرد پيتكان داد و با عجله كوله اش را از شانه برداشت و ز يسر ديآن

 هاسر بلند كرد و به تك تك دختر  يبا شرمندگ ديآن. شد ليتبد اسيبه  زيآنها ن ديهمچنان در حال گشتن بود ام ديگذشت و آن قهيپنج دق يوقت

 : چشم دوخت و خطاب به درسا گفت 

 . بگم يدونم چ يرفته شرمنده ام نم ادمي يانگار. ديدرسا جون ببخش ـ
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 . دادن هم نداشت يدلدار ينا يكس يحت. زد ينم يكس حرف چيه. ديخند يكس نم چيه

 م؟يكار كن يـ حاال چ الناز

 : را از دست داده گفت  يزيعز نكهيبغض كرده مثل ا ييبا صدا درسا

 بگم؟ يبگم؟ چ يچه جور. كنسلش كنم ديبا. به استاد بگم ديبا ـ

 : آرام گفت  ييبا صدا ميمر

 ... آخ... نكنه  رهيسختگ يليخ. يو ارائه بد قتياجازه بده تو تحق گهيكنم د يفكر نم. ياونم استاد مرتضو ـ

 چيو انضباط مشهور است و ه يريبه سختگ يدانستند كه استاد مرتضو يهمه م. و مانع ادامه دادنش شد ديكوب شيمحكم با آرنج به پهلو مهسا

 يآمد و دانشجوها آنقدر از او حساب م يدر نم ياز احد ييدر كالسش صدا. كرد كه پس از ورود او وارد كالس شود يجرات نم ييدانشجو

 .ديكش يكس نفس نم چيگفت كه سر كالسش نفس هم نكشند ه ياستاد به آنها م اگر يبردند كه حت

 من به استاد بگم؟ يخوا يـ درسا م ديآن

 .گهينفر د هيهاش و بده به  تيكارها و مسئول يكه چقدر حساسه كه كس يدون يم. شه  يبدتر م يـ نه نه تو بگ درسا

 ؟يبگ يخوا ياالن م. بهتره يخودت بگ يگ يـ آره راست م ديآن

 .شن يحداقل معطل نم. زودتر بگم بهتره يـ آره هر چ درسا

 .ديبر ديايپس ب... ـ آهان  ديآن

 . را گرفت و زودتر راه افتادخودش دست درسا  و

 يكرد، االن همچون لشكر شكست خورده ا يتوجه تمام دانشجوها را جلب م دنشانيخند يآنچنان شاد بودند كه صدا شيپ يقيكه تا دقا يجمع

به  شهيجمع پنج نفره هم نيا رايكردند، ز يشناختند با تعجب به آن ها نگاه م يجمع را م نيكه ا يكسان. در حال حركت بودند زانيافتان و خ

 .معروف بودند ارتشور و حر

 .اميمنم م يدفتر استاد مرتضو ديـ بچه ها شما بر ديآن

 : و مانع رفتنش شد و با عجز گفت  ديبه سرعت دستش را كش درسا

 . تونم برم اتاقش ينم ييمن تنها ؟يبر يخوا يكجا م ـ

 : گفت به درسا و پس از آن به دخترها انداخت و  ينگاه ديآن

 تنها ؟  يگ يبا وجود سه نفر دورت م يتو چه جور ـ

 : و مهسا با لكنت گفت  ديدخترها پر ياز رو رنگ

 ؟  هيچه جور يدون يخودت كه م... ام ام ... خب . استاد شيكنم برم پ يكه جرات نم يكيمن ...  ديآن...  زهيچ ـ

 : باال انداخت و گفت  ييابرو ديآن

 ؟ هيچه جور ـ

 يآرام يآورد و با صدا رونيمهسا را گرفته بود، خم شد و سرش را از پشت مهسا ب يكه پشت مهسا پنهان شده و با دو دست بازو يدر حال الناز
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 : شد گفت  يم دهيكه به زور شن

 ...  يحساب ديبا... اون ... خوب اون  هيانضباط يمورد ب هيبد اخالقه، االنم كه  يخوب اون در حالت عاد ـ

 . را خورد و با ترس به اطراف نگاه كرد شيحرف ها ي ادامه

 .كنه يـ قاط ميمر

دهانش  يبا دست جلو ميمر. بچه ها با ترس به او نگاه كردن. باشد دهيانگار خود به خود از دهانش پر. گفت يجمله را به طور ناگهان نيا ميمر

پشتش  ياستاد مرتضو ديترس يانگار م. شت و پشت سرش را نگاه كردبر گ يبعد به طور ناگهان. را گرفت و وحشت زده به بچه ها چشم دوخت

 .باشد دهيرا شن شيباشد و حرف ها

 : آمد و گفت  ييو چشم و ابرو ديكش ينفس صدا دار ديآن

 .نيوتيگ ريخوان ببرنتون ز يكنه م يندونه فكر م يكيكه  ديزن يحرف م نيمن شما همچ يخدا ـ

 : و گفت  ستاديصاف ا بعد

 بكشم؟ ازهيخم يجلو استاد ه اميمن ب ديخوا يشما كه نم. امي ينم ييجا ييدر هر صورت من تا نرم دستشو ـ

 .را چند بار به چپ و راست تكان دادند  شانيها به سرعت سرها دختر

 باشه ؟. اميدم دفتر استاد تا من ب ديشمام بر. ييرم دستشو يـ خوب پس من م ديآن

به پشت درسا زد و خودش به سمت  يدست ديآن. فتديب يحرف بزنند و اتفاق ناجور دنديترس يانگار م. كردند دييهم دختر ها با سر تا باز

 . رفت  ييدستشو

مانتوش صورتش را  نيزد و با آست نهيدر آ ديبه آن يلبخند. خودش نگاه كرد ريبه تصو نهيبه صورتش زد و سرش را بلند كرد و در آ يآب

 .آمد  رونيب ييتكان داد و از دستشو يسر. ديكش يم يبنفش غيكارش ج نيمادرش افتاد كه اگه آن جا بود حتما به خاطر ا ادي. خشك كرد

استرس مدام  يكرد و از رو يم يباز فشيهم با بند ك ميمر. ديجو يرا م شيالناز ناخن ها. بودند ستادهيا يها پشت در اتاق استاد مرتضو دختر

 زيدرسا هم مثل عز. دييجو يرا م شيداده بود و لب ها هيتك واريمهسا هم به د. درد گرفته بود يكه دست خودش حساب يجور ديكش يبند را م

 . شده بود  ريسراز شيهم از چشم ها يانداخته بود و بغض كرده بود و اشك تو چشماش جمع شده و چند قطره ا نييمرده ها سرش را پا

را هم قبول  قشياگه دوباره تحق ياستاد، درسا مطمئن بود كه استاد مرتضو يبود و بد اخالق دهيكش قشيتحق يكه برا يادياز زحمت ز يجدا

 .افتاد  يترم عقب م كيبود حتما  گرشيد يدرس ها ازين شيدرس مهم و پ نيپاس كند و چون ا شيدرس را برا نيكند محال است كه ا

 . شدند رهيهمه سر بلند كرده و به درسا خ. درسا سبز شد يجلو رو برگه يسر كي كدفعهيها در افكارشان غرق بودند كه  دختر

 .درسا را به سمتش گرفته بود قيو تحق ستادهيدرسا ا يجلو ديآن

 ...همون  نيا...  نيا...  نيـ ا درسا

 . فميتو رو بذارم تو ك قيبود كه تحق نيشدن كردم ا داريكه بعد ب يكار نيصبح اول. بود فميتو ك. يامروز ارائه بد يتون ي، م قتيتحق نيـ ا ديآن

 : فرار بود گفت  يكه آماده  يممكن باز كرد و دو قدم عقب گرد كرد و در حال يرا تا جا ششين ديآن

 .جون و بترسونن دينخوان آن گهيكه د گرانيباشه واسه د يتا درسِ عبرت ـ
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. دنديآمد به دنبالش دو يخونشان در نم يزد يدختر ها هم كه كارد م با دست به تك تك دوستانش اشاره كرد و بعد بال فاصله فرار كرد و و

 .كرد يكتك جانانه نوش جان م كي ديآن د،يرس يم ديمطمئنا اگه دست هر كدام از آن ها در آن لحظه به آن

 ...خداحافظ ...  ديسالم برسون... باشه .... مواظبم ... مونه  يم ادمي... بله چشم ... بله مامان  ـ

 يخانه و اتاق و باغ و خانم احتشام و حت نيخانه بود به ا نيكه در ا يميدر مدت دوماه و ن. تلفنش را قطع كرد و به اتاقش نگاه كرد ديآن

ترمش رو  انيكرد و االن كه امتحانات پا يشده بود و در آنجا احساس آرامش م شياز زندگ ييجز گريخانه د نيا. عادت كرده بود نيمستخدم

 . كرد يم ياحساس دلتنگ شيجا و آدم ها نيا يبرا ييجورها كيرفت  يترم به خانه و شهرش م انيم التيتعط يبرا ديبود و با امبه اتم

 . مينيتا خانم احتشام و بب نجايا ميبود كه من و مهسا با ترس و لرز اومد روزيد نيانگار هم. چه زود گذشت. دم يامتحانم و هم م نيآه فردا آخر ـ

 :و گفت ديكش يآه. به لب آورد يآن روز ناخودآگاه لبخند يآور ادي با

 . شه يطراوت جون تنگ م يدلم برا. كنه يعادت م يزود به همه چ يليآدم خ نه،يهم ايدن ـ

 .و ملوسش قند در دلش آب شد نيريش يخواهر زاده  يآورر اديبا  اما

 . عسل خاله. خاله فداش بشه ـ

 . ارد شدخانم و يبه در خورد و مهر يا تقه

 . خانم يـ سالم مهر ديآن

 .خانم اومدن ديببخش. خانم ديـ سالم آن يمهر

 . امي يمنم االن م ديببر فيـ بله شما تشر ديآن

 . ـ بله خانم يمهر

زد و چند تار مزاحم را  شيبه موها يدست. زد يانداخت و به خود لبخند نهيبه آ يدر پاگرد نگاه. به اتاق انداخت و به راه افتاد گريد ينگاه ديآن

 . فرستاد شيبه پشت گوش ها

به  ديآن يپا يصدا دنيبا شن. زمستانه اش بود يو مشغول در آوردن پالتو ستادهيا يخانم احتشام در سالن ورود. شد ريسرعت از پله ها سراز با

 : پله ها نگاه كرد و با وحشت گفت 

 . شكنه يپات م يفتينكرده م يوقت خدا هي. ياي يم نيياز پله ها پا يجورنيكنه ا يكه دنبالت نم يچته دختر؟ آروم تر، كس ـ

 .كرد يسالم يپر انرژ. نكرد يكوتاه خانم هم توجه غيبه ج يو حت ديآخر را پر يخانم احتشام سه پله  حيتوجه به نصا يب ديآن

 استخر خوب بود؟ بهتون خوش گذشت؟  ؟يـ سالم طراوت جون ، خوب ديآن

 . نداره يخوب بود، اما بدون تو اصال لطف يـ ا خانم

 كنن؟ ياونا استخر و براتون پر لطف نم ؟يـ اه چرا ؟ پس دوستاتون چ ديآن

 . را به خانم احتشام دوخت زشيآم طنتينگاه ش و

 نه؟يو اونِ بش نياز ا ييكه كارشون فقط بدگو رزنيداره آدم با چهارتا پ يـ بابا چه لطف خانم

 :آهسته گفت  يليبرد و خ ديگوش آن كيزد و سرش را نزد يلبخند خانم
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 .نداره  دهياستخر فا ،يزنن و دست بنداز يغرغرو رو كه به عالم و آدم غر م يزنا نيو ا يكن يطونيتا ش يتو كه نباش ـ

 : باز شد و گفت ششين ديآن

 . تمام شما رو هم از راه به در كنم تيكه من تونستم با موفق نميب يطراوت جون م ـ

 : و گفت  ديكش شيبه موها يو دست ستادياحتشام صاف ا خانم

 گه من از راه به در شدم؟ يم يك ـ

 : انداخت و گفت  ديبه آن ينگاه

 .تو هم كم من و دست بنداز دختر جون  ـ

 .زد يلب غر م ريرفت ز يكه به سمت اتاق خود م يدر حال و

با زبون چرب و  نيهمچ. بود شترياست از راه به در شه؟ من كه همه تالشم و كردم كه تو رو درست كنم اما انگار زور تو بخو يم يـ ك خانم

 .به دادم برس ايخدا. ساله با بچه و نوه 76زن  هيشه كه جوونم نه  يكنه كه كم كم خودم هم داره باورم م ينرمش من و مشغول م

 : گفت  اديدش را كنترل كند با فرتونست لبخن يكه نم يدر حال ديآن

 .طراوت جون ديشما هنوز جوون ـ

 

*** 

 

 . استرس ندارم گهيد. چه خوب چه بد امتحانا باالخره تموم شد. ميراحت شد...  شيآخ ـ

 .يكه واسش استرس داشته باش يكن يم دايپ يزيچ هي ديـ مهسا جون شما امتحانم نداشته باش ديآن

 : زد و گفت  ديآن يمحكم پس كله  مهسا

. كنه يم يباز شيصبح پا شده اومده ور دل ما نشسته داره با گوش. خوبه مثل تو باشم؟ انگار نه انگار كه امتحان داره. حرف نزن گهيتو د ـ

 . ميكن يو تند تند جزوه هامون و چك م ميريم ياز استرس م ميكه ما دار اليخيب

 ؟يخوند يليخ شييخدا ديـ آن درسا

 : به درسا انداخت و گفت  يهيبر داشت و نگاه عاقل اندر سف يگوش يسرش را از رو به زحمت ديآن

 يكنم چه برسه به االن كه شب و روز كار م يدرس بخونم؟ من روز روزش به زور جزوه رو واسه امتحان تموم م اديمن ز يديد تيتو تو زندگ ـ

 .كنم 

 يخانم مثل شازده ها تو خونه نشستن، همه هم گوش به فرمانشون كه پرنسس چ. كار كردنت نيبا ا يبرات كه از پا در اومد رميـ بم الناز

 .همون كار و بكنه يمثل موم تو دستت منتظر، تو لب تر كن ستييخانم احتشام هم كه مثال ر نيكنن، ا يم شيفرما

 : خانم احتشام را در آوردو گفت  يادا ميمر

جون كوفت  ديآن...  نما؟يس ميجون امروز بر دي؟ آن ديخر ميجون امروز بر ديباشگاه ؟ آن ميجون امروز بر دياستخر؟ آن ميجون امروز بر ديآن ـ

 ميدادن ما بشور يرخت چرك داشتن م يسر كار هر چ ميشانست كه اگه ما رفته بود نيبا ا يبترك يا... جون زهر بدم بهت ؟  ديآن ؟يخوا يم
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 . ميديساب يم نيزم ديتا شبم با حصب

 :گرفت و گفت يژست ديآن

كه واسه طراوت جون  ييبرنامه ها نيبعدشم همه ا ه؟يو بخارشور واسه چ يو جارو برق ييلباسشو نيپس ماش. شما نيهست يميبس كه قد ـ

هم  م،يستخر داروگرنه ما تو اون خونه هم ا. و با چهارتا آدم حرف بزنه كه دلش وا شه رونيكه مجبور بشه از خونه بره ب نهيا يفقط برا ختمير

خواد دو روز كامل  يدلم م. همه كار نيشم از انجام ا يخسته م يتازشم من كل. نداره نمايكه كم از س ونيزيتلو هيهم باغ و هم  ،يرزشو ليوسا

 .نرم ييو جا نميتو خونه بش

 : بلند تر كرد و گفت  يرا كم شيصدا بعد

 

  يكه دو روز طوالن نستيمن ا يآرزو ـ

  يمانيكنار تو باشم فارغ از پش در

 

 : زد و خواندنش را متوقف كرد و گفت  ديمحكم به پشت آن درسا

 . نجايخوبه نه ا گهيد يآهنگ واسه جا نيبعدشم ا. آواز سر دادنت نيبا ا يخواننده رو برد يخف بابا آبرو ـ

 : و گفت  ديپر ميوسط حرف مر عيسر مهسا

 .كنم جات برم يمن حاضرم فداكار يهست يت ناراضجون قربونت تو اگه از شغل ديآن ـ

 . ام ياگه بهم حقوقم ندن من راض يـ منم هستم حت الناز

 .نييپا ادي يكه ارزشتون م ديكن يكارا رو م نيهم. كنن اقتتونيل يـ خاك بر سر ب ديآن

 .چهيپ يرفته تو بهشت حاال واسه ما نسخه م يـ برو بابا مجان درسا

 . دارم  طيخونه ؟ من فردا ظهر بل ير يم يك ديـ آن مهسا

 . دميكش يخواب يب يچند وقته واسه امتحان كل نيا. خدا كنه خواب نمونم. مهيو ن ازدهيواسه ساعت  طميـ من بل ديآن

 . ينش تيجور اذ نياز اول درست و بخون كه ا. ينباش يشب امتحان گهيكه د يـ حقته تو باش مهسا

 . ديكن راديخطبه تونم بعدا ا. ديكه در حال نظاره شدن ديريو ژست بگ ديسيـ شما فعال صاف وا ديآن

 ...  يو نم يكنه؟ من كه كس يداره نظاره م ينظاره گر؟ ك ؟يـ چ مهسا

را آنقدر باال  شينشسته و جزوه ها  يمكتين يكه رو يپسر دنياما با د ند،يرا بب ديسرعت سرش را به اطراف چرخاند تا شخص مورد نظر آن وبا

تمام رها كرد و با سرعت سرش  مهياندازد، جمله اش را ن يبه مهسا م دايش ياز كنار جزوه ها نگاه يگرفته كه صورتش را بپوشاند و هر از گاه

 . كه پسر نشسته بود چرخاند ييبه سمت مخالف جا ار

 . كردند يپسر را نگاه م يها چهار چشم دختر

 : داشت گفت  يكه از پسر چشم بر نم يكرد و در حال هيگذاشت و به او تك دينآ يشانه  يدستش را رو درسا

 . خواد بگه من غرق مطالعه ام يده م يخودش و سرگرم جزوه ها نشون م يچه جور نيهنوز عاشقه؟ بب نيا يناز...  يآخ ـ
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 هيناش يليخ. مطالعه كنن شونينمونده كه ا يامتحان گهيد. ميروز امتحانا بود نيگروه تو آخر نيكه ما آخر ستيحواسش ن يـ آره اما طفل ديآن

 .كالس اختفا بذارم يسه واحد هيبراش  ديبا

  ؟يريگ ينم ليبدبخت و تحو نيمهسا گناه داره چرا ا...  يـ اله الناز

 .رسه  يكالس دوسش دارن آزارش به مورچه هم نم يهمه  ه،يكه پسر خوب نيـ ا ميمر

 گفت تيو عصبان يكه پسر نشسته نگاه كند، با دستپاچگ ييبه همه جا اال به جاداشت كه  يكه اصرار خاص مهسا

 .زشته ديبچه ها انقدر تابلو نگاه نكن ـ

 : كرد گفت  يو با خود همراه م ديكش يو الناز را م ديكه دست آن يدر حال و

 . كنه ينزدن، فقط مثل منگوال نگاه م يوقت به من حرف چيمحترم ه يآقا نيبعدشم ا ـ

 : گفت  يجد يليبه مهسا انداخت و خ يقينگاه دق. كرد ستادنيو مهسا را هم وادار به ا ستاديا كدفعهيشدن بود  دهيكه در حال كش ديآن

 ؟يكن يبزنه تو قبول م ياگه حرف يعني ـ

 : گفت  يبا كالفگ مهسا

 . و جمع كنم لميوسا ديمن با ميبر دياياالنم ب. كنم يگفت من فكرش و م يزيبعد سه سال هر وقت چ. نزده ياون تا حاال كه حرف ـ

 . خود زودتر از همه به راه افتاد و

 ليموفق شد به م ادينداشته باشد و با تالش ز يصبح كار يرا هم جمع و جور كرد تا برا لشيكرده بود و وسا يشب گذشته با همه خداحافظ ديآن

تا  امخانم احتش ياز آنجا كه از خانه . باشد داريصبح به موقع ب ديباران در باغ هم غلبه كند و شب زود بخوابد تا شا ريماندن و قدم زدن ز داريب

شب . شد يم دارينه ب اي ميحدود ساعت هشت و ن ديبود با يم ناليساعت زودتر هم در ترم مين ديبا ديراه بود و آن ميساعت و ن كي ناليترم

 . كند داريسفارش كرده بود كه حتما هر جور شده او را سر ساعت ب يابخانم حس يگذشته به مهر

كرد تا از خواب  يپارچ آب بر سرش خال كي ميبه ناچار ساعت نه و ن. كند داريرا از خواب ب دينتوانست آن اديخانم با وجود تالش ز يمهر اما

 .رفت ييبه هوا رفت با عجله از رختخواب بلند شد و به سمت دستشو غشيساعت ج دنيشد و با د داريب

 . شد ريد د؟ينكرد دارميخانم چرا زودتر ب يمهر يوا J ديآن

صبحانه . ديش داريرو سرتون تا ب زميشده مجبور شدم آب بر ريد يليخ دمياالنم د. ديش يكنم اما شما پا نم يـ دو ساعته دارم صداتون م يمهر

 .حاضره نييپا

 .شم يمنم االن حاضر م ن؟ييو ببرم پا لميوسا ديشه كمك كن يخانم م يمهر. رسم صبحونه بخورم ياصال نم. يـ نه مرس ديآن

 .ـ چشم خانم يمهر

را به دست  شيو مقنعه اش را سرش كرد و مانتو ديمال يهم به سرعت رژ ديآن. را از كنار كمد گرفت و با خود برد ديساك كوچك آن يمهر

 . رفتن بپوشد نييگرفت تا در راه پا

دم در باغ . كرد و به سرعت از سالن خارج شد ياز او خداحافظ گريبار د اديخانم گرفت و با تشكر ز يساكش را از مهر ديپله ها كه رس نييپا به

 .كرد يبه ساعتش نگاه. رفت رونيكرد و از در ب ياز عمو جواد هم خداحافظ
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 .رميبگ نيماش ديبا. شده، عمرا به موقع برسم ريد يحسابخدا جون  يوا ـ

كه  يكوچه ا. و پر آب بود سيبه خاطر باران شب گذشته كوچه خ. هم نبود يرفت كه راه كم يتا سر كوچه م ديهم با نيگرفتن ماش يبرا اما

 نياز كوچه پارك بود دو ماش يدر سمت ينيگر ماشا يآنقدر بزرگ بود كه حت. نداشت ابانياز خ يمنزل خانم احتشام در آن قرار داشت دست كم

 .گذشتند ياز كنار هم م يراحتبه  گريد

كه از جهت مقابلش  ينيبود كه ماش دهيبه سر كوچه رس بايتقر. گرفت كل كوچه را بدود ميرو برود، تصم يزودتر به محل تاكس نكهيا يبرا ديآن

 . ديكه درون گودال بود را بر سرش پاش يوارد كوچه شده بود با سرعت از كنارش گذشت و تمام آب

بود كه  نيكرد ا يكه حالش را بدتر م يزيچ. در حال انفجار بود تياز عصبان. كرد شيبه سرتا پا يخشك شد و نگاه شيناباورانه در جا ديآن

 : گفت  تيرفت نگاه كرد و با عصبان يه مك ينيبرگشت و به ماش ديآن. كه كرده بود به راهش ادامه داده بود يبدون توجه به كار نيماش يراننده 

 

همه چراغات  ياله ،يپنچر بش ياله. كنه يوانستاد عذرخواه يحت. گند زد به سر و شكلم و رفت. نهيب يو نم يبزرگ نيكور من به ا ي كهيمرت ـ

 . جوب آب يتو يفتيب نتيبا ماش ياله ،يبخور واريبه د يبشكنن، اله

 ديآن. اشاره كرد ديآورد و به آن رونيو راننده دستش را از پنجره ب ستادهيمربوطه پنج متر جلوتر ا نيماش ديكردن بود كه د نيدر حال نفر ديآن

كه چراغ ها  اورديخود ن يچرخاند و به رو گريصورتش را به سمت د نيهم ياو شده است، برا دنيخط و نشان كش يفكر كرد كه راننده متوجه 

 .است دهيد ار

گذاشت و شروع به بوق زدن كرد، اما باز هم  نيبوق ماش يكند دستش را رو يبه چراغ دادن توجه نم ديآن ديد يوقت. اننده دست بردار نبودر اما

ستاد يا ديكه رس ديآن يپا يجلو. آمد ديكند دنده عقب گرفت و به سمت آن يبه او توجه نم نگونهيا ديآن ديراننده كه د. اورديخود ن يبه رو ديآن

 : گفت  ديو خطاب به آن ديكش نييرا پا شهيو ش

 ستاره است؟  يكوچه  نجايخانم ا يه ـ

 . در حال انفجار بود تياز عصبان ديآن

 هيكنه  ينم. شعوريهم بابات ب يه. كنه يهم نم يعذرخواه. من درست كرده يبرا يا افهيكه چه ق ارهي يمبارك نم يپرو اصال به رو كهيمرت «

 ». خواد يه مثال ازم كمك مبگ يديببخش

 .ـ خانم، خانم با شمام، خوابت برده ؟ ده راننده

 : خم كرد و گفت  يسر ديآن

 د؟يديپرس يچ ديببخش ـ

 نه؟يستاره هم يگم كوچه  يم. يگفت يگه چ يبعد سه ساعت م... ـ به  راننده

شده بود،  يتابلو و نام كوچه كه ستاره هم بود پشت درخت بلند سر كوچه مخف. نوشته شده بود كرد شيكه نام كوچه رو ييبه تابلو ينگاه ديآن

 .شد يمتوجه آن م يكه كمتر كس يبه گونه ا

به سر داشت و آن را تا  يكه كاله يعقب پسر جوان يصندل يرو. انداخت نيبه داخل ماش يزد و سرش را خم كرد و نگاه يطانيلبخند ش ديآن
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 زيآم ريتحق ينگاه. باال داد يشده كالهش را كم يتوقفشان طوالن ديد يپسر وقت. لم داده بود، قرار داشت يديو با الق دهيكش شيم هاچش يرو

 :رو به راننده كرد و گفت  يتفاوت يبعد با ب. در آورد شتريرا ب ديانداخت كه لج آن ديآن يگل يپا ابه سر ت

 .بپرس گهيد يكيداره از  يمشكل ذهن يخانم انگار نيآقا ا ـ

 .در دل در حال غرغر كردن بود ديآن

 ». يعوض رميگ يحالت و م... ادب احمق  يب يپرو  يدارم؟ پسره  يمن مشكل ذهن ؟يچ «

 : زد و گفت  يلبخند. رو به راننده كرد يبا خونسرد ديآن

 . ستاره است ياونجا كوچه . سه تا كوچه باالتر سمت چپ ديبر ديبا. ديآقا شما كوچه رو اشتباه اومد ـ

 . آهان«  راننده

 . دور زد و از كوچه خارج شد ديتوجه به آن يراننده ب. شد بشيپسرك بود كه نص زيتنها نگاه تمسخر آم ،يگريو نه حرف د يتشكر نه

ها ها اون كوچه ام . ادي يحالتون جا م ديدور خودتون بچرخ كمي ديحاال كه مجبور شد. و احمق، خوب شد دلم خنك شد ياز خود راض يآدما ـ

 . داره تيواسه خودش شخص يهر كس ديو بفهم اديتا حالتون جا ب ديدنبال آدرس بگرد ديحاال حاال ها با. اسمش ننوشته

 . شد رميد يوا

 . وشبختانه اتوبوس هنوز حركت نكرده بودو خ ديرس ناليبه ترم ريگرفت و با تاخ ينيبه سرعت خود را به سر كوچه رساند و ماش ديآن

 يدر كنارش نشسته بود و او را تكان م يدختر جوان. را باز كرد و سرش را چرخاند شيبه زور چشم ها. شد دارياز خواب ب ييبا تكان ها ديآن

 . داد

 . ميش ادهيپ ديكم كم با ميرس يم ميخانم خانم پاشو دار دخترـ

 : و با تعجب گفت  ديو چشمانش را مال ديكش يا ازهيخم ديآن

 .ميدياه چه زود رس ـ

 : گفت  ديخند يكه م يدر حال دختر

 .مقصد يشهر بعد. ديخسته نباش. ديبله از نظر شما زوده، چون شما تمام راه و خواب بود ـ

 : زد گفت  يم ياز شرمسار يكه لبخند يدر حال ديآن

 . م خسته شد يكار كردم حساب يكل شبيآخه د ـ

 : تعلل گفت  يو كم يبا كنجكاو دختر

 .نباشه يادب يپرسم ب يكه م ديببخش ـ

 .  دييبفرما. كنم يـ خواهش م ديآن

 براتون افتاده؟ يتونم بپرسم چه اتفاق ياما م ديـ ببخش دختر

 : زد و گفت  يبه خود انداخت و لبخند ينگاه ديآن. نگاه كرد ديآن يگل يبه سر تا پا يبا كنجكاو و

 .روم، منم حالش و گرفتم ديآب گودال و پاش. بال رو سرم آورد نيمزخرف ا يراننده  هي ـ
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 ـ چه طور ؟ دختر

 . تونه بگرد دنباله آدرس يتا م ديحاال با. دادم بهش يـ آدرس عوض ديآن

 :خنده زد ريز يپق دختر

 ؟يكه انقدر خسته بود يكرد يكار م يچ شبيحاال د. يهست يواقعا كه آدم جالب ـ

. هم داشت يآمد دلِ نازك يگونه كه به نظر م نياست و ا يمرفه يداد كه از خانواده  يسر و شكل دختر نشان م. به دختر كرد يقينگاه دق ديآن

 .سر به سر دختر بگذارد يگرفت كم ميكه حوصله اش هم سر رفته بود تصم ديآن

 . كنم يخونه كار م هيـ راستش من تو  ديآن

 . دختر متوقف شد يخنده . شرمسار است شيانداخت كه مثال از بازگو كردن زندگ نييرا پا سرش

 ؟يچه كار ؟يكن يـ كار م دختر

 . ِ ، منم اون جا خدمتكارم يبزرگ ياونجا خونه  يدون يم. كه بشه يـ خوب هر كار ديآن

 : گفت  يبا ناباور دختر

 ؟يكار نياونم همچ ؟يكار كن ديآخه چرا؟ تو چرا با ـ

كه  نِيتونه خرج همه مون و بده، ا ينم. كارگر ساده است هيپدرم . دانشجو هم هستم. ـ بابام چهارتا بچه داره، منم بچه بزرگ خانواده ام ديآن

 . بابام باشم يبرا يكمك خرج هيهم  اد،يدر ب لميكنم تا هم خرج تحص يمنم كار م

 . نديكالمش را در دختر بب ريسر بلند كرد تا تاث ديآن

 : با تاسف گفت . كرد و در چشمانش اشك جمع شده بود يبه او نگاه م يبا دلسوز دختر

 . يباش دهيكش يسخت نقدريخوره كه ا ياما اصال بهت نم. يفيح يجون نيآخه تو به ا ـ

 نيدوخت و از بهتر خوش شيلباس ها يهمه . كدام كهنه و پاره نبود چيبود اما ه يگل نكهيبا ا شيلباس ها. به سر و شكلش كرد ينگاه ديآن

 : گفت  يبا عجله و دستپاچگ ديآن. پارچه ها بود

 يمن م يخونه  يآبرو ديگه اگه شما مثل گدا گشنه ها باش يم. ده يم تيبه سر و وضع خدمتكارا اهم يليكنم خانم خونه خ ياون جا كه كار م ـ

 .بپوشن رونيدست لباس خوب و آبرو دار داده كه ب هي يكيكه به همه  نِيواسه هم. ره

 : و گفت  ديكش يآه دختر

 .يديكش يچقدر سخت يطفلك...  يناز ـ

دختر كه  يچهره  دنيبا د ديترس يبلكه م د،يكش يخجالت م نكهيا ينه برا. اورديكرد كه باال ب يانداخته بود و جرات نم نييسرش را پا ديآن

بود و  ستادهيو ا دهيخوشبختانه اتوبوس به مقصد رس. خنده ريو بزند ز رديخود را بگ يكند نتواند جلو يبغض كرده و با تاثر به او نگاه م

 : داد و گفت  ديكرد و به دست آن ادداشتيدختر با سرعت شماره اش را . شدن بودند ادهيدر حال پ فرانمسا

 . شم يبهم زنگ بزن خوشحال م يدار اجيهر وقت به كمك احت. منه داشته باش يشماره  نيا. استيمن اسمم دن ـ

 : زد و شماره را از دختر گرفت  يلبخند ديآن
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 .فعال. تياز همدرد يمرس. دميمنم آن ـ

 : را گرفت  يتاكس نياول يبه سرعت ساكش را برداشت و جلو ديآن

 .آقا دربست ـ

 

*** 

 

 .كرد  يهمه چشم شده بود و با ولع شهر را نظاره م ديآن

 ». باشه يواسه دلتنگ دميشا. كنه يم رييتغ يگار هر بار كلان. شه يشهر برام تازه م ام،ي يهر بار كه م «

را تصور  يخود شهر و خانه ا يكودكانه اش برا يايدر رو شهيهم ياز همان كودك. دوست داشت، اما تنها به عنوان زادگاه يليشهرش را خ ديآن

 يهر روز صبح تا شب مشغول كار و شب هم در خانه . كند يم يدر آن زندگ ييكه خود به تنها يخانه ا. خودش است يكرد كه تنها برا يم

 .كند يم دايپ بيعج يشساكت، آرام

 . راننده به خود آمد يبا صدا ديآن. نكرده بود رييگاه تغ چياش داشت و ه يدر تمام زندگ ديبود كه آن ييايتنها رو نيا

 . ميديـ خانم رس راننده

 .يـ بله بله مرس ديآن

از دستانش  يكيو  ستاديدر ا يجلو. كرد يط دهيدو مهيچند قدم مانده به در خانه را به حالت ن. شد ادهيپ نيرا داد و از ماشراننده  ي هيكرا ديآن

 : شد  دهيشن فونياز آ يعصب يزن يصدا. زنگ زد زيكريزنگ گذاشت و  يرا رو گرشيو دست د فونيآ نيدورب يرا رو

 .هيك نميوردار بب ؟يگذاشت نيدورب يچرا دستت و جلو ه؟يك د؟يچه خبره سر آورد ـ

 . مادرش كماكان به كار خود ادامه داد يتوجه به صدا يب ديآن

 .رسم يدم در به حسابت م امي ينه؟ االن م يكن يول نم... زنگ نزن مردم آزار گهيـ بسه د مادر

 واريخود را پشت د ديآن. رفت يكه تند و تند راه م ديمادرش را شن يپا يصدا. خود را گرفت كه نخندد و خود را لو ندهد يبه زور جلو ديآن

 . پنهان كرد

 .را باز كرد و به كوچه نگاه كرد اطيدر ح تيبا عصبان مادر

 . يروان. بهت بدم يجواب درست و حساب هيتا  يستاديوام يجرات داشت ؟يديپس؟ ترس يبود زنگ زد؟ كجا رفت يك ـ

 كيو  ديكش يبلند غيكرده بود ج يمادر كه غالب ته. شد زانيچشم به هم زدن از گردن مادرش آو كيو در  ديپر رونيب وارياز پشت د ديآن

خود فكر كرده بود با  شيحتما پ. رفت و در را بست اطيرا با تمام زورش از خود جدا كرد و به داخل ح ديآن يو دست ها ديبه هوا پر يمتر

 .هم در خفه كردن زنان دارد ياديرو به روست كه از قضا مهارت ز يطرناكخ ي وانهيد

 : توانست حرف بزند گفت  يم يكه به سخت يرفته بود در حال سهيكه از خنده ر ديآن

 ...مامان . ديمامان در و وا كن منم آن... مامان  ـ

كه پشت در تا شده بود و  يدر به دختر يباز كرد و از گوشه  يدر را كم ديبود با وحشت پشت در پنهان شده است، با شك و ترد دايكه پ مادر
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آمد و با دست محكم به  رونيبا شجاعت در را كامل گشود و ب ست،يجز دختر خودش ن يكه مطمئن شد كه او كس يوقت. نگاه كرد ديخند يم

 : و گفت  ديكوب ديآن يشانه 

 ؟يكرد يكار م يمردم چ ياگه من از ترس محاال  ؟يو برامون آورد تيخونه خل باز يبعد دو ماه اومد. من كه سكته كردم وونهيد يدختره  ـ

 : خنده گفت  انيشد و در م زانياز گردن مادرش آو ديخند يكه هنوز هم م ديآن

 . فدات شه دلم برات تنگ شده بود ديآن. شه يترسه تو دل بروتر م يم يخوشگلم برم كه وقت يقربون مام ـ

 .مادرش گرفت يآبدار از گونه  يبوسه ا و

 : حلقه كرد و گفت  ديكمتر شد بود، دستش را دور آن تشينرم تر و عصبان يكه كم مادر

 .يشد كه فرار كرد يداشت باورم م گهيد. ستين داتيو اصال پ يشه كه رفت يدختر دو ماه م ييكجا ـ

 .براتون تنگ شده بود يـ قربونت من كجا دارم برم ؟ دلم كل ديآن

  ؟يمون يم يبا امتحانات؟ خوب بود؟ تا ك يكرد كاريچ ؟يطور، كجا بود نيـ منم هم مادر

 : سرش را بلند كرد و گفت  ديآن

 جا دم در جواب بدم ؟ نيهمه رو هم ـ

 : كرد و گفت  ينگاه مادر

كه من  يغيها رفت با اون ج هيكه آبرومون جلو همسا ايب. ميساديتو دو ساعته دم در وا ايب. يذار يخاك به سرم تو كه واسه من هواس نم يوا ـ

 .تو ايب. دميكش

 . ديرا بدنبال خود كش ديخود زودتر وارد خانه شد و آن و

 

*** 

. را فراموش كرده است يكار ايرا گم كرده  يزيانگار چ. كجا آرام و قرار نداشت چيمدت ه نيدر ا. به خانه آمده بود ديشد كه آن يم يروز سه

دلش . داد يبه او م بيعج يتخت و اتاقش آرامش. ديكش يتختش دراز م يدر اتاقش روبود كه  يكرد وقت يم دايآرامش پ يكه كم يتنها زمان

صبح مادرش كه دو ساعت تالش كرده  ازدهيساعت  يكه به خانه آمده بود وقت يروز نيصبح اول. احتشام و آن خانه تنگ شده بود انمخ يبرا

خانم  يدر خانه  الشيكه به خ ديآن. بدهد ديبه آن يتكان اديمجبور شد با فر تينشده بود، در نها دشيعا يتيموفق چيكند و ه داريرا ب ديبود تا آن

 . شم يم داريبخوابم بعد ب گهيد كمي ديخانم، بذار يشم مهر يم داريدر تخت خوابش زد و گفت ب ياحتشام است غلت

كند كه  يخانم التماس م يبه مهر ديكه آن ديكرد و باز هم د يشتريب داديداد و ب ياست، اما وقت دهيبار اول فكر كرده بود كه اشتباه شن مادرش

 .كند داريزد توانست او را از خواب ب ديكه به آن يو مشكوك شد و در آخر با كتك يكفر يبخوابد حساب شتريب ياجازه دهد كم

 . پاشو ديآن. بخوابم شتريبذار ب يگ يبهش م يكه ه هيخانم ك يمهر نيپاشو زود باش بگو ا. نميـ پاشو بب مادر

بود تا از شدت ضربات وارده بر سر و بدنش كم شود، كه با  دهيسرش كش ياز دست ضربات مادرش در امان باشد، پتو را رو نكهيا يبرا ديآن

 دنيمادرش با د ديترس يم. ديايب رونيپتو ب ريكرد كه از ز يجرات نم. را لو داده است ييزهايكه ناخواسته چ ديمادرش فهم يحرف ها دنيشن

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢ 

 .زد يم اديمادرش همچنان فر. كاسه است مين ريز ياش بفهمد كاسه ا افهيق

 ؟ هيخانم ك يمهر نيگم ا يم ديـ آن مادر

 .تا بهتون بگم ديآروم باش. ديكش يم غيمامان شما هم چقدر ج ستين يـ كس ديآن

 .هيزود بگو ك االيخوب من آرومم  لهيـ خ مادر

 . ديرو سرم من و بزن ديشما بپر رونيب اميترسم ب يم. ندارم نانياون ورتر من به شما اطم ديبر كميـ اول شما  ديآن

 : از تخت دور شد و گفت  يچند قدم مادر

 . حاال پاشو خودت و لوس نكن من منتظرم. رفتم عقب ـ

 . تخت نشست يمطمئن شد كه مادرش از تخت فاصله گرفته بلند شد و رو يوقت. ديكش نييپا يپتو را كم اطيآرام و با احت يليخ ديآن

 ؟ هيك يخوب مهر مادرـ

 .مهيهم اتاق يـ مهر ديآن

 ؟يكن يصدا م شونديو با پسوند و پ اتيتا حاال هم اتاق يتو از ك. ـ آره جون خودت مادر

ما هنوز . چند هفته است كه اومده اتاق ما هي. خونه يارشد م يناسكارش. بزرگترِ يلياز ما خ. و هفت هشت سالشه ستيب يِمهر نيـ آخه ا ديآن

 .ميدار يباهاش رودرواس

 ؟يكه بذاره بخواب يكرديـ حاال چرا التماس م مادر

 : زد  يحرف م يشتريكه االن مطمئن شده بود كه مادرش حرفش را باور كرده است، با اعتماد به نفس ب ديآن

از دست اون ما چند هفته است . كنه يم داريرو هم ب هيشه بق يهم كه خودش پا م يوقت. شه داريها زود بعادت داره صبح  يِمهر نيآخه ا ـ

 .مينكرد يخواب درست و حساب

 اومد؟ ياز پس شما تنبال بر م يكنه وگرنه ك داريتونه شما رو ب يدخترِ تو اتاقتونِ و م نيـ خوبه كه ا مادر

 : رفت گفت  يم رونيكه از اتاق ب يدر حال و

 . ينيبش زيپف كرده سر م يبا چشما ستيخوب ن. ميناهار بخور اني يهمه م گهيساعت د هيلنگ ظهرِ ،  گهياالنم پاشو د ـ

 .گفت و از جا برخاست يظيچشم غل ديآن

 

*** 

 

كرد تا هر چه  يم يبرگشت را گرفته بود و روز شمار طيبل اديدو روز قبل با شور و شوق ز ديآن. نمانده بود يباق يزيچ التيبه آخر تعط گريد

احساس  نجايهفته در ا كيبعد از . هفته در خانه خودشان باشد كياز  شتريآمد كه ب يخوشش نم اديز ديآن يليبنا به دال. زود تر حركت كند

 .ديپر يكرد و مثل مرغ سركنده به هر طرف م يم يخفگ

 : كرد و گفت  روز قبل از حركت مادرش او را صدا عصر

 .  ميبا هم بخور مينيبش ايب. ختمير ييچا ايب ديآن ـ
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 .  امي يـ چشم مامان االن م ديآن

 . به بدنش داد يلباسش را هم در ساكش جا داد و بلند شد كش و قوس نيآخر ديآن

تنگ شده  يدلم كل. باغ يبچه ها، وا ين، واطراوت جو يدانشگاه، وا يوا. رم يآخ جون دارم م. واسه فردا حاضره يحاال همه چ. تموم شد يآخ «

 . 

 : خسته مادرش كرد و گفت  يبه چهره  ينگاه. مادرش نشست يروبه رو يمبل يرفت و رو رونياز اتاق ب ديآن

واسه همه  شهي؟ چرا هم يكن يم تيخودت و اذ نقدريچرا ا. ارهي يداره تو رو از پا در م تيهمه مسئول نيا ؟يخسته نباش گهيكه تو د ادي يم يك ـ

 ؟ينگران زيچ

 : و گفت  ديرا نوش شياز چا يجرعه ا مادر

 . نگرانِ شهيمادر هم هي. يكه حال من و بفهم يتو مادر نشد ـ

  ؟يك يواسه  ؟يـ آخه واسه چ ديآن

 .شمام ي ندهينگران شما و آ شهيمن هم. شما يـ واسه  مادر

 ه؟يپس غصه خوردنتون واسه چ. ميش يماها بزرگ م ديچه نباش ديبشه؟ چه شما نگران باش يـ كه چ ديآن

 تايبكشه، اما تو و آن رونيخودش و از آب ب ميليمرد ساالر گ يجامعه  نيتونه تو ا يباشه اون پسره و م يهر چ. ستميمن نگران برادرت ن ـ

 يغم گهيمن د يكرد ياگه تو هم شوهر م ؟ياما تو چ. راحت تره كميمن  اليباز خ. خودشه يكه ازدواج كرد و سر خونه زندگ تايآن. ديدختر

 . نداشتم

 : زد و گفت  يپوزخند ديآن

 . حاال كو تا شوهر  ـ

 : آرام است گفت  ديآن ديكه د مادر

 .قرار بذارم هيمن  يباش يتو اگه راض ـ

 : باال انداخت و گفت  ييابرو ديآن

 ؟ يقرارِ چ ـ

 .تو  يخواستگار اديواسه پسرش ب ديباش يداده كه اگه راض غاميپ ينقو يراستش چند وقته كه دوست پدرت آقا ـ

 ـ پسرش؟ كدوم پسرش؟ ديآن

 . زد يحرف م يشتريب اقيمادر با اشت االن

 يما ها كه راض ه،يپسر خوب. هم داره يو همه چ نيخونه و ماش. كنه يتو شركت باباش كار م. گم، همون كه مهندس عمرانه يو م ديـ حم مادر

 . يبپسند ديبا يتو مهماما خوب  ميهست

 : كرد و گفت  ياخم ديآن

 . گهيد ديزنش بش ديخب خودتون بر د؟يبه من بگ ديبه خودتون زحمت داد گهيچرا د ديديشازده رو پسند نقدريشما كه ا گه،يخوبه د ـ
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 : لبش را گاز گرفت و گفت  مادر

 زشته؟ هيچه حرف نيخدا مرگم بده ا ـ

 .  ديو بچسب نيا ديش اليخيبابا رو ب ديشما كه اصرار دار. خوام شوهر كنم يمن كه نم. خوشتون اومده يليشما خ يزشته؟ انگار شيـ چ ديآن

 يتو م يك ؟يآخه تا ك. خوام ينم يگ يهمه اش م. ياري يادا اصول در م يجور نيزنم ا يباهات حرف م يكيهر وقت راجبِ  ؟يچ يعنيـ  مادر

 ؟يشوهر كن يخوا

 : گفت  تيبا قاطع ديآن

 .وقت  چيتا ه ـ

 ـ چرا ؟ مادر

 .خوام يـ چون من وبال نم ديـن

 گفته شوهر وباله؟ يـ ك مادر

 . شو  اليخيپس من و ب. ستميهم ن نايتو خط ازدواج و ا. ميراض ميفعل يمن كه از زندگ. تهيهمه اش اذ. دردسره. گم وباله يمن م. ـ من ديآن

 ه؟يچه وضع نيا ؟يچ يعنيـ  مادر

 : شد چشم در چشم مادرش كرد و گفت  يم زيخ ميكه ن ير حالد ديآن

 ؟  يريواسه گل پسرت زن بگ ير يچرا نم يخوا يمادر من، اگه شما تنوع م ـ

 : بود گفت  يعصبان يمادر كه حساب. بلند شد و به سمت اتاقش رفت شياز جا عيسر يليخ بعد

 .كجا؟ من هنوز حرفم تموم نشده  ـ

 : گفت يتوجه به راهش ادامه داد و با خونسرد يب ديآن

 .  ديرو مخ من راه بر ديكن يفرصت نم گهيرم و شما د يخوبه من فردا م. من حرفم تموم شده يول ـ

 . وارد اتاقش شد و در را محكم پشت خود بست  و

آنيد دو . بليطش ساعت نه صبح بود. تاق نشستلباس پوشيد و آماده و حاضر در ا. برخالف روزهاي ديگر صبح زود از خواب بيدار شد آنيد

 .وقتي كه ساعت به هشت و نيم رسيد اول شماره ي آژانسي گرفت و بعد ساك بدست از اتاق خارج شد. ساعت را با بي صبري پشت سر گذاشت

 . مامان، مامان كجاييد؟ من دارم مي رم ـ

  :با شنيدن صداي آنيد با تعجب از آشپز خانه بيرون آمد  مادر

 .دختر تو كي بيدار شدي؟ االن مي خواستم بيام بيدارت كنم ـ

 . بايد برم. نيم ساعت ديگه بليط دارم. ـ من يه ساعتي هست كه بيدارم آنيد

 . ـ كجا؟ بابات گفت تو رو مي بره ترمينال مادر

 .مي گيرم مي رممن آژانس . بابا هم االن كار داره خوب نيست بيفته تو زحمت. ـ نه مامان خودم مي رم آنيد

او چون مطمئن بود اگر بخواهد منتظر پدرش بماند مي بايست كم كم ده دقيقه ديگر . خودش هم مي دانست كه اين ها همه اش بهانه است آنيد
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 . در حالي كه آنيد ديگر حتي تحمل يك دقيقه در خانه ماندن را هم نداشت. در خانه مي ماند

 . ؟ تو زحمت ميفته چيه؟ وايسا بابات بيادـ وا آنيد تو چقدر تعارفي شدي مادر

 : در حالي كه گونه ي مادرش را مي بوسيد گفت  آنيد

 . شما هم نمي خواد بيايد دم در من خودم مي رم . نه مامان من زنگ زدم االن آژانس مياد ـ

 .تن آنيد نگاه مي كردمادر هاج و واج در جايش مانده بود و به رف. به سرعت ساكش را برداشت و از خانه خارج شد و

 . ـ اين دختره چش شده؟ اين كه اين جوري نبود مادر

 

*** 

بيدار شدن در صبح . در كل اين روز متفاوت از همه ي روز هاي آنيد بود. با اشتياق زنگ خانه ي خانم احتشام را فشرد و به انتظار ايستاد آنيد

 يدزود، غلبه بر ميل خوابيدن در اتوبوس، تماشاي مناظر اطراف جاده از اتوبوس كه بدون اغراق اولين بار در طي سه سال گذشته بود، زيرا آن

 . يچ گاه نتوانسته بود جلوي خود را بگيرد كه در اتوبوس در حال حركت نخوابده

 . آنيد به داخل باغ رفت و با ولع به گوشه كنار باغ چشم دوخت. با صداي تقي باز شد در

 . واي كه دلم چقدر واسه اينجا تنگ شده بود ـ

 .و با صداي بلند سالم كردراه تا رسيدن به در عمارت را دويد و با هيجان وارد خانه شد  كل

 . سالم مهري خانم، سالم اكرم خانم، سالم آقا محمد، سالم همه خوبيد؟ دلم واسه تون تنگ شده بود... سالم سالم ـ

 با ورود آنيد گويي زندگي دوباره به. همه از ورود آنيد خوشحال بودند. به سمت مهري خانم و اكرم خانم رفت و آنها را به آغوش كشيد آنيد

 : آنيد خطاب به مهري گفت . خانه بازگشته بود

 خانم احتشام كجاست؟ ... مهري خانم  ـ

 . خانم ـ خانم تو كتابخونه هستن مهري

 . ـ مهري خانم مي شه لطفا ساك من و ببريد تو اتاقم؟ من مي رم پيش طراوت جون آنيد

 رهيمنتظر ماند و بعد دستگ قهيدق كيبه در زد و  يدم در كتابخانه تقه ا.  ديخانم نماند و خود زودتر به سمت كتابخانه دو يمنتظر جواب مهر و

 . در را چرخاند ي

به پشت مبل خانم احتشام رفت و از پشت مبل دست در گردن خانم  ديآن. نشد ديورود آن ياحتشام در كتاب غرق شده بود و اصال متوجه  خانم

 . احتشام انداخت 

 : گل از گلش شكفت  ديآن دنيبا تعجب سرش را گرداند و با دجا خورد و  ياحتشام حساب خانم

 . نداره يخونه بدون تو لطف نيا گهيد. سال گذشت هيمن مثل  ياما برا يهفته نبود هيدختر دلم برات تنگ شده بود؟  ييكجا ـ

 : گفت  ستديخانم احتشام با يزد تا روبه رو يكه مبل را دور م يدر حال ديآن

 . شتونيپ اميشدم تا زودتر ب ميج يچه جور ديدون ينم. ذره شده بود هيقربونت برم منم دلم برات  ـ
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 : سر بلند كرد و گفت  ديآن. را در بغل گرفت و نوازش كرد ديخانم احتشام سر آن. خانم احتشام زانو زد يجلو ديآن

 آره؟ گه؟يد ديانجام داد قيتون و دقبرنامه ها د؟يكارا كرد يچند وقته كه من نبودم چ نيطراوت جون ا ـ

 : كرد و گفت  ياحتشام من و من خانم

 .خوام برم با تو برم يهر جا م يايصبر كردم تا تو ب نيو نداشتم، واسه هم يدل و دماغ كار يراستش تو كه نبود ـ

 : كرد و گفت  ياخم كوتاه ديآن

نداره  يبار اشكال نيا د؟يكالساتون و بر ديخواست ياومدم، شما نم يحاال حاالها نمو من  مياومد د؟ير يكار در م رياز ز م؟يطراوت جون؟ داشت ـ

 باشه ؟ د،يكالساتون و كامل بر يشما همه  يكه من رفتم مرخص يبعد يكه دفعه  ديقول بد ديبا يول

 : سپس از جا بلند شد و گفت . ديگونه اش را بوس گريهم بار د ديآن. تكان داد ياحتشام با لبخند سر خانم

 .من برم لباسام و عوض كنم  ديندار يطراوت جون اگه با من كار ـ

 . كنم يم دارتياستراحت كن واسه عصرونه ب كميبرو  يتو هم خسته ا. ندارم يمن كه فعال كار. زمياحتشام ـ برو عز خانم

 . ا به سبك خود آواز سر داددر حال باال رفتن از پله ه. گفت و از اتاق خارج شد يچشم ديآن

 

 غربت يرو شاخه ها ميدو تا پرنده هست ما

 اهل دل سپردن نه اهل دل شكستن  نه

 

در ذهنش بود و هر جا را كه  ييزهايچ كي ياز آهنگ اصل. بلد بود يشعر آهنگ را درست و حساب يدانست نه حت يآهنگ را م تمينه ر ديآن

 .زد يو چه چه م ديكش يبه دلخواهش كلمات را م. كرد يم يشعر اصل نيگزيجا يجمله ا ايكرد به دلخواه خود كلمه  يفراموش م

تخت انداخت و  يرا در آورد و رو شيمانتو. پرت كرد يصندل يمقنعه اش را برداشت و رو. در را باز كرد و داخل شد. ديبه در اتاقش رس ديآن

 .خواند  يهمچنان آواز م

 

 رفت ادموني دنيپر ميديبس كه نپر ما

 رفت  ادموني دنيما از بس رس ميموند جدا

 ينه كالمـــــــ يسالمـــــ نه

 

چه  نديبا ترس رو برگرداند تا بب ديآن. باز شد يبيمه يدر اتاق با صدا كدفعهي. بلند خواند يبا صدا غيو ج دهيآخر رابه حالت كش يدو كلمه  ديآن

و تمام  حشتو با و ستادياز كار ا ديد يكه م يكه برگشت و به در نگاه كرد، قلبش از منظره ا يگونه باز كرده است ؛ اما وقت نيدر اتاق را ا يكس

 .ديكش يبلند غيقدرت ج

و با اخم و  ستادهيباز، ا مهيخواب آلود و ن يو چشمان دهيژول ييبرهنه و موها يزانو و باالتنه ا يتا رو يبا شلوارك سورمه ا يدر پسر جوان يجلو

 . كرد  ينگاه م ديبه آن تيعصبان
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 ديبه هوا پر يمتر كيپسر  د،يآن يناگهان غيج يبا صدا. ديكش يبلند غيبه خود آمد ج يپسر شد بود وقت بتياول مبهوت ه يكه در لحظه  ديآن

 .ديكش غيج ديكه همراه آن ديو آنقدر ترس

. و قصد فرار كردن داشت كه محكم به در خورد ديفرار از آن نود درجه چرخ يدر اتاق است و برا يخطرناك زيخود فكر كرد كه چ شيپ حتماال

برگشت و  ديرا دو چندان كرد و با حرص به طرف آن تشيشد عصبان جاديكه از برخورد با در اتاق در سر پسر ا يو درد ديآن يوحشت از صدا

 . را به او دوخت بارشچشمان خون 

 : زد  اديفر تيپسر با عصبان. ت صحبت كندتوانس يزبانش بند آمده بود و نم ديآن

 . يسر و صدا كارت و بكن يب ديبا ياگه واسه نظافت اومد ؟يكن يكار م يچ نجايا ؟يهست ياصال تو ك ؟يهست يكدوم جهنم يفكر كرد چيه ـ

به داخل اتاق آمد  ياست، چند قدم ديآن ي رهيتنها نگاه خ تشينه و جواب تمام سواالت و عصبان ديصدا آمد اما از آن واريكه از د ديپسر د يوقت و

 يقدم به عقب م كيبود  دهيترس يليپسر آن هم به آن شكل خ يكه از حضور ناگهان ديآمد آن يبا هر قدم پسر كه جلو م. رفت ديو به سمت آن

را با شتاب برداشت و  ديتا آن ماندهيپسر چند قدم باق. تخت افتاد يتخت خورد و تعادلش را از دست داد و رو يبه لبه  ديآن يناگهان پا. رفت

 :رخ به رخ شد و گفت ديتخت خم و با آن يرو

 ؟  يخوب ـ

 يصورت پسر را در فاصله  يپسر فورا چشمانش را باز كرد و وقت يصدا دنيكه در هنگام پرت شدن از ترس چشمانش را بسته بود با شن ديآن

صورت  نيو ب ديآن را جلو كش عيبالشتش بود كه سر ديكه به دستش رس يزيچ نيو اول ديكش يگريبلند د غيج ديسرش د ياز خود باال يكم

 نيكه باسنش را كه از برخورد با زم ياز تخت افتاد، و در حال يبلند يپسر با صدا. و با تمام قدرت پسر را به عقب هول داد دادخود و پسر قرار 

 : گفت  ديمال يدرد گرفته بود م يحساب

 ؟يكرد نيچرا همچ وونهيچته د ـ

 . و آن را به سمت پسر پرت كند ابديب يزيكرده بود كه چ نيتمام ذهنش را متمركز ا. نداشت شيبه پسر و حرف ها ياصال توجه ديآن اما

 . آرام شد يقابل پرت شدن به طرف پسر كم زيو ملحفه و خالصه هر چ يتخت و در آخر رو تخت يپس از پرت كردن بالشت ها و كوسن ها ديآن

 يرا به حالت ضربدر شيدست ها گريد ياياز برخورد اش يريجلوگ يو برا ستاديبالشت به سرش از جا بلند شد و ا نيپس از برخورد دوم پسر

 .كند يپرت نم يزيچ گريد ديآورد كه مطمئن شد آن نييرا پا شيدست ها يصورتش گرفت و تنها وقت يجلو

 يبا چشمان. طرف است يا وانهيتا حاال مطمئن شده بود كه با دختر د. آمد يخونش در نم يزد يكارد م. در حال انفجار بود تياز عصبان پسر

را مشت كرده  شيكه دست ها يدر حال قهيپس از چند دق. شده بود رهيخ ديشد به آن ياز نگاه كردن به آن ها تنش مور مور م ديغضبناك كه آن

 : به هم فشرده اش گفت  يلب ها انيداد از م يهم فشار م يرا رو شيها نو دندا

 .يمرد گهيتو د. كنم يات م كهيت كهياگه دستم بهت برسه ت. كشمت يم ـ

مواظبش  يچهار چشم. رديم يمطمئن بود كه اگر دست پسر به او برسد حتما م ديآن. ستاديا ديحرف ها را زد كه قلب آن نيا تيآن چنان با جد و

 . را در آورد و به سمت او پرت كرد  شيكفش ها عيدفاع از خود سر يبرا ديتكان پسر، آن نيبا اول. دادن جانشنجات  يبود و آماده برا

خم شد و كفش ها را . كند  يكه چه م دينفهم گريلنگه كفش محكم به وسط سرش اصابت كرد و د نيبدهد اما دوم يكرد جا خال يسع پسر
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محكم به در خورد اما به  نكهيو با ا ديو به سمت در دو ديتخت پر ياز رو ديكش يم غيكه ج يحالدر  ديآن. حمله كرد ديبرداشت و به طرف آن

 . او بود بيپسر هم در تعق. و با سرعت نور به سمت پله ها رفت اورديخود ن يرو

 يهر پله پا م يرو ايكند و آ يم يكه چگونه پله ها را ط ديفهم يخودش هم نم يحت. شد ريكه در توان داشت از پله ها سراز يسرعت نيآخر با

 .شود يپله ها رد م يپرواز كنان از رو يكند و و به گونه ا يم يكيدو سه پله را  ايگذارد 

از آنها  ييخانم هم جز يمهر. كردند يآن ها ده دوازده نفر از خدمتكاران در سالن جمع شده بودند و با تعجب به پله ها نگاه م يسر و صدا با

 .بود

شده و جانش را به او  اليخيآن ها پسر ب نيبا پنهان شدن ب ديرفت تا شا يكه به سمت خدمتكاران م يو در حال ديآخر را پر يپله  سه ديآن

 :  ديخانم پرس ياز مهر اديببخشد با فر

 خانم خانم احتشام كجاست ؟ يمهر ـ

 : باز از تعجب گفت  يخانم با دهان يمهر

 .تو كتابخونه هستن  ـ

 ديدو يپسر هم به دنبالش م. ها به سمت كتابخانه فرار كرد يمبل و صندل نيدور خدمتكارها و رد شدن از ب دنيپس از چهار پنج دور چرخ ديآن

 . 

 : كرد  يخودش غرغر م با

 . شه يخسته هم نم. اديرم م يهر جا م گه،يول كن د. تو روحت يا ـ

 . ديبه سمت اون دو شيشگيهم يخانم احتشام تو جا دنيرد و با دو به كتابخانه رسوند و با شتاب در رو باز ك خودش

 .ستاديو ا ديدر با ترس از جاش پر يرو نداشت با باز شدن ناگهان يكرد و اصال انتظار حضور كس يم ريخودش س االتياحتشام كه در خ خانم

 يزيفرصت كنه چ نكهيكرد اما قبل از ا يخانم احتشام با تعجب به حركاتش نگاه م. خودش و به خانم احتشام رسوند و پشت اون پنهان شد ديآن

 .رهيداشت اون و بگ يو سع ديدو ديكه خودش و به داخل كتابخانه پرت كرد و به سمت آن ديازش بپرسه پسر جوون رو د

 :گفت  يخانم احتشام كه م اديبا فر تيو كش مكش كردن كه در نها دنينم احتشام چرخو پسر دور خا ديآن يا قهيدق چند

 .با هر دوتونم  د،يبس كن ـ

 .شدن آرام

  د؟يچه خبره؟ آن نجايـ ا خانم

 : به پسر كرد و گفت  ياشاره ا ديآن. نگاه كرد ديبه آن يبا نگاه پرسش گرانه ا و

 . بهم حمله كرد. خواد من و بكشه يم نيا ـ

 : گرد به پسر نگاه كرد و گفت  يياحتشام با چشما خانم

 ؟ نيآره شرو ـ

 : گفت  عيسر يليخ نِيبود اسمش شرو دهيفهم ديكه آن پسر
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 . ات بود كه به من حمله كرد وونهيخدمتكار د نيمامان طراوت ا ـ

 : و نشان داد و گفت  ديآن يدست هاش و باال آورد و كفش ها و

 . من پرت كرده يرو تو سر و كله  نايا. است وونهيماله اون د نايا نديبب ـ

 : پسر انداخت و گفت  يبه سر تا پا ياحتشام نگاه خانم

 ؟ هيختيچه ر نيا ـ

 : با تعجب گفت  پسر

 ؟يچ ـ

 . بپوشه يزيچ رفته ادشيبوده كه  ياومد كه آنقدر عصب ادشيبه خودش كرد تازه  ينگاه يوقت و

 .يدرست لباس بپوش ديكنن با يم يخونه زندگ نيهمه آدم كه تو ا نيبا توجه به ا. رانهيا نجاياحتشام ـ صد بار بهت گفتم ا خانم

 . نكره اش و گذاشته رو سرش ياومده ور دل اتاق من صدا گه،يد نهيا رياَه همه اش تقص... من .. ـ من  پسر

 : كرد تا نخنده گفت  ياحتشام كه به زور خودش و كنترل م خانم

 . بگم ديرفت كه در مورد تو به آن ادمي. من مقصرم. مودب باش گهيبسه د ـ

 : كرد و گفت  ديرو به آن و

 . ما باشن شيپ يمدت هياومدن كه . جان هستن نيمن شرو يشمان نوه  يكه جلو ييآقا نيجان ا ديآن ـ

به بعد اون و تحمل  نيخانم احتشام باشه و از آن گذشته مجبور بود از ا ينوه  ه،يانسان اول نيشد كه ا يباورش نم. ه بوددهنش باز موند ديآن

 .كنه

 : احتشام رو به نوه اش كرد و گفت  خانم

 ؟يمتوجه شد. يباهاشون درست رفتار كن ديبا. منه زيخانم جوان پرستار عز نيو ا ـ

 : كرد و با تمسخر به خانم احتشام گفت  ديبه آن يثينگاه خب نيشرو

 . چنيمن نپ يبه پر و پا ديفقط بهشون بگ. به كلفتاتون ندارم يمامان من كار ـ

 . روش و برگردوند و از در خارج شد  و

 : كرد و گفت  ديرو به آن ياحتشام با شرمسار خانم

پدر و مادرش اون و  يليبنا به دال. شده يجور نيدونم كه چرا ا ياما نم ست،ين يپسر بد نيشرو. كنم يم يمن از طرف نوه ام عذرخواه ـ

 .  ياستراحت كن يبر يتون ياالنم م. از دستش ناراحت نشو اديز...  نجايمن كه هم من تنها نباشم هم اون ا شيفرستادن پ

 . گفت و از اتاق خارج شد يبا تكون سر چشم ديآن

 اديخبر به  يخوش اخالق خانم احتشام چرا ب ينوه  نيدونست ا ينم. از پله ها باال رفت و خودش و به اتاقش رسوند اطيآهسته و با احت يليخ

 .مادربزرگش افتاده

 همراته؟ هيچ ياخالق سگ نيا ياريدر ب ييمثال ننه جونت و از تنها ياالنم كه اومد ؟يتا حاال كجا بود پيبهش بگه خوش ت ستين يكيآخه  ـ
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 . خوابش برد يكه ك ديشد و به امروز فكر كرد و اصال نفهم رهيتخت پرت كرد و به سقف خ يوو ر خودش

گفت  يدورگه ا يبا صدا. شده بود كيهوا كامال تار. ديتخت نشست و چشم هاش و مال يشد و رو داريدر از خواب ب يهفت عصر با صدا ساعت

 : 

 .تو ايب ه؟يك ـ

 : چراغ اتاق و روشن كرد و گفت  .خانم در رو باز كرد و داخل شد يمهر

 .حاضره خانم گفتن صداتون كنم گهيساعت د كيخانم شام  ديآن ـ

 : و گفت  ديكش يا ازهيخم ديآن

 . اميشورم م يمنم دست و صورتم و م ديشما بر. ديكرد دارميب يمرس. باشه ـ

 . رفت رونيگفت و ب يخانم بله ا يمهر

بلوز و . و لباسش و عوض كرد ديهم به لبش مال يخوشرنگ يتخت بلند شد و دست و صورتش و شست و موهاش و شونه كرد و رژ صورت از

 . رفت رونيو از اتاق ب ديپوش يشلوار اسپرت

  .داد يهم گوش م يميمال كيكرد و موز ينگاه م شيآت ينشسته بود و به شعله ها نهياحتشام تو سالن كنار شوم خانم

متوجه  يحت. خانم احتشام در عوالم خودش غرق بود. خانم احتشام نشست يو رو به رو نهيشوم يجلو يمبل يسالن شد و سالم كرد و رو وارد

 . كنارش نشسته نشد نكهيو ا ديحضور آن

هم  يچشماش مدام رو. بدنش گوش به فرمان او نبودن ياصال اعضا. رفت يم يليو يليمنگ شده بود و چشماش ق ديآن. گذشت يا قهيدق پنج

كه  نهينب تيوضع نيكرد كه خانم احتشام اون و تو ا يزد و خدا خدا م يداشت چرت م. افتاد يم نييشده بود و پا نيرفت و سرش سنگ يم

 . نم احتشام و بهم بزنهخواست خلوت خا يبراش سخت بود اما نم ميمال كيموز نيگرم و ا يجا نيتحمل ا. ترف يآبروش م يحساب

 . رهيگ يداره خوابم م. رميخودم و بگ يتونم جلو يمن نم. من يبرا ييِمثل الال كيموز نيو ا شيآت نيخدا ا يوا ـ

 . دنياز جاشون پر يمتر كيهمه  كيخودش بود كه ناگهان با عوض شدن موز يايسالن بزرگ هر كس تو عالم و رو تو

شده بود با  نيخوابش سنگ يهم كه حساب ديآن. نهيخورد و چشم از شعله ها برداشت و سرش و بلند كرد تا مزاحم و بب ياحتشام تكون خانم

مبل سر خورد و محكم به  يو از رو ديگفت، از جاش پر يم»  يدوف دوف يآهنگ ها« آهنگ ها،  نيكه خودش به ا يكيبلند موز يصدا دنيشن

 .و قطع كرده نشيريش ييالال يك نهيتا بب ستاديردش گرفته بود از جاش بلند شد و اد يكه حساب يحال رد. پرت شد نيزم

 .كردند يو خانم احتشام به مسبب نگاه م ديآن

كه آدم و كرخت  يمبل در حال چرت زدنِ و آهنگ شل و ول يكه رو ديخانم احتشام و آن دنيوارد سالن شده بود و با د نيقبل شرو قهيدق چند

مورد عالقه اش و كه آهنگ  يها يد ياز س يكيتكون داد و به سمت ضبط رفت و  يحوصلگ يب ياز رو ياومد و سر ييكنه، چشم و ابرو يم

 .و تو ضبط گذاشت و صداش و بلند كرد شتداشت بردا يشاد

آرام و با  يليشلوارش كرد و خ بيشدن، دست هاش و تو ج اريو خانم احتشام كامال هش ديكه آن ديكارش مطمئن شد و د ي جهياز نت يوقت

 . نشست زيپشت م يحرف چيشده بود رفت و بدون ه دهيكامل چ گهيشام كه حاال د زيحوصله به سمت م
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 :با خودش فكر كرد ديآن

 ». است رسما وانهيد اروي. نجايبابا مامانش شوتش كردن ا ستيخود ن يب «

 يبرا يقيخانم احتشام چشماش و بست و نفس عم. هيعكس العمل خانم احتشام چ نهينگاه به خانم احتشام كرد تا بب هيو  نينگاه به شرو هي ديآن

 : گفت  ديرفت به آن يم زيكه به سمت م يمبل بلند شد و در حال يبعد چشم هاش و باز كرد و از رو. ديآرامش كش

 . زيسر م ايجان ب ديآن ـ

 .كنارش نشست يصندل نياول يبال خانم احتشام راه افتاد و رودن يحرف گوش كن يمثل بچه  ديآن

 عيسر يليكرده خ ينفهمه كه به او نگاه م نيشرو نكهيا يسرش و بلند كرد و اون هم برا نيهمون موقع شرو. كرد نيبه شرو يكوتاه نگاه

 . انداخت و قاشق و چنگالش و برداشت نييسرش و پا

 . شكست يبرخورد قاشق و چنگال ها بود كه سكوت حاكم و م يتنها صدا. اومد يدر نم يشام صدا از كس زيم سر

 يخونه به گونه ا نيا. آروم از سالن خارج شد يليكرد و خ بشياز جاش بلند شد و دست هاش و تو ج يحرف نيبدون كوچكتر نيشام شرو بعد

رفت  يخانم احتشام م. عوض شده بود يزيچ هي. زد يدر موردش حرف نم ياون شده بودن، اما كس يكه همه متوجه  يرييتغ. كرده بود رييتغ

 نينظاره گر تموم ا يجيبا گ ديگذشته بر گرده و آن يروح يو ب يبرسه و خونه به همون آروم ديقبل از اومدن آن يافسردگ التكه دوباره به ح

 .بود يتحوالت منف

 :و گفت  ديكش ياز سر آسودگ يبعد از دو ساعت به اتاقش رفت، نفس ديآن يوقت

 . شدم يداشتم خفه م. حرفم نزنم نكهيجا ننشسته بودم، چه برسه به ا هيدو ساعت خانم  ميتا حاال تو زندگ. شدم يداشتم خفه م ـــــــش،يآخ ـ

و به داخل تختش  ديوشنرم و راحت پ يكوتاه و شلوار نيتاپ آست. خواب شد يبه بدنش داد و لباس هاش و عوض كرد و آماده  يو قوس كش

 . ديخز

 : گفت  يبا كالفگ. داد اون كماكان در حال غلت زدن تو رختخوابش بود يشب و نشون م مهيساعت ن يعقربه ها يساعت بعد وقت دو

اغم اما انگار سر اديب يخواب واقع ديبندم كه شا يزنم كه مثال من خوابم، چشمام و م يخودم و گول م يبره؟ خسته شدم ، هرچ يچرا خوابم نم ـ

 .اَه ... بره ينه انگار خوابم نم

گشت كه خودش و سرگرم كنه بلكه خسته بشه و خوابش  يم يزيدنبال چ. به دور و برش نگاه كرد يتخت نشست و با كالفگ يرو تيعصبان با

 . ببره 

 . توجهش و جلب كرد رونياز ب ييحال گشتن بود كه صدا در

 : با خودش گفت . بود ياز اتاق در حال شب گرد رونيب يكي

 عيشن كه فقط منتظرن شب بشه تا سر يخونه انقدر تو روز خسته م نيا يمعموال آدما. ميآدما نداشت نيخونه از ا نيتا حاال تو ا ه؟يك يعني ـ

 .ره يراه نم ينصفه شب يكس. بخوابن

آهسته در و باز كرد و . جاش بلند شد و خودش و به در رسونداز . شد مينتونست و در آخر تسل اديتفاوت باشه اما با وجود تالش ز يكرد ب يسع

 يظاهرا شخص مشكوك داشت به طبقه . آمد يپا االن از پله ها م يصدا. شد ينم دهيد يزيبود و چ كيهمه جا تار. انداخت رونيبه ب ينگاه
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 بده  يكرد كه به خودش دلدار يآب دهنش و قورت داد و سع. رفت يم نييپا

كه  ستيهم ن زايجور چ نيروح و ا. ره آدمه، ترس كه نداره يم نييهم كه داره از پله ها پا ينيا. يترس يهم نم يچياز ه ،يشجاع يليتو خ ـ

 . هيچ نيدختر شجاع برو بب نيآفر. يبترس يبخوا

 . ديپا رو د يشد جلو يبه زور م. بود كيهمه جا تار. رفت نيياز پله ها پا نيپاورچ نياز اتاق خارج شد و پاورچ اطيآروم و با احت يليخ

 نم؟يتونم بب يم يچ يكيتار نيآخه من تو ا ـ

تو سالن . اونجا نبود يكرد اما به نظرش كس يبه اطراف سالن نگاه. عادت كرده بود يكيچشمش به تار. شد يآروم وارد سالن اصل يليخ

 .ديو ند يهم كس يغذاخور

 . هم بشه بيتونه غ يم... باشه يزيچ يجن ياگه روح... نكنه... يوا. هويشه  بيتونه كه غ ينم. كجا رفت اروي نيپس ا ـ

 .باز و بسته شد  يدر سالن ورود. ديراه رفتن و شن يصدا گهيكرد كه بار د يبا ترس به اطراف نگاه م. ديتصورات تنش لرز نيا با

 . شه يرد م واريپس آدمه چون روح از در و د. اومده تو خونه يكي ـ

 .ره يپا كجا م يداها گوش داد تا بفهمه كه صدادقت به ص با

 دزده ؟ نكنه چاقو داشته باشه ؟ يعني. منيرفته تو سالن نش ـ

 ي نهيبه سمت شوم يكس. به اطراف كرد يعيو ترس نگاه سر يرفت و با كنجكاو منيكه خم شده بود به سمت سالن نش يآهسته در حال يليخ

 . پشت مبل ها خم شد عيسر ديآن. رفت يخاموش م

 آخه االن وقت خاموش شدن بود؟. روشن بود نهيكاش شوم يا. نمشيتونم بب ينم كيتار يليخ ـ

 خكوبيتو جاش م. كرد ييدستش كه شل بود صدا ريز ياز پاركت ها يكيناگهان . رفت نهيچهار دست و پا به طرف شوم نهيبهتر بب نكهيا يبرا

دوباره پشت مبل  ديآن. خورد يتكون نهيكنار شوم ي هيسا. نه ايشخص مشكوك متوجه حضورش شده  نهيبببه سرعت سرش و بلند كرد تا . شد

نه تو سالن  نهيو نه كنار شوم ياما با تعجب كس د،ياز پشت مبل ها سرك كش اطيدوباره و با احت. اومد ينم ييصدا. ها خم شد و با دقت گوش داد

 .ديچشم چرخوند دزد و ند ياما هر چ د،يبه اطراف سرك كش يجيبا گ. ستاديبا تعجب از جاش بلند شد و ا. ديند

 : وار به خودش گفت  زمزمه

 د؟ياز من ترس يعنيشه؟  يم بيغ هوي نيدزده كجا رفت؟ چرا ا يعني ـ

از پشت به  يدفعه دست هي. بر لب هاش نشست روزمندانهيپ يو پا به فرار گذاشته باشه لبخند دهيممكنه فرد ناشناس از اون ترس نكهيتصور ا با

 . از حنجره اش شد غياومدن ج رونيدهانش و گرفت و مانع ب يجلو يا گهيدست د. ديدورش حلقه شد و اون و به عقب كش

 : با تعجب با خودش فكر كرد . بود كه هر آن منتظر بود غش كنه دهيقدر ترس اون

 . ذاره  يدزده من و زنده نم. مردم گهيمن د. لرزه يم ديكرده، زانوهام هم داره مثل ب خيچرا من هنوز سر پام؟ تنم  ـ

 : از كنار گوشش گفت  يمرد يصدا. وحشت چشماش و بسته بود و جرات باز كردنش و نداشت از

  ؟ييخوا يم يچ نجايا ـ

دهنش بود كرد و بعد با دست  يكه جلو يبه دست ياشاره ا ديآن. اومد ياز دهنش در م ينامفهوم يكرد جوابش و بده اما فقط صداها يسع ديآن

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣ 

 .دم يجواب م ياگه دستت و بردار يعني. حرف زدن و در آورد يادا

 : گفت  صدا

 . كشتمت يبكش غيدارم اما اگه ج يدستم و برم. دميفهم ـ

 يدست ها. كه تا نصفه خفه شد ديكش يبلند غيومد، جا نييپا يدهنش شل شد و كم يدست جلو نكهيكرد، اما بالفاصله بعد از ا دييبا سر تا ديآن

 .تونست نفس بكشه ينم. كرد يم ياحساس خفگ ديآن. ديچيبه دهن و كمرش پ يشتريبار با قدرت و فشار ب نيو ا گهيمرد بار د

 : آروم گفت  يياما صدا تيبا عصبان مرد

صدات و  يكس يبكش غياگه ج يمثال فكر كرد ؟يريكمك بگ ياز ك يخواست يم. كشمت يم اديبهت گفتم كه اگه صدات در ب. نكبت يدختره  ـ

 شنوه؟ يم

از خودش و خانم احتشام  ريغ يبزرگ كس يخونه  نيچون تو ا. ديشن ينم يصداش و كس ديكش يهم م غيج دياگر آن يحت. با مرد بود حق

 ديكرد تا شا يكبود شده بود و با تمام قدرت تقال م ديآن. بود ياز عمارت اصل يو جدا يخدمتكارا تو ضلع شرق يمحل زندگ. كردن ينم يزندگ

 .شد ينم بشينص يتيمرد و از خودش جدا كنه و نفس بكشه، اما موفق يبتونه دست ها

 گهيد ياريدر ب يدفعه هم خر باز نيدم اما اگه ا يبهت فرصت م گهيبار د هيفقط . يدر بر يتون يتا من نخوام تو نم. وول نخور نقدريـ ا مرد

 ؟يديفهم. ستيتو كار ن يبخشش

آروم شل  يليكه دهنش و گرفته بود خ يدست. افتاده به زور سرش و تكون داد ييتكون خوردن هم نداشت با دست ها ينا يحت گهيكه د ديآن

ناشناس اون و تو جاش نگه  رومندين ياما دست ها. به سرفه افتاد و وا رفت ديآن. ناشناس مونده بود يشد اما كمرش هنوز تو حصار دست ها

 . كارش تمومه گهيمرد دزده و د نيمطمئن شده بود كه ا. داشت

 :و آروم گفت  اطيكه نفس هاش منظم شد با احت يكم

  ؟يتو دزد ـ

 : متعجب گفت  مرد

 ؟يهست يتو ك نميبب.  يمن فكر كردم تو دزد ؟يچ ـ

 . شد دايپ ياليدزد خ يم سالن چهره در نور ك. كمرش و ول كرد و اون و به سمت خودش چرخوند مرد

 : و به عقب هول داد و گفت  نيشرو تيبا عصبان. نيخانم احتشام، شرو ينبود جز نوه  ياون كس. به سرعت اون و شناخت ديآن

 يكدوم زن يآخه نصفه شب ؟يكن يكار م يچ يدار يفكر كرد چيه. تونستم نفس بكشم يكه نم ميگرفته بود نيهمچ. مردم از ترس يداشتم م ـ

 ؟يدزد اديم

 : گفت  تيدفاع از خودش با عصبان يهم برا نيشرو

 .خود نگو زن ها معصوم ان ي؟ ب ميمگه دزد زن ندار ـ

 : بار آروم تر گفت  نيو از نظر گذروند و ا ديآن يسر تا پا بعد

 .يدزد انيب يشكل نيزن ها ا رانيكنم تو ا يالبته فكر نم ـ
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 ؟يـ چ ديآن

اون  يشكل جلو نيكه به ا نياز ا. بود ختهيشانه اش ر يباز كه رو ييكوتاه گشاد و شلوار گشاد با موها نيبلوز آست. كرد به خودش ينگاه و

 . و اونها رو به عقب انداخت ديبه موهاش كش يدست. معذب شد يكم ستادهيا

 : گفت  نيو چشم تو چشم شرو ستاديا نهيبه س دست

 ؟يداريبا مانتو و مقنعه باشم؟ اصال تو چرا ب يكه نصفه شب نيانتظار نداشت ؟يخوب كه چ ـ

 : گفت  يتفاوت يهاش فرو برد و با ب بيدستش و تو ج نيشرو

 .داشته باشه يكنم به تو ربط يفكر نم ـ

 . سرخ شد ديآن

 : گفت  يسرد شخنديبا ن نيشرو

 يهنوز به ساعتا. كايو آمر نجايدارم، اختالف زمان ا يمن مشكل زمان. يبخواب ينتون يكنم اگه نفهم يفكر م. يهست ياما ظاهرا تو دختر فضول ـ

 . دارميبره و شبا ب يتو روز خوابم م. عادت نكردم نجايا

 .از سالن خارج شد يتفاوت يبا ب بعد

 . امياز خجالتت در ب يدونستم چه جور يوگرنه م يسميير يكه نوه  فيح... بزنم  نيگه همچ يم طونِيش. نكبت يپسره  ـ

 . پله ها باال رفت و خودش و به اتاقش رسوند از

 ؟يكن يم يچه غلط يده كه تو نصفه شب يم تياهم يك ـ

 :افتاد  نيحرف شرو ادي. كه در حال قدم زدن تو باغِ ديد يا هيسا. به طرف پنجره رفت و به باغ نگاه كرد. رهيخودش و بگ ينتونست جلو اما

 ». يهست يظاهرا تو دختر فضول «

 . فضوله؟ من فقط كنجكاوم يك...  شيچ ـ

 . زود خوابش برد يليو به تخت رسوند و خ خودش

و نشون بده و از  شيتر از آن بود كه بتونه خوشحال يخوشحال بود، اما عصبان يليدوستاش خ دنياز د نكهيبا ا. دياز دور دوستاش و د ديآن

 . لذت ببره دنشونيدوباره د

 ديآن. كرد ياز دخترها بغلش م يكيزدن و هر لحظه  يهمه با هم حرف م. دوره اش كردن جانيو با شوق و ه دنياز جا پر دنشيبا د دخترها

از  يخودش و از دوستاش جدا كرد و چند قدم. اورديكرد االنه كه باال ب يداشت فكر م. رفت جيكه سرش گ ديآنقدر دست به دست شد و چرخ

 .دخترها گرفت يجلو و دست هاش و باال آورد و رفتآن ها فاصله گ

به . ديقدر هم من و نچلون نيا د؟يكن يبابا سرم رفت، چهار نفر آدم چقدر سر و صدا م. ديهم حرف نزن قهيدق هي. ديسيوا ديهمون جا كه هست ـ

 . طور نيمنم هم. دلتون برام تنگ شده بود دميخدا فهم

 .ذره شده هي اتيدلمون واسه خل باز. متيديـ بابا ده روزه ند مهسا

 . يـ خل خودت ديآن
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 . نه ايزنده ان  نميدخترا بب نيزنگ بزنم به ا هيگه  ينم. كنن يهمه رو فراموش م گهيرن خونه د يم يـ خانم وقت ميمر

 . خوابن اي ستنيخانم ن اي ميزن يـ ما هم كه زنگ م الناز

 . كنه ياز ما نم ياديگذره كه  يبهش خوش م يـ معلومه كه حساب درسا

 : گفت  تيو عصبان يكرد و با ناراحت ياخم ديآن

 . كه خونه ديدست رو دلم نذار ؟يچه خوش ـ

 شده؟ يـ چرا؟ چ مهسا

 : و گفت  ديكش يآه ديآن

 . كنم فيتا براتون تعر مينياونجا رو چمنا بش ميبر ديايب ـ

 . چمن ها نشستن يدنبالش راه افتادن و رو دخترها

 : گفت  يصبر يبا ب درسا

 ؟يبا مامان و بابات مشكل دار. شده يحاال بگو چ ـ

 .مونه شهيـ اون كه بله كار هم ديآن

 ؟يشگيهم يـ بازم دعوا مهسا

 . و شوهر كن ايگه ب يده م يم ريمامان گ.  يشگيهم يـ آره بازم دعوا ديآن

 .ـ خوب شوهر كن  الناز

 :باال انداخت و گفت  ييابرو ديآن

 و من و بخره ببره؟ اديب يكيتو خونه كه  نميمثل گوسفند بش ؟ياونم چ اد؟ي يخوشم نم ايمسخره باز نيمن از ا يدون يتو بعد سه سال نم ـ

 :و گفت  ديكش يآه دوباره

 . كاش فقط همون بود يول ـ

 ـ چه طور؟ درسا

 .روز خوش هياز  غينفس بكشم اما در نجايـ از خونه مون فرار كردم اومدم ا ديآن

 ؟يكرد دايبا خانم احتشام مشكل پ. يگ يم يچ نميـ درست حرف بزن بب مهسا

 : كرد و گفت  ياخم ديآن

 .مبارك و آوردن فيتشر شونيمامان ينوه . كاش اون بود ـ

 : با هم و با تعجب گفتند  همه

 ؟يچ ـ

 و نداره؟ يكس نجايا يـ نوه؟ كدوم نوه؟ مگه تو نگفت ميمر

 .اومدن كايشازده از آمر. گم ياالنم م. ـ چرا گفتم ديآن
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 : و گفت  ديبود خط و نشان كش ستادهيا شيكه جلو ياليخ ينوه  يدستش و مشت كرد و برا. اتفاق صبح خونش به جوش اومد يآور اديبا  و

 . ومج يبا دندونام خرخره اتو م...  يوا. ادب يب ياز خود راض. كنم يتو استخر غرقت م. كنم يات م مهيق مهيق. كشمت يم ـ

 : و گرفت و گفت  ديآن يدست ها مهسا

 . شده يدرست بگو كه چ ؟يكن يم ديو تهد يك يدار. آروم باش ـ

 يمن از همه جا ب. من يسگ هار آوردن تو خونه اونم كجا؟ اتاق بغل هيبه منِ بدبخت نگفت  يكس. نجاياز خونه در رفتم اومدم ا يچيـ ه ديآن

منم . دكرد و بعد هم بهم حمله كر داديداد و ب يكل. تو اتاق ديمثل داراكوال پر اروي نيخوندم كه ا يداشتم واسه خودم آواز م. خبرم رفتم تو اتاقم

 .نياسمش هم شرو. طراوت جونه ينوه  اروي دميتازه اونجا بود كه فهم. دميبماند كه چقدر ترس... خانم احتشام  شيفرار كردم رفتم پ

 . خنده شون و گرفتن يبه زور جلو دخترها

 .به هوا رفت غشياتفاق صبح ج يآور اديچند روزه بود كه باز با  نيكردن اتفاقات ا يمشغول وارس ديآن

 . از حاال خودت و مرده بدون نيشرو. كفرم و در آورد يـ كار امروزش حساب ديآن

 ؟ يه ابه خونش تشن يجور نيكار كرده كه تو ا يـ امروز چ مهسا

 : كه از تصور اتفاق صبح صورتش سرخ شده بود گفت  يدر حال ديآن

خواستم  يم يوقت. تونستم چشمام و باز كنم يشدم نم داريچون هشت ب. دانشگاه انتخاب واحد كنم اميشدم كه ب داريسرم زود ب ريامروز خ ـ

در اتاقم گرومپ از  هويسر حال شده بودم كه  يكل. خوش خوشكم بود  نيهمچ. گذاشتم يآهنگ دوف دوف هيخوابم بپره  نكهيا يحاظر شم برا

 .وارد شده بود الينگو گودز. جا كنده شد

 . تر نكنن يو عصبان ديخودشون و گرفتن كه نخندن و آن يها به زور جلو دختر

اول از همه به ضبط . تو ادي يم نييازه پاند يسرش و م يجور نياست هم لهيفكر كرده طو. تونستم حرف بزنم يجا خوردم كه اصال نم نيهمچ -

و  غيج نياز ب. گوشم پاره شد يكه من فكر كردم پرده  ديسرم داد كش نيبعد به من نگاه كرد و همچ. ديو از برق كش مشيحمله كرد و س

برگشته  شعوريب. يكن دارميكه ب يكن يمن صبح ها خوابم، اما از رو عمد سر و صدا م يدون يگفت تو م يداشت م. شد رميدستگ ييزايچ هيدادش 

 . دميتو ند يگفته من كلفت به احمق

 :گفتم  يغيج نيبهم برخورده بود همچ يكه حساب منم

  ؟يور دل من بخواب يايب ديهمه جا تو چرا با نيا نيفهمم ب ياصال نم. كار به تو دارم يمن چ ـ

 : گفت  زد و يطانيلبخند ش هيو  ديابرو در هم كش نيو كه گفتم همچ نيا

كارا رو  نيا ينكنه تو همه . باشم دهيكه ور دل تو خواب ادي ينم ادميبعد هم من . و هشت سال ستياونجا اتاق خودمه به مدت ب نكهيواسه ا ـ

 ؟ يكه با من بخواب يكن يم نيواسه ا

 نيخنگ هم نيتكون بدم، اما ا ينه ه يفقط تونستم سر و دستم و به نشونه . از تعجب الل شده بودم. بدبختم دهنم افتاده بود كف اتاق من

 . كردم  يترسناك شده بود كه داشتم سكته م نيهمچ. رفتم يمنم از ترس عقب عقب م. دفعه حركت كرد سمت من هيباز بود و  ششين يجور

 : گفت  هوي
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 .ديرس ييجاها هيبشه به  ديز وقت خوابت كه گذشته اما شاا ـ

كه من  نهيا يبدبخت. بدبخت شدم كارم تمومه گهيگفتم د. واريرفتم كه خوردم به د يقدر عقبك نيا. تونستم نفس بكشم ينم يحت گهيكه د من

 .ادي يزدنم هم نم غيجور وقتا ج نيا

 ... شد كه من گفتم كه االنه كه  كيانقدر بهم نزد. ساديپسرم اومد جفت من وا نيا

كرد منم از ترس  كيو سرش و به صورتم نزد واريچسبونده بودم اونم اومد دستش و از دو طرف سرم گذاشت رو د واريكه خودم و به د من

 . چشمام و بستم

 لميكردن كه انگار كه دارن ف يبه دهنش نگاه م ياقيهمه سر و پا گوش با چنان اشت. به دخترها كرد يو نگاه ديكردن كش فيدست از تعر ديآن

 . ننيب يم يجيمه يليخ

 ـ خب؟؟ درسا

 .ديتو بغلم نشست دياومد ديخودتون و جمع كن دينداره، پاش يبه شما ربط گهيـ خبش د ديآن

 شد؟ يبگو چ يزود. بود دهيخوبش رس يتازه به جاها. يـ اَه خودت و لوس نكن مردم از فضول درسا

 .ديگم تو كف بمون يـــــوچ نمـ نــ ديآن

 . گفت يم يزيچ هي يو هر ك زدنيبا هم حرف م  همه

 .خودت و لوس نكن ـ

 . توروخدا بگو ـ

 .ميجون كف كرد ديآن ـ

 .كنه فيشد تعر يراض ديآه و التماس دخترها آن يبا كل خالصه

مسخره با من  يپسره  نيا. اومد ادميخب كجا بودم؟ آهان . تا بگم ديحاال آروم باش. كنم يم فيتعر ديريم يم ديـ باشه باشه حاال كه دار ديآن

 خب؟. رخ به رخ شده بود، منم از ترس چشمام و بسته بودم

 : با هم گفتن  همه

 .خــــــــب  ـ

 :دفعه برگشت گفت  هي يچيـ ه ديآن

 ؟يديفهم. يكارا رو نكن نيجلب توجه من ا يبرا گهيبهتره د. اديمن از كلفتا خوشم نم يول ـ

 . ببرم يچيخواستم كله اش و با ق يبودم كه م يعصبان نقدريا. نيوا رفتم و نشستم رو زم تيمنم از ترس و عصبان. گذاشت و رفت بعدشم

ولو شدن  يور هيو هر كدام  رنيخودشون و بگ ينتونستن جلو گهيبه خودش گرفت كه دختر ها د يوسيما ي افهيو چنان ق ديكش يچنان آه بعد

 .سرش و با تعجب بلند كرد و به دوستاش نگاه كرد ديآن. دنيندو خ

 . مسخره ها د؟يخند يم يجور نيا يبه چ دياَه الاقل بگ. كنن يزشته همه دارن نگاهتون م ديپاش د؟يكن يم يجور نيـ شما چتونه؟ چرا ا ديآن

 . ـ به تو مهسا
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 ؟  يـ چ ديآن

 .باحاله يليخ نِيشرو نيـ بابا ا درسا

 .لِيـ كجاش باحاله مثل كروكد ديآن

 .اديـ چه خوب از پس تو بر م الناز

 آره؟  يشد يازش كفر نقدريكه ا نهيجوابت و نداده بود آره؟ واسه هم يجور نيا يـ تا حاال كس ميمر

 : كرد و گفت  يمكث ديآن

 . كه واسم شاخ شده يِكس نياول. آره  ـ

 : شد و گفت  يعصبان بعد

و اشتباه بگه به  يكلمه ا هيكه اگه تو حرف زدن دختر  ننيآقاتر از ا نجايا يزنه؟ پسرا يدختر م هيبه  يحرف نيهمچ هي نجايا يآخه كدوم پسر ـ

 .ارنيروش ب

 .يشد يمرض نيحاال خودت گرفتار همچ. رنيگ يمردم بد م ميحرف زدنمون و درست كن يـ چقدر به ما گفت مهسا

مونه اصال، چه  يم ادتوني يحرف زدن عاد نميبب ديكن ريگ يوحشتناك تيموقع نيهمچ هيمهسا جان خدا قسمت كنه شما هم تو  ديـ ببخش ديآن

 .جمالت حيصح شيرايبرسه به و

 : نگاه كرد و گفت  ديچانه اش زد و با دقت به آن ريبه ز يدست درسا

 هستن؟  يچه شكل نيآقا شرو نيحاال ا ـ

 : گفت  عيسر ديآن

 .اديم روني، از دماغش هم بخار ب اليگودز نيع ـ

 .هيبگو چه شكل گه،يـ اه لوس نشو د درسا

 : من و من گفت  يبا كم ديآن

 . اش توجه نكردم افهياصال به ق نيواسه هم دم،يخاص د يتاينه كه همه اش اون و تو موقع ه؟يدونم چه شكل يچه م ـ

 :با تعجب گفت  مهسا

و درست  ادين ادتيو  يو كه تازه چند بار هم باهاش برخورد داشت يكي ي افهيشه تو ق يمگه م د؟يآن يگ يو محرف  نيا يجد يواقعا دار ـ

 .شه يمن كه باورم نم ش؟يباش دهيند

 : شد گفت  يم دهيكه به زور شن ييانداخت و با صدا نييسرش را پا ديآن

 . دمشيند يجد ياما من جد ـ

 : شد و گفت  يدوباره عصبان بعد

خوب نگاش  ديبخوا نكهيچه برسه به ا د؟ياريسرتون و باال ب ديكن يجرات م نميبب دينيپسره عنق بش نيا يدفعه جلو هي دياياصال خودتون ب ـ

 .ديكن
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كه به خودشون  قهيجا خورده بودن، بعد از چند دق يبچه ها كه از رفتارش حساب. و برداشت و حركت كرد فشياز جاش بلند شد و ك تيعصبان با

 .زدن يهمه با هم حرف م. مسلط شدن دنبالش راه افتادن

تا . هم بذاره يهم چشم هاش و رو قهيپنج دق ينتونسته بود برا يبه خواب داشت، اما حت ياديز ليخسته بود و م نكهيبا ا. پر از صدا بود سرش

 .خواستن يو ازش م زيچ كيزدن و همه  يكه همه با هم حرف م ديشن يدوستاش و م يبست صدا يچشم هاش و م

 ». نيعكس از شرو هي «

كند و  ينگاه م نيبار با دقت به شرو نيقول و قسم داده بود كه ا ديآن يكه هر چ ننيو ببب ديآن ياليگودز نيانقدر مشتاق شده بودن كه ا دخترا

 . ننيكنه قبول نكرده بودن و اصرار داشتن كه حتما عكسش و بب يم حيو براشون تشر قشيدق ي افهيق

عكس از  هيو اون بتونه  اديب شيپ يتيبرد تا بلكه موقع يو با خودش م لشيرفت موبا يهر جا كه م ديآن. گذشته بود يانتخاب واحد سه روز از

 يچشم ها يجلو اديكرد ز يبعد از اون ماجرا جرات م دياومد و نه آن يم رونياز اتاقش ب اديز نيبود كه نه شرو نيا تياما واقع ره،يبگ نيشرو

 . زدن و منتظر عكس بودن يدخترها هم هر روز غر م. ظاهر بشه اون

 :با خودش فكر كرد ديآن

 ». دميغرغراشون و شن يمردم از بس صدا. دخترا دست از سرم بردارن نيتا ا رميازش عكس بگ ديهر طور شده با گهيامروز د «

 . كرده  ييشك ها هيفكر كنم . شده يجور هيپسرِ  نيها ا يتازگ اما

تو چشماش  ميكرد و مستق يسرش و بلند م نيبود، درست سر بزنگاه شرو نياز شرو يريعكس گ يدر تالش برا انهيمخف ديكه آن يبار چند

 . شد يكرد و در هر حال مانع عكس گرفتنش م يم ديگشت و پشتش و به آن يبر م ايكرد و  ينگاه م

 . راسخ از اتاق خارج شد يجاش بلند شد و با عظم از

برنامه . داشت ياديز يوقت خال نيكرد كنار اون باشه، اما با وجود ا يم يكرد و سع يوقتش و تو خانه صرف خانم احتشام م شتريب ديآن نكهيا با

 . خودش و داشت يخانم احتشام زمان بند ي

بعد ... ساعت دوازده ناهار... كرد  يم يدگيشركت رس يوند و به كارهام ياز ساعت نه تا ظهر خانم احتشام تو اتاق كار م... صبح صبحانه هشت

 ديخانم احتشام و آن ياز شش به بعد كارها... شد  يم گهيو معاون شركت و افراد د ليساعت چهار تا پنج صرف مالقات با وك... خواب بعدازظهر 

 ... باشگاه و ... سونا... استخر ...  نمايس... دوستانه  يدوره ها... پارك ...  ديخر... كرد  يم يزيبرنامه ر

 .كرد، چون خانم عاشق كتاب خواندن بود يكه تو خانه بود مطالعه م يزمان و

ها  نيا يهمه . بده بيترت شيو برا يشاد يكرد كه برنامه ها يم يسع ديبود و آن ديآن اريپنج شنبه و جمعه خانم احتشام تمام وقت در اخت البته

 يخودش تنها م يتو اتاق دربسته  ايخواب بود و  شهيهم اي ديشد يخانم به علت افسردگ ريسال اخ كي نيبود، چون در ا ديبه لطف حضور آن

 .روزانه اش كنسل شده بود يو به كل كارها ستنش

آن چنان غرق مطالعه . برد يم ادياطرافش و به كل از  يايجور مواقع خانم دن نيتو ا. خانم احتشام در حال مطالعه بود. شد منيوارد اتاق نش ديآن

 .كردن يبلند صداش م يبا صدا نكهيخورد، مگر ا يشد كه تا مدت ها از جاش تكان نم يم

و با قدم  اديبا ذوق ز. كنار خانم احتشام لم داده و چشماش و بسته و ظاهرا در حال چرت زدنه يمبل يهم رو نيكه شرو ديد اديبا تعجب ز ديآن
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 . نشست نيدرست مقابل شرو يمبل يو روآهسته جلو رفت  ييها

 .  نتشيمنت داده تا بب ديدو روزِ به خورش يكي نيا. پسرِ دل از اتاقش كنده نيچه عجب ا ـ

در  بشيو از ج لشيموبا اطيبا احت. خانم احتشام هم اصال حواسش به دور و برش نبود. جز خودشون تو اتاق نبود يكس. به اطرافش نگاه كرد ديآن

 هصدا دو س نيبا كمتر. و فشار بده يگوش يتونست دكمه  ينم اديز جانياز ه. تمام رخ در كادر بود نيشرو. كرد ميو تنظ نيدورب ي هيوزا. آورد

 . اون و از جا پروند ييكه گرفته بود نگاه كرد كه صدا ييبا ذوق به عكس ها. مختلف گرفت يايدر زوا يعكس

 . خوام برم ياگه كارت تموم شده من م -

دست هاش جا نگرفت و در  نيب يدرست و حساب ياما باز هم گوش رتشيكرد تو هوا بگ يسع. از دستش سر خورد يقدر هول شد كه گوش آن

 .افتاد شيپا يآخر هم محكم رو

 : گفت  ارياخت يب

 .آخ ـ

 . به پا بود ييدر درونش غوغا. نكنه يشتريب يدهنش و گرفت تا سر و صدا يمحكم جلو بالفاصله

 »كنم؟  يكار م يدونست من دارم چ يمدت م نيتو تمام ا داره؟يب ينعي «

 يهنوز هم رو. نكرده بود دارهيكه نشون بده ب يحرف و حركت گهيبود د دهيكه شن ياز جمله ا رينگاه كرد، اما غ نيبه شرو يچهار چشم ديآن

 . زد يمبل لم داده بود و چرت م

 .داريب اينظر گرفت تا مطمئن بشه كه خوابه  ريهوش و حواسش اون و ز يبا همه  ديآن

كه  ديآن. كرد ريو غافلگ ديچشم هاش و باز كرد و به اون زل زد و آن يناگهان يليخ نيشرو. نهيبود تا بهتر بب دهيمبل جلو كش يخودش و رو ديآن

 .نيزم فتهيبده و با سر ب تكون باعث شد كه تعادلش و از دست نيخورد و ا يو نداشت تكون يحركت نيهمچ هياصال انتظار 

 نيزم يبود خودش و جمع و جور كرد و دو زانو رو يخوردن قدرت بلند شدن نداشت خالصه به هر جون كندن نيشدن و زم ريخجالت غافلگ از

 .سرش و بلند كرد اطيآرام و با احت يليخ. نشست

بهش  يو پوزخند كج زيآم ريدست هاش انداخته بود و با نگاه تحق يداده و وزنش و رو هيمبل نشسته و آرنج هاش و به زانو تك يرو نيشرو

از جاش بلند شد و از اتاق  يتفاوت يبعد با ب. داغ كرد دنشيبا شن ديگفت كه آن يلب كلمه ا ريتكون داد و ز يتاسف سر ياز رو. كرد ينگاه م

 .رفت رونيب

 : گفت  يكرد و با حرص م يفكر م نيهنوز به حرف شرو ديآن

مغرور از خود  يپسره  نيدستام ا نيآخرش خودم با ا. خواد گردنت و بشكونم يدلم م ؟يعرضه؟ به چه حق يبه من گفت؟ به من گفت ب ؟يچ ـ

 . احمق. كنم يو به درك حواله م يراض

 . رفت رونيكرد از اتاق ب يلب غرغر م ريكه ز يو برداشت و در حال لشياز جاش بلند شد و با حرص موبا يعصب يليخ

بهشون بگه صبح تا شب دور و  ستين يكي. رميگ يحالشون و م. خفت كشوندن نياست كه من و به ا دهيپسر ند يدخترا نيا رِيهمه اش تقص ـ

 ...اَه ...  يريكبيا يپسره  نيبه ا نيمختلف در رفت و آمدن، اون وقت شما بند كرد يهمه پسر و مرد از مدال نيبرتون ا
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اول  فيتو رد عيسر يليبا اخم وارد كالس شد و خ. مهمونشون كنه ريكتك س هيخواست  يبود كه دلش م يقدر از دست دخترها عصبان آن

 كيبه  هيعصبان ديد يبهش كرد و وقت يمهرنوش با تعجب نگاه. كوبوند زيم يو كتابش و رو فيك تيكالس كنار مهرنوش نشست و با عصبان

 . را به حال خودش گذاشت ديسالم كوتاه اكتفا كرد و آن

 .نشستن ديآن يپشت فيبعد دختر ها وارد كالس شدن و تو رد ي قهيدق پنج

 ؟يريشد واسه ما هم جا بگ ياخمو خانم حاال ازت كم م يـ او درسا

 .دهيچرخوند و وانمود كرد كه صداش و نشن گهيصورتش و به سمت د ديآن

 شهيدرس بود و هم نيكه عاشق ا نيبا ا. هنوز باز نشده بود ديآن يشد اما اخم ها يكالس داشت تموم م. آمدن استاد همه سر جاشون نشستن با

استاد  يحرف ها يكرد همه  يكه سع نيبا ا. بود دهياز درس نفهم يزيبار چ نينوشت، اما ا يكرد و م ياستاد گوش م يبا دقت به تمام حرف ها

الناز و  يزدن و گاه يحرف م نيمدام در مورد شرو ميدر طول كالس درسا و مر. اما اصال مطمئن نبود كه بتونه نوشته هاش و بخونه سهيوو بن

كرد وانمود كنه كه اصال  يم يسع ديآن نكهيبا ا. دنيپرس يو هم م ديموارد نظر آن يتو بعض يحت. كردند يمهسا هم تو بحثشون شركت م

نوشت، به  يداد و تند تند م يكاغذ فشار م يخودكار و رو. كرد يم ياما حرصش و موقع نوشتن رو خودكار و ورق خال ه،نوش يصداشون و نم

نوشت به  يسر كالس جزوه م يوقت شهيكه هم نيبا ا. ياز نوشته ها بفهم يزيچ يتونست يشده بود و نم يخطش خرچنگ قورباغه ا نيخاطر هم

 .بود  ومدهيشكل در ن نيوقت به ا چياما ه ،شد يخاطر تند نوشتن خطش بد م

. كردن يهاش نم يمحل يبه ب يحتما نظرش و بگه و اصال توجه ديبار اصرار داشتن كه آن نيكردن و ا يبحث م نيشرو يدر باره  ميو مر درسا

با اصرار و سماجت خودكارش و تو پشت . كرده بود دايجلب توجه اون پ يبرا يديراه جد يكرد و حت يدرسا آروم اما به طور مداوم صداش م

 . كرد يفرو م ديآن

زدنش و  خونكيتحمل س گهياعصاب بود د يرو يكاف يكرد به اندازه  يدرسا كه مدام اسمش و صدا م يصدا. تحملش تموم شده بود گهيد ديآن

 . نداشت

 : روش و برگردونه گفت  نكهيبلند بدون ا "نسبتا يو صدا تيبانكوبوند و با عص زيلحظه كنترلش و از دست داد و خودكارش و رو م كي تو

 ه؟يچ ـ

 : كرد و گفت ديو ناباور رو به آن ياستاد با نگاه عصبان. برگشت ديكالس ساكت شدن و سرها به سمت آن يدفعه همه  هي

 . ديبچه ها نش ي هيمزاحم بق يجور نيكالس و ا رونيب ديببر فيتشر ديبه گوش دادن به درس ندار يليتما اي ديدار ياگه مشكل انيخانم ك ـ

 يشده بود، با خجالت و سر عيبه درسش عالقه داشت ضا يليكه خ ياستاد مرتضو يكه جلو نيشرمنده شده بود مخصوصا ا يكه حساب ديآن

 : افتاده گفت  نييپا

 .شه يتكرار نم گهياستاد د ديببخش ـ

 .درس برگشت ي تاسف تكان داد و به ادامه ياز رو يسر استاد

 .ديو جمع كرد و دنبال استاد دو لشيوسا عيسر يليخ ديكالس تموم شد آن يوقت

 ...لحظه  كي ديببخش... استاد ... ـ استاد  ديآن
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 .برگشت ديو به طرف آن ستادياستاد ا. دانشكده متوقف كنه اطيو تو ح يباالخره تونست استاد مرتضو ديآن

 .انيخانم ك دييـ بفرما استاد

 :بشه و بعد با خجالت گفت ميتا نفس هاش تنظ ستاديا كميبه نفس نفس افتاده بود،  دنيكه به خاطر عجله و دو ديآن

 .ديببخش. شد كه كنترلم و از دست دادم يدونم چ ينم. استاد بابت امروز واقعا شرمنده ام  ـ

 : نگاه كرد و گفت  ديبا دقت به آن استاد

 د؟يدار يشما مشكل انيخانم ك ـ

 : سرش و بلند كرد و گفت . تعجب كرد يليخ ديآن

 بله ؟ ـ

امروز از . به درس و ندارم يتوجه يخوبم انتظار ب يمن از شاگردا. ديچون امروز اصال خودتون نبود د،يداشته باش يشما مشكل اديـ به نظر م استاد

 اومده؟ شيپ يمشكل. نيو اخم كرده بود دياول شما تو فكر بود يلحظه 

 : هول شده بود گفت  يكه حساب ديآن

 . ديبازم ببخش. كنم يجمع درس م شتريبه بعد حواسم و ب نياز ا. شه يتكرار نم گهيد ديببخش. ستين ينه نه استاد مشكل ـ

 : تكان داد و گفت  يسر استاد

 .دوارميام ـ

 يبه سمت يداد و جزوه هاش از دستش افتاد و هر برگلحظه تعادلش و از دست  كيباز هم تشكر كرد و روش و برگردوند تا بره، اما تو  ديآن

 : آه از نهادش در اومد و تو دلش گفت. رفت

 ». نييپا يختير يم دياالن با نيهم يلعنت «

 . كمك كنه ديهم خم شد تا به آن ياستاد مرتضو. نشست و مشغول جمع كردن جزواتش شد بعد

ورق ها رو جمع كرده بلند شد و تو جاش  يمطمئن شد كه همه  ينه، وقت ايمونده  نيزم يرو يباز هم برگه ا نديبه اطرافش كرد تا بب ينگاه ديآن

 يم اهو تعجب بهش نگ ياز برگه ها رو باال گرفته بود و با كنجكاو يكيكه جمع كرده رو بده، اما استاد  ييمنتظر بود تا استاد برگه ها. ستاديا

 : انداخت و گفت  ديمشكوك به آن يد و نگاهبه خودش اوم ديكوتاه آن يسرفه  يبا صدا. كرد

 د؟يجزوه ها رو خودتون نوشت نيا انيخانم ك ـ

 : گفت  يجيبا گ ديآن

 بله استاد چه طور؟ ـ

 ده؟ يجواب م يامتحانتون و ك يپس برگه ها ديو شما نوشت نياگه ا د؟يـ شما مطمئن استاد

 . شد يشده بود و متوجه منظور استاد نم جيگ ديآن

 ». سنينو يكه برام نم يجن و پر سم،ينو يخودم م گهينوشته؟ معلومه د يامتحانت و ك يبرگه  يچ يعني «

مثل برق گرفته ها در جا خشك . كه دست استاد بود افتاد يمنظورش بشه، كه چشمش به برگه ا يو منگ به استاد نگاه كرد تا متوجه  جيگ ديآن
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 .شد

 ». كجا و خط سر امتحانم كجا يخط قورباغه ا نيا. شك كنهخوب حق داره . امروز دستشه يجزوه  يوا «

 : انداخت و با خجالت به خاطر خط بدش گفت  نييسرش و پا ديآن

هم  نيتونم مواظب خطم باشم واسه هم ينم گهيد سميحرفاتون و بنو يو اگه من بخوام همه  ديد يتند درس م يليراستش شما سر كالس خ ـ

 .شه يم يشكل نيخطم ا سمينو يتند م يوقت... خب ...

خجالت  ي افهيق دنيد. بود يسخت يلينگاه كنه، اما كار خ ديبه آن يداشت خنده رو از چشماش دور كنه و با همان نگاه جد ياستاد سع نكهيا با

 . داشت يخنده دار بيبود همه و همه ترك يو لحن صادقش كه همراه با ناچار ديآن ي دهيزده و ترس

 : داد و با گفتن  ديخودش و گرفت و برگه ها رو به آن يجلو يبا سرفه ا استاد

 .ديدقت كن شتريب ـ

 . دور شد ديو برگردوند و از آن روش

اول . و برگشت ديكش ياز سر آسودگ يدور شده نفس يكاف يمطمئن شد كه استاد به اندازه  يو رفتن استاد و نگاه كرد و وقت ستاديا كمي ديآن

 . كرد دنيچند قدم آهسته برداشت و بعد قدم هاش و تند كرد و در آخر شروع به دو

و به سمت چپش نگاه  ستاديدر جا ا. كرد يكه اسمش و صدا م ديوشن يكس يشد گذشت ،صدا يبه ساختمان كالس ها م يكه منته يچياز پ يوقت

 .كرد

وجه تشابه . دهنش و گرفته بود يو مهسا با دو دست جلو دهيالناز به درخت چسب. و گرفته بود تا شده و دلش ميمر. نشسته بود نيزم يرو درسا

 . بود كه از خنده در حال انفجار بودند نيآن ها ا يهمه 

 : به دخترها گفت  تياخم كرد و با عصبان ديآن

 د؟يخند يم يجور نيا يزهرمار چتونه هرهرتون هواست؟ واسه چ ـ

 . ول كنت نبود يشد يكرد تا از دانشگاه اخراج نم يم لهيحالت و گرفت نه؟ اگه پ يرـ استاد بد جو درسا

 .نينخند گهيمرض، بسه د د؟يكرد ينگاه م ديـ شما فضوال داشت ديآن

 . كه بره  ديراهش و كش يو گفت و عصبان نيا

 .خوره يـ كجا خانم ؟ چه زود هم بهش برم درسا

 . آبرو بر و برداشتم يجزوه ها نيفقط ا ارميو ب فميرفت ك ادميعجله داشتم . ارميو ب فميرم ك يـ دارم م ديآن

صحنه  نيو همچ يما بود يبه جون خودم تو هم جا. يخواد حاال قهر كن ياخمات و هم وا كن نم. ريبگ ايب مشيما آورد. ديكش يـ زحمت م درسا

 .خنده دار بود يليبه خدا خ. يكرد يم نايبدتر از ا يديد يو م يجيمه ي

 : و خواست راه رفته رو برگرده كه درسا گفت  ديو از دست درسا كش فشيبا حرص ك ديآن

 .فتيو برات گذاشتم تو ك يترسناك كه دنبالش بود لميرفت بگم اون ف ادمي ـ

 : به درسا گفت  و ديبه سمت دخترها چرخ يگل از گلش شكفت و با لبخند پت و پهن. ستاديحرف در جا ا نيا دنيبا شن ديآن
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 ؟يگ يراست م ـ

 م؟يكن يشه آشت يحاال م. ـ آره به خدا درسا

 .خواستم همه تون و بكشم يوگرنه م لمِياما فقط به خاطر ف ،يباشه آشت.... ـ خوب راستش ديآن

 .يهست يتو چه ابن ملجم ميدون يوگرنه ما م لميـ باشه به خاطر ف درسا

خواد  يدلم م. خدا طاقت ندارم تا آخر كالسا صبر كنم يوا. شترهيشب حالش ب... نه . نميرو بب لمياالن برم ف نيخواد هم يخدا دلم م يـ وا ديآن

 . االن برم خونه نيهم

 . شده ريسر كالس كه د ميپاشو بر. شو اليخ يفعلنه ب يـ آبج درسا

ممكن  يصدا نيبا كمتر. و برداشت شيد يو يد يپاتخت ياز رو. اومد نييآهسته از تخت خوابش پا ديآن. داد يشب و نشون م مهين 12 ساعت

خانم احتشام همه  يتو خانه  نكهيبا ا. بزرگ وسط سالن نگاه كرد ونيزيشد و با ذوق به تلو منيوارد اتاق نش. رفت نييدر و باز كرد و از پله ها پا

و سركوب كرده بود تا  اقشيساعت شب اشت نيتا ا يصبر يبا ب ديداشت، اما آن يد يو س يد يو يو دستگاه پخش د ونيزياتاق ها تلو ي

و سالن بزرگ  ونيزيتلو نياومد و تو ا يدوستانش اونقدر ترسناك بود كه قلب آدم از جا در م يبود و به گفته  دهيو شن فشيو كه تعر يلميف

 .كنه شتريو ب لميساعت شب وحشت ف نيتو ا طيمح يو وهم و ترسناك يكيتا تار نهيبب

جمع  گهيد يمبل ها يسه، چهار تا كوسن و از رو. نشست ونيزيتلو يجلو يبزرگ سه نفره  يكاناپه  يدستگاه گذاشت و خودش روو تو  لميف

زد و  يبه كوسن چنگ م ديترس يكه م يو زمان لميتو طول ف. از كوسن ها رو تو بغلش گرفت يكيو  ديكاناپه چ يكرد و دور تا دور خودش رو

 .كرد يدستاش مچاله م نيكوسن بدبخت و ب

 چارهيآن قدر كوسن ب. داد يمبل فشار م ياز ترس خودش و به پشت ديآن. بود دهيترسناكش رس يبه جاها لميگذشته بود و ف لمياز ف يساعت مين

حواسش به  كرد و شش دانگ ينگاه م ونيزيتلو يبه صفحه  يچهار چشم. كرد هر لحظه امكان داره پاره شه يرو چنگ زده بود كه احساس م

داد، از  يقتل ها را انجام م يكه همه  يبود كه روح لميقسمت از ف هي. كرد يتجسم م لميف يغرق شده بود و خودش و تو فضا لميف توبود و  لميف

به  يبيجفرو رفته بود كه با احساس ع لميتو ف. نفسش از ترس بند آمده بود ديآن. خواست اون و خفه كنه يشد و م يم كيزن نزد كيپشت به 

 .و پوشوند ونيزيتلو يكل صفحه  لميف يحس صورت روح تو نيدست رو شانه اشه و هم زمان با ا هيحس كرد . خودش اومد

كه تا حد امكان باز شده بود با تمام وجود  يو با دهن ستاديمثل برق تو جاش ا ديآن. كوسن ها به هوا پرت شد. اتفاق افتاد عيسر يليخ زيچ همه

 غياون ج يتواند به بلند يكه م هيچه شبح گهيد نيحال تعجب هم كرده بود كه ا نيدر ع. و با وحشت به شبح پشت مبل نگاه كرد ديكش غيج

شبح جلو . و سالن بزرگ وحشتناك تر از شبح بود يكيتو اون تار ديآن غيج يهم صدا ديشا. بود دهيترس دياز آن شتريظاهرا روح مذكور ب. هبكش

روح و ازخودش دور كنه دست هاش و بدون  نكهيا يبود چشماش و بست و برا دهيترس يليكه خ ديو ساكت كنه، اما آن ديآنكرد  ياومد و سع

 يليبود خ دايشبح خورده بود و شبح كه پ ينيدستش محكم به ب. خورده يسفت زيدفعه احساس كرد دستش به چ هي. داد تكانهدف تو هوا 

 . و گرفته بود از درد خم شد شينيكه با دو دست ب يدردش گرفته در حال

 ؟يهست يگفتم تو ك. نشو كيبه من نزد ؟يهست يـ تو ك ديآن

احساس كرد اوضاع آرام شده  يوقت. ديگفت كه نفهم يلب با حرص كلمات ريز يكيو  ديشن يآه و ناله ا يكه صدا ديكش يم غيداشت ج هنوز
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برده بود  شيكه اون و تا مرز سكته پ يشبح. با تعجب نگاه كرد. ديچيپ يد و از درد به خودش مكنارش خم شده بو يكي. چشماش و باز كرد

 » نيشرو« خانم احتشام؛  ي هنبود جز نو يكس

 : زد يهول شده بود و تند تند حرف م يحساب ديآن

 يكار كردم ؟ چ يخدا من چ يوا ؟يچرا صورتت و گرفت... چرا  ؟يكن يو آه و ناله م يچته؟ چرا دوال شد ؟يكن يكار م يچ نجايخدا تو ا يوا ـ

 شده؟ تيكار كردم ؟ طور

 : دستش و پس زد و گفت  تيبا عصبان نيشده، اما شرو يچ نهيكرد بب يشد و سع خم

 .يوحش يبه من دست نزن دختره  ـ

 : ترسش و گرفته بود با اخم و حرص گفت يجا تيكه عصبان ديآن

 چيه نجا؟يا يوقت شب اومد نيمالحظه ا يتو كه ب اي ميمن وحش. زنه يحرف و م نيداره ا يك نيتو رو خدا بب ؟يوحش ي دختره... اوه  ؟يچ ـ

 .بود به خاطر تو سكته كنم كينزد دم؟يچقدر ترس يدون يم

 : و گفت  ستاديكه دردش كمتر شده بود، صاف ا نيشرو

 ريغ يتو كار ؟يكش يم غيبعدش هم چته ج. ينيو بب لميدونم ف ينم نيوسط سالن و ا يايمثل دزدا ب يازت نخواسته بود نصفه شب يكس ؟يجد ـ

 ؟ يستيبلد ن دنيكش غياز ج

 : با حرص گفت  ديآن

 .ييبهت لبخندم بزنم؟ واقعا كه پررو يانتظار دار يمن و ترسوند ي؟ اومد غيج ؟يچ ـ

 : گفت  ديتفاوت به حرص خوردن آن يب نيشرو

 ؟يديد يم يداشت يحاال چ ـ

 . پخش و فشار داد يو برداشت و بغل كرد و دكمه  ديمبل انداخت و كوسن آن يحرف خودش و رو نيگفتن ا با

 : با تعجب گفت  ديآن

 من؟ يجا يچرا نشست. پاشو برو تو اتاقت ؟يچرا روشنش كرد ؟يكن يكار م يچ يدار ـ

 : گفت  يتفاوت يبا ب نيشرو

 . نميبب لميخوام ف يمحوصله ام هم سر رفته . اديخوابم نم ـ

 : گفت ييهمه پررو نياز ا يمبهوت و عصبان ديآن

 .گهيد يجا هيهمه جا، برو  نيا. نيبب لميپاشو برو تو اتاقت ف. شه ينم ؟يچ ـ

 : با تمسخر نگاهش كرد و گفت  نيشرو

 رم؟يخودم از تو اجازه بگ يتو خونه  دنيد لميف يبرا ديتا حاال با ياز ك ـ

خودش  يباشه خانه  يهر چ. پرت كنه رونيو از سالن به ب نيبگه و شرو يزيتونست چ يدر حال انفجار بود، اما نم ديآن. نثارش كرد يپوزخند و

 . و دنبال كرد لميف ياز كوسن ها رو بغل كرد و ادامه  يكياكتفا كرد و تو جاش نشست و  يلب ريز راهيبه گفتن چند تا فحش و بدو ب ديآن. بود
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. به كنارش نگاه كرد. ديد يو نم يكرد كس ينگاه م يخوره، اما هر چ يدور و برش تكون م يكيكرد  يمدام احساس م. بود دهيترس يليخ

 .چشم دوخته بود ونيزيتلو يكنارش نشسته بود و به صفحه  نيشرو

 لميف اليخ ياگه نبود تا حاال ب. ستيهم ن مصرف يب نيهمچ يول ادي يازش خوشم نم چيه نكهيبا ا. نجاستيپسرِ ا نيشكرت كه الاقل ا ايخدا «

 ». خوبه نايترسوندن روح و ا يبرا كلشيه نينباشه ا يهر چ. كردم يذاشتم فردا صبح نگاه م يرو م هيشدم و بق يم دنيد

 :گفت  يبه خودش م يلميف نيهمچ دنيبعد از د شهيهم نكهيا با

 ». نميب يترسناك نم لميشبا ف گهيباره، د نيآخر نيا «

 .كرد يوقت به حرفش عمل نم چيه اما

خبر تمام  يو ب يروح و نداشتن، روح به طور ناگهان دنيانتظار د نيو نه شرو ديكه نه آن لميصحنه از ف هيتو . شد يم شتريب لميف جانيلحظه ه هر

 دلاز ته  يغيهر دو تا با تمام وجود ج نيو شرو ديآن. ستادهيآن ها ا ياومده و جلو رونيب ونيزيو پوشوند؛ انگار از تلو ونيزيتلو يصفحه 

گذاشتن  يكيدهن اون  يهر كدوم دست هاشون و جلو گهينكنن واسه ساكت كردن همد دارياهل خانه رو ب نكهيا يو تو همون زمان برا دنيكش

به خودشون اومدن، از آروم تر شدن و  يكم يبعد وقت ي قهيسه دق. از ترس چشم هاشون و بسته بودن. بشن گهيهمد دنيكش غيتا مانع ج

 .تعجب كردن هاومد شيپ تيوضع

كرد  يفكر م نيبا تعجب به ا. صورتش بود يكمتر از دو سانت يتو فاصله  نيصورت شرو ديكه د يزيچ نيچشم هاش و آروم باز كرد و اول ديآن

 : كه 

 يچرا دست من جلو يول. ده يهم م يخوب ياوه صورتش چه بو. گاو شده يچشماش قد چشما. چقدر بزرگه كياز نزد نيصورت شرو «

 ». كشم يدهن من؟ به زور دارم نفس م يجلو هيچ نيدهنشه؟ ا

 : نگاه كنه گفت نيبه شرو نكهيسرفه كرد و بدون ا هي. ستاديو تو جاش ا ديدستش و كش عيسر يليدفعه به خودش اومد و خ هي

 . ينيبب و لميف يتون يم يخوا ياگه م. اديمن خوابم م...  زهيچ... امم  ـ

 يب. نزد يسالن رفت حرف يو به سمت خروج ديراهش و كش ديآن يوقت يحت. نشسته بود يحرف و واكنش چيبدون ه نيمدت شرو نيتمام ا در

 .و خاموش كرد و از جاش بلند شد ونيزيصدا تلو

و جلوش  لميهو روح تو ف يكه  ديترس يكرد و م ياحساس سرما م. بود، اما ترس هنوز از وجودش خارج نشده بود دهيپله ها رس يبه ابتدا ديآن

 . نهيبب

حاال  ؟يكن يدوباره نگاه م يمرض دار ،ينيبب يجور نيا يلمايف ديشبا نبا يدون يم يشناس يآخه تو كه خودت و م. ديآن اديتو روحت ب يـ ا ديآن

 .ترسم از پله ها برم باال يكنم؟ م يچه غلط

 : از پشت سرش گفت  يكيمشغول غرغر بود كه  يلب ريز ديآن

 باال؟ يبر يخوا ينم ـ

 .و از پله باال رفت دياز سر آرامش كش ينفس. كرد يبود و به اون نگاه م ستادهيپشتش ا نيشرو. دياز جاش پر يمتر كي ديآن

 .خوره يم ييزايچ هيبه درد . ستيمصرف ن يهم ب نيپسرِ همچ نيـ انگار ا ديآن
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به  يو نگاه ستاديدم در ا. خواست ازش تشكر كنه يتو وجودشه، اما نم نياز شرو يحس قدر دان يكم كيكرد  يحس م ديدر اتاقش كه رس دم

 :كرد و گفت نيشرو

 .ريشب بخ ـ

 . به سمت اتاقش رفت يحرف چيگذرا بهش كرد و بدون ه ينگاه نيشرو

 : و در آورد و با حرص گفت نينگاه كردن شرو يادا ديآن

 .يافاده ا يمرد؟ پسره  يداد م يبزغاله، مثال اگه جوابم و م ـ

و چشماش و محكم  ديپتوش و تا گردن باال كش ،يحفاظت خودش از خطرات احتمال يو برا ديدر تا تختش و دو ياتاقش و باز كرد و فاصله  در

 .اطرافش گوش نده يكرد به صداها يهم فشار داد و سع يرو

 . بود دهيآرام خواب يليخ ديبعد آن ي قهيدق پنچ

 . ديكش شياز سر آسا يبه بدنش داد و نفس يش و قوسك ديآن

 .خسته ام كرده ياما اومدن دانشگاهم كل ميامروز كالس نداشت نكهيبا ا. هفته هم تموم شد نيا شيآخ ـ

 .يكه االن خسته باش ينكرد يكار چيتو كه ه ديـ آن مهسا

 چقدر سخته؟ يدون ينوشته؟ م يهمه گزارش كار و ك نينكردم؟ پس ا يـ كار ديآن

 .يو بخون يكن ييدست خطت و رمز گشا ينيچقدر سخته كه بش ميدون يـ بله م درسا

 د؟يكار كن يچ ديخواست ينوشتم شما االن م ياگه من سر كالس نم. كه سخته يـ پس چ ديآن

 ينگاه به اطراف م هي يخوند يجمله م كيما رو،  يدق داد ؟ياونم چه خوندن ،يآخه دختر تو فقط نوشته هات و خوند. ييـ واقعا كه پررو درسا

 .ميكرد سيكه پدرمون در اومد و گزارشا رو پاك نو ميما بود نيا. يخوند يبعد و م يجمله  قهيبعد ده دق يگفت يم يزيچ هي يكرد

. منت گذاشتم سرتون كه چهار ساعته كنارتون نشستم و از جام بلند نشدم يتازه شم كل. كار شماست نميداره، ا يفيوظا هيـ خوب هر كس  ديآن

 .نميجا آروم بش هيساعت هم  كيتونم  يمن نم يدون يتو كه م

 .نهيجا آروم بش هيتونه  يكنن كه نم يانگار سوزن سوزنش م. ميـ بله ما از اخالق گند شما آگاه ميمر

  ه؟يون چبچه ها امشب برنامه ت. اليخ يـ حاال ب الناز

 .كنم ليگزارشام و تكم ي هيخوام بق يـ من كه م مهسا

 .نميبب لميخوام استراحت كنم و ف يـ من م درسا

 .نخوندم يزيوقته چ يليخوام كتاب بخونم، خ يـ من م ميمر

 ه؟يتو برنامه ات چ ديـ آن الناز

 : گفت  لشيجمع كردن وسا نيدر ح ديآن

 .بخوابم ريدل س هيخوام  يخب امشب م ـ

 ؟يات برس گهيد يبه كارها يكن يوقت م يدونم ك ينم. يدنيدر حال خواب شهيتو كه هم. ديـ خسته نباش درسا
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 : و گفت  ديكش يآه ديآن

 .دميبرو بابا دلت خوشه خواب كجا بود؟ چند روزه اصال نخواب ـ

 ؟يديـ چرا نخواب مهسا

 .كنه يخواب و زهر مارم م اد،ياز باغ م ييصدا هيخوام بخوابم  يـ چون چند شبه تا م ديآن

 ؟ييـ چه صدا ميمر

 يتو باغِ و داره از خودش صدا در م بيغر بيموجود عج هيكه  اديهو تو ذهنم م هيخوام بخوابم  يتا م. ذاره بخوابم يفقط نم. دونم يـ نم ديآن

 .... نيديطراوت جون و كه د يخونه . كه خواب كوفتم بشه هيفكر كاف نيهم. ارهي

 مگه؟ هيحاال چه شكل. دهياونجا رو ند يچكيبار باهات اومد مصاحبه ه هيبه جز مهسا كه اونم  م؟يديد يـ نه ك درسا

 ييجورا هيتو روز هم  يدون يم. و تو هم تو همه اديدرخت هاش هم ز. باغ بزرگم دورشه هيبزرگه و  يليطراوت جون خ يـ خوب خونه  ديآن

 . زهيترسناك و اسرار آم

 ؟يتا ما رو بترسون يد يجو م يدار اي يگ يراست م ديـ آن درسا

 بكشم؟ يخواب يمرض دارم شبا ب يفكر كرد. از باغ دميخورم صدا شن يگم قسم م يم ه؟يچ يد يـ جو م ديآن

 ؟يبه خانم احتشام گفت ؟يگ ينم يـ خوب چرابه كس مهسا

 يهو ب هيشنومش  يم يوقت ييوقتا هي. بهيعج يليدونم خ ينم. هيجور هيآخه صداش  ديدون يم... خب  رزن؟يبگم به پ يآخه چ. ـ نه نگفتم ديآن

 . هيبدم كه چ صيتونم تشخ ينم فه،يصداش ضع يليخ. يِقيموس هيمثل . و گوش كنم نميكنم و دوست دارم تا صبح بش ياحساس آرامش م ليدل

 ؟يكار كن يچ يخوا يـ باالخره م درسا

خسته  گهيد ميبر ميپاش. كنم يم شيكار هيباالخره  اليخ يب. ده يطرفم بهم آرامش م هيترسونتم از  يصدا م نيطرف ا هياز . دونم يـ نم ديآن

 . شدم 

 يبود كه رو يدو ساعت. درد كمرش بهتر شد. دستش و به كمرش گرفت و خودش و به طرف عقب هل داد. زيم يو بست و گذاشتش رو كتابش

 . ديچشم هاش و مال. خوند يخم شده بود و درس م زيم

 .خسته شدم. بسه گهيد. شيآخ -

. پتو رو تا خرخره اش باال آورد. ديو رو تخت دراز كش ديشلوار و بلوز راحت پوش هيلباسش و عوض كرد و . و از جاش بلند شد ديكش يا ازهيخم

 . تو جاش وول خورد و با آرامش چشم هاش و بست كمي

چراغ خواب و روشن . بلند شد و تو تختش نشست. اومد يكه از باغ م يقيموس يصدا. ديدوباره اون صدا رو شن كامل خوابش نبرده بود كه هنوز

 .شب بود مهين كيساعت . كرد و به ساعت نگاه كرد

 .اديصدا از كجا م نيكشف كنم كه ا ديشه، امروز با ينم. كشه يداره من و م يصدا و فضول نيا. تحمل ندارم گهيد -

 يباغ م يصدا از تو. اومد رونيژاكت برداشت و تنش كرد و از اتاقش ب هيبلند شد و . ارهيبود كه به روش ب نياما پرروتر از ا ديترس يم نكهيا با

. هم فضا رو ترسناك تر كرده بود يكيبود و تار شتريعظمت درخت ها تو شب ب. اومد و به سمت درخت ها رفت رونيآروم از عمارت ب. اومد
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 . زد و رفت تو دل درخت ها ايدلش و به در. ديچيه خودش پو محكم ب شكت

خدا نكنه  يوا. ذارم يپام و كجا م نميب ينم يحت يكيتار نيتو ا. ذره نور بندازه هيو ببارم الاقل روشنش كنم  لمينبود موبا ادمي. چقدر من خلم -

 . شم يكنم و جوون مرگ م يباشه؟ آخرش از ترس سكته م نجايا يبيعج زيچ هي

 .گفت يم» ... ، بسم ا...بسم ا« لب مدام  ريكم كردن ترسش ز يبرا

. زنه يم يقيانگار باد براش موس. ديشن يم تميمثل وزش باد با ر فيضع يصدا هيتو اتاقش بود فقط  يوقت. باغ يرو دنبال كرده بود تا وسطا صدا

درخت ها  نيب. رد نور و گرفت تا به منبعش برسه ديآن. شد يم دهيددرخت ها  نيهم از ب ينور كم رنگ. شد يكم كم صدا بلند تر و واضح تر م

 ديكه آن يياز جا. زد يم تارينشسته بود و گ شيرو به آت يكي. پنهان شد و نگاه كرد يدرخت هيپشت  ديآن. روشن كرده بود شيآت يكيباغ  وسط

ساز  يصدا ييبايمحو ز ديآن. آرامش دهنده بود تاريگ يصدا. هيبده كه ك صيتونست تشخ يو نم ديد يو م ستيتاريبود فقط پشت گ ستادهيا

به  يبيآواز به همراه ساز، حس غر يصدا نيا. و آرامش دهنده بايز يصدا هي. شروع كرد همراه آهنگ خوندن ستيتاريدفعه گ هي كهشده بود 

 . خوند كرد يم ستيتاريكه گ يآهنگ يآروم شروع به زمزمه  ديآن. داد يآدم م

 

 هاست هيهاست پشت حصار سا بهياز غركه  آدم

 صداست يزنه اگر چه حرفاش ب يبا من حرف م داره

 هست شعار من شهيشاد نشدن هم دنيخند

 من يهم صـــــــدا يتو بود يكس يو ب ييتنها تو

 دونم  يمونم تو رو از خودم م يم شتيگم پ يم بهش

 سوزونـــــــم  يشب سخت م نيخشك تو ا يرو مثل بوته ا هيسا

 دونم  يمونم تو رو از خودم م يم شتيگم پ يم بهش

 سوزونـــــــــم  يشب سخت م نيخشك تو ا يرو مثل بوته ا هيسا

 

كرد دستش و به  يهمون جور كه آروم زمزمه م. رفته بود ادشيخوند كه زمان و مكان  يآهنگ و م يلب ريتو حس رفته بود و ز يجور ديآن

با شكم محكم افتاد  ديدستش از كنار درخت گذشت و آن. فاصله اش با درخت اشتباه كرده بود نيبده، اما تو تخم هيبهش تك سمت درخت برد تا

زد  يم تاريكه گ يكس ديافتادن آن ياز صدا. اومده بود و ضربه خورد رونيب نيكه از زم يا شهيپاش گرفت به ر يريو يريه ونوسط ا. نيزم

 . صدا شده نيباعث بوجود اومدن ا يچ اي يوقت شب ك نيا نهيبه طرف صدا برگشت تا بب عيساز زدن و ول كرد و سر

با ترس آروم آروم سرش و بلند كرد و . دو تا پا شد كه جلوش سبز شده بود يدفعه متوجه  هي ديچيپ يكه از درد پا و شكم به خودش م ديآن

  .ديرو جلوش د نهيلحظه بب نيكه دوست داشت تو ا ينفر نيآخر

 . كرد  يتفاوتش بهش نگاه م يبا صورت سرد و ب نيشرو

 : سرد گفت نيشرو

رو هم بلد  زهايچ نيكه ساده تر يزشته؟ تو كجا بزرگ شد يليشدن خ ياجازه وارد خلوت كس يب يدون ينم ؟يكن يكار م يچ نجايتو ا ـ
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 ؟يستين

 : كه از درد گرفته بود گفت  ييدستش به پاش با صدا هيدستش به شكمش بود و  هيهمون جور كه  ديآن

كه تو رو  هيچ يصدا نمياومدم بب. اديصدا از باغ م نيآخه چند شبه كه ا. و نتونستم بخوابم دمياز تو باغ شن ييصدا هيخواستم بخوابم كه  يم ـ

 .خواستم وارد خلوتت بشم اما آواز خوندنت نذاشت كه برم ينم. يزن يكه ساز م دميد

 : تفاوت گفت  يب نيشرو

 .يبر يتون يخوب االن م ـ

 : گفت  عيبه زور اما سر ديو گفت و خواست برگرده سر جاش كه آن نيا

 . تونم راه برم ينم. دهيكنه و پامم ضرب د يخوردنم شكمم درد م نيبه خاطر زم. تونم ينم ـ

 : گفت  ستين يبود اصال راض دايكه پ ينگاه كرد و بعد با اخم و در حال ديبه آن كمي نيشرو

 .اتاقت يبرگرد يتا حالت بهتر بشه و بتون ينيبش نجايا كمي يتون يم ـ

به خاطر  ره،يكمك بگ نيمثل شرو يا ياز آدم از خود راض نكهيمتنفر بود از ا. تونست يكرد از جاش بلند بشه، اما نم يسع. نزد يحرف ديآن

. شانه اش و گرفت و كمكش كرد كه بلند شه ريز يدفعه دست هي. كرد يبار سوم سع يبرا. نيكرد بلند بشه اما باز خورد زم يدوباره سع نيهم

 .كنه ينگاهش هم نم يبا اكراه بهش كمك كرده و حت نيشرو ديد وبرگشت 

 : با خودش گفت . شد مونيخواست ازش تشكر كنه اما پش يم

 . من كه ازش كمك نخواستم ـ

 يبود رسوند و رو شيكه اون طرف آت يم لنگان لنگان خودش و به طرف كنده اه ديآن. بازوش و ول كرد ديهم بعد از بلند كردن آن نيشرو

 . كنده نشست

رو  نجايخودش ا نيتونست حدس بزنه كه شرو يم ديد يكه م ييزاياز چ. نهيتونست فضا رو بب يم يشتريكه آروم تر شده بود با دقت ب االن

 . كنه يخلوت م نجايدرست كرده و هر شب ا

 يبودن كه چوب ها دهيهم سنگ چ شيدور آت يحت. بودن ومدهيچند تا كنده بود كه مطمئنا خودشون بدون كمك اونجا ن شيتا دور آت دور

به هم بودن  كيكنار هم و نزد ياطرافم طور يدرخت ها. شده بود يمثل منقل سنگ ييجورا هي. نكنن يشرويپ شتريب يحد هيگرفته از  شيآت

مكان دنج و  نيكردن همچ دايو صرف پ ياديوقت ز نيبود و حتما شرو ييبايز يواقعا جا. و پنهان كرده بودن لشونداخ يكه كامال فضا

 .ساختنش كرده بود

 هيبعد شروع كرد به زدن  كمي. كرد يو كوك م تارشيهم بدون توجه به اون گ نيشرو. كرد يبه اطرافش نگاه م يبا دهن باز و كنجكاو ديآن

خصمانه اش با اون و از  يو رابطه  نيبرد و به كل شرو يلذت م يقيموس ياز فضا و صدا ديآن. قبل با آهنگ نخوند يفعه اما برخالف د ،يملود

 .بود دهبر ادي

دست . كه كرد شد يتازه متوجه كار ديآن. چپش رفت باال يبهش كرد و ابرو يبا تعجب نگاه نيشرو. كه تموم شد ذوق زده دست زد آهنگ

 : كارش گفت  حيتوض يزدن و متوقف كرد و برا
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 .ديببخش... قشنگ بود يليخب آخه خ ـ

 . زد يتوجه چند نت يسازش و در آورد و ب يدوباره صدا نيشرو. سرش و چرخوند و به درخت ها نگاه كرد عيهم سر بعد

 : گفت ارياخت يب. ديرقص يساز م يشده بود كه رو نيشرو يمحو دست ها ديآن

 ....يبخون ياگه بتون. دونم ياسم آهنگ و نم ؟يو بزن»  اديپات از همه جاده ها م يصدا يايم يوقت« آهنگ  يتون يم ـ

 . حرف هاش و خورد و دوباره نگاهش و به درخت ها دوخت يادامه  نيبا نگاه سرد شرو اما

 ». لوس... شه يخواد بخونه خوب نخونه، انگار ازش كم م يكنه؟ اگه نم ينگاه م يجور نيحاال چرا ا «

 يخودش غرغر هم م شيباغ چشم دوخته بود، پ يكيهم همون جور كه به درخت ها و تار ديرفت و آن يبا سازش ور م ديتوجه به آن يب نيشرو

خونسرد و با تسلط كامل ساز  يليخ نيشرو. شد دهيكش نيباعث تعجبش شد و نگاهش ناخودآگاه به طرف شرو ييآهنگ آشنا يكرد كه صدا

 . و مسلط شروع به خوندن كرد بايز يهمراه آهنگ با صدا نيشد كه شرو شتريب يوقت جانشيه. شده بود يقيموس يامحو صد ديزد و آن يم

 

 اديپات از همه جاده ها م يصدا يايم يوقت

  اديم ايشهر دور كه از همه دن هينه از  انگار

 رسه  يم دنيد يشه لحظه  يكه در وا م يوقت تا

 رسه يمن م ي نهيبه س نيكه جاده است رو زم يچ هر

 

 ...آه

 

 نفسم  رهيگ يتو م يهمه كسم، ب ييكه تو يا

 رسم  يخوام م يم يتو رو داشته باشم به هر چ اگه

 رسم  يخوام م يم يهر چ به

 

 تكرار بكنم  يقلبم و واسه ك يستيتو ن يوقت

 بكنم داريب يخواب آلوده رو واسه ك يها گل

 دونه بپاشه  يعشق واسه ك يكبوترا دست

 تونه بدون تو زنده باشه يتن من م مگه

 

 نفسم  رهيگ يتو م يهمه كسم ب ييكه تو يا

 رسم  يخوام م يم يتو رو داشته باشم به هر چ اگه

 رسم  يخوام م يم يهر چ به

 

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٢ 

 تو  راهنيغبار پ هيسوغات نيزتريعز

 تو دنييو بو دنيمنه د يدوباره  عمر

 

 خوام  يمن تو رو واسه خودم نه از سر هوس م نه

 خوام  يتو رو واسه نفس م يمن يدوباره  عمر

 

 نفسم رهيگ يتو م يهمه كسم ب ييكه تو يا

 رسم يخوام م يم يتو رو داشته باشم به هر چ اگه

 رسم  يخوام م يم يهرچ به

 

وجودش  يخونه كه انگار هر كلمه اش از همه  يم نيهمچ. داشته باشه يگرم يصدا نيهمچ هيخوره كه  يسرد نم ي افهيصدا و ق نياصال به ا «

 ». شه يبلند م

دوباره به خاطر كار قشنگش دست زد و باز  ديكه تموم شد، آن نيخوندن شرو. شده بود شيقيو صدا و موس نيمتعجب و كنجكاو محو شرو ديآن

 : به خودش جرات داد و گفت . در حال انفجار بود ياز كنجكاو ديآن. تفاوت بود يب نيهم شرو

 ازت بپرسم؟ يسوال هيتونم  يم ـ

 : گفت  ديند نيبر مخالفت شرو يمبن يكه حرف و كار ديآن. سرش و بلند كرد و بهش نگاه كرد نيشرو

ره؟ آخه  يحوصله ات سر نم. يتو خونه ا دميدونم و د يالاقل تا اون جا كه من م. يمدام تو خونه ا رانيا يكه اومد يچند هفته ا نيا يتو تو ـ

 رونيچرا ب. هفته مشغولت كنه نيكنم اون قدر جاذبه داشته باشه كه بتونه چند يخونه درسته كه بزرگ و سرگرم كننده است، اما فكر نم نيا

 ؟ير يمن

 : ابروش و باال برد و گفت  هي نيشرو

كه  اميم ييرفته من از جا ادتي نكهيو وقت گذاشتن و داشته باشه؟ مثل ا دنيشه كه ارزش د يم دايپ يجذاب زيچ رونياون ب يكن يفكر م يعني ـ

 . يانجام بد يو سرگرم كننده ا ديكار جد يتون يم هيهر ثان

 : رفت گفت  يو همون جور كه با سازش ور م نييسرش و انداخت پا بعد

 .ادينداره كه من خوشم ب يزيچ نجايا ـ

باغ  نيو از در ا يد يچرا به خودت زحمت نم اد؟ي يخوشت نم يبگ يتون يچه طور م يديرو ند ييو جا ينرفت رونيهنوز ب يـ آخه وقت ديآن

 . هست كه سرگرمت كنه ييجا هم كارها نيا ينيتا بب ير ينم رونيب

 : سرد گفت  نيشرو

 .رفتن ندارم رونيبه ب يعالقه ا ـ

 ....ـ آخه چرا؟ تو دينآ
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 : و محكم گفت  ينگاه كرد و جد ديبه آن زشيسرش و بلند كرد و با نگاه سرد و ت نيشرو

 .يبر يتون يم گهيفكر كنم پات بهتره د ـ

سرش و باال گرفت و به زور از جاش بلند . انتظار خوب رفتار كردن و نداشت اما باز هم بهش برخورد نياز شرو نكهيبا ا. دهنش و بست ديآن

 .كشه ينشون بده كه درد م نيشرو يخواست جلو يكرد، اما نم يهنوز هم شكم و پاش درد م. شد

 . رد بشه نيشرو يو جمع كرد تا صاف از جلو روشين تمام

 . سرش و بلند نكرد يحت نيشرو

به هر . شكمش رفت و به خاطر درد پاش مجبور شد لنگ بزنه يو خلوتگاهش دور شد، دستش از درد رو نيكه از آتش و شرو يقدم چند

 .ديكش ياز راحت ينفس. تخت ولو شد يدر اتاق و پشتش بست و رو. بود خودش و به اتاقش رسوند يبدبخت

اصال . اليخ يب. هيبياما چه آدم عج. ياز خود راض يپسره . ا از باغ به اتاقم برسمت ديانگار صد سال طول كش. دميباالخره به اتاقم رس شيآخ -

 . يش يبهتره كه، از شرش خالص م. خونه بپوسه نيتو ا ييبذار تنها ؟يبه من بگه تو فضول ستين يكي

 . پر شد بيعج يو سراسر بدنش از آرامش ديچيتو سرش پ نيآواز شرو يو بست و صدا چشماش

 .فرو رفت قيعم يزود به خواب يليخ ديآن

مثل . پشت در بود دست بردار نبود يزد و بالشت و رو گوش هاش گذاشت تا صدا رو نشنوه؛ اما هر ك يغلت ديآن. ديكوب يداشت به در م يكي

 . دنيكوب يم ديانگار رو مغز آن. ديكوب يبه در م زيكريكوبه، مدام و  يداركوب كه با نوك به درخت م

 ديخانم مثل آن يمهر. ديخانم و شن يمتعجب مهر يصدا. بسته از جاش بلند شد و رفت در و باز كرد يبه ناچار با چشم ها ديع آنرب كياز  بعد

زد، آدم  يو جالبش حرف م بايز يبا اون لهجه  يدوستش داشت و باهاش راحت بود؛ مخصوصا وقت يليخ ديآن نياهل شمال بود و به خاطر هم

 . بود يكال آدم جالب. و فقط به حرف هاش گوش بده نهيبش تدوست داش

 ن؟يخانم چشماتونِ چرا بست ديـ ا آن يمهر

 : خوابالود گفت  ديآن

 . خوام برم بخوابم يم يكار دار يبگو چ. خوام خوابم بپره ينم ـ

 .برو دوباره بخواب يكارتون داره بعد خواست يمن بگم خانم چ د،يـ خوب چشماتون وشما باز كن يمهر

 .رهيگ يخوابم نم گهياگه چشمام و باز كنم د. بگو يجور نيـ نه هم ديآن

خانم  ياز پشت مهر. هيچ هيقض نهيو كنجكاو جلو اومد تا بب ديو شن ديآخر آن ياومده بود، حرف ها رونيكه همون لحظه از اتاقش ب نيشرو

 . زد يخانم حرف م يبسته با مهر ينشده بود و با چشما داريهنوز از خواب ب. ديد ختهيبهم ر ييبسته و موها يو با چشما ديو آن ديسرك كش

گذاشت و  شينيب يسكوت رو يانگشتش و به نشانه  نيافتاد خودش و جمع و جور كرد تا سالم كنه اما شرو نيخانم تا چشمش به شرو يمهر

 : گفت  ديكه دست پاچه شده بود به آن يمهر. خانم و ساكت كرد يمهر

خدا من و بكشه از دست  يا... بابا تو ره كار دارم ....  دينيالاقل من و بب.... خب... گم  يم يمن چ نيخانم حاال شما چشماتون و باز كن بب ديآن ـ

 .تو
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دختر واقعا  نيو تكون داد، اما ظاهرا ا ديصورت آن يدستش و آورد جلو. ستاديا ديآن يدر كنار زد و روبه رو يخانم و از جلو يمهر نيشرو

 : گفت  يخانم م يچشماش و بسته بود تا خوابش نپره و با اصرار به مهر

 .رم بخوابم يمن م ديگ ياگه نم. شما هم ديداد يريبابا چه گ يا ـ

خانم  يو از مهر يكار نيهمچ هيشده بود و انتظار  ريكه غافلگ ديآن. ديكوب ديآن يشونيبا دست به پ نيداشت برگرده تو اتاقش كه شرو قصد

كه دست  ديو جلوش د نيخانم شرو يمهر يو متعجب چشماش و باز كرد، اما با تعجب به جا يگرفت و عصبان شيشونينداشت، دستش و به پ

 . كرد ينگاه م ديآن يبشه و صورتش و جلو آورده بود و صاف تو چشما ديهم قد آن قايخم شده بود تا دق يكميو  دبو بشيهاش تو ج

 ساعت چنده؟ يدون ينم ؟يكن يكار نم نجايدختر جون تو مگه ا يـ ه نيشرو

 : گرفت و گفت  ديآن يگرد شده  يچشما يدستش و باال آورد و ساعتش و جلو نيشرو. متعجب بهش زل زد يجواب فقط با چشما يبه جا ديآن

 ؟يچشمات و باز كن يحت يخوا يظهر شده، اون وقت تو هنوز هم نم بايخوابه؟ تقر يساعت م نيتا ا يآخه كدوم خدمت كار ـ

 .نگاهش كرد جيگ ديآن

 . باش نييپا گهيد ي قهيتا ده دق. ده يپول نم يبه كس يـ مادر بزرگم به خاطر تنبل نيشرو

خارج شد تازه  دياز د نيشرو يوقت. و دنبال كرد نيو منگ با چشم شرو جيگ ديآن. و رفت ديو راهش و كش ستاديحرف راست ا نياز گفتن ا بعد

 :گله مند گفت ديآن. ديخند يم زير زيبود و ر ستادهيگوشه ا هيخانم افتاد كه  يبه خودش اومد و چشمش به مهر

 .ديكارم داشت يچ ديبگ دييبفرما. چشمام بازه بازه گهياالن د دييبفرما... قدر خنده داره؟  نيخانم؟ ا يـ مهر ديآن

 . نييپا ديايخانم احتشام كارتون داره گفت ب. خانم خنده دار بود يليآخه خ ديـ ببخش يمهر

 . اميمن هم م ديخانم، شما بر يـ باشه مهر ديآن

كه خنك  كمي. دم دست بود يو پرت كردن بالشت و پتو و هر چ دنيكش غيافتاد شروع كرد با حرص ج نيشرو اديبرگشت تو اتاقش و تا  ديآن

 . بود  نيهنوز تو شك كار شرو. رفت يم نييبعد آماده از پله ها پا ي قهيده دق. شد رفت كه حاضر بشه

 ». يزن يقدر جوش م نيده نه تو كه ا يبگه خوبه مادر بزرگت حقوقم و م ستين يكي. پسره پاك خله ها «

 كيبه آخر پله ها بود كه  چند پله مونده. خواب بود جيجور مست و گ نيهم. شد رياز پله ها سراز. ديكش يم ازهيخواب آلود بود و خم هنوز

 يو با زانو رو نييبكنه و تعادلش و از دست بده و چند پله رو پرت شه پا ريپاش گ يكياز پاهاش پشت اون  يكيباعث شد  يناگهان ي ازهيخم

نكشه  غيج نكهيا يو شدت درد پاش نفسش و بند آورد و برا ديضربه خورده بود دوباره ضربه د شبيكه د يياز شانس بد، پا. فتهيب نيزم

 .دهنش گرفت و از درد كبود شد يدستش و محكم جلو

 ؟يستيهم بلد ن يتو راه رفتن معمول ـ

 .بود دهيسالن وارد شده بود و به كنار پله ها رس يبود كه از ورود نيشرو يصدا

 ». آقا گوش كنم يو به غرغرها نميو كم داشتم كه بش يكي نيهم. يلعنت «

به اون ها  هيكرد كه از جاش بلند بشه و باالخره با كمك گرفتن از نرده ها و تك يكه در خودش سراغ داشت سع يانبا تمام جون و تو ديآن

 .ستهيتونست سر پا با

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٥ 

 : گفت يبا نگاه سردش و لحن مسخره ا نيشرو

 ؟يمثل اردك راه بر يخوا يم اي يتكون بخور يتون يحاال م ـ

 .نياز حرص حرف شرو شتريبود؛ ب شيكبود لياز دال يكيكبود شده بود نه از درد، البته اون هم  ديآن

 » ه؟يانداختنت چ كهيت گهيد. حداقل راهت و بكش و گورت و گم كن يكن يكمك نم يعوض يپسره  «

كرد صورتش و كه از درد  يتونست سع يكه مو جمع كرد و تا اون جا  شيانرژ يهمه . ارهيپسر كم ب نيا يخواست جلو يوجه نم چيبه ه ديآن

 .و به راهش ادامه داد اورديخودش ن يكشه اما باز هم به رو يم ريت يقدم احساس كرد پاش بدجور نيبا اول. نشون بده يجمع شده بود عاد

و  يكوفت زيم نيا. ستيبراش خوب ن ياديازش گذشته راه رفتن ز يبگه طراوت جون سن ستين يكي. چقده دوره يغذاخور زيم نيخدا ا يا «

 گهيد كميجونم،  يوا.... برسم زيمن، فكر كنم فردا صبح به م يراه رفتن مورچه ا نيبا ا. خدا كمكم كن يوا. گهيد نيذاشت يدم در م نيهم

 .ياريپسرِ كم ب نيا يجلو دينبا. ديآن كنمونده، تحمل 

 .ت نگاه كردرف يكه به سمت سالن م ديبا نگاه متعجب به آن نيشرو

 ». اليخ يده؟ ب يم تياهم يدختره چشه؟ ك نيا «

به  ديكه به نظر خودش چند ساعت طول كش قهيهم باالخره بعد از چند دق دينشست و آن زيپشت م يصندل يرد شد و رو ديتفاوت از كنار آن يب

 .نشست يصندل يو رو ديرس زيم

 .بره رونيبلند بشه و از سالن ب زياز پشت م نيدر سكوت خورده شد و خانم احتشام اون قدر صبر كرد تا شرو صبحانه

در حال مرگ بود، به محض  يكه از فضول يو در حال اورديطاقت ن گهينظر داشت، د ريخانم احتشام و ز يركيز ريكه در طول خوردن غذا ز ديآن

 : ذاشت رو به خانم احتشام كرد و گفتگ رونيپاش و از سالن ب نيشرو نكهيا

 بفهمه؟ ديو نوه تونم نبا ديكه با من دار هيچه كاره مهم نيا ديبگ يخوب طراوت جون زود ـ

 : ديپرس ديبا نگاه متعجب از آن احتشام

 بفهمه؟ دينبا نيكه شرو يديتو از كجا فهم ـ

 هيشه بره و به محض رفتنش  يپا م يك دينيبب ستيو دل تو دلتون ن ديكن ينگاهش م يركيز ريز ديكه االن دو ساعت دار ييـ از اون جا ديآن

 .ديدينفس راحت كش

 : با لبخند احتشام

 ....و  يزرنگ يليواقعا كه خ ـ

 .ديبه من بگ ياز فضول فتادميحاال تا پس ن. دونم يخودم م ديراحت باش. فضولم يليـ و خ ديآن

 : گفت ديگلوش و صاف كرد و رو به آن ياحتشام با تك سرفه ا خانم

 .شيشناخت يتا االن فكر كنم تا حدود. دارم كه اگه خودش بفهمه عمرا موافقت كنه نيشرو يبرا يبرنامه ا هيراستش  ـ

 : لب گفت ريبا حرص ز ديآن

 .ديهم به ما رس رشونيچند دفعه خ هيبله  ـ
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 نيدوست ندارم ا. شم يدارم نگران م گهيد. نذاشته رونيكه اومده پاش و از خونه ب ياز وقت نينه؟ شرو اي يديدونم فهم يـ راستش نم احتشام

 .رو اعصابه ييجورا هي. نهيكنج خونه بش يجور

راه مانده به دهنش متوقف شده بود و  ي مهيخانم احتشام خودش هم تعجب كرده بود و دستش در ن. باز شد يتومن ستيدو هيقد  ديآن يچشما

 : كه به خاطر خنده مرتعش بود گفت ييبا صدا ديخنده و آن ريزدن ز يدفعه هر دو پق هي. كرد ينگاه م ديبا دهن باز به آن

 ....ديمن و آدم كن نيخواست يشد؟ شما كه م يپس چ. كه طراوت جون هم اومده تو دور نميب يم ـ

 .رفت ادميكه به تو تذكر دادم حرف زدن خودم هم  يانقد ـ امان از دست تو، احتشام

 .ديزن يحرف م يجور نيا يوقت ديش يـ اما باحال م ديآن

 : نازك كرد و با ناز گفت  يخانم احتشام هم پشت چشم. باز به خانم احتشام نگاه كرد شيبا ن و

 .به من يبد ريگ يگرد يتو هم دنبال سوژه م ـ

 : باال انداخت و گفت ييباز ابرو شيبا ن ديآن

 .ديديد ـ

 : با لبخند گفت. كنه يصحبت م ديكه داره به سبك آن ديتازه فهم احتشام

 .اليخ يحاال ب ـ

 .دنديهر دو خند دوباره

 نيدن شروبا اوم ميشاد. ديبخش يخونه زندگ نيمن افتاد و به ا يچند سال برا نيبود كه تو ا ياتفاق نيگفتم؛ اومدن تو بهتر يـ داشتم م احتشام

 نيدلم واسه شرو. غد، مغرور اما شاد. افتاد يبود كه خنده از لبش نم يشاد و سرزنده ا يليبه حاالش نگاه نكن، اون آدم خ. شد ليتكم زميعز

 .بره رونياز خونه ب ايبخنده  دميبار هم ند كيچند وقت  نيتو ا. اون زمان تنگ شده

 :با خودش فكر كرد ديآن

 ». شه ياگه اونم حساب م دميمن پوزخند زدنش و د «

 .ذاره ينم رونيكه پاش و ب ابانهيدچار مرض ترس از خ يانگار. ديواسه دك كردنش از خونه بكن يفكر هي ديـ آره با ديآن

 يماه كي هيقبال هر سال . دهيشه كه ند يم يسال 7- 6 هيشناسه كمِ كم  يكه م ييكسا يهمه . تنهاست يليخ نجايـ حق با توئه، اما اون ا احتشام

اومدن ها  نيا گهيشه كه د يم يچند سال هيو دوست داشت، اما  رانياز همه شون ا شتريب نيشرو. من شيپ رانياومدن ا يبچه هام و نوه هام م

 .سرش به كار خودش گرمه يبچه ها بزرگ شدن و هر ك. تموم شده

 .بكنم ديكار با يچ دميـ خوب طراوت جون من هنوز نفهم ديآن

 .گم يبهت م يصبر كن كميـ خوب اگه  احتشام

خانم . از خانم احتشام به دور و برش نگاه كرد تيهم به تبع ديو آن ستياونجا ن يبه اطراف انداخت تا مطمئن بشه كس ياحتشام نگاه خانم

 : احتشام سرش و جلو آورد و صداش و آروم كرد و گفت

 .رميبگ يمهمون هيخوام  يم ـ
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 : گفت  يمانند و بلند غيج يبا صدازده  جانيمتعجب و ه ديآن

 ؟يمهمونـــــــــ ـ

 : احتشام با هول گفت خانم

 .دنيتر همه فهم واشي ــــــــسيه ـ

 : به خودش اومد و اونم آروم گفت ديآن

 ؟يمهمون ـ

مجدد  داريد هي شيميقد يها و دوستان اعالم كنم و هم اون با دوستا ليو به فام رانيكه هم ورودش به ا نيشرو يبرا يمهمون هيـ آره  احتشام

 ....بكنه و هم 

 : شده گفت زير يمشكوك با چشما ديآن

 ....و هم  ـ

 .تنها نموندم گهيجا موند و من د نيازدواج كرد و هم ديچشمش و گرفت و شا يكيهمه دختر  نيا نياگه خدا بخواد از ب ديـ و هم شا احتشام

خانم احتشام خنده اش  يحال به خاطر حرف ها نيدلش گرفت، اما در ع ديگفت كه آن يحسرت هيبغض و  هيآخر و با  يتشام جمله هااح خانم

 . گرفته بود

 » . تازه شم بخواد باهاش ازدواج كنه، عمرا ،يـــــــيا. اديخوشش ب يكياز  شيبا اون اخالق سگ نيفكر كن شرو يعني «

 كار كنم؟ يچ ديـ خوب من با ديآن

 زايچ نيخوام خودت ا يم. ارميشماها سر در نم يقيمن از موس. خوب بشه يمهمون هيخوام  يم. يباش يمهمون يخوام تو ناظر برگزار يـ م احتشام

 .باشه نيو شرو يقيتو فقط حواست به موس. واردن نايا يمهر زايچ هيدر مورد غذا و بق. و اصال هم نگران مخارجش نباش يرو جور كن

 : با بهت گفت ديآن

 .نـــــــه ـ

 ـ آره احتشام

 : بلند تر گفت يكم يبا صدا ديآن

 .نـــــــه ـ

 .ـ آره احتشام

 شتريب جانشياما ه. كه صورتش و در هم برد ديچيتو پاش پ يو به محض فرود اومدن درد ديدستاش و به هم كوبوند و از جاش پر غيبا ج ديآن

 : گفت يبا شاد. بود كه به دردش توجه كنه نياز ا

 بزرگ؟ يمهمون هي يعني ؟يجد يجد ؟يجد ـ

 .بزرگ يليخ يمهمون هي زميـ آره عز احتشام

 .بسته شد ششين يآوردن مطلب اديبا به  هوي. تا بنا گوش باز بود ديآن شين
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 باشه؟ نيبود كه من حواسم به شرو يـ منطورتون چ ديآن

بزنه  ميديترسم بفهمه براش خواب د يم اد،ي يخوشش نم ياز شلوغ اديآخه ز. با خبر بشه يزياز چ يتا روز مهمون نيوخوام شر يـ نم احتشام

 .و خراب كنه يهمه چ

 زهايچ نيبود كه با ا نيحالش و گرفته بود، اما شادتر از ا كمي نيمراقبت از شرو تيمسئول نكهيبا ا. حق با خانم احتشام بود. فكر كرد كمي ديآن

خروج با داد  نيو مثل فنر به سمت اتاقش رفت و در ح ديخانم احتشام و بوس يرفت گونه  عيو سر ديو باال پر نييبا ذوق پا. بهم بخوره شيخوش

 : گفت 

 .پس من برم به كارم برسم ـ

 .سرعت ممكن به سمت اتاقش رفت نيلنگان لنگان اما با آخر سپس

 شه، چند بار بگم؟ يـ نم ديآن

 .ميارينترس از چنگت درش نم ؟ياري يدر م يـ چرا گدا باز درسا

 .ستيتحفه ن نميهمچ د،يورش دار ديخوا يم. خودتون يـ ارزون ديآن

 .يناز نيـ دلتم بخواد پسر به ا الناز

 .ديكه همه تون مشكل دار دميـ نه جدا فهم ديآن

 ؟يپسر رو نشونمون بد نيشه ا يم يـ خوب آخه مگه چ مهسا

 : كرد و گفت  يچشماش و چرخوند و با حرص پوف تيبا عصبان ديآن

، بعدش هم من كه به خاطر شما  شينيكه شما بب رونيب ارميو از غارش ب نيغار نش ي هيانسان اول نيا يبابا من چه جور. ستين تونينه اصال حال ـ

 د؟يخوا يم يچ گهيپسر رو براتون آوردم حاال د نيعكس ا يباز عيو با اون ضا دميقدر خفت كش نيا

 نيا نميخوام بب يداره برامون؟ من اصال م يعكس كه تازه طرف چشماشم بسته است چه سود هيآخه  گه،يد نهيگم عقلت كمه هم يـ م درسا

 .رو سوسك كنه يكول يكه تونسته تو هيپسرِ ك

 گفته من و سوسك كرده؟ يك. يخودت يـ كول ديآن

 ....يعنيخودش  يگ يم راهيبهش بد و ب ليدل يو ب ليه با دلك نيهم گه،يسوسك كرده د شيـ خدا ميمر

 ....پسره  نيا. نداره يمعن چيه رميـ نخ ديآن

بعد از حال و احوال و گرفتن تمام خبرها و اتفاقات . مادرش بود. كاره رها كرد و به تلفن جواب داد مهيحرفش و ن ديآن ل،يزنگ موبا يصدا با

 ادد يخانم احتشام بهش م يكه دانشگاه و خونه  يخونه رو دوست داشت اما آرامش نكهيبا ا. كه تو خونه افتاده بود، تلفن رو قطع كرد يدست اول

 فيپدر و مادرش تعر يكار كردنش و رفتنش از خوابگاه و برا ي هينكرده بود كه بتونه قض دايپ يهنوز راه. عوض كنه يزيو حاضر نبود با چ

به . بده تيرضا نياحتشام اون هم با حضور شرو يكردن اون تو خونه  يبودن اما باز محال بود كه پدر با زندگ يراحت يخانواده  نكهيبا ا. كنه

 :گفت يبه خودش م د،يرس يقسمت م نيكه تا به ا شهيمثل هم ديفكر كردن كه رس ينجايا

 » . كنم يگم بهشون، بعدا بهش فكر م يبعدا م «
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تو افكار خودش غرق بود كه با . سخت باشه يليبهش خ يذهنش ببره تا دسترس ينقطه  نيكرد موضوع رو به دور تر يم يبا تمام قدرت سع و

به پشت سرش و  ديبار يم شيكه از توش آت يو با نگاه دياز جاش پر يمتر هي. بود سكته كنه كينزد ديكه به شانه اش رس يپخ و دست يصدا

 .نگاه كرد ديخند يبلند م يبا صدا ديآن ي افهيق هبدرسا كه داشت 

 : كرد بلند نشه گفت يم يكه به زور سع ييو صدا تيبا عصبان ديآن

 نياگه دستم بهت برسه همچ...  يستين هيبق يو جوون يكه فكر زندگ يريبم...  يكه رو آب بخند يا... ساعت  24حناق  يا... زهر مار  يا ـ

 ...نه شما  دهيها رو داره آن يشوخ نيكه حق ا يتنها كس. يآدمت كنم كه بفهم

درسا هم  ديرفت و با هر قدم آن يعقب عقب م ديخند يآروم آروم به سمت درسا رفت و درسا كه همچنان م يشده و عصب زير يبا چشما ديآن

هم  ديو پا به فرار گذاشت و آن ديكش يغيج هيبه سمت درسا، درسا  ديشد و با حمله ور شدن آن اديكم كم سرعتشون ز. رفت يقدم عقب م هي

 ياعتراض همراه با خنده  يرد شدن كه كم از له كردنشون نداشت و صدا نشونيچند بارم از ب هيو  دنيدور بچه ها چرخ دورچند . دنبالش

بلكم  ديرس يم يشلوغ بايباز و تقر يكه به سمت محوطه  يبه سمت راه دييشد و دو اليخيو ب دنيدخترها رو در آورد و بعد از اون درسا چرخ

. كرد ينثارش م يآورد كتك جانانه ا يم ريحرفها بود و هر جا درسا رو گ نيآبروتر از ا يب ديبشه؛ هر چند آن اليخ يبچه ها ب دنيبا د ديكه آن

بود، با كله خورد به پشت سر درسا  اديز دنشييكه سرعت دو ديدرسا آن يدفعه با توقف ناگهان هيكه  ديدو يهم با تمام سرعتش دنبالش م ديآن

 .آخ بلند گفت هيو از درد  نيو با پشت خورد زم

 .... يزيچ ياوهون ،ياهن هيرو استپ؟  يزن يخبر م يهو ب هيبود؟ چرا  يچه كار ني، ا دهيبر سيگ ينينب ريخ تيكه تو زندگ يـ ا ديآن

و به  ديزحمت برگشتن به سمت آن يسرش و بلند كرد و به درسا نگاه كرد كه حت ديمال يزد و پشتش و م يهمون طور كه داشت غر م ديآن

 .داد يتكون م يخودش نداد و فقط دستاش و پشتش آورده بود و ه

. برام يبود تخت كرد يبرجستگ يهر چ. يبكن پاشم پدر صاحاب بچه رو در آورد يكمك هيها، برگرد  ياريوقت به روت ن هي يـ هـــــو ديآن

 ؟يزن يبال بال م دهياَه چرا مثل مرغ سر بر ره؟يمن و بگ اديم يك يو بلند يبدون پستحاال 

 : گفت ديسر به آن يبهم فشرده با اشاره  يبرگشت و با لب ها ديداد و به سمت آن تيبالخره رضا درسا

 .زميعز ريزبون به دهن بگ قهيجان دو دق ديآن ـ

 : ابروهاش و باال داد و گفت ديآن

 .كمك كن ايزنه، ببند فك و ب يچه لفظ قلم هم حرف م ياهو ـ

 .عجله كن يعنيو تو هوا تكون داد كه  دستش

 حالتون خوبه؟ انيخانم ك -

 . نداد تياما اهم ،يترق ترق شكستن گردنش و شن يسرش و بلند كرد كه صدا عيسر نيبرق وصل كرده باشن، همچ ديكه به آن انگار

باشه؟  دهينكنه همه حرفام و شن نجاست؟يا ياز ك رهيكنه؟ بم يكار م يچ نجايكه اخوانه، ا نيا. وخاش تو سرمكل يبا همه  سيخاك رس خ يوا «

 يكه ب ديآن يريبم. خنده يم زير زيداره ر يدرسا چه جور نيبب. دهيشن يباشه، اما انگار دهيكه شرف مرفم رفت؛ اما نه ممكن هم هست نشن يوا

 ». نداره تيدخترِ ادب و ترب نيگه ا يكنه، م ياز فردا تو روت نگاهم نم.... زونياخوان آو نيا يجلو ؟يك ياونم جلو يشد رفش
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 : و نگران گفت ديخم شد سمت آن اخوان

 د؟يد يچرا جواب نم د؟يسالم انيخانم ك ـ

 : ديده رو به درسا پرس يجواب نم ديآن ديد يوقت

 .نكنه به خاطر افتادنشون بهشون ضربه خورده باشه؟ دچار شك شدن و زبونشون بند اومده ـ

 ». سره شده هيكه  گمهيد يجا هي. كه ستيضربه ام خورده باشه، به سرم ن. باشم دهيبا مغز نخوردم كه ضربه د ن،يخنگ خدا با پشت خوردم زم «

 : گفت يباز و با بدجنس شيبا ن درسا

 .كرد يداشت نطق م شيپ هيثان كيتا  ومده،ينه بابا زبونش بند ن ـ

 : گفت يبا نگران اخوان

 د؟يكمكتون كنم بلند ش ديخوا يم انيزنن و ماتشون برده؟ خانم ك يپس چرا االن حرف نم ـ

 : و گفت ديد و اخماش و تو هم كشنگاه به دستش كر هينگاه به اخوان و  هي ديآن. كمك كنه ديحرف دستش و جلو برد تا به آن نيگفتن ا با

 .تونم بلند شم يخودم م. ستيآقا الزم ن رينخ ـ

 : و لباس هاش و تكوند و با همون اخم تو صورتش گفت ستاديتوجه به دست اخوان از جاش بلند شد و ا يبعد ب و

 .اديو بعد صداتون در ب ديحرفا رو گوش كن يو همه  ديسيوا نكهينه ا د،ياخوان بهتره زودتر حضورتون و اعالم كن يجور مواقع آقا نيدر ا ـ

 : گفت يبا دستپاچگ اخوان

 .گردم يدو ساعته دنبالتون م. نبود سادنيو گوش وا ينه بخدا، اصال قصدم فضول ـ

 ـ چرا؟ ديآن

 .كردمن دايبچه ها خبر دادم فقط شماها رو پ يامروز كالس فوق العاده گذاشته به همه  يـ راستش دكتر احمد اخوان

 : متر از جاش بپره گفت كيكه باعث شد اخوان  يغيج يبا صدا ديآن

 ؟يكالس فوق العاده؟ چه ساعت ؟يچـــــ ـ

 : با ترس گفت اخوان

 .ميساعت شش و ن ـ

 : گفت يعصب ديآن

بگه اگه خودش چهار جلسه  ستين يكي. ستيآقا اصال به فكر دانشجوها ن نيخونه؟ ا ميبر يآخه اون موقع چه جور ر؟يقدر د نيچرا ا ؟يچ ـ

 .امي يمن كه نم. كه مجبور بشه كالس فوق العاده بذاره ميافتاد يكرد كه عقب نم ينم بتيغ

 : با تته پته و ترس گفت اخوان

 .كنه يترمشون كم م يدو نمره از نمره  اديجسارت نباشه اما گفتن هر كس ن ـ

 ديآن. كنه سيبود خودش و خ كيبه اخوان نگاه كرد كه پسر بدبخت نزد نيا نگاه آتشب نيهمچ. اومد يخونش در نم يزد يكارد م ديبه آن گهيد

 قهيشدن چند دق عيو ضا نيدرسا و استاد و شرو يخواست كه دق و دل يدلش م يليخ. حرف از اخوان رو برگردوند و به سمت دخترها رفت يب
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 ريداد كه دهنش و ببنده و بره به خانم احتشام زنگ بزنه و بگه د حيترج نيواسه هم. نداشت يبهانه ا چيكنه، اما ه يو سر اخوان خال شيپ ي

 .و كالس داره اديم

 .و به خانم احتشام بده يازش خواست گوش يبعد از سالم و احوالپرس ديو برداشت و آن يگوش يبوق مهر نيدوم با

 ؟يـ سالم طراوت جون خوب ديآن

 ده؟افتا ياتفاق ؟يـ سالم دخترم تو چه طور احتشام

 .ماساژ صورتتون يبرا ديبر ييتنها ديشما با. اميم ريـ نه طراوت جون زنگ زدم بگم كه برامون كالس فوق العاده گذاشتن شب د ديآن

 .ميبا هم بر يايكنم تا تو ب يخونه؟ صبر م يايم يك ؟يـ ساعت چند كالس دار احتشام

كه چقدر  ديدون يم. شه يم رتونيد. 11 – 10:30شه  يخونه م اميتا بخوام ب. 8:30شه تا  يشروع م 6:30كالسم . شه طراوت جون يـ نم ديآن

 ؟ياوك. دياونجا باش ديبا 7:30ساعت . ديپس حتما بر گه،يواسه دو ماه د فتهيم دياگه امشب نر. سخت براتون نوبت گرفتم

 خونه؟ يايم يـ خوب تو چه جور احتشام

 د؟يندار يكار. برم گهيمن د. دينگران نباش اميم يجور هيـ  ديآن

 .ـ نه برو مواظب خودت باش احتشام

 .ـ خداحافظ ديآن

 .بر لبش نشست يلبخند شاد قهياحتشام به فكر فرو رفت و بعد از چند دق خانم

 

**** 

 

 : به ساعتش كرد و گفت  ينگاه ياحمد استاد

 .ديخوب بچه ها خسته نباش ـ

 .بود 8:30 قايدق ساعت

و دوستاش هم از كالس خارج شدن و وارد  ديآن. شدن لشونيبا همهمه و سر و صدا از جاشون بلند شدن و مشغول جمع كردن وسا دانشجوها

 .دانشگاه حركت كردند يدانشگاه شدن و به سمت خروج يمحوطه 

 يكي. و ساعت ماها رو شبونه نگه داشتد كسياز لجشم ف. دونم امروز چرا لج كرده بود ينم. نرفته زاديمرده اصال كارش به آدم نيـ ا ديآن

وسط كالس هم اون قدر  ،يكن يساعت زودتر تموم م ميسر كالس، كالسم ن يايم ريساعت د مين شهيكه هم يستين يبگه مگه تو همون ستين

شده  يضربه مغز شه؟ امروز كه شبونه كالس گذاشته انگار ينم شتريساعت ب ميكالس سر جمع ن ديكه ساعت مف يگ يم رقهمتف يموضوع ها

بدم پول آژانس  ديپول دارم با يخدا حاال هرچ يكنم؟ ا دايپ نيماش يقدر ماها رو نگه داشت آخه من بدبخت حاال چه جور نيخواب نما، ا ايبود 

 .كه نگو اديمالحظه بدم م يب يآدم ها نيانقدر از ا. باشه اشتهد تيامن نشيكه بلكم ماش

 ما؟ شيخوابگاه پ يايب يخوا يـ خوب م مهسا

 .شه نرم يخونه نم اميتازه به خانم احتشام گفتم م. كار دارم يبرم خونه كل ديـ نه با ديآن
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 ...ريـ اما االن د درسا

 .ديببخش انيخانم ك -

 ستادنيانشگاه ادر د يدخترها از دانشگاه خارج شده بودن و جلو. اخوان با دو خودش و به اون ها رسوند. ها به پشت سرشون نگاه كردن دختر

 .تا اخوان به اون ها برسه

 : با تعجب گفت ديآن

 ؟ نيداشت يبله؟ با من كار ـ

 : زد گفت يكه نفس نفس م يدر حال اخوان

 .برسونمتون دير يم ييخواستم بگم اگه جا يراستش م ـ

 . ناخودآگاه باال رفت و با تعجب و سوءظن به اخوان نگاه كرد ديآن ياز ابروها يكي

 يچاك دهنت و باز م يهر كس يجلو يوقت ديمرده شور ببرنت آن يخواد من و برسونه؟ ا يپسر خاله شده كه م يگه؟ از ك يم يپسرِ چ نيا «

 يمهمونش كنم و با پا بكوبم تو دهنش؛ دراز ب يحركت چرخش هيگه  يم طونِيش. شن يجنبه ها پررو م يب نيمعلومه ا ،يگ يم يور يو در يكن

 ». قواره

 : شك گفتخ ديآن

 اون وقت؟ يچ يبرا ـ

 :باز گفت شيبا ن اخوان

 .دير يخوابگاه نم گهيچند وقته د دميگرفتن و چون شن نيماش يوقته برا ريخب چون االن شبه د ـ

تو كف . يكور خوند. خوابگاه يرم به جا يمن كجا م يبفهم يخور يجر م ياز فضول يدار هيبگو دردت چ. بزغاله آمار من و در آورده يپسره  «

 ». يبمون عمرا بفهم

 : با اخم گفت ديآن

داشته باشه كه با شما  يليكنم دل ينه؟ سوما فكر نم ايرم  يداره كه من خوابگاه م يدوما به شما چه دخل. بده يليخ گرانيتو كار د ياوال كه فضول ـ

 .تونم برم خونه يممنون، خودم م. برم ييجا

 : هول شد و با خجالت گفت اخوان

 .راستش باهاتون كارم داشتم.  ديناراحت بش دينزدم كه شما بخوا يحرفمن  ـ

 : سرد گفت ديآن

 .دييجا كارتون و بفرما نيخوب هم ـ

 : با تته پته گفت اخوان

 .هيخصوص كميشه، آخه  ينم نجايا زه،يخوب چ نجا؟يا ـ

 : باال رفته گفت يبا ابروها ديآن
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 د؟يبا من داشته باش ديتون يم يچه حرف خصوص. ميهست يهمكالس هياخوان من و شما صرفا  يآقا ـ

 : كالفه و ملتمس گفت اخوان

 .كه در خدمتتون باشم ديمن كن بيافتخار و نص نيلطفا ا. دم يم حيتو راه براتون توض ديكنم اجازه بد يخواهش م انيخانم ك ـ

 : سرد و خشك گفت ديآن

 .شه ينم بتونيافتخارا نص نيشرمنده از ا ـ

 : مستاصل شده بود گفت گهيكه د اخوان

 ....بگم من ديبا هيمهم يواقعا مسئله  ـ

 ....ديآن -

و الناز هم به  ميهمراه اون درسا، مهسا، مر. به عقب برگشت تا دنبال منبع صدا بگرده بيآشنا اما عج يصدا كياسم خودش با  دنيبا شن ديآن

كرد صدا از  يكه فكر م ييو جا يكيكرد و با دقت به تار زيچشماش و ر ديآن. نگاه كرد ديعقب برگشتن و اخوان با نگاه متعجب به پشت آن

خواست به سمت  دهيتوهم زده و اسم خودش و شن نكهيو در آخر با فكر ا ديرس جهينگاه كرد كمتر به نت شترينگاه كرد؛ اما هر چه ب اومدهاونجا 

 يو مرد نيماش كي ي هيسا يكيتو تار. به سمت جهت صدا نگاه كرد عيسر. دياسمش و شن يبلندتر يبار با صدا نياخوان برگرده كه دوباره و ا

مرد كه اسمش و صدا زده بود  يصدا. بود هيسا هيفقط  ه،يك يبفهم يتونست يبود كه نم كياما اون قدر تار د،يد يداده بود و م هيتك نيشكه به ما

وقت  چيصدا قبال ه نيانگار ا. ديشن يصدا م نيبود كه اسم خودش و با ا ياول ياما انگار دفعه  ده،يصدا رو شن نيكرد قبال ا يحس م. بود بيعج

كه  هيبعد از چند ثان. ستاديبرداره ا يكيچشم از تار نكهيحرف، بدون ا يب. برداشت يكيچند قدم به سمت تار ديآن. و صدا نكرده باشه شاسم

آروم به سمت جلو و  يليبرداشت و خ نياش و از ماش هيتك ،يكيچند ساعت گذشت، مرد تو تارمرد  يو تعجب م يكه داشت از فضول د،يآن يبرا

 .رداشتنور قدم ب

 نيكس قبال ا چيه. صدام كرد يمدل خاص هيبود؟  بياسمم برام عج دنيقدر شن نيقدر آشناست؟ اما چرا ا نيچرا صداش ا ه؟يك گهيد نيا «

اوه كفشاش و چه خوشگله، چه  ؟يهست يك نميتو نور بب ايد ب. خودش و كشت. ره يده و راه م يهم م يحاال چه قر. صدام نكرده بود يجور

 » . يكيكفش اسپرت ش

رفت تا  يجور آروم آروم به سمت باال م نياومد و اول كفش هاش تو نور قرار گرفت و بعد شلوارش و نور هم يآروم آروم به سمت نور م هيسا

 .پسر رو نشون بده كليكل ه

 يپسرا م نيكه ا ييبلندا مچهيپالتو ن نيواسه ا رميم يكه من م يا. تنشه يچ نيخوب بب ره،يت يسرمه ا نيشلوار ج هي. كه بد نبود نجايخوبه تا ا «

چه چهار شونه . ستين دايهم داره هنوز كله اش پ يچه قد. هيآدم حساب ينه انگار. خوش دوخت، چه مدلشم قشنگه يمشك يپالتو هي. پوشن

د بجنب مردم از . خواد يچه فس فسوئه؛ انگار رونما م يول ،يكليچه قد و ه. اديلباسش چه به تنش م نيبب. هيورزش كلشيه داستيپ. تاس

لب و دهنش كه . شه يخواد داره مشخص م يانگار رو نما نم يبــــــه به سالمت ؟يكن يقدر قشنگ صدا م نيكه اسم من و ا يهست يتو ك. يفضول

 »....  دايكامل پ گهيآهان د. يخوش فرم ينيخوبه، چه ب

 قهيدق هيتو نور  يكياومدن پسر از تار ديشا. مغز و زبونش قفل كرده بود. دست از فكر كردن با خودشم برداشت يحت. تو جاش خشك شد ديآن
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درسا رو از سمت  يو صدا ديو كش بازوش يكي. بود يطوالن يليبود به نظرش خ دهيكش ديكه آن يباشه، اما به خاطر انتظار دهيهم طول نكش

 .ديچپش شن

 

 ؟يشناس يپسر رو م نيتو ا ديـ آن درسا

 هي ديكش رونيداد ب يتكونش م يبازوش و از دست درسا كه با اصرار خاص. به خودش اومد و اول با تعجب، بعد با اخم به پسر نگاه كرد ديآن

 .قدم به سمت پسر برداشت

 ؟يكن يكار م يچ نجايـ ا ديآن

 .كرد ينگاه م يجيانگار به صحنه مه. كرد باال رفت ينگاه م ديبه آن يبود و با لبخند كج ستادهيپسر كه تا االن آروم ا ياز ابروها يكي

 .اومدم دنبالت -

 : ناباور گفت ديآن

 دنبال من؟ يايب يناغافل ديچرا با ينذاشت رونيدنبال من؟ تو كه پات و تا حاال از خونه ب يتو، تو اومد ـ

برگشته بود  رانيبه ا يكه از وقت يدنبالش، اونم آدم اديبه خودش زحمت بده و ب ديبا ياحتشام از خود راض نيچرا شرو ديفهم ياصال نم ديآن

 .نگذاشته بود رونيپاش و از باغ ب

 بهت بگم چرا؟ نجايخواد ا يواقعا دلت م ؟يـ جد نيشرو

قدر آدم  نياگه معركه گرفته بود ا. بود از خنده بتركه كينزد. منگ برگشت و به پشت سرش نگاه كرد ديآن. اشاره كرد ديبا سر به پشت آن و

 ....كه قبال بهش زل زده بودن  يعالوه بر پنج جفت چشم. شد يجمع نم

 »الناز و اخوان  م،يدرسا، مهسا، مر «

 . ردنك ينگاه م نيو شرو ديبودن و به آن ستادهيكالس ا يبچه ها يهمه  بايتقر

 ؟ياي ينم ؟يكن يكار م يـ چ نيشرو

 .نگاه كرد نيبه شرو گهيبار د هي ديآن

 ....ـ چرا ديآن

 . سمت دخترها رفت به

 د؟يشناس يآقا رو م نيا ان؟ياومده خانم ك شيپ يـ مشكل اخوان

 : تفاوت به اخوان گفت يب ديآن

 .رم تا فردا يبچه ها من م. ستين يمشكل ـ

 : نگران گفت مهسا

 شده؟ يچ ديآن ـ

 .ستين يزيگم بهتون، چ يـ فردا م ديآن
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 : گفت يبا كنجكاو درسا

 د؟يآن هيك نيا ـ

 : مختصر گفت  يليخ رهيبگ دهيباز دخترها رو ناد يمتعجب و دهن ها يكرد صورت ها يم يكه سع يدر حال يحوصلگ يبا ب ديآن

 .نيشرو ـ

بود و بهش نگاه  ستادهيا نيكنار ماش نيشرو. رفت نيبرگشت و به سمت ماش. مهسا توجه نكرد يخفه  غيمتعجب دخترها و ج ياصال به صداها و

در جلو  نيشرو. پاش نگاه نكنه يكجا جز جلو چيكه ممكنه به ه يياون هم توجه نكنه و تا جا يلب ها يكرد به پوزخند رو يسع ديآن. كرد يم

 .رهيقرار بگ يصندل يرفت كه رو نهيش يكجا م نكهيتوجه به ا يهم ب ديآن. نهيو رفت كه پشت فرمون بش كردرو باز 

مون  عيهمه آدم ضا نيا يجلو يخوا يبه ما امشب م يداد ريتو هم گ اد،يبلند بدم م يشاس ينايمن از ماش يدون يم ه؟ينيچه ماش نيخدا ا يا «

 ». نهينب يالاقل كس ايشم؟ خدا يعنكبوت دارم سوار م نيحاال خوبه ع ايب ؟يكن

بشه، اما باز هم به قول خودش مثل  نيكرد سوار ماش يگرفت و با تمام زورش سع يدستش و به صندل هيو  رهيدستش و به دستگ هي ديآن

دانشگاه نگاه كرد و از  يبه ورود شهيباشه از ش دهيفالكت بار ند تيوضع نياون و تو ا يكه كس نيا ديبا ام. عنكبوت و چهار دست و پا سوار شد

با غصه سرش و برگردوند به . كنن يو دارن بهش نگاه م ستادنيبچه ها هنوز اون جا ا يكه همه  ديبود، د شياريون روز روز بد باونجا كه ا

 : كرد و طلبكارانه گفت ياخم ديآن. كنه يمنتظر نگاهش م ديو د نيسمت شرو

 .گهيد ميبه من؟ روشن كن بر يچته زل زد ـ

متعجب كه به حداكثر اندازه  يبا چشما ديآن. برد ديدستش و به سمت سر آن. خم شد ديداد و به سمت آن رونينفسش و صدادار ب يعصب نيشرو

كرد، بلكه فقط به كله اش كه هر  ينگاه نم نيشرو ياصال به چشما ديآن. شد نگاه كرد يتر م كيكه هر لحظه نزد نياش بزرگ شده بود به شرو

 . كرد يشد نگاه م يم كتريدنز هيثان

در  يهمه آدم اون هم جلو نيا يجا؟ جلو نياونم ا يكنه؟ وا يخواد كار يخواد؟ نكنه م ياز جونم م يكنه؟ چ يم نيچرا همچ نيخدا ا يوا «

. هيپسرِ چه عوض نيداره؟ ا ديكرده و اهداف پل يكياحساس نزد هويحاال چرا  د،يد ياصال من و نم روزيكه تا د نيكار كنم؟ ا يچ يدانشگاه؟ وا

 يكار هي االي. و اخراج يانضباط تهيبعد هم حراست و كم. شه  يهم كه تا االن جور شده داغ تر م ينياز ا عهيفردا بازار شا ينكن يد اگه كاريآن

 ». بكن

 از يكيآروم آروم  ديچيپ نيكه تو ماش يا دهيكش يصدا دنيبا شن ديآن. بسته شد و دستش باال اومد ديآن يلحظه ناخودآگاه چشما هي تو

صورت . شم باز كرد گهيچشم د عيسر يليكرد، خ يكه از تعجب بهش نگاه م نيشرو يشده  يتومن 25 يچشما دنيبا د. چشماش و باز كرد

 يبرده بود به سمت صورتش برد و با صدا ديخون شد و دستش و كه به سمت آن يبه دو كاسه  لينگاه متعجبش تبد وداغ و سرخ شد  نيشرو

 : گفت يعصب

 ؟يريگ يچرا گاز م وونه؟يچته د ـ

 : گفت يهم عصب ديآن

 ؟يكن يكار م يچ يدار يفكر كرد چيمن چمه؟ ه ـ
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 .خواستم كمربندت و ببندم يكنم؟ م يكار م يـ دارم چ نيشرو

 : حق به جانبش گفت يبا همون صدا. ارهيخواست كم ب يشد، اما نم يو بادش خال ديكه بهش سوزن زده باشن ترك يبادكنك هيمثل  ديآن

 .بستمش يخودم م يبگ يتونست يخودم كه چالق نبودم م ـ

 : نازك كرد و گفت يپشت چشم نيشرو

 .مجبور شدم خودم ببندم ؟يدو بار بهت گفتم اما مثل منگال نگام كرد يدينشن. يكر هم هست ،يا ونهينه انگار د ـ

 : با داد گفت بايمنفجر شد و تقر ديآن

 دنبالم؟ يايبهت گفت ب يال كاص. يمنگل خودت ـ

 : هم با داد گفت نيشرو

 . مونميپش يدنبالت و االنم مثل چ اميكرد و مجبورم كرد ب دميمادر جون تهد. دنبالت اميعاشق چشم و ابروت نبودم كه ب ـ

 : با حرص گفت ديآن

 ؟يصدا كن كيچهمه آدم من و با اسم كو نيا يدر دانشگاه و جلو يجلو يايبهت اجازه داد ب ياصال ك ـ

 : گفت يثيو خب زيرفت و دوباره صورت خونسردش برگشت و با لبخند تمسخر آم كبارهيبه  نيشرو تيعصبان

تونم، چون ظاهرا همه  يم ينشده، اگه بخوا ريهنوز هم د. همه آدم فضول، كلفت جون صدات كنم نيا يجلو يكنم دوست داشته باش يفكر نم ـ

 .منتظرن

 .و نگاه كرد رونيب يكنار ي شهيو گرفت و از ش نيخورد، رد نگاه شرو يحرص م يكه حساب يدر حال ديآن

 كنن؟ يچرا هنوز دارن به ما نگاه م نايا. ـ اوا خاك به سرم ديآن

 : بود گفت تيكه مخصوص مواقع اضطراب و عصبان شيغيج يبا صدا بعد

 . پس؟ آبروم رفت ير يچرا نم ـ

 هيدندون شب يبه نشون دادن عصب شتريكه ب يهم با لبخند ديآن. و روشن كرد و حركت كرد نيماش. و حفظ كرد ثشيكماكان لبخند خب نيشرو

 .كرد يدوستاش دست بلند كرد و آروم غرغر م يبود، برا

 .دهيبه كجا رسكارم  نيكنم حاال بب يملت؟ من خودم همه رو سوژه م يشدم سوژه  يعمر آبرودار هيبعد  يديد. شدم چارهيكه ب يـ وا ديآن

 .به پشت نيز يو گه نيپشت به ز يـ گه نيشرو

 : داد گفت يكه رو هم فشارشون م ييخورد با دندونا يهمچنان كه حرص م ديآن

 شيچند ماه پ يو نداره، ناغافل يكس نجايكه سه ساله ا يدختر شهرستان هي. به سرم اومد ييچه بال يفهم يتو چه م. مسخره كن گهيآره د ـ

 .... يآقا هيشب  هيشه و بعدم  يم اليخ يخوابگاه و ب

 :حرفش و تو دلش گفت  ي ادامه

همه  يهم كه سوار يتوپ نيماش نيبا ا ،ينداز يو دهن همه رو را م يپيخوام سر به تنت نباشه خوشت يم نكهيبا ا مياز حق نگذر يآقا هي «

 اليگودز يمن فقط تو. از دور خوش است دنيشن پوريآواز ش. باطل اليخ ياما زه من باشن، يكنن كه جا يحسرت به دل موندن و از االن دعا م
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 ». ناسمش يرو م

 : كه منتظر بود گفت يتكون داد و در حال يسر نيشرو

 ....يآقا هيشب  هي ـ

 دنبالم؟ ياصال تو چرا اومد. االن همه سوژه ام كردن. ـ حاال آقاش و ول كن ديآن

 : كالفه گفت نيشرو

 . بابا صد دفعه، مجبور شدم ـ

 :با پوزخند ادامه داد بعد

 ....گهيحرفا د نيمادر جون گفت شبه، دختره، خطرناكه، خانوادش به ما سپردنش؛ از ا ـ

 تياصل ليلد. پس راستش و بگو د،ياري يبه روتون نم رميبم فتميتا حاال آقا دلسوز شده؟ شما كه اگه جلوتون دراز به دراز هم ب ياز ك... ـ ا ديآن

 ومد؟يچرا راننده دنبالم ن يگ ياگه راست م ه؟يچ

 : گفت يكالفه و عصب نيشرو

 .... اميدنبالت، اگه ن اميكرد كه اگه ن ديمنم تهد ،ييبابا مادر جون با راننده رفتن جا ـ

 : كالفه و منتظر گفت ديآن

 ؟ياياگه ن ـ

 : تند گفت يليچشماش و بست و خ هيثان هي. نفسش و حبس كرد نيشرو

 .رهيگ يلپ تاپم و م ـ

ساله  14 -13 يبچه ها يكه برا يديتهد نيهمچ هيشد كه طراوت جون تونسته باشه با  ينگاه كرد، باورش نم نيگرد به شرو يبا چشما ديآن

 . خنده ريبلند زد ز يدفعه منفجر شد و با صدا هي. رونيبود و از خونه بفرسته ب دهيكه مثل كنه به خونه چسب ينياس شرو

 : بود گفت يكه عصب نيشرو

 ؟يخند يم يبه چ ـ

 .تونست جواب بده ياز زور خنده نم ديآن اما

 : با حرص گفت نيشرو

 .كردم يداد كلفت قشنگ صدات م يم يچه حال يوا. رفته ادتيكلفت جون انگار فردا رو  ـ

 .كرد ينگاه م نيبند اومده بود و با خشم به شرو ديآن يخنده . ديبلند به حرفش خند يخودش با صدا و

 . يحرف بزن ياديز اديو خوشم نم يراننده ا هياالن تو برام مثل  ،ينزن ياديبهتره حرف ز. يـ عوض ديآن

 : گفت يگرد شده و عصب يبا چشما نيشرو

 .دم يمن حقوقت و م. ستمييرفته من نوه ر ادتي نكهيمن راننده ام؟ مثل ا ـ

 : داد گفت يتكون م نيبه سمت شرو شتريب ديتاك يكه انگشت اشاره اش و برا يدر حال يخند لج دراربا لب ديآن
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دنبالم  يايدوما من ازت نخواستم ب د؛يمهمون مزاحم هيده، شما هم فقط در حد  يكنم و اون حقوقم و م يطراوت جون كار م ياوال من برا ـ

چون اصال  ،ينزن ياديو حرف ز يپس بهتره ساكت ش. دنبالم يايده، تونسته مجبورت كنه ب يطراوت جون خواسته، همون كه حقوق من و م

 .و ندارم اتصد دنيحوصله شن

 هياش تك روزمندانهيكنه، با همون لبخند پ يتابه داره جلز و ولز م يماه يتو يمطمئن بود كه مثل ماه نيكه از تكون خوردن فك شرو يحال در

 .چشماش و بست و لم داد نهيبه س داد و دست ياش و به صندل

 .زده نشد يحرف گهيد ريآخر مس تا

و از تو  لشيموبا. زنگ زد لشيتو عالم خودش بود كه موبا. رفت يكرده بود و آروم و شل راه م بشيدستاش و تو ج. وارد دانشگاه شد ديآن

 .وصل مكالمه رو زد يو دكمه  ديكش يحوصلگ ياز سر ب يپوف. درآورد و به صفحه اش نگاه كرد بشيج

 ؟يخوا يم يچ ه؟يـ چ ديآن

 : ديچيپ يدرسا تو گوش يصدا

 ؟يسالم كن يستيبلد ن ،يخوا يم يمرض و چ ـ

 : با حرص گفت ديآن

 هي قهيتا حاال صد بار هر ده دق شبيتو از د. ننيب يبار هم و م كي ايزنن  يدفعه در روز با هم حرف م كيكه دوتا آدم  هيسالم كردن مال وقت ـ

 مونه؟ يسالم واسه چ گهيد ،يبار زنگ زد

 ؟ييكجا ؟يزن يـ خوب حاال چرا داد م درسا

 : آروم تر شد و گفت كمي ديآن

 .دانشگاه دميتازه رس ـ

 .يشگيپاتوق هم ايـ خوب ب درسا

بار زنگ زده  15 – 10مهسا هم هر كدوم  يالناز حت م،يبود تا حاال درسا، مر دهيكه به خونه رس شبياز د. گفت و تماس و قطع كرد يباشه ا ديآن

 : گفت يهر بار به هر كدوم از اون ها م. كالفه بود گهيد ديآن. سوال كنن نيبودن تا در مورد شرو

ت رف يم ديبا. وقتش بود گهياون ها رو دست به سر كنه، اما االن د يجور هيكنم و تا حاال موفق شده بود  يم فيتعر دمتونيفردا كه دانشگاه د ـ

 .كرد تا دخترها راحتش بذارن يم فيو براشون تعر زيو همه چ

 يهمون جا م شهيكرده بودن و هم دايدانشگاه و پ يجا نيدانشگاه گذاشته بودن دنج تر نيكه قدم به ا ياز سال اول. سمت پاتوقشون رفت به

تونستن  ياون جا راحت م. از اطراف نداشت يديد چيكه ه ييجا. درخت و پشت شمشادها رو چمنا يضلع دانشگاه وسط كل نيتر يشرق. رفتن

 .نتشونيب يم ينگران باشن كس نكهيبدون ا. بگو بخند كنن هاو ساعت  ننيبش

رسوند و  ديخودش و به آن. صورتش بود يرو يضيلبخند عر. رفت ديو به سمت آن دياز جاش پر اقيبا اشت. ديو د ديبود كه آن يكس نياول درسا

 .دوختن ديدخترا منتظر چشم به دهن آن. ش رو چمن هاو نشوند ديدستش و كش

 : منتظر اون ها كرد و با تعجب گفت يبه چهره ها ينگاه ديآن
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 .سالم ـ

 : صدا گفتند كي همه

 .سالم ـ

 : صبر گفت يو ب اورديطاقت ن ميمر. نگاه كردن ديهمه منتظر به آن دوباره

 خب؟ ـ

 : باز هم متعجب گفت ديآن

 !خب؟ ـ

 : صبر گفت يب مهسا

 .گهيكن د فيتعر ـ

 !كنم؟ فيـ تعر ديآن

 : با حرص گفت الناز

 ....در دانشگاه  يجلو ن،يشرو شب،يد ـ

 : كرد و گفت يكه تازه متوجه منظور اون ها شده بود پوف ديآن

 كنم؟ فيو تعر يچ نيديهمه رو كه د ـ

 : گفت يبا لبخند گشاد درسا

 .كنه يصدات م كياسم كوچكه با  ديا يميصم نقدريا يناقال نگفت ـ

 : به درسا رفت و گفت يچشم غره ا ديآن

 .كنه يمن و كلفت جون صدا م. ميستين ـ

 : درسا ناباور گفت. دخترها از تعجب باز موند دهن

 .... شبيد يول ـ

 : و گفت ديكش يآه ديآن

 . ديكنه گفت آن يخواست شعور به خرج بده برام دم دانشگاه آبرودار شبيد ـ

 و نگفت؟ لتيچرا فام د؟يـ حاال چرا آن مهسا

 : باال انداخت و گفت يشونه ا ديآن

ممكن . ستين ديبع يچيپسرِ ه نياز ا. برم نماز شكر بخونم ديهم كه با اسم صدا كرد با ينقديا. دونه يو نم ميليفكر كنم اصال فام. دونم يچه م ـ

فقط فكر كردم دوست . صدات كنم ينداشت كه چ يتيگفت برام اهم يكرد يم و صدا ميليبهش گفتم فام يوقت. و كلفت صدام كنه اديبود ب

 .دوستات كلفت جون صدات كنم يجلو يندار

 : و گفت ديكش يغيدفعه درسا ج كيبعد . اومد يدر نم يصدا از كس. ها وا رفته بودن بچه
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 .شد كيكه بهت نزد ميديد ميكرد ينگاتون م ميشده بود؟ ما داشت يچ نيتو ماش ـ

 : براش نازك كرد و گفت يپشت چشم ديآن

 .گوشش ريخواست كمربندم و ببنده منم زدم ز يذوق داشت؟ م نقدريا ـ

 .كرد فيدختر ها تعر يو برا شبيد يكل ماجرا بعد

 : گفت ديآخر آن در

داد كه  يدندوناش و از حرص بهم فشار م نيهمچ. كردم كه نگو يحال هيخوام صدات و بشنوم  يو نم يبهش گفتم در نقش راننده م يوقت ـ

 .باشه كه چپ و راست به من نگه كلفت نيتا ا. خورد يفكش تكون م

 : درسا متفكر گفت. زد ينم يحرف يبودن و كس ريهر كدوم با فكرشون درگ دخترها

 .هيگريبد ج مياخالق نداره و مثل برج زهرماره اما از حق نگذر نكهيبا ا ـ

 : در اومده بود گفتكفرش  يكه حساب ديآن

 ن؟يديكشف رس نياز كجا شما به ا ـ

 : بهش كرد و گفت يهينگاه عاقل اندر سف درسا

 .ماه بود. بود ليو خوش است پيخوش ت. دمشيد شبميد. نميب يچشم دارم و م نكهيمثل ا. جا چياز ه ـ

 .بود كهيت يليـ خ ميمر

 .هم داشت ييـ چه قد و باال الناز

 : هم آروم گفت مهسا

 .داشت يچه ابهت و جذبه ا ـ

خونسرد  ديغش و ضعف كردن آن نيشرو يبرا يكه دخترها حساب يوقت. گفت ينم يزيداد و چ يفقط فكش و با حرص به هم فشار م ديآن

 : گفت

 .شمك يم رونيموش كور و از تو لونه اش ب نيمن ا. مونه يبراش نم يجذبه و ابهت گهيبراش پختم كه د يآش هيپنج شنبه  يبرا ـ

 .رو لبش نقش بست ثيلبخند خب هي و

به  نيشرو. خبر داد كه شب چه خبره نيخانم احتشام به شرو يصبح روز مهمون. كارها با سرعت باد انجام شد يهمه . ديرس يروز مهمون باالخره

 : تفاوت شونه اش و باال انداخت و فقط گفت يو ب يعاد يلياول زوم خانم شد و بعد خ ي قهيمدت دو دق

 . وبهخ

از بچه ها  يكي. گرفته بود يج يشب د يبرا ديآن. كنن اقتشيل يخاك بر سر ب. ذوق بود يب ياديز گهيپسره د نيا. باغ يبعدم رفت تو. نيهم

 .داد يكنار خانم احتشام نشسته بود و گزارش كارها رو م ديآن. گفت كارش حرف نداره يكرده بود و م يمعرف

 .نيكه شما خواست هيغذا ها هم همون. شه يتموم م نشييو تز دنيچ 5تا  ارنيم 4ها رو ساعت  يو صندل زيم - ديآن

برگشت و نگاهش . از اتاق كه خانم صداش كرد رونيكه تموم شد اجازه گرفت كه بره ب ديحرف آن. سرش و تكون داد تياحتشام با رضا خانم
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 .كرد

 ؟يپوش يم يشب چه لباس يبرا ديـ آن خانم

كه بهتر كارهاش و انجام  نيا يبرا. جشن بود يو اون فقط ناظر برگزار ستياون ن يبرا يمهمون نيفكر كرده بود كه ا. بهش فكر كرده بود ديآن

 .لباس راحت داشت هيبه  ازيبده ن

 .يكت و شلوار مشك هيـ  ديآن

 : كرد و گفت ياحتشام اخم خانم

 اداره؟ يبر يخوا يمگه م ـ

 .حتشام نگاه كردمتعجب به خانم ا ديآن

 .... يـ نه ول ديآن

 : و گفت ديوسط حرفش پر. شد دياحتشام مانع ادامه دادن آن خانم

 .يخوام امشب كنار من باش يم. يخوشگل كن يخوام امشب حساب ياوناهاش رو اون مبل برو ورش دار م. من برات لباس گرفتم ـ

 .بگه كه خانم احتشام باز هم مهلت نداد يزيدهن باز كرد كه چ. شتشسمت لباس رفت و بردا. سر تكون داد يجيبا تعجب و گ ديآن

 .كنم ياستراحت م كمينه؟ منم  اياندازه است  نيـ برو تو اتاقت بپوش بب احتشام

 طراوت جون؟ گهيشرم و كم كنم د يعنيـ  ديآن

  ؟يمن و راحت گذاشت يو گفتم؟ بعدم من بگم تو ك نيا يـ دختر من ك احتشام

 .شهيـ هم ديآن

 : كرد و گفت يپوف هي احتشام

 مثال بزنم؟ هي يخوا يم. رو تو برم ـ

 : پررو گفت ديآن

 .ديبزن ـ

 : كردو گفت ياحتشام چشم هاش و چرخوند و پوف خانم

 . امشب نيمثال هم ـ

 : باال انداخت و گفت ييابرو ديآن

 كار كردم؟ يامشب؟ من چ ـ

 يخواستم بپوشمم كه گرفت يهم كه م يلباس. موهام و صورتم و درست كنه اديب شگريآرا هيره قرا گهيساعت د هي. يكار نكرد يـ بگو چ احتشام

 ....كه  يلباس برام انتخاب كرد هيبعدم . ينذاشت يبرد

 : صبر گفت يب ديآن

 د؟يگ يچرا نم ؟يكه چ ـ
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 : گفت ياحتشام با كالفگ خانم

 بپوشم؟ ياصال بگو مگه لباس خودم چش بود كه نذاشت. ستيبگو چش ن ـ

 : ابروش و باال انداخت و گفت هي ديآن

  د؟يدون ينم يعني ـ

 .ـ نه واال احتشام

خانم ها  يهمه  رهيگ يم يمامان من مهمون يدونم اما وقت يشماها رو نم. پوشن يسانتال مانتال م يهمه لباسا يعني. هيـ مثال امشب مهمون ديآن

و حرف مفت و پز  بتيكه بازار غ يشب نيهمچ هيبعد شما تو . دن يپز م يه گهيهمد يجلو انيپوشن و م يو م نشيلباس و به روز تر نيبهتر

 ؟يچ دينه خودتون بگ د؟يبپوش يچ ديخواست يگرمه م هاضاف

 .ـ كت و دامن احتشام

 : با تحكم گفت ديآن

 اونوقت؟  يچه رنگ ـ

 . يـ سورمه ا احتشام

 : با حرص گفت ديآن

 ؟يكت و دامن سورمه ا. دياريلج من و در ب ديخوا يفقط م دينيخودتون بب ـ

 : گفت يمظلوم ياحتشام با صدا خانم

 .و مناسب سن وسال من نهيو سنگ كيلباس ش هيخوب مگه چشه؟  ـ

 . كنند يموضوع بحث م نيشد كه سر ا يباورش نم ديآن

 تنتونه؟ ياالن چ ديو به من بگ ديشه لطف كن يـ طراوت جون قربونتون برم م ديآن

 : آورد گفت يسر در نم ديكه از سوال آن يبه لباسش كرد و در حال ياحتشام نگاه خانم

 .كت و دامن ـ

 .خنده اش گرفت رهيحرصش بگ نكهياز ا شتريب ديآن

ر كل كنه اما د يفرق م ديامشب بپوش ديخواست يكه م يكوچولو با اون هي. يكت و دامن مشك هي. كت و دامنه هياالن تنتون . دينيـ خوب بب ديآن

 د؟يمتوجه نشد. شكل همونه

 .داد ياحتشام با سر جواب منف خانم

 : باز گفت شيبا ن ديآن

 گهيوقت فرم د چيه. كت و دامن تنتونه نيهمه هم يخونه جلو نيو هر روز تو ا شهيهم. ديپوش يلباسا رو م نيهم شهيطراوت جون شما هم ـ

  د؟يلباسا رو بپوش نيا ديبا شهيمگه شما چند سالتونه؟ چرا هم. و مناسب سنتون نيسنگ شهيهم. ديپوش يلباس نم

 : و گفت ديپر دياحتشام وسط حرف آن خانم
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 م؟يديو شلوار خر راهنيو بلوز و پ يچند تا لباس ورزش ديخر ميرفت ادينم ادتي. شهينه هم ـ

 : كالفه گفت ديآن

 . جور جاهاست نيو مخصوص باشگاه و ا يتو خونه ا شترشونيب. خوره كه ينم ياونا به درد مهمون يول ادمهيچرا  ـ

 : و دستاش و تو هوا به هم كوبوند و گفت ديتو هوا پر كميبا ذوق  بعد

 .ديخوام شما امشب بتركون يمن م ـ

 : احتشام متعجب گفت خانم

 .ميبتركون ميكه بخوا مينگرفت يباز شيآت ي لهيبتركونم؟ ما كه وس ـ

 : زانو زد و با محبت به خانم احتشام گفت شيخانم احتشام و تو دستاش گرفت و كنار صندل يجلو رفت و دست ها. ديبلند خند ديآن

 . ديو بدرخش ديخوام ستاره باش يم. ديباش يخوام شما امشب عال يمن م ـ

 .ارهيكم ب ديآن يخواست جلو يلبخند رو لب خانم احتشام نشست، اما نم هي ديحرف آن نيا از

 .هم نه يلباس كه تو داد نيا يـ باشه كت و دامن نه ول احتشام

 : كرد و گفت ياخم هي ديآن

 چرا؟ ـ

شه  يم نايتو سن من ا. ستميهم ن انساليم گهيد يحت. ستميجوون ن گهيمن د دم؟يلباسا نپوش نيچند ساله كه من از ا يدون ياحتشام ـ م خانم

 .و زشت حياعمال قب

 : بلند شد و لباس خانم و رو دستاش بلند كرد و گفت. شدتر  قيعم ديآن آخم

 زشت؟ ديلباس بگ نيبه ا اديدلتون م. ديلباس بكن نينگاه به ا هي ـ

داد و از  ينشون م ييبايشكل كه كمر و به طرز ز يخشت ي قهيرنگ با  يريبلند ش راهنيپ هي. گفت زشت يلباس نيشد به همچ يهم نم شييخدا

لباس و كمر لباس به شكل كمربند با  ينييپا ي هيها و حاش نيو آست قهيدور . لباس هم بلند بود يها نيآست. حالت كلوش داشت نييكمر به پا

 .بود بايز اريلباس بس. شده بود و كار شده بود يگلدوز يآسمان يآب ينخ ها

 .ندازه يلباسه ملكه فرح م اديمن و  ه،يبه قول تو سانتال يليلباس خ نيـ آخه ا احتشام

 : با ذوق گفت ديآن

 د،يمجلس باش يامشب ملكه  ديشما با. لباس و براتون بدوزن نيداشته من از رو عكسش دادم ا نيا نيلباس ع هيبندازه، آخه ملكه هم  دميبا ـ

 .ديتاج كم دار هيفقط 

 : گفت ديخند يم ديآن يكه به حرف ها و ذوق زدگ ياحتشام در حال خانم

 .شه لباس عروس يتاج هم داشته باشه م هيلباس اگه  نيا. رمو كم دا يكي نيهم ـ

 : زد و گفت يچشمك طنتيبا ش ديآن

 .عروس ديو بش ديو تور كن يكي ديزد و شب تونست دميشا ـ
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 .از من گذشته، برو سر به سرم نذار گهياحتشام ـ برو دختر، زشته د خانم

 : زد و گفت ياز در، رو به خانم احتشام كرد و چشمك رونيبره ب نكهيلباس خانم و سر جاش گذاشت و لباس خودش و برداشت و قبل از ا ديآن

 . هم خوبه ديكن دايدوس پسر واسه ددر پ هيشما فعال . ده يحال م ـ

 .فش هاش رفتكه دست خانم احتشام به سمت ك ديرفت و در و بست چون د رونياز اتاق ب يتند ديآن

 

 ديآن

 

شد و  يزانو كه از كمر گشاد م يكوتاه تا باال يدكلته  راهنيپ هي. چقدر ناز بود يوا. لباس و از كاور درآوردم. راست رفتم تو اتاق خودم هي

با ذوق لباس و . قشنگ بود يليخ. شده بود دهيپوش يطرح دار مشك ريحر هيبود كه روش تماما با  ديجنسش از ساتن سف. هم پف داشت يكمي

بود، اما  يقشنگ يليدرسته كه لباس خ. لباس كردم اخمام رفت تو هم نيينگاه به باال و پا هي. ذوق مرگ بودم يكل. نهيو رفتم جلو آ گرفتمجلوم 

 يبود، دوما مهمون گهيد يكيمن نبود صاحب مجلس  ياوال كه مهمون. كرد يفرق م نجاينبودم اما ا يا دهيو پوش يآدم مذهب. باز و كوتاه بود يليخ

 شهيذارم اما هم ينم يدرسته كه جلوش روسر. افتادم نيشرو ادي. نيخانم احتشام و شرو ريشناختم غ يكس و نم چيبود و من ه يبزرگ يليخ

ستن با زن و دختر ه يحاال امشب كل. كه باهاش راحت باشم ستيپسر خاله ام ن. پوشم جلوش يبلوز و شلوار م شهيهم. است دهيلباسام پوش

 .نبرن اصال ضيخوام ف يم به؟يمشت غر هيبدم واسه  شيداره كه من خودم و نما يچه لزوم اجورجور و يلباسا

 يجوراب شلوار هيو  يكوتاه مشك ريكت حر هي. كردم دايخواستم و پ يكه م يزيتا چ ختميلباس ها رو بهم ر يكل. در كشوم و باز كردم رفتم

رسم  يبه كارا م 7تا . دنيرس يم 8مهمونا . نگاه به ساعت كردم  هي. حال لباسم جلوه داره نيدر ع ستين دايجام پ چيه گهيخوب شد د. يمشك

 يبه لباس كردم و آروم بردمش و صاف گذاشتمش رو تخت و برا گهينگاه د هي. مهمونا منم حاضر باشم دنيشم كه تا رس يام حاضر ميبعد م

 .رونياز اتاق زدم ب عيوسوسه نشم دوباره برم سراغش سر نكهيا

 

*** 

 

دوش هم  يبود اما من حت 7:20ساعت . استرس گرفتم. نگاه به ساعت انداختم هي. و كوفته اومدم تو اتاق و خودم و انداختم رو تخت خسته

خانم احتشام بهم داده من گند بزنم، كه  يكار هيخراب بشه و حاال كه  يزيچ هيو حرص خوردم كه نكنه  دميكش غياون قدر ج. نگرفته بودم

 هي عيسر. شده بود ريد. فرصت وقت تلف كردن نداشتم. به زور خودم و از تخت جدا كردم و سمت حموم رفتم. نمونده بود رامب يجون گهيد

 .رونياومدم ب چيگرفتم و حوله پ يا قهيدق 8حموم 

البته . اومد از رنگ پوستم يخوشم م يليخودم كه خ. دوتا بود نيا نيب يزيچ هيسبزه، بود نه  ديپوستم نه سف. به خودم كردم نهينگاه تو آ هي

 يبار رفتم لب ساحل و حساب هيچون  يكردن خودشون و ول يسوخته م اهيرفتن تو آفتاب س يكه م نايدوست داشتم پوستم برنزه باشه مثل ا

 يسوزه و درد م يپوستم م يكردم كه وا يو داد م غيچ يتو خونه ام كه بودم كلو  رونيجزغاله شدم و دو هفته نتونستم از خونه پام و بذارم ب

 نخواست يو اونا م ايدر ميبرنزه كنم خودما نه، با چند تا از دوستام رفت رميرفته بودم حموم آفتاب بگ نيحاال فكر نكن. ايباز يكول نيو از ا رهيگ
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كه سوخته  يخونه تنها كس ميرفته بود من بودم و انصافا تموم مدت و تو آب بودم بعد كه اومد يشنا و آب باز يكه برا يبرنزه بشن و تنها كس

 .آخم نگفته بود هيبود من بودم و پوست اونا 

  :ديخانمه كه پرس شگاهيآرا ميكه با مهسا رفت شيدو روز پ ادمهي. ورداشته بودم 8كه  دهيكش يابرو ها. پر بلند و فر يدرشت با مژه ها يچشما

 .يچه جور ـ

 : گفتم

 . ديخانم هشت وردار ـ

 : ديمهسا ازم پرس. كنمش 8خواستم  يم ياومد ها ول يبهم م. ابروهام هالل شده بود كمي ينگ يبگ آخه

 .كه قشنگه يجور نيچرا؟ ابروهات ا ـ

 : گفتم منم

ازم  نيشرو نيخشن باشم بلكم ا كميخوام  يم. زنه يكوچولو بد اخالق م هيده اما هشت  يآدم و مهربون نشون م يابرو هالل. نه هشت خوبه ـ

 . خچالي يقدر من و حرص نده پسره  نيبترسه ا

 .نه ايخشن شدم  نميكردم بب يكردم و اخم م يخودم و نگاه م نهيتو آ يابروهام و ورداشت ه شگرهيكه آرا بعدش

انگار كه . خط لب داشت يكه خودش خداداد يصورت يقلوه ا درشت و يلبا. دوست داشتم يليلبام و خ. و متناسب صورتم بود كيكوچ مينيب

 .كرد  يم شتريلبخندم و ب يقشنگ فميرد يشد و دندونا يتر م كيبار كمي دميخند يم يوقت. زدم به لبام يرژ صورت هيخدا  ي شهيهم

 :گفت يبا حرص م نيهمچ. خورد يبه خاطر لبام حرص م شهيهم درسا

 ». گنده شده و بعد سر فرصت خطاش و صاف كرد نقدهيجا لبات كه ا ديكپه گل مال هيكرد و  يباز يخدا سر تو پارت «

 .اومد يچون اصال خوشم نم ست،يكه عاشق لبام بودم و چقدر شاكر كه لبام كوچولو ن خودم

زود  يليموهام خ. رونياومد ب يمموهام و كه از مقنعه  يجلو شتريكردم، ب ياما معموال با سشوار صافش م ديرس يبود و تا آرنجم م زيفر ر موهام

 .شهر نيگرفت مخصوصا تو ا يحالت م

 . كرد يم شتريو ب ميبانمك نيبانمك بودم و رفتارم ا شتريخوشگل نبودم ب يليخ. بودم يام راض افهياز ق كال

نگاه  نهيدوباره تو آ. بشه شونيپر يكردم تا موهام حساب نييحوله رو از دور موهام باز كردم و و سرم و چند بار تند باال و پا. فرصت نداشتم اديز

موس زدم به موهام و با دست تكونشون دادم و  كمي. گرفتم همون جور فر بذارمشون ميتصم. فرصت نداشتم موهام و سشوار بكشم. كردم

. كردنم خوب بود شياون آرا يز صدقه سرمنم ا. بود شگريخواهرم آرا. شميرفتم سراغ لوازم آرا عيسر. همون جور باز گذاشتم تا خشك بشه

دوست نداشتم وارد سالن كه شدم صورتم تو . شم، اما خوب امشب فرق داشت يكردم خفه م ياحساس م. زدم  يمعموال كرم پودر و پنكك نم

 هي. بود يمشك ديباسم سفل. دميپنكك به صورتم مال كمي عيسر. بود يخدا مثل المپ مهتاب ي شهيام كه هم ينينوك ب انور برق بزنه، مخصوص

ام دو رنگ شده بود اما چون  هيسا. و تا وسط پلكم آوردم دميپلكم كش يمات از انتها يمشك ي هيسا هيمات پشت پلكم زدم و بعد  ديسف ي هيسا

 عيسر. و نداشتم اشيكار فيخط چشم و كث يحوصله . حالت قشنگ داده بود هينبود و فقط به چشمام  دايكردم پ يچشمام و باز م يمات بود وقت

و  دميچشمم هم از تو مداد كش نييپا. تر نشون بده دهيهم دنباله دادمش كه چشمام و كش كمي. دميمداد كش هيمداد و برداشتم و پشت چشمم 
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 .دميكش يمداد هم م هيكردم  يهمت كه م. رژ بود هيو  ملير هي شميمعموال كل آرا. دخوراكم بو ملير. زدم مليهم ر يكل

 هي. داد يبرجسته ام نمود م يازش موند كه به گونه ها يهاله ا هيمحوش كردم كه فقط  كميماتم و زدم و بعدشم با دستام  يصورت يگونه  رژ

 .اليخيهم زدم، خط لبم ب يرژ صورت

نگاه  كياز نزد ديداد و با ينشون نم شميآرا اديداشتم، اما ز شيهفت قلم آرا ياستفاده كرده بودم و به گونه ا يشياز تمام لوازمات آرا نكهيا با

 .بود دايپ ميزدم و رژصورت ملير ياز دور فقط موژه ها. كردم شيكه چقدر آرا يتا بفهم يكرد يم

 .دميو رفتم لباسم و پوش دمينفس راحت كش هي. ديطول نكش شتريب قهيپنج دق شميآرا كل

عاشق كفش پاشنه دار بودم اما نه كه رشته ام . دميپاشنه بلند هم پوش يكفش مشك هيهمراه لباسم . اومد يچقدر قشنگ بود، چقدر بهم م يوا

شده بودم  يعقده ا ييجورا هي نيواسه هم. اومد يكه پدر پاهام در م رونميب. ديشد دانشگاه پوش ينم ميبود كه همش تو گل و شل بود يجور

 يخورد نگاه م يو به دامن لباسم كه فنر داشت و با هر حركتم تكون م دميچرخ يرفتم و م يواسه خودم تو اتاق راه م يه. پاشنه دار شواسه كف

 ادي. فقط و فقط به خاطر لباس. دوست داشتم زودتر بزرگ بشم و عروس بشم يهام افتادم كه عاشق لباس عروس بودم و ه يبچگ ادي. كردم

 : ه خودم گفتمنگاه كردم و ب نهيو تو آ دميكش ينفس عصب هيافتادم  كهو ازدواج  يعروس

 ». هيفهمم كه ازدواج همه اش بدبخت يخواستم خودم و بدبخت كنم؛ االن بزرگ شدم م يلباس م هيبچه بودم نفهم و خنگ بودم به خاطر  «

و سشوار و زدم تو  نهيرفتم جلو آ عيسر. نم داشت كميهنوز . موهام افتادم اديكه  رونياز اتاق ب امياومدم ب. شد ريد يوا. افتاد به ساعت چشمم

خشك شدن اما فرش . خشكشون كردم يو سشوار و فرو كردم تو موهام و حساب نييبه سمت پا ختميموهام و ر ياز كمر دوال شدم و همه . برق

 . در اومد غميج دميد نهيخودم و كه تو آ. با شدت سرم و به سمت باال آوردم و موهام و پرت كردم عقب. نرفت نيباز 

 كار كنم؟ يحاال چ. ان يكوپه خار و برگ كه تو هم قاط هيموهام پف كرده بود، شده بود مثل  يشدم؟ همه  ريچرا مثل ش خدا جون يوا

دوباره سرم و آوردم باال و موهام . كل موهام و جمع كردم باال رهيكردم و دوباره دوال شدم و با گ دايپ يآبشار ي رهيگ هيتو كشوم كشتم و  رفتم

حاال رو . تو صورتم ختميدر آوردم و ر رهيسرم از تو گ يهم از باال يكيدوتا دسته مو از بغل گوشم و . بهتر شد شيآخو فرستادم پشت، 

واسه خودم بوس  نهيتو آ. خوشم اومد يلياز خودم خ. نييپا ختير يبسته بودم مثل آبشار از باال م رهيموهامم كه با گ. شلوغ شده بود ورتممص

 .نييسمت در كه برم پا دمييفرستادم و دو

كه  يچكيه. رميبگ ليخودم و تحو كميخواد  يدلم م دميبعد هرگز به خودم رس يگ يم يحاال تو چ. يشد يو از خود راض فتهيچه خود ش ديآن

 .شدم خب يعقده ا رهيبگ ليما رو تحو اديب ستين

 . جا موندم ايز دناون قدر مشغول حرف زدن با خودم بودم كه به كل ا. نييپله ها اومدم پا از

 .خشك شدم هوي يآخر يپله  رو

همه راه و؟ چه  نيره ا يم يك. هيجد سادات چه خر تو خر اي دم؟يهمه آدم اومد كه من نفهم نيا يشلوغ شد؟ ك نقدريا هويجا چرا  نيا نايا مامانم

 .ختنير نجايا ييدافا

 .كارتون داره ششونيپ ديخانم گفتن بر. گردم يساعته دنبالتون م كي د؟يينجايخانم شما ا ديـ آن يمهر

 خانم حاال خانم احتشام كجان؟ يـ مهر من
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كه كنار چند تا  دميخانم احتشام و د. خانم شيبا سر ازش تشكر كردم و رفتم پ. اشاره كرد و خانم احتشام و نشونم داد ييجا هيخانم به  يمهر

منم رفتم جلو با لبخند . لبخند مهربون زد و دستش و سمت من دراز كرد هيبه من افتاد  تا چشمش. و مشغول صحبتن ستادهيا گهيد يخانم و آقا

 . و گرفتم دستش

 :دور و برش كرد و گفت يمهمونا هياشاره  هياحتشام  خانم

 . مونه يكه مثل دخترم م ديآن زميهم پرستار عز نيا ـ

با سر بهشون سالم كردم و تعارف و خوشامد و . نبود ادميدونه اسم هم  هيبودن كه  اديكرد كه اون قدر تند و ز يهمه رو بهم معرف يكي يكي بعد

 . چرت و پرتا نياز ا

گوشه واسه خودم  هيشم برم  ميدونم چرا معذب بودم؟ دوست داشتم زودتر ج ينم. نميكنار بزرگترها بش ايوقت دوست نداشتم تو مهمون چيه

 . بزنم ديمهمونا رو د

 : چون با لبخند بهم گفت ديفهم يجون انگار طراوت

 . جوونا، برو خوش بگذرون شيبرو پ زميعز ـ

 .جا خوبه نيهم يـ نه مرس من

 .خوب شهيكوفتت م  يمهمون ؟يبكن يچه غلط يخوا يجا بمون م نيداره اگه بگه باشه هم ومديتعارف اومد ن ديآن يريالل بم يا

 .زميمجلس و گرم كن عز. مهمونا اومدن يهمه  گهيشد؟ فكر كنم االن د يچ يقيموس نيجون پس ا ديـ آن احتشام

 .رفته بود، االن ادميبه كل  يـ وا من

آهنگ آروم بذاره و از  هيشروع  ياز قبل باهاش هماهنگ كرده بودم كه برا. و بهش اشاره كردم كه شروع كنه يج يرفتم سمت د عيسر

 .س دعوت كنه كه دور اول رقص و اونا با هم شروع كننمجل زبانانيبه عنوان م نيطراوت جون و شرو

 يكه برا يقسمت كيجا نزد هيخودم رفتم . داشتم جانياونا رو تو عمل انجام شده قرار بدم ه نكهياز ا. گفتم نيهمه نبوغم آفر نيدلم به ا تو

و گرفت و اول از مهمونا به خاطر حضورشون  كروفونيم يج يمن د يبا اشاره . نميتا بهتر بتونم رقصشون و بب ستادميا ميرقص آماده كرده بود

 .رقص باشن يجشن تشكر كرد و بعدم ازشون دعوت كرد كه شروع كننده  ييمحترم به خاطر برپا زبانانيكردو بعد از م شكرت

و دور اول و  اديبود كه ب كوپ كرده بود، اما مجبور يطراوت جون حساب. به طراوت جون انداختم ثينگاه خب هيتا بناگوش باز شده  شين با

 .بود خچاليطبق معمول . كردم نينگاه به شرو هي. برقصه

تازه چشمم افتاد به . كردم يخوشحال داشتم بهشون نگاه م. دنيو طراوت جون اومدن وسط و دست هم و گرفتن و شروع كردن به رقص نيشرو

با  شهيهم. خنده ام گرفت. زده بود ونميپاپ هيبود و  دهيپوش ديسف راهنيپ هيبا  يهمراه با كت و شلوار مشك يمشك يكفش ورن هي. نيلباس شرو

اصال شكم  نيكنه، اما شرو يم تشونيشكم گنده است كه كروات اذ يمال مردا ونيكردم پاپ يفكر م شهيهم. گرفت يخنده ام م ونيپاپ دنيد

 يها بود كه آدم خوشش م كهيت شيش نيشكمش از ا. شكم نداشت، همه اش عضله بود ينه جد. افتادم دمشيروز اول كه تو اتاقم د ادي. نداشت

 .اومد مشت بزنه بهش

 يوقت. شن يم كيدارن به من نزد يو طراوت جون ه نياصال متوجه نشدم كه شرو. كردم يم ليتحل هيو تجز نيخوشحال داشتم شرو نيهمچ
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 .اهشون كردمبا تعجب نگ. تازه متوجه شون شدم ستادنيكامل جلوم ا

 .گهيد نيبرقص نيبر ن؟يساديچرا وا نجايـ ا من

 : گفت ثينگاه خب هيباز و  شياحتشام با ن خانم

 . گهيد يايبه حساب م زبانيتو هم م ييجورا هي. اومدم جام و با تو عوض كنم. شم يبرقصم خسته م اديتونم ز يمن نم ـ

منظور طراوت  دميتازه فهم نيمن و هول داد تو بغل شرو بايتقر يدست هيحس كردم  يجام و عوض كنم؟ وقت يچ يعني. هنگ كردم قهيدق هي

نگاه  نيسرم و بلند كردم و به شرو. خنده يكه چرا داره م دميفهم ياصال نم. كردم يگرد داشتم به طراوت جون نگاه م يبا چشما. هيجون چ

الفه شده باشه خودش اومد و دستام و گذاشت رو شونه اش و خودشم كمرم و من ك يبهم انداخت و بعد انگار از خنگ باز يقطب هنگا هي. كردم

 .خوردم يتكون م نيعروسك با حركات شرو هيمنم مثل . گرفت و شروع كرد به حركت كردن

حاال كاش رقص  م؟يبا هم برقص ميكه بخوا ميزن يما اصال با هم حرف م ن؟يكنم؟ من و چه به شرو يكار م يچ نجايخاك بر سر من، من ا يا

و  يكه حاال كرد يغلط و نكرده بود هي نيا تيتو زندگ ديآن. ما ميا گهيتو حلق همد يرقصِ كه ه نيا. كار نداشت يچكيبه ه يكيچيبود ه يرانيا

 .ير ينم اياز دن ياعقده 

اما هنوز تو خانواده مون  م،يرقص يها با هم م يو مهمون ايو تو عروس ميهست يميدختر، پسرا با هم صم اليفام نكهيبا ا. خواهرم افتادم يعروس ادي

تو  و تنگاتنگ داشته باشه كنسلِ كينزد يكه تماس بدن يياصوال رقصا. دختر و پسر واسه رقص تانگو با هم پاشن برقصن هيكه  فتادهيجا ن نيا

فقط با حسرت به . ان و بابا از جام تكون نخوردمخواست تانگو برقصم اما از ترس مام يدلم م يليخ نكهيخواهرمم با ا يتو عروس. ما يخانواده 

 .كردم ينگاه م دنيرقص يكه م ييزوجا

 .كنه يداره با پوزخند نگام م دميكه د هيدر چه حال نيشرو نميو بلند كردم بب سرم

 : گوشم و گفت كينزد نييسرش و آورد پا. تر شد قيپوزخندش عم. به خودم گرفتم و مشكوك نگاهش كردم يدفاع حالت

 ؟يرقص ياولته كه م يدفعه  ـ

 .مونيم يپسره  ؟يبه تو چه؟ فضول. شدم سرخ

 : جوابش و بدم يكردم خونسرد و جد يسع. نداشت مونيبه م يشباهت شييخدا اما

 چطور؟ ـ

 .يكن يرو پام و لگد م ،يدار يكه بر م يـ آخه با هر قدم نيشرو

 : با پوزخند دوباره گفت نيشرو. عقب دميكش كميخودم و  عيسر. بره يشم كه آبرو م ديآن يب ياله يوا

 .شم يپا دچار نقص عضو م ي هيآهنگ تموم شه من از ناح نيتا ا. نداره دهيفا نكارايا ـ

 يم دميكشف جد نيداشتم تو دلم به ا. از چهار كلمه در روز حرف بزنه شتريتونست ب يپس م. زبونم داشت خچالي ينه انگار. گرد شد چشمام

 ينگاه سرد بهم كرد و با همون سرد هي. نينگاه كردم و بعد به شرو نييمبهوت به پا. بلند شدم نيكوچولو از زم هيكردم  كه حس دميخند

 : صداش گفت
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 .يبرسون بيبه پام و كفشم آس نياز ا شتريخوام ب يشه، نم يصبر كن االن آهنگ تموم م كمي ـ

بچه بودم كمرم و  يبابام افتادم كه وقت ادي. لگدش نكنم گهيكوچولو بلند كرد كه د هيفشار به كمرم من و  هيبا  نيشرو نيا. شد يچ دميفهم تازه

 .نيگرفتم كه حس كردم برگشتم رو زم يخنده ام و م يداشتم به زور جلو. خنده ام گرفت. داشت يگرفت و تو هوا نگهم م يم

 تموم شد؟ يشهرباز يزود نيبه هم يعني ن؟يچرا من و گذاشت زم اَه

 .مهموناش و منم رفتم سمت آشپزخونه شيراهش و گرفت و رفت پ نيشرو. تموم شده بود آهنگ

 من و بلند كرد؟ يچه جور. پسرِ نيداره ا يچه زور ييخدا اما

دوست داشتم . گذشت يبهم خوش م شتريخسته نبودم ب نقدرياگه ا. بود يجشن خوب. مرتب بود يزدم، همه چ گهيد يزايسر به غذا و چ هي رفتم

و  يباز و دكلته و بند يهم لباسا شترشونيب. بودن يدخترا همه مدل. بود يفضول يجور ارضا هي نميا. به مهمونا نگاه كنم نميجا بش هيهمه اش 

 يالشه و انگاراز هم سن و سا يجمع هيطراوت جون تو  دميسرم و گردوندم د. كرد دايشد پ يم نيكه بخوا ييو هر جور لباس بدن نما هكوتا

 يدخترام ه نيو ا ستادهيرنگ و وارنگ ا يگله دخترا هيوسط  دميو د نيبار شرو نيدوباره سرم و گردوندم و ا. گذره يبهش خوش م يليخ

 .كردن يو دخترا نگاه م نيبودن و داشتن ناراحت به شرو ستادهيا نايچندتا پسرم دورتر از ا هي. و بهش بچسبونن نكردن خودشو يم يسع

 ». نهيدخترا حواسشون به شرو يهمه  نكهياز ا ادي يپسرا خوششون نم ـ

 هي. و هفت هشت ساله نشسته ستيپسر ب هي دميكنارم نگاه كردم د يبه صندل. كرد يبود دم گوش من وز وز م يك نيا. دميمتر از جام پر هي

 . زده بود ونيتنش بود و پاپ يكت و شلوار دود

در كل . داشت يلب و دهن متناسب. داشت و پوستش هم روشن بود ييخرما يروشن و موها يدن؟ پسرِ چشماز ونيامشب چرا همه پاپ ايخدا

 .كرد يلبخند نگاهم م هينگفت فقط با  يچياونم ه. زدم دشيكه د يحساب. اش خوب بود افهيق

 : دستش و آورد جلو گفت عيشرت كم بشه، پسر سر يعنيابروم و بردم باال و تا خواستم اخم كنم كه  هيخودم اومدم و  به

 ن؟يدار يبا خانم احتشام نسبت. تو باغ نياومد يكه م دمتونيچند بار د. خانم احتشام ييروبه رو هيهمسا. من مهام شقاوت هستم ـ

 .ه بهتر بودك يكارياز ب. منم حوصله ام سر رفته بود. زد ينم يپسر بد. نييو دستش و آورد پا دينگاه بد به دستش انداختم كه خودش فهم هي

 .هستم ديـ نه من پرستارشون آن من

 .خوش بختم دارتونيـ از د مهام

 .نيـ و همچن من

 د؟ييـ دانشجو مهام

 .خونم يم يـ بله كشاورز من

 : ابروش باال رفت و با لبخند گفت هي مهام

 .جوره يبا شغل پرستار يواقعا هم چقدر رشته كشاورز ـ

 : ته لبخند گفتم هيام و باال انداختم و با  شونه

 .گهيد اديم شيپ ـ
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 .بازتر شد كمي شمين. كردم براشون افتادم يم شيپ شيگربه ها كه پ نيا ادي

 زنه؟ يـ بعد درستون به كارتون لطمه نم مهام

 .و قبول كردن طميلطف دارن شرا يليـ نه طراوت جون خ من

 : ابروش و داد باال و گفت مهام

 .ديهست يميصم يليپس با خانم احتشام خ ـ

 د؟يكاره ا يشما چ. ميش يم يميمعلومه كه صم م،يكن يم يـ خوب با هم زندگ من

 .نميآمار بده بب كميبسه آقا پسر حاال زود  يفضول

 .شركت دارم هيـ من عمران خوندم و االن  مهام

 .مامانمه دمينگاه كردم د. زنگ زد لميموبا هويبا مهام حرف زدم كه  كمي

 .باره زنگاش هي يماه يعنيزنه ها  يوقت خدا زنگ نم چيمامان االن وقت زنگ زدن بود؟ حاال ه اَه

 يدكمه . ساختمون سرو صدا ها كمتر بود رونيب. نشسته بودم يورود كيشانش آوردم نزد. رونياز سالن زدم ب يگفتم و تند يديببخش هي

 .اتصال و زدم

 .ـ سالم مامان من

 ؟يبـ سالم دخترم خو مامان

 .هيجور هيصدات  ؟يمامان تو خوب. يـ آره مرس من

 .نگران شدم. كرده بود هيانگار گر. بود يجور هيصداش  شييخدا

 افتاده؟ همه حالشون خوبه؟ يـ مامان اتفاق من

 : با بغض گفت مامان

 .همه خوبن نگران نشو زميآره عز ـ

 : دميپرس كالفه

 ن؟يناراحت يشده؟ واسه چ يپس چ ـ

 .يقبل يهمون اتفاقا فتاده،ين يـ اتفاق تازه ا مامان

 !ـ مامان بازم بابا؟ من

 : با بغض گفت مامان

 .آره بازم همونه ـ

 : گفتم يرفتم پشت ساختمون عصبان يهمون جور كه م. شدم يعصب

 بازم؟ دوباره؟ ـ

 .كرد يم هيداشت گر گهيد مامان
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كنه؟ مگه  يفكر مارو نم ست؟يكنه؟ به فكرشما ن يكه بابا م هيچه كار نيرفته؟ ا ادشيآخر و  يمگه دفعه  د؟يبهتون گفت؟ مطمئن يك ؟يـ ك من

 ده؟  يم يتياصال به ما اهم م؟يستيما بچه هاش ن

 .رفت نشستم يكه به پشت باغ م يپله ا نيرو اول يعصب. صدام دو رگه شده بود تيعصبان از

اونقدر مهربون  ؟يگوش كرد ديايچند بار گفتم كوتاه ن. خودتونه ريخوب تقص. نكن هيگر ديجون آن... نكن هيمامانم گر... مامانم ... ـ مامان من

 ....كنم ها  يم هينكن منم گر هيمامان جون گر. كه هر بار بابا كارش و تكرار كرد ديبرخورد كرد

انگار . كنن يشوهرشون صبور يبوجود اومده بودن كه در برابر كارا ايدن يزنا يزن چقدر صبور بود؟ اصال همه  نيا. كرد يم هيداشت گر مامان

خواست برم  يدلم م. سفارش تلفن و قطع كردم يبعد كل. با مامان حرف زدم و آرومش كردم كمي. دارن ينه انگار كه اونا هم آدمن و حق زندگ

 .ازشون نداشتم يكاش خبر. كنه يم يخودش و بچه هاش باز ي ندهيو آ يجور با زندگ نيكه بابا ا نمينب گهيدور تا د ياج هي

 . دوتا قطره اشك شد و اومد رو گونه ام ياون همه بغض و دلتنگ. گلوم و گرفته بود بغض

 : با خودم گفتم آروم

 ». محكم باش. تو رو نداره يارزش اشكا ايتو دن ياحد چيه د،يآن «

. نيياومد پا يم مينيآب ب يكردم ه يبغض م ياما وقت رميتونستم بگ ياشكم و م يجلو. دميشو باال ك مينيپشت دست اشكم و پاك كردم و ب با

دستمال سمتم دراز كرد و  هي هيسا. نميذاشت صورتش و بب ياومد و نم ياز پشتش نور م. با ترس سرم و بلند كردم. دميكنارم د يا هيسا هي هوي

 . هيك دميكه نشست تازه فهم هيسا. ام و باهاش پاك كردم ينيدستمال و از دستش گرفتم و به گفتن تشكر اكتفا كردم و ب. كنارم نشست شخود

 : نگاه كردم نيبه شرو متعجب

 ؟يكن يكار م يچ نجايتو ا ـ

 : سردش و بهم انداخت و گفت نگاه

 .شلوغه يلياونجا خ ـ

كه شلوغه؟ اگه قرار بود دو تا آدم  رونيب يزد يتو گرفتن، بعد تو پاشد يو برا يمهمون نيخوب خره ا. مكردم و بهش نگاه كرد زيو ر چشمام

 كار؟ يچ ميخواست يكوره رو م ياَره و اوره و شمس. گهيد ميمن و تو و خانم احتشام بود. شد ينم يمهمون گهيكه د انيب

 تو؟ يبر يخوا ينم يعنيـ  من

 .ـ نه  نيشرو

 . پسرِ نيا يبرا ستيدستمال بشو ن گهيدستمال د نيا. نگاه به دستمال كردم هي. يبزن خيجا بمون كه  نياونقدر ا. به درك يبترك

 : گفتم نيو تو دستم مچاله كردم و رو به شرو دستمال

 تو سالن؟ ياي ينم يمطمئن ـ

 : منم شونه ام و باال انداختم و گفتم. نه يعنيسرش و تكون داد كه  نيشرو

 .رم تو سالن يپس من م. باشه ـ

 دمياومدم از كنارشون رد بشم كه شن. داشتن يناراض يها افهيچشمم افتاد به چند تا دختر كه دور هم جمع شده بودن و ق دميدر سالن كه رس دم
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 .قدمام و كند كردم كميكردم و  زيگوشام و ت. زدن يحرف م نيدارن در مورد شرو

 .ستين دميدفعه برگشتم د هي ـ

 كجا رفت؟ ديديشماها ند ـ

 .اونه ينه بابا انگار نه انگار كه مهمون ـ

 كجا رفت؟ نيشرو يعني ـ

رفتم . و مختل كنم خچالي نيا شيبذار ع. تو ذهنم اومد يفكر هي. نيزده خانم ها شاك ميج نيشرو. كنن يدارن جلز ولز م نايبگو چرا ا پس

و  ميمن ك ننيهم زل زدن به من كه بب هيند تا از دخترا كه پشتشون به من بود برگشتن و بقچ. گفتم ديببخش هيجلوتر و گلوم و صاف كردم و 

 يليهمه دور اون حلقه بودن، خ ييجورا هياومد سردسته اشونه، چون  يبود و به نظر م ستادهياز دخترا كه رو به روم ا يكي. خوام يم ياصال چ

 : ديخشك پرس

 د؟يداشت يبله خانم كار ـ

 : زدم و گفتم حيلبخند مل هي

 ن؟يهست نيشما دنبال آقا شرو ـ

 همه راه و؟ نيره ا يم يگرفتم، آقا، ك لشميچه تحو اوهو

 : كرد ياخم دختر

 ش؟يفرما م،يبرفرض كه باش ـ

 : گردوندم گفتم يكردم و و همون طور كه روم و برم ياخم هي. بمونه يگه اصال نگم بذارم تو خمار يم طونهيش. بدم اومد. ادب يب چه

 .كجاست ديبدون ديبخوا ديگفتم شا ،يچيه ـ

 : گفت گهيد يدختره  هيبرم كه از پشت سرم  اومدم

 كجاست؟ ديدون يحاال شما م ـ

 :رفتم بلند گفتم يهمون جور كه داشتم م. حرص بخوره بخندم نيشرو كميسگ خورد بذار بگم . نگاه بهش انداختم مين هي

 .پشت ساختمونه ـ

 .كننش يبندازن له م ريو گ نيكه گفتم االن شرو دمياز جاشون پر نيلحظه چشمم افتاد بهشون كه انگار موشك هوا كردن، همچ هي

 يم زير زيداشتم ر. بود، اومدن تو سالن زونشيطرف آو هياز  يتا دختر محاصره شده بود و هر ك ازدهيده  نيكه ب نيبعدش شرو قهيپنج دق هي

 . و كالفه است يبود كه عصب دايپ خچالشي ي افهيا اون قب نيچون شرو دميخند

تو گلوم و به سرفه  ديدادم پر ينگاهش افتاد تو نگاهم و من از ترس آب دهنم كه داشتم قورت م هويحرص خوردنش ذوق مرگ بودم كه  از

 يساعت نشده دارم جوون مرگ م هيپسر گرفت به دامنم كه  نيآه ا نيهمچ يچيكردم و كبود شده بودم كه گفتم ه يسرفه م نيهمچ. افتادم

 . شم

گوشه . تونستم چشم ازش بردارم يكه نم يشده بودم جور نيشرو خيم. بهتر شدم كميآروم زد به پشتم كه  ياومد پشتم و چند ضربه  يدست هي
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 . كنم خواست خفه اش يمعروف لج درآرش و زد كه دلم م ياز اون پوزخندا يكيلبش خم شد و  ي

گذاشته  يكوتاه كه لنز آب يدكلته  ديسف راهنيپ هيبود با  يدختر هي. ياز خود راض ينگاه سرد روش و برگروند سمت اون دخترِ سردسته  هي با

 . سر باال داشت ينيو ب يآمپول يبرجسته  يلب ها. كرده بود شيآرا يبود و كل

 يداشتم حرص م. اديب رشيگ يدختر چسب نيهمچ هيپسرِ حقشه كه . قيهر چه ال قيخال. نيشرو ياومد برا يهم م يچه عشوه ا يعمل ي دختره

 : گفت ييصدا هيكه  دميكش يخط و نشون م نيشرو يخوردم و برا

 ؟يبهتر شد ـ

 . و من تازه نفسم برگشته بود سر جاش مالهيمهام داره با دست پشتم و م دميبرگشتم د. حواسم برگشت سر جاش تازه

 .رمـ ممنون بهت من

 ـ نفست جا اومد؟ مهام

 .ـ بله ممنون من

داشت تو چشمام . به كمرم مالهيجور م نيصاحاب و هم يداره؟ د بردار دست ب يگم حالم خوبه پس چرا دستش و بر نم يپسره خنگه؟ م نيا

 يحواس داره به كارش ادامه م يب يجور نيهم. كنه يكار و نم نياصال از رو منظور ا دميبگم بهش، د يزيچ هيخواستم اخم كنم . كرد ينگاه م

 .ده

 : گفت نيلبخند شرمگ هيبه خودم دادم كه حواسش جمع شد و دستش و برداشت و با  يتكون هي

 .حواسم پرت شد ديببخش ـ

 . زدم كه پررو نشه فكر كنه خوشم اومده كيلبخند كوچ هي. ام گرفته بود خنده

 .ستيكنم مهم ن يـ خواهش م من

با هم انجام  ميبكن ميخواست يو هر كار م ميهمه اش با هم بود نجاياومد ا يهر وقت م. ميبا هم جور بود يليهامون خ يبچگ نيـ من و شرو مهام

 .نيداد يم

 ن؟ياومد يبا هم كنار م يچه جور. نيستين هياما اصال شب ؟يـ جد من

 : لبخند زد و گفت هي مهام

از . خوره يم يچه حرص نينگاش كن بب. شوخ و بامزه است يليخ ميبا هم يده، اما وقت يبه دختر جماعت رو نم. به االنش نگاه نكن كه اخمه ـ

 .كنه يم شيسر و صدا عصبان. اديبدش م يليخ يشلوغ

گفتم و  يديببخش هي. م اومد و صدام كردخان يكردم كه مهر يمهام فكر م يداشتم به حرفا. مشكل داره يبا همه چ. است وونهيكال د پسره

 .دنبالش رفتم

اون قدر . و بردن فشونيساعت دو صبح تشر ،يكوبيو بپاش و شام و پا زيبزن و بكوب و بر يدادن و بعد كل تيمحترمه رضا يمهمونا باالخره

. خسته و كوفته و مرده رفتم تو اتاقم. ساعت شد سه تا به كارا سر و سامون بدم. بودم كه پدرم در اومد زيو مراقب همه چ دميور اون ور دو نيا

 هيبلوز و شلوار تنم كردم و با  هيفقط محبت كردم و صورتم و شستم و لباسم و در آوردم و . جون بودم كه حس دوش گرفتن نداشتم يب نقدراو
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 . مردم ياز صبح سر پا بودم و از پا درد و كمر درد داشتم م. رو تخت دراز بكشم نكهيمردم واسه ا يداشتم م. پتو ريز دميخز يعشق

زنه؟ دارم  يداره داد م يك. صدا ها نباشه نياگه ا. يچه سكوت. پتو گرمه نيچقدر ا. تخت نرمه نيچقدر ا. داد يحال م دنيچقدر دراز كش يوا «

 »كنن؟  يوقت شب سرو صدا م نيندارن ا يلت خواب و زندگاهــــــه م. شه يپس چرا صداها بلندتر م. نميب يخواب م

 .اومد يم نييسر و صداها از پا. دعوا شده بود يجد ينه جد. كردم زيگوشام و ت. بلند شدم و تو جام نشستم يعصب

داره  يمن هم كه خوابم، پس ك. منم نشونيكنن كه پر سر و صدا تر ينم يزندگ شتريجا كه سر جمع چهار نفر ب نيتونه باشه؟ ا يم يك يعني «

 »كنه؟  يم داديمن داد و ب يجا

 .ستادميپاشدم ا. برد يچه خبره خوابم نم نييپا دميفهم يتا نم. مردم يداشتم م ياومد هم از فضول يخوابم م هم

 ». اديم يچه سوز يوا «

. دورم دميچيبود، اونم ورداشتم و پ نيشال بافت هم رو زم هي. هنوز سردم بود يوا. دميبرداشتمش و پوش. بود يصندل يژاكت رو دسته  هي

 يچه خبره؟ نصفه شب نجايواه ا. نيياز پله ها رفتم پا. اومد يم نيينبود، صداها از پا يطبقه كه خبر نيا. رونيكورمال كورمال از تو اتاق اومدم ب

 يهرك يچه برسه به شبا؛ اما انگار م،يديد يخونه رو نم يكدوم از خدمه  چيدر طول روز ما ه نجان؟يا نيآدما ك نيچراغا روشنه؟ ا يچرا همه 

 .دميآشپزخونه رو د ياز بچه ها يكينگاه انداختم و زهرا  هي. جمع شده نجايكنه ا يهم م يرفت و آمد هيخونه كار كه خوبه  نيتو ا

 ه؟يسر و صداها چ نيچه خبره؟ ا نحايـ زهرا ا من

 .كنن يعوا مـ خانم دارن با آقا د زهرا

 : خواب بودم  جيگ

 .دنبال كارتون نيشما بر يِزن و شوهر يدعوا هي ن؟يكن يكار م يچ نجايخوب پس شما ا ـ

داره با طراوت جون دعوا  يمرحومه، پس ك يعنيافتاد كه خانم ما كه شوهر نداره،  ادميتازه . زهرا گرد شده بود يچشما. آن به خودم اومدم هي

 .كردن يبودن و همه نگران به در بسته نگاه م ستادهيآدم پشت در اتاقش ا يكل. رفتم سمت اتاق خانم احتشام عيكنه؟ سر يم

. در نيا ينرفته بود خونه و سر و صداهام همه رو جمع كرده بود جلو  يآدم اومده بودن كمك و انگار هنوز كس يكل يبه خاطر مهمون امشب

 .دميخانم و د يرفتم جلو و مهر

 جا چه خبره؟ نيخانم ا يمهرـ  من

 : با نگاه نگران گفت يمهر

 ....خانم نيآقا شرو ـ

 خيباعث شده كوه  يبود كه چ بيبرام عج. اومد يطراوت جون نم ياصال صدا. ديكش يبلند بلند داد م نيشرو. دميشن يصداها رو م يانگار تازه

 . داد بكشه يجور نياللمون ا

 يمهمون يك. نيذار يشما راحتم نم نجا،ياومدم ا ناياز دست مامانم ا. من اومدم آرامش داشته باشم د؟يكنكار و ب نيگفته بود ا يـ ك نيشرو

تا جلو من رژه برن؟ چند بار بگم من ازدواج بكن  نجايا نيكشوند نيداشت ليدختر تو دوست و فام يهر چ دمينفهم نيخواست؟ فكر كرد

 ستم؟ين
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باهاشون رفت و آمد بكن باهاشون آشنا  كمينگفتم، گفتم  يزيمنم كه چ. ستنيدخترا كه بد ن نيآخه ا ؟يش يم يجان چرا عصبان نيـ شرو خانم

 .اديخوشت ب ديبشو شا

 : ديكش يداد م. منفجر شد گهيد نيشرو

 .رم ينباشم؟ خب م شتونيپ گهيد ديخوا يهم برم؟ م نجاياز ا ديخوا يم. ديزن يگم شما حرف خودتون و م يم يمن هر چ ـ

 نهيسرم به زور تا س. شدم نيدر كه باز شد رخ به رخ شرو. بودم سادهيبه در وا دهيمن چسب. در اتاق با سرعت باز شد هويو گفت و  نيا نيشرو

لحظه فكر  هي. گم يگم بد نم ياژدها كه م. اون در يباشم اال جلو ايدن ياخم كرده بود كه حاضر بودم تو اون لحظه هر جا نيهمچ. ديرس ياش م

و بد به من انداخت كه دوست داشتم همون جا قبرم و بكنم برم توش رو خودمم خاك  ينگاه عصبان هي. اديدود م شينياز گوشاش و ب مكرد

چشمم افتاد به . از جلوم رد شد و رفت يعصبان نيشرو. كنار و چسبوندم به در دميخودم و كش هيثان ميس. پسرِ نباشم نياما جلو دست ا زم،يبر

سمتش و دستش و گرفتم و نشوندمش رو  دميدو عيسر. انگار هوا كم آورده بود. ديكش يم قيعم يكه قلبش و گرفته بود و نفسا شامخانم احت

 .خانم هم دنبالم يمهر. تخت

 .خانم يبرا دياريآب ب وانيل هيخانم  يـ مهر من

 .ادينفسش جا ب كميكه  دميمال يمنم با دست پشت خانم و م. رونياز در ب ديدو يمهر

 .نيكرد يبا خودتون چ دينيآخه بب ن؟يشد يشد طراوت جون، حالتون خوبه؟ چرا عصب يـ چ من

 .و گرفتم و بردم سمت لب خانم وانيل عيسر. آب اومد وانيل هيبا  يمهر

 .حالتون بهتر بشه ديآب بخور كميـ طراوت جون  من

 .نفسش جا اومده بود كمي. قلوپ آب خورد هيزور  به

 : اومد و گفت مهياز خدمتكارا سراس يكي

 . رن يخانم آقا چمدون به دست دارن م ـ

 :دستم و گرفت و آروم گفت. احتشام رسما سكته رو زد خانم

 . دستمون بده يكار هيترسم با اون حالش  يم. اگه رفت دنبالش برو تنهاش نذار. يريكن جلوش و بگ يسع. نذار بره. برو دنبالش ديآن ـ

 : زد و گفت يداد هيكردم كه  يخانم و نگاه م جيداشتم گ. كشه ها ياژدها اون من و م نيا شيخدا من و بكش وگرنه من برم پ يوا

 .گم برو يد م ـ

بگم كه  نيبه ا يآخه چ. من هم دنبالش. رفت يم رونياز سالن ب تارشيداشت چمدون به دست با گ نيشرو. رونيو زدم ب دميفنر از جام پر مثل

 .گهيد هيكيدر تار يريكنه كه بخواد به حرفم گوش كنه؟ ت ياصال من و داخل آدم حساب م نيو نره؟ ا سهيوا

تا صبح آروم تر كه  ديحاال بمون. ديدرست فكر كن ديتون ينم ديهست يعصبان. ستيوقت شب؟ حالتون خوب ن نيا دير ياحتشام كجا م يـ آقا من

 .ديكن يبهتر فكر م ديشد

و منم مثل بز دنبالش  نشيرفت سمت ماش يدرازش م يتند تند با اون لنگا نيشرو. خونم يبه گوش خر االغش م نياسيگوش شنوا؟ دارم  كو

 .دميدو يم

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٦ 

 د؟يشنو يمن و م ياحتشام اصال صدا يـ آقا من

 .بهش احترام گذاشتم پررو شده. شدم يعصبان

 .با توام نيشرو... يهو. احتشام. زنم ها يگم؟ دارم با تو حرف م يم يچ يشنو يـ م من

و خواست كه چمدون و هم بندازه  يو انداخت رو صندل تارشيدر عقب و باز كرد گ. ميبود نيكنار ماش. بودم  دهيبهش رس گهيد. گرفت لجم

 . دميرفتم جلو و چمدونش و كش يعصب. كنارش

 ؟يسكته اش بد يخوا يطراوت جون حالش بد شده؟ م ينيب يوقت صبح؟ نم نيا يبر يخوا يكجا م ستم؟يـ مگه با تو ن من

 رغضبيمثل م. ومديدر ن كميو خودم ساكت شدم و ج نييدستم خود به خود شل شد و افتاد پا. برگشت نگام كرد كه قبض روح شدم نيهمچ

لحظه به  هي. سمت در جلو و رفت نيحرف چمدون و برداشت و انداخت پشت ماش يب د،يمن و د يكه دست شل شده  نيشرو. كرد ينگاه م

 بدم؟ يبره وگرنه جواب خانم احتشام و چ تمذاش يم دينبا. خودم اومدم

 . جلو يخودم و نشوندم رو صندل يو در و باز كردم و خرچنگ نيو رفتم اون ور ماش دمييدو يتند

و روشن  نيو ماش رونينفسش و با صدا داد ب. جلو شهيو صاف زوم كردم به ش اوردميخودم ن ينگاه با حرص بهم كرد و من اصال به رو هي نيشرو

 .كرد

 دميبا ترس و تعجب بهش نگاه كردم كه د. شه يم اليخ يب نيتو ماش نهيگفته بودم من و بب. فتهيكردم بخواد راه ب يخدا اصال فكر نم اي

 .كنه يداره جلوش و نگاه م يلباشِ و به تالف يگوشه  شخندشين

 وقت شب؟ نيكجا رو داره ا. گرده خونه يزنه و برم يدور م هيخواد بره؟  يپسره كجا م نيا يعني. ونريافتاد و از خونه زد ب راه

 : برگشت سمت من و گفت. نگه داشت ديكه رس ياصل ابونيخ به

 .شو ادهيپ ـ

 وقت شب؟ نيجا؟ ا نيشم؟ ا ادهيـ پ من

 .يش ادهيپ يتون ياالنم م. يايـ من ازت دعوت نكردم كه ب نيشرو

استحكام  يبه در و برا دميچسب يدو دست. شد تنهاش بذارم يهم قول داده بودم نم ياز طرف ن،ييبندازه پا ابونيمن و وسط خ ينصفه شب دميترس

واسه خودم ژست كنه  نيهمچ. ديرس يزورم بهش م يحاال انگار. ام كنه نتونه ادهيدادم به داشبورد كه اگه خواست به زور پ يپامم فشار م شتريب

 .و گرفته بودم كه نگو ليگيز يها

 .وقت شب نيا نجايشم اونم ا ادهيـ عمرا پ من

 ؟يش يم ادهيپس كجا پ ؟يچ يعنيـ  نيشرو

 .قول دادم ام،يباهات م يبر يهر جا بخوا. جا چيـ ه من

 : ابروش و داد باال هي نيشرو

 ؟يايهر جا برم تو هم م يعني ـ

 .زد ديلبخند پل هي نيشرو. سر جواب مثبت دادم با
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 ؟يـ مطمئن نيشرو

 : قولم بودم كه نگو، محكم گفتم يجو زده  نيهمچ من

 .مطمئنِ مطمئن. مرده و قولش ـ

 : گفت يلبخند موذ هيدوباره به جلوش نگاه كرد و با  نيشرو

 . ينش مونيباشه پس به پا پش ـ

. رهيكه بم رميگازش بگ نياصال خودم كه نمردم، همچ. ارهيخانم احتشام پدرش و در م. تونه بكنه ينم يغلط چيه نياما نه ا دم،يلحظه ترس هي

 .شد و رو هم افتاد نيچشمام سنگ اديز يو خستگ نيماش يكه گذشت به خاطر تكونا كمي. نزدم ينگفت و من هم حرف يزيچ گهيد نيشرو

 يم ريخدا چرا تمام بدنم ت يوا. باز كردم به زور چشمام و. ديچيتو تمام تنم پ يدرد بد هيخوردم و خواستم تو جام غلت بزنم كه  يتكون هي

 .پلكام به اطرافم نگاه كردم يبازكردم و از ال مهيچشمام و تا ن. دميشنياستخونام و م يتنم خشك شده بود و با هر حركت صدا يكشه؟ همه 

 است؟يدر يصدا.... يصدا.... يصدا نيا. يآرامش بخش يچقدر خوشگله؟ چقدر سبزه؟ چه صدا نجايخدا ا يوا

. شد گشاد كردم و به دور و برم چشم دوختم يكه باز م ييچشمام و تا جا. كه باعث شد تموم تنم از درد صدا كنه دمياز جام پر هويفكر  نيا با

حرفاش كه تموم شد رفت سمت . كرد يصحبت م يمرد هيداشت با  نيو شرو ميبود ستادهيبزرگ ا ياليو هيدر  يجا كجا بود؟ جلو نيا ايخدا

 گه؟يگفت د يم يساحل چ نيكرد؟ ا يكار م يچ نجايهمه آب ا نيا. چشمام گرد شده بود. سمت چپم و نگاه كردم. و در و چهار طاق باز كرد در

جرات نداشتم بپرسم، اما به زور . كردم يبا دهن باز داشتم نگاه م. در و باز كرد و نشست پشت فرمون و راه افتاد. اومد نيسمت ماش نيشرو

 : گفتم

 است؟يدر.... در.... نيا.... نجايا ـ

 : خونسرد گفت يليخ

 .آره ـ

 .دفعه منفجر شدم هي. داشتم يدونم چه حس ينم. بدتر شوكه شدم اياز شوك در اومدم  انگار

 شمال؟  ياومد ؟يـ من و كجا آورد من

 : و پارك كرد و خونسرد گفت نيماش. و بهم كرد كه درجا خفه شدم شيعصبان نگاه

 .اصرار خودت بود. يش ادهيزمان دادم كه پ من بهت ـ

 .بهش دميگفت خودم به زور چسب يراست م. گرفتم يمون الل

بلند دادم و لباسام و  يشاس نيماش يفحش به هر چ هي. نييبه زور اومدم پا نييپرن پا ياز رو كوه م يشد و منم مثل خنگا انگار ادهيپ نيشرو

از در تا . كوتاه يچوب يدر بود با حصارا هي يدر ورود. اليچشمم خورد به و. حال اومدم كميبه بدنم دادم كه  يكش و قوس هي. صاف كردم

 اليو كيوسط باغچه نزد. بود يدونم باغچه بود، باغ بود، چ يحاال نم. گنده پر درخت بود يراه بود كه دو طرفش دو تا باغچه  هي اليو ونساختم

درخت  يبه شكل كنده  مكتيدور تا دورش ن قيآالچ يبود و تو شيروشن كردن آت يمنقل برا هي قيط آالچخوشگل بود كه وس قيآالچ هي

 يو صندل زيخوشگل بود و م يليشده بود و خ يگنده بود كه گل كار اطيح هيساختمون  يجلو. بودن دهيسبز چ يبالشتكا شبودن كه رو دهيچ
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 . كل و كوم با چوب ساختنش يانگار. بود يساختمون دوبلكس كه نماش چوب هي. خدا چقدر قشنگ بود يوا. الينگاهم رفت سمت و. هم بود

 .رفت تو و من هم ياز در ورود. منم مثل جوجه دنبالش ال،يچمدون به دست رفت سمت و نيشرو

آشپز  هيسالن بزرگ بود كه انتهاش به  هي .يبزرگ بش يليخ يليخ يچوب يكلبه  هيانگار وارد . بود يچوب زيساختمون هم همه چ يخدا تو يوا

 يصندل هيبود و  يچوب ي نهيشوم هيسمت چپ سالن . باال يرفت طبقه  يخورد و م يوسط سالن سمت چپ هم پله م. شد ياپن ختم م يخونه 

دست  هيسمت راست سالن هم . شده بود دهيجلوش چ رهيت يدست مبل قهوه ا هيدم و دستگاهش و  يبزرگ با همه  ونيزيه تلوي. يگهواره ا

دور تا دور خونه پر بود از . بزرگ بود يناهار خور زيم هيسالن هم  يانتها كينزد يدر ورود يروبه رو. مبل بود كه رنگش كرم بود گهيد

زدم كه  ديد يكي يكيا رو رفتم شمع ه يذوق هيبا . كه من عاشق شمع بودم يوا. خوشگل جور واجور يشمع ها و يعيو طب يگل مصنوع يگلدونا

و آرامش  كيش يفضا يليخ. بود ياز كرم قهوه ا يبيهم ترك هيپله ها و پله ها و بق يسوخته بود و رنگ نرده  يكرم و قهوه ا اليو يدكور كل. نگو

 . برد يم اياومد و آدم و تو رو يا هم ميدر يمخصوصا كه صدا. بود يبخش

ست . نفره داشتن كيدو تا از اتاقا هر كدوم دو تا تخت . دميسرك كش يكي يكي. سه تا اتاق بود. رفتم باال. ستين نيشرو دميخودم اومدم د به

 يانداختم و م يبه هر اتاق م ينگاه سرسر هي ياز زور فضول. شده بودن دهيچ قهيبودن و با سل كيش ليوسا يهمه . هم سبز بود يكيو  يآب يكي

با دهن باز  ،يمشك ديمنم عشق سف. بود يمشك ديكجا بود؟ ست اتاق سف گهيد نجايا ايخدا. و باز كردم يق وسطدر اتا. اتاق يكيسراغ اون  فتمر

 هيبود و با  نهيتوالت و آ زيسمت راست هم م. كنارش بود يبزرگ وسط اتاق سمت چپ بود كه دو تا پاتخت يتخت دو نفره  هي. كردم ينگاه م

 .كتاب خونه بود هي زيفاصله كوچولو از م

 .ادياَه بدم م. ميخوان پز بدن ما دنبال فرهنگ و هنر يخوند؟ مثال م ينشست كتاب م ياومد شمال م يم يك آخه

 سياحتماال سرو دمياومد كه فهم يآب م يدر بود كه از توش صدا هيتوالت  زيسمت راست قبل از م. كمد گنده بود هيچپم بعد از تخت  سمت

 . اتاق بود و لباساش، رو تخت ولو بودن نيهم تو ا نيچمدون شرو. اتاقه

 »رفت حمام؟  يك نياَه ا «

و باز كردن عضالت  يدوش آب گرم واسه رفع خستگ هيكردم  شبيكه د يبا اون همه كار. خواست يچقدر دلم حمام م يوا. حمام افتادم ادي

 سياتاقا سرو يهمه  يو خدا رو شكر انگار يتو اتاق بغل دميدو يتند. هم نرفتم ييدستشو هيتا حاال  شبيافتاد از د ادمي. گرفته ام خوب بود

 .داشتن

 يمنظره ا هي. انداختم رونينگاه به ب هيرفتم سمت پنجره و . تر يقو دميانگار تازه چشمام روشن شده بود و د رونيكه اومدم ب ييدستشو از

 يآب هي يسبز نيپر شده بود كه پشت ا يپنجره با برگ و سبز يجلو يا، فضابه خاطر درخت ه. شد يآدم شل م شيداشت كه ناخودآگاه ن

شكمم  يبا صدا. ييبايهمه ز نيدور و برم بودم و مات ا يمحو تماشا. آورد ياون قدر خوش رنگ بود كه آدم و به وجد م ايدر. يديد يم كرانيب

 . يرفت از گشنگ يدلم داشت غش م. به خودم اومدم

 نيشرو يديمگه ند. خچاليذاشتن تو  يم ونينه پس برات مرغ بر. هيكه خال نيا يوا. خچاليو رفتم سراغ آشپزخونه و  نيياپله ها اومدم پ از

 .بينداره؟ چه عج دارميسرا هي نجايا يعنيخودش در و باز كرد؟ 

 يم ميعصب. و نداشتم يتحمل گشنگ. يگشنه اش نشده؟ من كه مردم از گشنگ نيشرو يعنيشده بود؟  9ساعت  يك. نگاه به ساعت انداختم هي
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 .كرد

 ....نفسم بند اومد.... يوا. و بدون در زدن در اتاق و باز كردم نيسمت اتاق شرو دميدو يتند

چمدونش و . بود ستادهيتختش ا يبود و جلو دهيچيحوله دور كمرش پ هي. از حمام اومده بود نيشرو. يكه شعور در زدن ندار ديآن يريبم يا

به دست روش و  شرتيمن كه در و باز كردم ت. بود ديسف شرتيت هيتو دستش . كرد يتخت و داشت از توش لباس انتخاب م يگذاشته بود رو

 .كرد يپرسش گر داشت بهم نگاه م ي افهيق هيو با  دسمت در كرده بو

پوست . گرفتم يداشتم ازش عكس م يزوم كرده بودم رو بدنش و با چشمام انگار. كردم ياصال به صورتش نگاه نم. كه چشمام در اومده بود من

ابرومم رفته بود  هياش بود و مات  نهيچشمم رو شكم و س. كهيت شيبرجسته و شكم تخت ش يها نهيپهن و س يخوش رنگ، شونه ها يبرنزه 

 .باال

 ؟يدار يـ كار نيشرو

صورتم و چشمام و  يدستم و آوردم رو. شدم چشيو كمر حوله پ نيو تن لخت شرو تيتازه متوجه موقعبه خودم اومدم و انگار  نيشرو يصدا با

 : گرفتم و گفتم

 . ديدونستم از حموم اومد ينم ديببخش ـ

 : كه گفت دميسردش و شن ياما صدا دم،يد يو نم نيشرو

 ؟يچرا چشمات و گرفت ـ

 .بگم يلحظه موندم چ هي

 .ستيـ آخه لباس تنت ن من

 ....ـ خب نيشرو

 .نمتونيبب يجور نيمن ا ستيدرست ن گهيـ خب د من

 .كردم يم تيو رعا يو زده بودم حاال واسه خودم داشتم اصول اخالق داميمن كه د. كردم من غلط

 : تعجب هم توش بود گفت يسردش كه كم يبا همون صدا نيشرو

 ست؟يافتاده درست ن ادتيحاال  ينگاه كرد يتو كه حساب ـ

شرمنده نشم  شتريكه ب نيا يبرا. هم نداشتم كه از خودم دفاع كنم يچيه. مييآبرو يب نيمرده شور من و ببرن با ا. نيم رفتم تو زمشد آب

 : گفتم

 .نييرم پا يمن م ـ

 : در كه گفت رونيب اميب اومدم

 ؟يبگ يخواست يم يزيچ ـ

 .گم يبهت م ايب يديلباس پوش. منتظرم نييـ من پا من

. اومد تو ذهنم يم نينقص شرو يب كليهمه اش ه. ستادميو وسط سالن ا نييپا دميدو. نگفت يزيچ گهيهم د نيو شرو رونيدر اومدم ب از
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 . كردم ينگاه م يآوردم و ه يو م نيزدن شرو ديد يزدم عقب صحنه  يم يداشتم كه ه يريتصو يكاش من حافظه . مال بود يليخ شييخدا

 : و آوردم باال و زدم تو سرم و آروم گفتم دستم

 .منحرف ي دهيپسر ند زيه يدختره  يريبم ـ

 ؟يريخود درگ -

كه بغلش دوتا خط  ديشلوار سف هيبود و  دهيپوش ديسف شرتيت هي. ستاديو پشت سرم ا نيياومد پا يك نيشرو دمياصال نفهم. دميمتر از جام پر هي

توجه به من از كنارم رد شد و رفت  يب نيشرو. بود داياش پ نهيس يلباس، پهن ياز رو. اش نهيس ناخودآگاه چشمم رفت سمت. داشت يمشك

 : لب گفتم ريآروم زدم تو سرم و ز. نهيسمت شوم

 .ايح يب يكن دختره  شيچشمت و درو ـ

اومد كنار و رفت رو مبل و لم داد  نهيكارش كه تموم شد از جلو شوم نيشرو. خوشگل شعله ور شد شيآت هيدفعه  هيور رفت و  نهيبا شوم كمي

بهتر  نكهيا يبرا. آروم پاهاش و دراز كرده بود رو مبل و دستاشم قفل كرده بود تو هم و گذاشته بود رو شكمش يليخ. ديروش و دراز كش

 . رفتم جلوتر كمي نمشيبب

طراوت  رهيپسر بم نيا ديزبونت الل بشه آن يوا. دهيابتو تابوت خو يكه انگار دهيدراز كش نيچرا چشماش و بسته؟ دور از جون همچ نيا اه

 . شه كه يجون بدبخت م

و  سادميصاف وا يتند. بست عيچشمش و باز كرد اما سر هيبا تعجب  نيشرو. شكمم دوباره صداش در اومد. و در آوردم و گازش گرفتم زبونم

 : دستم و گذاشتم رو شكمم و آروم گفتم

 .يآبروم و برد. ساكت ـ

 : و گفتم ستادميا نيرفتم باال سر شرو. طاقت نداشتم گهيد. گشنه ام بود يليخ ييخدا اما

 .من گشنمه ـ

 : بلندتر گفتم كميدوباره  ده،يفكر كردم نشن. در اومد، اما چشماش و باز نكرد نيمثل هوم از دهن شرو ييصدا هي

 .من گشنمه ـ

 : چشماش و باز كنه گفت نكهيا بدون

 كار كنم؟ يخب چ ـ

 .مونم رو دستت يافتم م ينخورم پس م يزيمن اگه چ. شه واسه خوردن ينم دايپ يچيه نجايـ ا من

 : تو همون حالت گفت نيشرو

 .بخر بخور يزيچ هيخب برو  ـ

 برم؟ ديتا كجا با. ستميرو بلد ن نجاهايـ من كه ا من

 .پول تو داشبرد هست كمي. برو نيورش دار با ماش زهيرو م چييـ سو نيشرو

حاال من با . و له و لورده كنم نشيگه بزنم ماش يم طونِيش. اطيو ورداشتم و رفتم تو ح چييو سو زيرفتم سمت م. گه؟ حرصم گرفت يم يچ نيا
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 .بخوام برونمش نكهيشم، چه برسه به ا يغولتشن م نيكار كنم؟ روز روزش به زور سوار ا يلندهور چ نيماش نيا

 يداشتم از گشنگ. انداختم نينگاه با حرص به ماش هي. زانوهام و تو بغلم گرفتم. نيسر خوردم و نشستم زم يو از زور گشنگ نيدادم به ماش هيتك

 اماها  ادي يمهم تر اشكم در نم يزايحاال من واسه چ. رهيگ يام م هيدونم چرا گر يشه نم يگشنه ام م يوقت. ديد يچشمام تار م گهيمردم، د يم

.... 

. خوابم برد يك دميآروم بشم سرم و گذاشتم رو زانوهام و نفهم نكهيا يبرا. ديلرز يچونه ام م. كردم الينگاهم به و هيو  نينگاه با بغض به ماش هي

 .شدم داريب يكي يفقط با صدا دم،يدونم چقدر خواب ينم

 ؟يديجا چرا خواب نيـ ا نيشرو

سرد  دم؛يو د نيآروم آروم سرم و آوردم باالتر و صورت شرو. وم بودجفت پا كه جل هيسرم و از رو زانوم بلند كردم و چشمم خورد به  يسست با

 .شد يم شينه چرا خشمم حال. شناخت ينم يا گهيدو حالت حس د نيا ريصورت غ نيانگار ا. اما متعجب

 : كرد و گفت كياخم كوچ هي. كرد نينگاه به ماش هينگاه به من و  هي

  ؟يجا نشست نيپس چرا ا ؟ينرفت ـ

 : زد و گفت يپوزخند هي

 ؟يديخواب نجايكه ا يخونه تنها باش هيمرد تو  هيبا  يديترس ـ

من  يمرد كجا بود؟ تو برا. رفت خودش و گيهم م يليگفت؟ چه تحو يمرد؟ كدوم مرد؟ اَه خودش و م دم؟يگفت؟ ترس يم يپسرِ چ نيا

 .يجوجه ا

سرم و . خواستم نگاش كنم يبودم كه اصال نم ياون قدر از دستش عصبان. خواد؟ مثل بز زل زده به من يم يچ گهيد نيا. بهم نگاه كرد منتطر

. خواست خفه اش كنم يدلم م. ستادميتو جام ا نيبا كمك ماش. بود دهيپاهام خواب. كرد يتنم درد م يهمه . و به زور بلند شدم نييآوردم پا

 : كرد و گفت اليرفتم سمت و يو آروم م ينگاه به من كه مورچه ا هيو  چيينگاه به سو هي. و پرت كردم طرفش كه تو هوا گرفتش چييسو

 ؟يمگه گشنه ات نبود؟ چرانرفت ـ

 . و ندادم جوابش

 .ديخوام برم خر يم ؟ير يـ حاال كجا م نيشرو

 . دلش به حال زار من سوخت ايجوابش و ندادم كالفه شد  نكهيدونم از ا ينم. و ندادم جوابش

 تو گشنه ات نبود؟ نميـ بب نيشرو

دلم به حال شكم گشنه ام . خوره يم تونيگرام يسوخت، االن به درد عمه  يدلت م ديمردم با يم ياون موقع كه داشتم از گشنگ يعوض ي پسره

 : دو رگه شده بود گفتم تيكه از زور بغض و عصبان ييتو چشماش نگاه كردم و با صدا يخون يبا حرص برگشتم و با چشما. بغض كردم. سوخت

 .... يگذاشتم و با تو هيدل نگران طراوت جون از خودم ما يمن بدبخت برا. شدم ريس ياز گشنگ. ستيگشنه ام ن گهيد ـ

 .شم يخال كميحرفم و زدم تا  هيشدم و بق اليخيب. نكردم دايپ يچياما ه اديگشتم كه بهش ب يمناسب م يكلمه  هي دنبال

بدبخت من در  يو سر معده  شيتالف يكارت كردم كه دار يمگه من چ رم؟يكه بم يبد يبهم گشنگ يخوا يم نجايا يـ حاال كه من و آورد من
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 ؟ياريم

 : گشاد شده از تعجب گفت يبا چشما نيشرو. خفه شدم نيتونستم ادامه بدم، واسه هم ينم گهيد

به استراحت  ازيخوب خسته شدم ن. كردم يم يمن داشتم رانندگ. يديبعد هم كل راه و خواب. يتو خودت به زور اومد. نكردم يمن كه كار ـ

 ؟يريبدم كه بم تيخواستم گشنگ يمن ك. يخودت نرفت ديخر يو پول دادم كه بر چييمن كه سو. داشتم

 .گردن من يبشه بنداز شيزيچ هيبعدا . زنم يتو دست نم نيـ من به ماش من

 : سرد بهم كرد و گفت هينگاه عاقل اندر سف هي. متعجب نبود گهيد

 .خوب نباشه تيدادم كه رانندگ يم نميپس احتمال ا. و بهت دادم نيخوبه خودم ماش ـ

 : گرفته بود لجم

 ....چون.... بشم چون نتيتونستم سوار ماش يبازم من نم يول ـ

 ؟يبگ ليحاال الزمه دل يريبم يا

 ....ـ چون نيشرو

 : نگاهش كردم و آروم گفتم  كالفه

 .ستميبلد ن يچون رانندگ ـ

 : ديمن كرد و پرس ينگاه به سر تا پا هيبا تعجب . بشه نيمحال بود چشماش گشادتر از ا گهيد

 تو مگه چند سالته؟ ـ

 : كردم و گفتم زيو ر چشمام

 و دو، چه طور؟ ستيب ـ

 ؟يستيبلد ن يسنت رانندگ نيبا ا يـ پس چه جور نيشرو

 : تو چشماش زوم شدم و گفتم يبا حالت تدافع. اومد يلجم در م ديپرس يسوال و ازم م نيا يكيهر وقت . شدم يعصب

 .نرم يريادگيو روندن و  نيخودم نگرفتم سمت ماش يبرا نيماش هيبعدم به خودم قول دادم تا . رميبگ ادي يچون الزم نداشتم كه رانندگ ـ

 : كه گفت اليروم و برگردوندم برم تو و يحرص. نگفت يچيقل من شك كرده، اما هنگاه بهم كرد كه مطمئن شدم به ع هي

 .تونم بدم يجواب مامان طراوت و نم. بندازن گردن من يريخوام بم ينم. ديخر مير يسوار شو م ايحاال ب ـ

به  يداد ريكه گ ديآن يريبم يا. كليخوش ه خچالِينچسبِ  ياَه پسره . يچ يعني تيفهمه مسئول يم. شه يم شيحال يزيچ هيپس  اهـــــه

 يحاال نم. گهيگم؟ خوبه د يتازه مگه دارم دروغ م م؟يباشن، مگه ما دخترا دل ندار زيه ديكه پسرا نبا شهيآخه هم هيخوب چ. پسر نيا كليه

 خوبه؟  يگم مثل گوژپشت نتردام يبدم كه، به خودش م قورتشخوام برم 

 . اميب رميژاكت بگ هيم من بر نيبش نيـ تو برو تو ماش نيشرو

خودم و  يرفتم و زور يشم، تند نيوار سوار ماش مونيم ستميپسرِ مجبور ن نيا يجلو نكهيو باز كرد و من خوشحال از ا نيدر ماش موتير با

 . نيچپوندم تو ماش
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از صبح . زمستون بود اما هوا خوب بود نكهيبا ا. كه پاش بود تنش كرد و اومد سوار شد و راه افتاد ياز سر شلوار ديشرت سف ييسو هي نيشرو

دو . گرم و راحت بود يليخ نيشرو نيماش شيياما خدا. هيسرما چ دميفهم يمنم كه عشق سرما، اصال نم. كرد ينم تياذ اديآفتاب بود و سرما ز

اصال . نييخودم و پرت كردم پا ين تندم ستاديا نيو تا ماش ميكرد دايفروشگاه بود پ هيشب شتريسوپر ماركت بزرگ كه ب هي اليبعد و ابونيختا 

 . دميفهم ينم يچيخوب گشنه ام بود، ه. بشه ادهيپ نياز ماش نيصبر نكردم شرو

از . خواست يم ينه كه گشنه ام بود دلم همه چ. برداشتم و از همون دم در شروع كردم به برداشتن جنسا ديچرخ خر هيتو فروشگاه و  رفتم

 . دادم يبا ذوق چرخ و هل م. بودم ديعاشق چرخ خر يبچگ

. برداشتم يخالصه از همه چ.... تيسكويب ر،يش ك،يكره، خامه، ك ر،يپن. مختلف يبا طعم ها يا شهينوشابه، دلستر ش ،يباكس آب معدن هي

 سهيك هيرفتم . داشتمازشون بر يكل. آماده يو كنسروا يناگت و ماه يچشمم خورد به بسته ها. تونست بگه ينم يچياز زور تعجب ه نيشرو

با ابرو بهش اشاره كردم كه اونم با ابرو بهم . كرد يخونسرد داشت نگام م. نگاه كردم نيبرگشتم به شرو. ديكه زورم نرس مبرنج هم وردار

 . به من چه يعنينگاه بهم كرد و شونه اش و انداخت باال كه  هيبرنج اشاره كردم كه  سهيبا چشم و ابرو به ك. هياشاره كرد كه چ

 .شد ظياخمم غل. سانت جا به جا شدنش هياز  غيها، اما در سهيكردم هولش بدم سمت ك يو سع دميلباسش و كش نيكردم و رفتم جلو و آست اخم

 :گفتم

 .خوام يمن برنج م رم؟يبم يمن از گشنگ يخوا يم ـ

 : كرد و گفت داميبه خر ياشاره ا هيپوزخند بهم نگاه كرد و با دست  با

 ؟يريبم يكن يفكر م ديهمه خر نيواقعا با وجود ا ـ

. گنده كرده آكبند گذاشتتش واسه روز مبادا كليفقط ه. به خودش داد يتكون هي ديبزنمش شا. شد ينم يراض يجور نيغد، ا يپسره  نيا نه

 .خدا داند اديم يروز ك نيحاال ا

 :و گفتم نيرو زم دميحرص پام و كوب با

 رو قراره من بخورم؟ نايا يهمه  ؟يخور يتو غذا نم يعني ـ

دست ورش داشت  هيو با  سهيرفت سمت ك اد،ي يمطمئن شد كارد بزنه خونم در نم يمن انداخت و وقت يحرص ي افهينگاه خونسرد به ق هي

رد و پوزخندش خونس ي افهيبا حرص چشمام و بستم كه چشمم به ق. كرد انقدر راحت تكونش داد يانگار داشت پر فوت م. گذاشتش تو چرخ

و هم  ازميمورد ن يبهداشت ليوسا هيمسواك و شامپو و بق. تنقالتم گرفتم يبرم واسه حساب كردن، كل نكهيو قبل از ا مچرخ و هول داد. فتهين

 . گرفتم

افتاد گل از گلش شكفت  نيفروشنده تا چشمش به شرو يدختره . كردم يام و دادم به چرخ و نگاهش م هيمنم تك. رفت كه حساب كنه نيشرو

نگاه به  هيدختره . دختره تا حساب كنه يجلو دميو چ ليدختره رو نداشتم تند تند وسا نيالس زدن ا يمنم كه حوصله . عشوه سالم كرد هيو با 

 : گفت نيكرد و با عشوه رو به شرو ايراكانبوه خو

 ن؟يدار يمهمون. يچقدر خوراك يوا ـ

 : گفتم نيشرو يبه جا. گشنه ام بود. اشتمو ند نيا يها يلوس باز حوصله
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 .خودمونه يهمه اش برا رينخ ـ

 : گفت نيدوباره رو به شرو. بهم زد يپوزخند هيمن انداخت و  يبه سرتا پا زيآم رينگاه تحق هي دخترِ

 د؟يايهمه غذا بر م نياز پس ا ييتنها. ديخوره كه شكمو باش يبهتون نم ـ

 .مونه ياضافه نم دينترس. منم هستم ست،يـ تنها ن من

ده  يباز داره چراغ م نه،يب يهركول م نيو كنار ا يگندگ نيمن به ا. كشه يخجالت نم.... يدختره . نگاه بد به من كرد كه لجم گرفت هي دوباره

لبخند و تو صورتش  هي ي هيكردم كه ساآن احساس  هي. كرد يبه من و دختره نگاه م يخچاليگرفته بود  يالل مون يانگار نميشرو نيا. به پسرِ

 .حتما توهم زدم. دميازش ند يمن، اثر اليخ ايبوده  يواقع نمياما تا دوباره نگاه كردم بب دم،يد

 : گفت نيبه شرو دهيكش يما و دوباره با عشوه و صدا يكرد جلو فيو رد ديچيپ لونيتو نا يكي يكيو  داريخر دخترِ

 كمكتون؟ اميب ديخوا يم د؟يببر ديتون يو م لونيهمه نا نيا ـ

 .ديشما به كارتون برس. ميستيبه زحمت شما ن يراض م،يبر يخودمون م. كنم يمن كمك م يـ نه مرس من

 ؟يارث ننه بزرگت و طلب دار ه؟يچ. ديبار ياز چشماش خون م. كنه يشه لهم م ينگاهم كرد كه گفتم االن پا م نيدخترِ همچ ،يوا يوا

 : فروشنده گفت يكيدخترِ به اون  دمياز در، كه شن رونيب اميمونده رو هم من برداشتم اومدم ب يباق يرو برداشت و چند تا لوناينا شتريب نيشرو

كنه  يكار براش م يخودش و انداخته به پسره و چ يچه جور ستيمعلوم ن نيو بب يدهات يغربت يدختره . هم دارن يملت چه اعتماد به نفس ـ

 .پسر نيحروم شد ا فيح. بهش نگاه كنه كه پسرِ حاضر شده

 نيكنه؟ ا نيشرو زونيخواست خودش و آو يدخترِ م نيا اي نيمن خودم و انداختم به شرو ؟يدهات يگفت غربت يبه من م. در اومد چشمام

گفت برم  يم طونِيش. يتو صورتش نگاه كن يتونست يكرد عمرا م يو پاك م ظشيغل شياگه آرا ييخدا ده؟يد نهياصال خودش و تو آ يريكبيا

سمت  دميدو. خواستم زودتر از شرشون خالص بشم يم. بود نيتو دستم سنگ ليهم گشنه ام بود هم وسا. ستياالن وقتش ن ابزنم لهش كنم؛ ام

 .و سوار شدم نيماش

. سمت آشپزخونه دميدستم گرفتم و دو انتخاب كرده بودم و نيكه تو ماش ييها لونيشدم و دوتا از نا ادهيپ نيبا سرعت نور از ماش. اليو ميديرس

 .كنه يحمال كمي نيگذاشتم واسه شرو لميوسا هيبق

 .گرمم همه جوره يدنيمن كال معتاد نوش. هييچا يمهم تر از همه چ. كردم و پر آب گذاشتمش رو گاز دايو پ يگشتم و كتر كمي

 دميكه د زينشستم پشت م. بسته نون هم در آوردم هي. زيرو م دميو مربا رو در آوردم و چ ريو خامه و عسل و ش ريو پن كيك لوناياز تو نا رفتم

 يحس و م نيتو صورتش بود كه بهم ا يزيچ هيدراومد، فقط  يزد نه صورتش از حالت سرد ينه حرف. تو آشپزخونه اديبا بسته ها داره م نيشرو

راحت شروع كردم به  اليبا خ. اوردميخودم ن يمنم اصال به رو.... بهتر. دونست ينم كه دوست داره االن فحش كشم كنه، اما ظاهرا قابل ادد

 وانيل هي ديكه دم كش ييچا. دم كردم ييچا هيشدم پاشدم  ريكه س يحساب. صدا اومد نشست جلوم و مشغول شد يب نميشرو. خوردن صبحونه

 وانيل هي. محبتم گل كرد. كرد يهم كم گشنه نبود ها، رو نم نيا يانگار. خورد يهنوز داشت غذا م. كردم نينگاه به شرو هي. ختميواسه خودم ر

 . نگاه به من كرد هيو  يينگاه به چا هيمتعجب . و گذاشتم جلوش ختمياونم ر يبرا ييچا

 » ومده؟يبه من ن يخوب ؟يكن ينگام م يجور نيچته ا «
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 . ستيتشكرم بلد ن هيپسره اللِ . رونيو بر گردوندم و از آشپزخونه اومدم ب روم

 .چشم دوختم نهيشوم شيخوردم به آت يكردم و م يو فوت م مييرو مبل نشستم و همون جور كه آروم آروم چا رفتم

شمال، داد و هوار نكردم و مجبورش نكردم كه من و  مياومد دميشدم و فهم داريب نيكردم؟ چرا همون صبح كه تو ماش يكار م يجا چ نيا من

 برگردونه؟ چرا خودم نرفتم؟

خواد  يلندهور اصال به تو گفت م نيبا كدوم پول؟ ا ؟يخودت بر يخواست يم ياوال چه جور. چرا يدون يخودتم م. يد يجو م يدار ديخفه آن «

 ». ياما ته دلت خوشحال بود كه اومد يتعجب كرد. يكه بر يخواست يبعدم نگو چرا نرفته ام، چون نم ؟ياريكه تو پول ب نجايا اديب

 يرو م ايكه با مامان حرف زدم اون قدر دلم گرفته بود كه فقط در نيبعد ا شبيد. دهيلحظه فكر كردم خدا صدام و شن هيواقعا صبح  آره

كه طراوت جون  نيبعدشم مگه نه ا. بود ميخبر يبه خاطر ب تمياون قدر كه تعجب و عصبان. هنگ كردم ايكنار در نجاميا دميصبح كه د. خواستم

درسته  ن؟ياز ماش ينشد ادهيپ شبيحرفش نبود كه تو د نيكه گفت برو و حواست بهش باشه؟ مگه واسه هم نيتو سپرد؟ مگه نه ا بهو  نيشرو

 يبا همه . كرده يهمه به من خوب نيا. رد كنم خواستم خواسته طراوت جون و يتنها باشم، هم نم ابونيخواستم شب اون جا تو اون خ يهم نم

شناسه و  يمطمئنا اون نوه اش و بهتر از من م. و ازم خواسته زيچ هي نيهام و مشكالت و كالسام كنار اومده، فقط هم ياسهو يو ب اميخنگ باز

 .دختر مجرد و تنها فرستاده باهاش هيداره كه  نانيبهش اطم

 يشبه كه متحول نم هي يتو صورت تو نگاه نكرد، بعد ناغافل يبارم درست و حساب هيپسره  نيبابا ا ؟يگرفت ليدوباره خودت و تحو ـــــــديآن

 ....و خبث و ناپاك و ديپل يببره و فكرا يتو پ يرونيو ب يدرون يها ييبايكنه و به ز دايپ نايشه چشم ب

بعدم . به قول خودش با كلفتشون باشه كه ادي يمگه حسم داره؟ حاال داشته باشه نم يكوه قطب. ستين يمدل نيپسرِ ا. جا بسه نيچته؟ تا هم ياو

تازه اشم . دنيشه بس كه ملت ند يكه انجام م رانِيفقط تو ا ايباز يوحش نيا. رهيكه چشم و دلش س دهيانقدر د. پسرِ تو خارج بزرگ شده نيا

 .نهيدختر بب هيكنم پسره اصال تو رو به چشم  ينم فكر

كه  زايچ نيا. نداره كه يچيه افهيو ق كليه ريغ نياما ا. و بفهمه؟ دلشم بخواد من بهش نگاه كنم نيشه كه ا يم شيحال يچ اليكرده، گودز غلط

. يشامديهر پ ،يضيتصادف، مر. ممكنه عوض شه يبا هر باد افهيق. كار يخوام چ يباشه م ديزياخالقش مثل  فيوزارسي اروي. خوره يبدرد نم

 .سر كنه ليف نيكه بخواد با ا يدختر چارهيب. ارزه يقرون نم كياگه اخالق خوب نباشه . شه يم ريپآدم 

 .تو هم يكن يم ييچه فكرا ديآن يريبم اَه

سرم و كه . تو عالم خودم بودم. اومد كنارم رو مبل نشست نيشرو يك دميترق تروق چوبا بودم كه نفهم يفكر، محو شعله ها و صدا تو

سرفه بكن، اون  هيگن  يم ير يهم م ييدستشو. بگه  يزيچ ياوهون ياهن هيكنه  ينم. سكته كردم از ترس. كه كنارم نشسته دميبرگردوندم د

 .كنم من يوقت سكته م هيگه  يآدم نم شيپ ادين اجل معلق ميپسرِ ع نيوقت ا

فور كه گذاشتتش  يام پ هيوصله به  دميكردم د مشيس نگاه به هي. هم تو گوشاش بود يگوش هي. نشسته بود و چشماشم بسته بود نهيبه س دست

 كيآهنگه بلند باشه منم بتونم گوش بدم؟ سرم و بردم نزد نيا يممكنه صدا يعني. خواست يكه چقدر دلم آهنگ م يوا. رو مبل كنارش

. كرده بودم زيبودم بهش و گوشام و ت دهيچسب بايرفتم جلو تقر گهيد كمي. اومد يو بشنوم، اما صدا نم كيموز ينكه صدايا ديگوشش به ام

 .چشمم به جلو بود و تمركز كرده بودم
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 ؟يخوا يم يزيچ -

 يتپشش و حس نم گهيچون د نهيپرت شد تو شوم اديبه احتمال ز. رونيبود ب دهيقلبم از دهنم پر. دور خوردم تو سقف و برگشتم هي. هوا دميپر

هول شدم . بود يلبخند و رو صورتش حس كردم اما صورتش جد هي هيبازم سا. ش كردمبرگشتم نگاه يدستم رو قلبم بود و سكته ا. كردم

 :دلخور و با حرص گفتم. خوام بدزدمش كه ينم يفور دار يام پ هيحاال . و آورده نوبرشپسرِ . ودلخور

 . ندارم ينه كار ـ

 يبا خودم غرغر م. رو تخت ولو شدم. يِو اتاق سمت راسترفتم ت. از جام پاشدم و رفتم باال. حرصم گرفت. پوزخند زد هيلبش كج شد و  باز

 .كردم

وقت  هينكنه . بره  ونيزيتلو نيترسه اصال سمت ا يآدم م. لهيبدون وس. بدون امكانات نجايخبر ورداشته آورده ا ينره خر، من و ب يپسره  «

 .زنم واسه خودم يدور م اطيرم تو ح ياصال م. يعقده ا ديبد ديند. رهيبپره پاچه ام و بگ

كه  يچند قدم. دميد نهياز آ يهاله ا هيكه  رونياز در ب امياومدم ب. شدم يرد م نهيآ ياز جلو ديبا رونياز اتاق برم ب نكهيا يبرا. جام بلند شدم از

 هيو دستم و تك نهيآ يجلو دميمحكم زدم تو صورتم و پر. چشمام گرد شد. نهيروم و برگردوندم سمت آ. رفته بودم جلو رو عقب گرد كردم

 . نهيو رفتم تو آ زيدادم به م

 . و بعد ولش كردم دمشينگاه به لباسم كردم و با دست ژاكتم و گرفتم و با حرص كش هيبرگشتم عقب . كردم تو صورتم زوم

راست اومد  هياالغم كه  يپسره  نيا. رونيجور زدم ب نيتنمه، هم يبس كه هول بودم اصال حواسم نبود چ شبيبود؟ د يا افهيچه ق نيخدا ا يوا

 .تنمه يچ نيبب. جا نيا

 يمشك يخونگ ييسرپا هي. بافتم باز رو سرم بود يشال مشك هيباسنم بود و دكمه هاشم باز،  ريكه تا ز يبافت طوس هيبا  يشلوار و تاپ مشك هي

. بود دهيروح و رنگ پر يپف كرده و ب يصورتم از خستگ. بود داياز جلوش پ ميمشك ديسف يالك زده  يهم پام بود كه جلوش باز بود و انگشتا

از خواب پا شدم  يموهام و باز كرده بودم كه وقت ي رهيموقع خوابم گ. پف كرده بود يكه فرش كرده بودم و كل شبيد. نگو گهيو كه د امموه

 . شالم كه تا وسط سرم عقب رفته بود جمع شده بود ريشده بود و به زور ز شتريفرم پفش ب يرفت ببندمش و موها ادمي

 دهيرو جلوش د افهيق نياز صبح ا يچه جور نيبگو شرو.... يوا. كرد ينگام م يتو سوپر ماركت اون جور يِخدا پس بگو چرا دختر عشوه ا يوا

 . ودكرده ب ييراه بره؟ چقدر آقا افهيو ق ختير نيحاضر شد كنار من با ا ينگفته؟ چه جور يچيو ه

 : گفتم يعصب. اما من كه لباس نداشتم.... اما. خواست يدلم دوش م. شدم يخالص م افهيق نياز شر ا ديبا

 .به حال لباسام بكنه يفكر هي ديمن و آورده خودشم با نيشرو ـ

از  يفورش همون جا رو مبل افتاده بود اما اثر يام پ. نه تو آشپزخونه نه رو مبل. نبود ن،ييرفتم پا.اخم و طلبكار رفتم سمت اتاقش، نبود با

 . كردم اطينگاه تو ح هي. خودش نبود

 هو؟يشد  بيپسرِ كجا غ نيا يوا

سر تو اتاقش  هيدوباره . رفتم باال. گرفتم ياالن دوش م نيهم ديطاقت نداشتم با گهيد. مثل خوره تو جونم افتاده يزيچ هيكردم  يم احساس

. چشمم افتاد به تختش كه چمدونش با در باز روش بود رونيب امياومدم از تو اتاق ب. در زدم اما نبود كه جواب بده ييرفتم سمت دستشو. كردم
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 . دميبه لباساش كش يدست هي. شدم سمتش دهيكش كمي. نگاه كردم هي

 .من حق دارم نه،يشرو ريتقص. شه لخت بمونم ينم. لباس ندارم. االن نيخوام، هم يحمام م من

تاپِ كه . كردم دايپ ديسف يبا خطا يشلوار مشك هيو  ديتاپ سف هي. و گرفتم و تو لباساش گشتم مميتصم. كردم يم حيداشتم خودم و توج انگار

 يم ميكمرش و تنظ زيدوتا بند داره كه سا دمينگاه به كمرش انداختم د هي. افته يشلوارش هم بلند بود هم مطمئن بودم از پام م. گشاد بود يليخ

 .لباسا رو برداشتم و رفتم اتاقم. باز شد شمين. كنه

 

**** 

 

لباسا رو تنم . يزيبود تم يچه حس آرامش بخش. سبك شده بودم. رونيخوشحال و شاد اومدم ب. ديطول نكش شتريب قهيگرفتنم ده دق دوش

 ريپام گ ريز دميترس يون قدر بلند بود كه ما ميكه بگذر شيشلوارشم از گشاد. بلند بود نيكوتاه برام آست نيتاپ آست. توش گم بودم. كردم

 .ول كرده بودم تا خودش فر بشه سيموهامم همون جور خ. بهتر شده بود. خم شدم و پاچه اش و چند دور تا كردم. خورمب نيكنه و زم

مبلِ  نيرو ا شتريبار ب هيحاال . چه صاحبم شده بودم. خودم نشستم يرفتم رو مبل جا. دميو ند نينگاه كردم شرو يهر چ. نييپله ها اومدم پا از

 هنوز؟  ومدهين نيشرو يعني. بود نجايكه هنوز ا نياه ا. فور ينگام افتاد به ام پ. خودم يننشستم ها شد جا

 كرد؟ يداشت گوش م يچ نيتو االن آهنگه؟ صبح شرو نيا

خورمش،  يكنم كه، نم ينم يكار. فهمه ينم نيكوچولو گوش كنم و بذارم سر جاش شرو هياگه . وسوسه شده بودم. مردم يم ياز فضول داشتم

بودم  دهيرس گهيد. فور يكردم دستم خود به خود و كم كم رفت طرف ام پ يهمون جور كه فكر م. داره ييتوش چه آهنگا نميخوام بب يفقط م

 .بهش

 :لب گفتم ريز

 . ذارم سر جاش يزود م ـ

 . داد يم يچه فاز يوا. ديچيپ يتو گوشم م يقيبلند موس يصدا. و گذاشتم تو گوشم و روشنش كردم شيفور و ورداشتم و گوش يپ ام

 .دادم يچشمام و بسته بودم و با آهنگ سرم و تكون م. رفته بودم تو آهنگ يحساب. آهنگ شد دوتا، دوتا شد سه تا هي

. و آب كردم و گذاشتم رو گاز و روشنش كردم يكتر. دادم رفتم تو آشپزخونه يتكون مهمون جور كه با آهنگ سرم و . كردم ييچا هوس

چشمام و بسته بودم و هماهنگ با آهنگ اول سرم و بعد دستم و بعد هم كمر و . ديچيپ يآهنگ تو گوشم م. اديتا جوش ب سادميهمون جا وا

 يتند تند خودم و تكون م. از آهنگش خوشم اومده بود يليخ. شده بودم يجانيه يمنم حساب. داشت يتند تميآهنگش ر. دمدا يباسنم و تكون م

زانوهام و كمرم و سرم  عيحركت سر هيو با  دميدور چرخ هيپام و  يكيپام و گذاشتم پشت اون  هي. حركاتم با كمر و باسن بود شتريالبته ب. دادم

حركت  نيقر با باسن اومدم باال و هماهنگ با ا هيبا  نيدستم و گذاشتم رو زم. بود نييسرم به سمت پا. نييپا ختير هاممو يهمه . و خم كردم

. سرم و به سمت عقب پرت كردم كه موهام از رو صورتم پرت شد پشت سرم و همزمان باهاش چشمامم باز شد. كمرم و سرمم صاف كردم

داده  هيتك نهيدست به س. تو جام خشك شدم نيشرو دنيكه با د نيياسرم و آوردم پ. باز شد شمين. كاتمو حر دنميرقص نيخودم حال كردم با ا

 ده؟يمن و د يها يباز ونهيد يهمه  يعنيكرد؟  يداشت به من نگاه م ياز ك نيا. هول شدم. كرد يبود به اپن و داشت نگام م
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بد خورد رو  يصدا هيدستگاه از دستم افتاد و با  اديو از تو گوشم بردارم كه به خاطر اضطراب ز شيگوش عياومدم سر. فورش افتادم يام پ ادي

 روكه  يفور ياز اضطراب بود زل زدم به ام پ يكه ناش يبا اخم. كشه يپسرِ حتما من و م نيا. ادي يوقت باال نم چيمطمئن بودم كه نفسم ه. نيزم

 يم ديباالخره با. نه ايغضب شده  ريم نميگاش كردم ببن. گذاشته بود نيذره ب ريتمام حركاتم و ز نيشرو. سرم و بلند كردم. افتاده بود نيزم

 نه؟ ايخواد زنده ام بذاره  يم دميفهم

 يگفتن از تو چشما يبودم كه بچه ها م دهيشن. زد يپوزخند هم نم گهيد يحت. دميد ينم شيجز صورت سرد و قطب يچيكردم اما ه يم نگاش

 يزوم شدم تو چشما. كنم يداشتم بدونم كه چقدر عمر م ازين نيمن االن واقعا به ا. هيكنن و احساسشون چ يفكر م يبه چ يبفهم يتون يآدما م

 نيحالت شرو نميبب نكهيا يكنم به جا يحساس نرمال رفتار نم طيكه من معموال تو شرا يياز اونجا. نميكردم كه بهتر بب زيو ر مامچش. نيشرو

 . داد يبود اما چشماش آرامش م يو قطب خيتش صور نكهيبا ا. حواسم رفته بود به فرم چشم و ابروش ه،يچ

گن  يبودم م دهيفقط شن ه،يجمله چ نيا يدونستم معن ياصال نم. چشاش سگ داره ها. چشماش چه درشته. چشاش چه خوش حالته نيا اهــــــه

 . نسبتش دادم نيدونم چرا به شرو ينم. منم خوشم اومده بود. سگ داره اروي يچشما

دستم و  عيسر. بخواد لهم كنه دميترس. شد كيتكون خورد و نزد دميكردم كه د يم ريس نيجور داشتم حول و حوش مدل چشم شرو همون

االن بزن راحتم . و دارم شيمن االن آمادگ. بزن يبزن يخوا يبابا م. كار نكرد چياما ه ساديوا ميقدم هي. صورتم كردم كه نزنه تو صورتم ليحا

 .سراغم اين هوا يكن بعدا ب

بود و فقط نگاه  سادهيوا ميقدم هي نيشرو. و باز كردم يكيچشمم و بعد اون  هيآروم اول . تونم كتك بخورم يبسته نم ينه انگار با چشما دميد

 .نگاه به دستم كرد و خودش و خم كرد طرفم هيشرون . نييدستم آروم اومد پا. كرد يم

 ؟يگرفت ميحاال تصم يپسر اون موقع كه آماده شدم چرا نزد يريبم يا

خواد بهم  يم يعني. لباش تكون خورد. خم شد طرفم و تو چشمام نگاه كرد نيشرو. دستم و دوباره آوردم جلو صورتم اما چشمام و نبستم يتند

 فحش بده؟

 .بده ييـ به منم چا نيشرو

 اشه تو صورتم؟بپ ييخواد چا يخواد؟ م يم يچ. مونده بودم مات

 .تكون بخورم متريليم هينتونستم  يكردم خودم و جمع كنم اما حت يسع. كردم دستش اومد سمت من حس

 : گفت نياومد و بعد شرو ييصدا هي

 ؟يسيجا وا نيهم يخوا يم ـ

من  يمنته. زيپشت م نِيره بشخواست ب يو االنم م رونيب دهيو كش يدستش و دراز كرد و از پشت من صندل نيشرو دميبه خودم اومدم د تازه

برش  نيرفتم سمتش و از رو زم يتند. فور افتادم يام پ ادي. رفت سر جاش نشست نميكنار كه شرو دميخودم و كش. تونست يجلوش بودم نم

 . اپن يرو شداشتم، گذاشتم

 كمي. نيشرو يگذاشتم جلو يكيو رفتم  ختمير ييچا وانيدوتا ل ديكه دم كش ييچا.  سادميهمون جا وا. دم كردم ييو چا يسمت كتر رفتم

 . نگفت، اما نكنه دستگاهش نابود شده باشه يچيپسرِ كه ه نيا. معذب بودم
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 . نيشرو يشكالت برداشتم و باز كردم گذاشتم جلو يبسته  هيو از توش  دايرفتم سمت خر. كوچولو شرمنده بودم هي

تفاوت مشغول باز  يب. كرد كلميبه ه ينگاه كل هي. و بهم دوخت شيبلند كرد و نگاه قطب سرش و. از توش برداشت يكينگاه به شكالتا كرد و  هي

 .كردن شكالتش شد

 .به اسم اجازه وجود داره يزيچ هيفرهنگ ها  يو تو همه  ايدن يـ تو همه  نيشرو

اما  ارميخواستم زبونم و براش در ب يم. رانيرضا شاهم از پشت كوه اومد، اما شد شاه ا. آدم از پشت كوه اومده طرفه هيبا  يگه انگار يم نيهمچ

 .كه سر دستگاهش آوردم زبونم كوتاه شد و سر جاش موند ييبا بال

 .آهنگ گوش كنم كميخواستم  يفقط م. حوصله ام سر رفته بود. ياما هر جا رو گشتم نبود رميخواستم اجازه بگ يـ م من

 .بود كه بهم دوخته شد شينگاه قطب بازم

 ـ و لباسا؟ نيشرو

 ؟ يـ چ من

كه  يزيچ نياول. بگم يدونستم چ ينم. ستادميجلوش ا خيدم باهاش و س يقرم م لكسيتنمه و من ر نيشرو يافتاد كه خوشحال لباسا ادمي تازه

 .آروم و مظلوم يليخ. تو فكرم اومد و گفتم

 ....ـ لباس نداشتم خوب من

 . كوفت كردم شتريو خوردم، ب مييچا نيشرو يبه زور جلو. آخ جون خر شد. نگفت يچيمظلوم من نگاه كرد و ه ي افهيبه ق كمي

 .نفسم بند اومد از نگاهش. تفاوت نگام كرد يدو قدم رفت كه برگشت و ب. رونياز جاش بلند شد و خواست بره ب نيشرو

 .انيـ بهت م نيشرو

 .و كرد بهم و رفت پشتش

كه فعال اون قدر گند باال آوردم كه زبونم كوتاه وگرنه  فيانداخت؟ ح كهيهركول بهم ت نيمنظورش لباسا كه نبود؟ االن ا اد؟يبهم م يچ جان؟

 . دادم ينشونش م

 .گفتم يكلمه م هيبا حرص چند بار با دستم زدم تو سرم و با هر ضربه . دمينفس راحت كش هي

چندمه  يدفعه  نيا. هزار بار گفتم حواست و جمع كن ؟يآدم بش يخوا يم يآخه ك. شعور، نفهم ، خنگ، منگل ياحمق، ب.... يدختره ـ  من

 .احمق ،يداده باش يقدر سوت نيآدم ا هي يجلو تيبه خدا اگه تو زندگ ؟يشد عيپسرِ ضا نيا يجلو

به بار  نيشرو ياون افتضاح و جلو ياز وقت. سر رفته بود يحوصله ام حساب. خسته شده بودم. انداختم، ساعت پنج بود وارينگاه به ساعت رو د هي

. نبرد ره،هر كار كردم خوابم بب. دهيگرفته خواب نميشرو. كنم ينگاه م وارياتاق سبزِ كنار لباسام و همه اش به در و د نيتو ا دميآوردم، اومدم چپ

 نيبا ا. نمونده بود انجام بدم يكار گهيو هم كه خوردم، د مييحمام كه رفتم، صبحونه و چا. نيبودم هم صبح كنار ماش دهيابخو نيهم تو ماش

 بخوابه؟ رهيپسرِ بگ نيمن كالفه باشم ا يكه چ يعني. حرصم گرفت. تونستم برم ينم ييهم جا افهيو ق ختير

 دشيتونستم خوب د يحاال كه خوابه م. ديخواب ياومد رو مبل م يو م ديخواب يدونم چرا تو اتاقش نم ينم. نيرفتم باال سر شرو نييپا اومدم

 . بزنم
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عضله داشت اما فرم بدنش گنده و . كه معلوم بود كار كرده براش يكليچهار شونه با ه. دميرس ياش م نهيبه زور تا س. بلند بود يحساب قدش

 .ده به آدم يحس قدرت م. بره دست بكشه به بازوش اديآدم خوشش م. شده بود يزيبود خوب چ دهيكه كت و شلوار پوش شبيد. نبود غوري

 كاراست؟ اصال جاش هست؟  نياالن وقت ا د؟يآن يشد زيباز ه. دست محكم زدم پس كله ام و خودم و دعوا كردم با

 ينم يفرق چيو ه الستيمن همون گودز يهم باشه برا ياما هر چ. كچل زشت، كه يتونم بگم كوتوله  يكه خوبه نم كلشيقد و ه ؟يكه چ خوب

 .شد كه ينم لياومد، دل يخوشم م كليخوش ه ونياصوال من از تمام آقا. حد نياومد اما فقط در هم ياز قد و قوارش خوشم م شييخدا. كنه

اخم كردم و با حرص . كرد يقلبم تلوپ تلوپ م. م به سقف و برگشتمدور رفتم خورد هي. چشماش بازه نيشرو دميد هويعالم خودم بودم كه  تو

 : گفتم

 ؟يش يم يرو دستت راض فتميسكته كنم ب ؟يبترسون ينجوريآدم و ا هي دينبا يدون يتو نم ـ

 : گفت نهيشد كه بش يم زيخ ميجور كه تو جاش ن همون

 .انيبا حجب و ح نجايا يكردم دخترا يفكر م ؟يزن يم ديد يايمن خوابم م يوقت شهيچرا تو هم. رو به خودتم بگه نايا يكيخوبه  ـ

 يمن كه عكس و برا. كرد يكه ازش عكس گرفتم اشاره م يداشت به اون روز. بود كهيحتما ت گهيد نيا. انداخت يم كهيجون خودم داشت ت به

 كياخم كوچ هي. وارد كنم ينداشت و الزم نبود به خودم ناراحت يطپس به من رب. تو كف بردم ي دهيخودم نگرفتم، واسه چهار تا دخترِ پسر ند

 : گفتمكردم و 

 .بزنم دتيهم د ديبا ،يتام كروز ،ينه كه تحفه ا ـ

 . زدم يلب غر م ريز. خوبش شد خورد تو ذوقش. رفت باال ابروهاش

 ». قطب جنوب يپسره . يستيخان هم ن يعل فيتام كروز كه سهله، س «

 .بلندتر بگو جوابت و بدم ؟يگ يلب م ريز يدار يـ چ نيشرو

چشمم خودم و گرفته دارم با خودم  يبگ يخوا ينداره؟ نم يحرف زدن با خودم كه مشكل هيچ. زدم، زنونه بود يـ داشتم با خودم حرف م من

 زنم؟ يالس م

 .زد و بلند شد يشخندين

 .يريـ كال با خودت درگ نيشرو

 : گفتم عيرفت كه سر يم داشت

 كجا؟ ـ

 :ابروش و داد باال و گفت هيو  برگشت

 ؟يايب يخوا يم ـ

 .من بدبخت و تنها بذاره رونيخواد دودر كنه بره ب ياالن م گفتم

 : گفتم يتند

 ...ديشا ـ
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 .بفهمم يزيچ يكال بلد نبودم از نگاه كس. دميفهم يو نم شينگاه بهم كرد كه معن هي. شد ضيعر شخندشين

 .گهيد ايب ؟يـ پس چرا معطل نيشرو

 .كردم و زل زدم بهش زيچشمام و ر. مشكوك بود ييجورا هي

 نظرت عوض شد؟ ؟يستاديـ پس چرا ا نيشرو

 : گفت افهيبا همون ق. نه يعنيو تكون دادم كه  سرم

 . جا واسه دوتامون هست ستين يبد يجا ا،يپس ب ـ

 : نگفت روش و برگردوند كه بره كه دوباره گفتم يچيه نميشرو. جام تكون نخوردم از

 كجا؟ ـ

 :برگشت و گفت كالفه

 ؟يايب يخوا يم يجد ـ

 دميشدم صبح د زونيكه در آوردم و دنبالش آو يبه خاطر گاو باز شبميانگار نه انگار كه د. شدم يآدم كه نم. آره يعنيو تكون دادم  سرم

 .نجاميا

 : كرد و گفت ياخم هي

 ؟يايم ييدستشو رميدارم م  ـ

بزنم  اميب. من و مسخره كرده. يشه نثار روانت بشه اله يشروع م يصفحه فحش كه همه با ب هي. شعور يب ت،يشخص يادب، ب يانتر، ب ي پسره

 . شه يم تيلهت كنم حال

برگشت و  هويشم كه  يخال كميبرداشتمش و خواستم پرت كنم طرفش كه  عيسر. دميد زيم يگلدون رو هيبه دور و برم نگاه كردم و  يعصبان

 : به من و گلدون نگاه كرد و خشك گفت يبا همون سرد

 .مهيجر يجا يبد ديوگرنه كل حقوق ماهت و با يو خراب كن يزيچ يحق ندار. ها ينزد يدست زد نجايا ليبه وسا ـ

نگاش كردم و  يزور خودم و كنترل كردم و عصبانبودم، به  دهيماهم نقشه كش نيكه قبال واسه حقوق ا يياز اون جا يخورد ول يخونم و م خون

 .نييگلدون و آوردم پا

 از وضع لباسامه نميحوصله ام هم سررفته، ا ،يكرد يهالكم م يكه داشت يجا؟ از گشنگ نيا يـ چرا من و آورد من

. اوردميحالت و مكان داد، اما كم ن رييتغ عيسر يليخ. دميترس كمي. جلوم ديكرد و چهار قدم ورداشت كه صاف رس قياخم عم هيهم  نيشرو

 : سرد و خشك گفت يصدا هياما با  يعصبان نيشرو. تا بهش نگاه كنم رميمجبور بودم سرم و باال بگ

 تميهمباز. در قبالت ندارم يتيمن ازت نخواستم پس مسئول ،ياومد يشد زونيتو خودت آو. كنم يتكرار نم گهيگم د يم يچ نيخوب بب ـ

 يكه بتون يستيتو دوست دخترم ن. بهت لطف كردم يكاف يبهت نگفتم به اندازه  يچيو ه يديكه لباسام و پوش نيهم. كنم كه سرگرمت ستمين

 .من نشو چيقدر پا پ نيفهم شد؟ پس ا ريش. يلم و لباسام و بپوشيسر وسا يراحت بر

 نيد يشد و مناف يكه كشف حجاب م فيو بندازم تو صورتش، اما ح ارميلحظه لباساش و در ب نيخواست هم يدلم م. خواست بزنمش يم دلم
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 ياگه تو خونه . رفت ديبهم رفت و راهش و كش يحساب يچشم غره  هي نميشرو. نگفتم يچياكتفا كردم و ه يلب ريبه فحش دادن ز. بود

 فيصحبت كنه، اما ح يجور نيا ديمه با من نباكردم سرش كه بفه يم غيج غيطراوت جون هم بودم اونقدر ج يخونه  ياگه حت ايخودمون بودم 

 يكردم با خودم مشاعره  يساكت رو مبل نشستم و سع. رونينداشتم كه بخوام برم ب اهميپول س هي. لندهور نيبودم و وابسته به ا ريگ نجايكه ا

 .رهبكنم كه حوصله ام سر ن ياسم

 . ساديوا خياومد جلوم س. نگاه كردم شيروم و برگردوندم و به آت. نگرفتم لشيتحو. نييحاضر و آماده اومد پا نيبعد شرو ي قهيدق ده

 ساده؟يوا نجايجا قحطه اومده ا كهيمرت

 .ديچيصداش تو گوشم پ. و تكون نخورده ستادهيهنوز جلوم ا نيبار به پنجره نگاه كردم، اما حواسم بود كه شرو نيروم و برگردوندم و ا دوباره

 .رونيرم ب يـ من دارم م نيشرو

بذار بهم بگه . بود ستادهيهم هنوز جلوم ا نيشرو. اوردميخودم ن يبودم اما به رو دهيكه ذوق مرگول نيبا ا. به خودش داد يتكون هيباالخره  وليا

ن يشرو دميدفعه د هي. و من زل زده به پنجره ستادهيا نيشرو. ميهمون جور بود قهيدق كي هي. اصرار كنه دلم خنك بشه كميبذار . ميبر ايب

 .اليروش و برگردوند و از جلوم رد شد رفت سمت و

 . نكنه من و تنها بذاره بره. تيترب ينكرد ب ميتعارف خشك و خال هي اورديخودش ن يپسرِ به رو نيبب اهـــــــه

ون قدر تند اومده بودم كه خودمم ا. و سوار شدم نيزود خودم و رسوندم به ماش. بود نشيماش كينزد نيشرو. رونيب دمييدو دميجام پر از

منم پررو پررو . كرد يباال رفته بهم نگاه م يو باز كرده بود و با ابرو نيدر ماش نيشرو. بودم نيتو ماش نيزودتر از شرو يچه جور دمينفهم

 : گفتم لكسيو ر ردمنگاش ك

 .شه ها يپات علف سبز م ريز ؟يسوار بش يخوا ينم ـ

 .فتاديچشم غره بهم رفت و سوار شد اما راه ن هيبرگشت سرجاش و  ابروهاش

 : ابرو باال انداختم و گفتم. كنه يداره بهم نگاه م دميد برگشتم

 .گهيد فتيخوب راه ب ؟يخوا يم هيكرا ه؟يچ ـ

 : من ابروش و انداخت باال و گفت مثل

 ؟يايب يخوا يم يجور نيا ـ

با دستم كوبوندم به صورتم و . منظورش و دميآن فهم هي.  انداخت و بهم اشاره كردابرو باال دمينگاه بهش كردم كه د هي. گه يم يچ دمينفهم

 : گفتم

 .خاك بر سرم يوا ـ

 . شم ادهيدر گرفتم كه پ ي رهيدستم و به دستگ. تنمه نيگشاد و بلند شرو يافتاد كه لباسا ادمي تازه

 ». پسرِ بره نيشم ا ادهينكنه من پ «

 .كرد يداشت نگام م. نگاه كردم نيدر بود با سوظن برگشتم و به شرو ي رهيجور كه دستم به دستگ همون

 ؟ير ينم ييرم لباسم و عوض كنم تو كه جا يـ من م من
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 .ابروش باال رفت هي

 گه؟يد ميبا هم بر يكن يصبر م يعنيـ  گفتم

برسم  اليتا به در و. شدم اما هنوز مطمئن نبودم ادهيپ. شم ادهيبا دست اشاره كرد كه پ. رو صورتش دميلبخند محو د هيقسم بخورم كه  حاضرم

 : نگاه كردم و سه چهار بارم گفتم نيتو ماش نيده بار برگشتم به شرو

 .ها ينر ييجا امياالن م ـ

 : گفتم  يدلم هم م تو

 ». نيبا چوب مغزت و بپاشم رو زم ياومد يدم در كه وقت ستميا يبا چوب م يبر يياگه جا «

گشاد و  يبهتر از اون لباسا يول هيبود كه تو خونه ا عيضا ناميا. دميخودم و پوش يها يرفتم و لباسم و عوض كردم و همون لباس تو خونه ا يتند

 .نرفته يآخ. دمينفس راحت كش هيافتاد  نيتا چشمم به ماش. اطيبا سرعت نور خودم و رسوندم تو ح. بود يبلند قرض

 نيانگار نه انگار كه هم. ذوق زده بودم رونيب مير يم ميكه دار نيمنم مثل منگال از ا. راه افتاد يحرف چيبدون ه نميشرو. به زور سوار شدم رفتم

 .پسرِ حرص خوردم نياز دست ا يكل شيپ قهيده دق

مثل  نميخوردم، اما ا يم خوديشدم حرص ب يناراحت نم يعنيكوچولو،  هيشدم البته  يزود ناراحت م ديشا. نبودم يا نهيك. بودم ياليخيآدم ب كال

 . انقده حرص خوردم يرفت كه اصال واسه چ يم ادميبعدش . ديكش يطول نم شتريب قهيكردنم دو دق هيگر

 يجلوش سوت ديخوش نشون بدم و نبا يپسرِ رو نيبه ا ديبود كه نبا ادميفقط . رفت يم ادميخوردم اما زود  يحرص م يليخ نيدست شرو از

 .رميحالش و بگ يحساب يوقت هيبود كه  ادممي. بدم

باهام لجم  يجور نيا. خودش بفهمه حرصش بدم نكهيبدون ا يركيز ريز ييجورا هي دميذاشتم حرصام جمع بشه به حد انفجار كه رس يم ديبا

 .كنه تمياذ شتريكرد ب ينم

 

**** 

 

از نگاه  شهيهم. شدم ادهيپ نيذوق زده از ماش. زيو خالصه همه چ يدست عيو صنا كينگه داشت كه پر بود از مغازه و بوت ابونيخ هيربع بعد تو  هي

تك تكشون  نيتريبا شوق سمت مغازه ها رفتم و پشت و. داد يم هيبهم روح. بخرم يزياگه قرار نبود چ يبردم، حت يكردن به مغازه ها لذت م

 هيبه سالمت عقلم شك كه داشت، االن مطمئن شد  نيكردم كه فكر كنم شرو يو نگاه م نيتريصورتم و چسبونده بودم به و نيهمچ. ستادميا

 .دارم يمشكل اساس

پشت . مغازه ها رو نگاه كردم يكي يكيپاساژ بزرگ و از همون دم در  هيرفتم تو . اومد يهم آروم آروم دنبالم م نيرفتم و شرو يجلو م من

تو اون . چشمم به خودم افتاد نيتريو ي شهيتو ش. كردم ينگاه م يخوشگل مشك يليخ يپالتو هيبودم و به  ستادهيا يمانتو فروش هي نيتريو

. كنه يتفاوت به اطرافش نگاه م يو ب ستادهيكه كنارم ا دميو د نيشرو. ناجور بودم يوصله  هيبا اون لباسا واقعا  يو باكالس ياون گندگ هپاساژ ب

 يم يركيز ريكردن و ز ياشاره م نيكردن و به من و شرو يبودن و با هم پچ پچ م ستادهياون طرف تر ا كميچشمم افتاد به چند تا دختر كه 

نگاه كردن و بهش لبخند  نيكه به شرو دميد. دخترا از كنارمون رد شدن نيدو تا از ا. آوردن يو در م نيشرو يرسما داشتن چشما. دنيخند
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 .تفاوت و خشك بهشون كرد و دوباره به اطراف چشم گردوند يه بنگا مين هيفقط  نميشرو. از كنارش رد شدن يناز هيزدن و با 

اگه . نگاه كنن ريدادم اما دوستم نداشتم كه بهم با تحق ينم تيوقت به حرف مردم اهم چيه. تر نشون بدم نييپا نياومد از شرو ينم خوشم

 پيبد نبود اما در برابر لباس ها و ت نكهيمن با ا يتو خونه  يكردن اما لباسا ينگام نم ينجوريجلف ا يدخترا نيا ديكنارم نبود شا نيشرو

 .كردن ياومد و بدتر نگاه م يدخترا در م نيبود لج ا ستادهيبا اون دك و پز كنار من ا نيبد بود و چون شرو يليخ نيشرو شدخترك

شدم باهاش  چيخودم سه پ اورديبه زور كه ن ييخدا. جا نيپسرِ من و به زور آورد ا نياصال ا. جا نياومدم ا يختير نيبود كه من ا نيشرو ريتقص

 .خواد بره ينگفت كجا م نميبرم، اما ا

 : دستم و دراز كردم جلوش و گفتم. نيدخترا رفت تو هم، روم و برگردوندم سمت شرو نيا دنيبا د اخمام

 .پول بده ـ

دستم و كه بردم جلو چشمش زوم . من برگشتم سمتش به من نگاه كرد ديد يكرد، وقت يرو نگاه م وارايكه تا اون موقع داشت در و د نيشرو

 :ابروهاش و برد باال و گفت. بود كه تعجب كرده دايگفتم پول بده به وضوح پ يوقت. شد رو دستم

 پول؟ ـ

 .آره يعنيو تكون دادم كه  سرم

 .متعجبش دوباره سرد شد يصدا. تم نگاه كردنگاهش و از دستم گرفت و به صور. هنوز باال بود شيكياما  ن،يياومد پا ابروهاش

 ؟يخوا يم يچ يـ برا نيشرو

 .خوام لباس بخرم يـ م من

 : كه دوباره تعجب توش بود گفت ييبا صدا نيشرو

 خوب به من چه؟ ـ

 نيتو ا نيلباسام نگاه كن بب به. گدا هيكه بدم به  يصد تومن هي يندارم، حت فميك هي يمن حت. و من االن پول ندارم يتو پول دار نكهيا يـ برا من

 شتريگرمه؟ خداروشكر كه امروز آفتاب بود و شمالم در كل دو تا فصل ب يليخ يكن يفكر م. ژاكت هيبا  شرتيت هيتنمه؟  يزمستون و سرما چ

شدم، اون وقت  يسرما منجمد م نيلباسا تو ا نيبا ا ديوگرنه من با. شه تابستون يشه ، م يشه زمستون، تا آفتاب م يشه، م يم يتا ابر. نداره

شه  يبعدشم تو خودت روت م. كرده خيانگشتام  يهمه . ساده ييسرپا هيبه كفشام نگاه كن، .... ؟يبد يخواست يم يجواب طراوت جون و چ

 .كنن ينگاهمون م يهمه چه جور نيبب ؟يايلباسا راه ب نيكنار من با ا

در آورد و گذاشت كف دستم كه هنوز دراز  يكارت اعتبار هي بشيت رو به من و از تو جنگاه به دور و برش كرد و خونسرد برگش هي نيشرو

 .سرم و بلند كردم و به چشماش نگاه كردم. بود اما كارت و ول نكرد

هم  گرانيحرف د. ستنيشناسمشون و اصال برام مهم ن ينم يمشت آدم كه حت هيدم اما نه به خاطر حرف و نگاه  يكارت و بهت م نيـ ا نيشرو

 يكه م نيدوم هم به خاطر ا ؛ياريب ليدل زير هيترسم تا فردا  يم ،يحرف نزن گهيو د يدم بهت كه اوال ساكت بش يو م نيا. برام نداره يتياهم

 . فتهيبرات ب ياگه اتفاق اامي يدونم هوا سرده؛ سوم به خاطر مامان طراوت كه از پسش برنم

 نهيكه داره ا يپسرِ حداقل خوب نيا. ستيهم ناجور ن نينه انگار همچ. كنه تيليمخش و ت يكس ادي يپس خوشش نم. شد يداشت شل م شمين
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 .مثل خودمه. كنه يكه به حرف مردم توجه نم

 . نباشه دنبالم اومد كاريكه ب نيا يبرا نميشرو. ياز دستش و رفتم تو مانتو فروش دميتشكر كردم و كارت و كش هي يلب ريز

دوست داشتم  يبه خودم خجالت دادم و هر چ يخان بود كل نيچون پول شرو. رونيب مياز پاساژ اومد ديخر يبسته  يساعت بعد با كل مين

بوت تا زانو بگذرم و  هي ديخر يو از وسوسه  رميخودم و بگ يتونستم جلو يحت ره،يت يشلوار ل هيشال همرنگش،  هي ،يمشك يپالتو هي. دميخر

 يرفتن به دانشگاه و برگشتن خونه  حميتفر يتونستم بپوشم؟ من كه همه  يآخه بوت بلند و كجا م. اكتفا كنم يكوتاه مچ بوت هي ديبه خر

بعدا دانشگاه بپوشمش  ديكه با نيبا توجه به ا دميرو كه خر يزيهر چ. مانتال بشم يرفتم كه بخوام سانت ينم ييجا گهيد. خانم احتشام بود

. بود سكته كنم كينزد. ستين نيشرو دميبرگشتم د يو وقت يفروش ريلباس ز يمغازه  هيردم و رفتم تو استفاده ك نمياز غفلت شرو. دميخر

 .من كه آدرس و بلد نبودم ؟يچ الياگه بدون من برگشته باشه و

 يهم حت نيو شرو ديخر يدستام پر بود از بسته ها. خوشحال و شاد رفتم سمتش. واريداده به د هيو تك ستادهيكه اون جا ا دميدم پاساژ و د رفتم

محكم خورد بهم و حس كردم كه سمت راست بدنم كال  يزيچ هيدفعه  هيبودم كه  دهيرس نيشرو كينزد. تعارف نكرده بود كه كمكم كنه هي

به زور خودم و كنترل كردم كه . نياز دستم ول شد و افتاد زم ديخر يو محكم بود ضربش كه تمام ساكا يدفعه ا هياون قدر . كنده شد از بدنم

 .نشم نينقش زم

 يبال نيا نميسرم و بلند كردم بب يعصبان. اخمام رفت تو هم. ولو شده بود نيهمه اش رو زم. نگاه كردم نيرو زم لميگرد به وسا يچشما با

سر جوون كه كنارم به سمت مخالف جهت پ هيچشمم افتاد به . گشتم يبا چشم دنبال مقصر م. بود بر من نازل شد يلباس برانداز چ يآسمان

 : كنم بهم نگاه كرد و طلبكار گفت يدارم نگاهش م ديكه د يوقت. كنه ينگاه م لميستاده و داره با پوزخند به من و وسايحركت من ا

 .جلوت و نگاه كن ؟يمگه كور ـ

قدم رفتم سمت  هي. صورتم داغ كرده بود، دستام مشت شده بود. رونيب ادياز تو گوش هام دود م تيكردم از عصبان ياحساس م يگ يو م من

 : پسرِ و گفتم

 ؟يزد يچه زر ـ

 : اش و آورد جلو و گفت نهياخم كرد و اومد سمتم و س نيهمچ ،يبگم زر زد نكهيكرد بخوام جوابش و بدم چه برسه به ا يكه فكر نم پسرِ

 ؟يزر زد يگ يم يبه ك ـ

 نهيتو س دميبا كف دست كوب يعصبان. شكلش فكر كنم يو اون حركت غول شيبودم كه بخوام به قلدر باز نيتر از ا يعصبان. اوردميبه ابرو ن خم

 :اش و گفتم

 .يابونيغول ب يبا تو ـ

 : و گفت ديكش يداد هيبه خودش اومد و  عيقدم عقب رفت، اما سر هيكه شكه شده بود، با ضربه ام  پسرِ

 جوجه؟ يابونيغول ب يگ يبه من م ـ

 .گه جوجه يخانم م هيبه  ابونيتو خ ؟ينيب يملت و م تيترب توروخدا

جا نبود  يبزرگ نيبه ا ابونيخ نيتو ا يعني ؟ينيبب لهيهمه وس نيمن و با ا يچشم ندار كلتيبا اون ه كهيمرت. ـ ببند دهنت و به من نگو جوجه من
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 به من؟ يديكوب يم ديبا يرد ش

 .بهم دهيبود از رو قصد كوب دايكامال پ. از آدم بود ينكبت بهم تنه زد دو طرفم خال نيواقعا اون موقع كه ا. شم شدلبخند زشت زد كه چند هي پسرِ

 شده؟ ازت كم شد؟ يـ حاال مگه چ پسر

 ينبود كه كل نيحواسم به ا. كنم يپسرِ خال نيخواستم سر ا يبودم كه فقط م ياون قدر عصبان. نبود يچيهوش و حواسم به ه گهيد يگ يو م من

رفتم . ديرس ينبود كه زورم بهش نم نيبود، به ا فيمن و حر ينبود كه نره غوله چهار تا نيكنن، به ا يآدم دورمون جمع شدن و دارن نگامون م

به  يوقت بكنه، اما ياول پسرِ چون شكه شده بود نتونست كار يچند تا ضربه . بود چند تا ضربه بهش زدم يو با مشت و لگد و هر جور وشجل

اومد سمتم كه چند تا  يپسرِ داشت م. نيبود من تلو تلو خوردم و افتادم زم اديحركت دست هولم داد عقب كه اونقدر زورش ز هيخودش اومد با 

 .بزنه ناكارم كنه دنيترس يم. اديجلو ب نياز ا شتريپسره رو گرفتن و نذاشتن ب يكه دورمون بودن جلو اومدن و دستا يونياز آقا

هام و در آوردم و از جام بلند شدم و رفتم  ييسرپا. نبود يضربه ها كار. نداشت دهيخواستم لهش كنم اما با دست فا يم. در اومده بود لجم

بود كه گرفته  ييخدا. تنه هلم داد عقب هيسفت بود زدم بهش كه دردش گرفت و با  يكه حساب مييمحكم با سرپا يچند تا ضربه . پسرِ يجلو

و انداختم  مييسرپا. رهيبزنمش كه دردش بگ ييجورا هيبود كه  نيحواسم به ا يمنم كه بدتر همه . كرد يكارم م يمعلوم نبود چ هگرنبودنش و

خانم ها  ي وهيبا ش ديبود واسه خودش، با يويد. ديرس يشد با مشت و لگد زورم بهش نم ينم يجور نيا. و دوباره جلو رفتم دمشيو پوش نيزم

ملتم دستش . داد يبه بهم م يور يهم فحش و در يكرد و كل يبهم نگاه م ديچك يكه ازش خون م ييداشت با چشما. جلوش فتمر. دميجنگ يم

 يكه بهم م دميشن يچند نفر و م يفقط صدا. رنينبودن كه بخوان من و بگ ايزدن، خانم ها هم جلو ب يكه به من دست نم ونيآقا. به من نرسه

 : گفتن

 .عبرت گرفت ايكوتاه ب. ولش كن ـ

. ستين خوديگم غوله ب يم. قدش ازم بلندتر بود. رفتم جلوش. غلطا نكنه نياز ا گهيشد كه د يادب م ديپسره عبرت گرفته باشه، با نيعمرا ا اما

 دميبرسه پردستم به موهاش  نكهيا يجلوش و برا ستادميرفتم صاف ا. بلند بود و با اتو صاف كرده بودش كميموهاش . نگاهم افتاد به موهاش

 : گفت يدر اومده بود و مدام م غشيج. دميو باالخره دستم گرفت به موهاش و كش االب

 ». ولم كن يوحش «

 .صحنه بودن نيهمه مات ا. دميباال و موهاش و كش دميدوباره پر. به سرش داد كه موهاش از دستم در رفت يحركت هي

 نيداشتم از ا ينيهمچ. كشه يغوله رو م يپره باال و موها يجلوش كه مدام م زهيم زهيدختر ر هيكه توسط چند مرد مهار شده و  يابونيغول ب هي

 .شدم يكشه دور م يكه داره برام خط و نشون م يشد و من دارم از غول عصبان دهيبردم كه حس كردم دستم كش يو داد غوله لذت م غيج

 يدستش دست من و م هيبا . نِيشرو دميشه كه د يغول م هيكردن  تينع از تربكشه و ما يم يجور نيداره من و ا يك نميبرگشتم بب يعصبان

در جلو رو باز كرد و من و نشوند تو  نيشرو. ميديرس نيبه ماش. و گرفته بود دامياش كل خر گهيبرد و با دست د يم نيو من و سمت ماش ديكش

 .بودم دنيهنوز در حال خط و نشون كش يمنم عصبان. و روشن كرد نيرفت سوار شد و ماش خودشمو  نيماش

خوب شد ادبش  ؟يگه كور يپررو م سادهيوا. بكنه يعذرخواه هيكه  ارهي يخودش نم يزنه و به رو يكشه تنه م يخجالت نم ويد يـ پسره  من

 .نهيب يمونه كه با زن جماعت درست رفتار كنه وگرنه بد م يم ادشيتا عمر داره  گهيد. كردم
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 نيگرفت با ا يحرصم م شتريپسرِ ب نياز ا. كنه يخونسرد داره به غرغرام گوش م يليروند خ يهمون جور كه داشت م نيشرو دميد برگشتم

اما پس موقع . شد يجور نيرفتم سمتش كه ا يداشتم م. واريد يبود گوشه  ستادهيكه ا دمشيكجا بود؟ د نياصال موقع دعوا ا. شيصورت قطب

 : دميپر س يبرگشتم سمتش و عصبان. تر شد قياخمام عم ود؟كجا ب نيدعوا ا

 موقع دعوا؟ يتو كجا بود ـ

 : جواب داد خشك

 .كردم يداشتم نگاه م ـ

پسرِ بهم تنه زده،  ديكنم، د يدارم دعوا م ديد ومد؟يكرد؟ پس چرا جلو ن يداشت نگاه م. به موهام، الل شدم ديگرد شد، ابروهام چسب چشمام

 ومد؟يا جلو نكنه، پس چر يم يداره قلدر ديد

 .بلند گفته شد ارياخت يآخرم ب ي جمله

 ؟يومديـ پس چرا جلو ن من

 .نداشت يـ چون لزوم نيشرو

گرفت؟  يجلو اون پسره رو م ديجلو؟ نبا ادياصال الزم نبود ب يعنينداشت؟  يگفت؟ لزوم يچ نيا. احساس كردم مغزم از كار افتاد. كردم هنگ

جلو؟ دفاع كردن  ادياصال الزم نبود ب يعنينداشت؟  ياون پسره از تنم كنده شد، بعد لزوم ينصف تنم با ضربه  ن،يمن دو بار پرت شدم رو زم

 شد؟ يهم نم يرتيغ ال،يخيب

 كرد و اون فحش ها رو داد مهم نبود؟ نيهمه آدم بهم توه نيا يكه جلو نيكتك خوردن من اصال مهم نبود؟ ا يعنيـ  من

 .ميبا هم ندار يه؟ ما كه نسبتمهم باش ديـ چرا با نيشرو

 : داد زدم يعصبان

نكبت من  يبه خاطر تو. ميكن يم يخونه زندگ هيكمِ كم تو . ميشناس يرو م گهيكشتم، اما همد يوگرنه خودم و م ميندار يخدارو شكر كه نسبت ـ

 .يندار رتميجو غ هيتو . جام نياالن ا

 ديو كش نيحركت ماش هيرفت تو هم و با  نيشرو يكم كم اخما. دميكش يبلند داد م يبا صدا. رو صدام و حرفام نداشتم يبودم و كنترل يعصبان

انگشت اشاره اش و گرفت سمتم و تكون داد و شمرده . تو چشمام نگاه كرد يعصبان. كامل برگشت سمت من. و پارك كرد ابونيخ يگوشه 

 : گفت يخي نيمچنو ه يآروم اما عصبان يشمرده با صدا

مادر بزرگم  يتو، تو خونه . يا يينه آشنا ميبا هم دار يمن و تو نه نسبت. كنم يمدام جمله هام و تكرار م ادي يخوشم نم. گم دختر يم يچ نيبب ـ

در  يتيمسئول چيمن ه. متيگاردت نه محافظت و نه َق يمن نه مسئولتم، نه باد. منه زونيپرستار ساده كه االن، فعال آو هي. نيهم ،يكن يكار م

به خاطر تو خودم و بندازم جلو  ديچرا من با. يكار و داشته باش نيانتظار ا ديكنم تو هم نبا يتو دخالت نم يمن تو كارها ؟يديفهم. قبال تو ندارم

 ينم يرتيغ يهر كس يود؟ من براب يكه اتفاق يزيچ هي. هم نشد تيزيتنه زدن مسخره كه چ هيبشم؟ اونم به خاطر  يرتيغ ديو دعوا كنم؟ چرا با

 .يكه برام مهم باش يستين يتو كس.... و تو . كنم يكار و م نيكه برام مهمن ا ييكسا يفقط برا. ندازم وسط يشم و خودم و نم

غولِ  يو جلو اديانتظار نداشتم كه ب گهيد يبكنه، حت يانتظار نداشتم كه براش مهم باشم، انتظار نداشتم كه برام كار. گلوم و گرفته بود يبد بغض
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من مطمئن بودم كه . يعمد ريغ يتنه  هيبود كه بگه  يانصاف يب نيا. نشد ميزيمسخره كه چ يتنه  هي يبود كه بگه برا يانصاف يب نياما ا سه،يوا

 يسمت راست بدنم به شدت درد مچون . شده ميزيمطمئن بودم كه چ نيگفت، و همچن يو م زيبازش همه چ شين. پسرِ از قصد بهم تنه زده

 .كرد

 : و آروم گفتم نيبغض روم و كردم سمت در ماش با

 .از عمد زد بهم ـ

 يخندونشون نگاه م يبه لب ها. دنبال كارش بود يرفتن و هر كس يكه تند تند راه م ييبه آدما . كردم يو نگاه م رونيب نيماش ي شهيش از

چشمم . اميرهگذرا بغضم و فرو بدم و از اون حالت در ب يكردم با تمركز رو شاد يسع. بردن يلذت م شونيكردم كه خوشحال بودن و از زندگ

خوش به . دنيخند يدوستاشم دور و برش بودن و همه داشتن م. بود كه از زور خنده خم شده بود و دستاش و گذاشته بود رو زانوش پسرِ هيبه 

 نيا زونيمجبور نبودم آو. گذشت ياگه اونا بودن چقدر بهم خوش م. اومدم يحالت در م نيابودن تا از  نجايمنم ا يكاش دوستا يحالش؛ ا

 . باشم ياز خود راض يپسره 

پسرِ . كردم يمنم همون جور بهش نگاه م. كمرش رو به صاف شدن بود. شد يخندون بود كه كم كم خنده اش كم م يچشمم به همون پسره 

چشمم كه . كرد يرو نگاه م گهيد يجا هيصورتش سمت من بود اما . دفعه برگشت سمت من هيو  ديدست به پشت دوستش كش هيصاف شد و 

 هي. پشتم و چسبوندم به در. تر از پنجره بود نييسرم پا. نييتو جام شل شدم و رفتم پا هوي. سكته رو زدم. رفتمبرق گ هويبه صورتش افتاد 

مات به من  نيشرو. نييپا دميتونستم خودم و كش يكه م ييپام و چسبوندم به داشبورد و تا جا هي ن،يشرو يدستم به صندل هيدستم به در بود و 

 : و با تعجب گفت اوريطاقت ن مآخر. كرد يو حركاتم نگاه م

 ؟يكن يكار م يچ يدار ـ

 : استرس و ترس گفتم با

 .فتيراه ب ـ

 : ابروش و باال انداخت و گفت هي نيشرو

 چرا؟ ـ

 .هست ييخبرا هيشاخكاش تكون خورده كه . كنه يگل م شيم چه بد موقع فضولپسره ه نيخدا ا يا

 : گفتم كالفه

 ال؟يو يبر يخوا يمگه نم. تو حاال حركت كن ـ

 : بهم كرد و گفت ينگاه قطب هيكه از حالت بهت در اومده بود صاف نشست و  نيشرو

 .سميجا وا نيخوام هم ياالن م ـ

 .شدم يافتاد، فنا م يراه نم نيتو باد بود اگه ا ميزندگ ه؟ياما چاره چ. التماس كنم نياومد به ا يكه چقدر من بدم م يوا

 .كرد يآورد ول نم يرو در نم هيقض يتا ته و تو نينه ا. بهش نگاه كردم مستاصل

 .گم يبهت م فتيكنم راه ب يـ خواهش م من
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 : نگام كرد و گفت مشكوك

 .االن بگو ـ

 : بودم گفتم  يتم و همون جور كه چارچنگولتر گرف نييو پا سرم

 .شم يساقط م ياز زندگ نهيجاست، اگه من و بب نيا مييپسر دا ـ

 :مشكوك نگام كرد و گفت نيشرو

 چرا؟ ـ

شه و بابام  يبه راه م عهيبعدم كه بازار شا. پسر هيجام نه دانشگاه، اونم با  نيشن كه من ا يكل شهر هم خبردار م هيثان يـ چون در عرض س من

 بچسبم؟ نجايجور مثل قورباغه به ا نيهم ديمن با اي يفتيراه ب يشه لطف كن يحاال م. كنه يم ريس يمن و از زندگ كيش يليخ

 ـ كدومه؟ نيشرو

 .دست آروم اشاره كردم با

 سبزِ؟ شرتيـ ت نيشرو

 .ديـ نه سف من

 يپسره . انگل نجاتم بده نيخدا من و بكشه و از شر ا. و راه انداخت نيآروم ماش يلينگاه كرد و بعد خ مييو پسر دا رونيبه ب كمي نيشرو

 .فضول

 نيتو ا نيا. كارش بكنه كه همه جا ولوئه هي موييپسر دا نيخدا ا. كمرم درد گرفته بود. و صاف نشستم رونياومدم ب ميكه از اونجا دور شد كمي

 .يتيها؟ معلومه اومده صفا س هيكنه؟ چه سوال يكار م يشهر چ

تا  ستيمعلوم كه ن. افتاد دوتا لباس تو خونه نگرفتم واسه خودم ادمينگه داشت، تازه  اليساختمون و يكه جلو نيماش. اليو ميديربع بعد رس هي

 .فعال نميبمونه، منم كه وبال ا نجايپسرِ بخواد ا نيا يك

 : گفتم نيبه شرو برگشتم

 .رفت ادميآخرش لباس تو خونه  ـ

 : نگاه بهم كرد و گفت هي نيشرو

 .ندارم ديخر يحوصله  گهيبده من د تيلباس من رضا دنيفعال به پوش ـ

 .كردم يغرغرم م يلب ريز. شدم ادهيكردم و پ يپوف هي

 .قطب جنوب نيدونم و ا يگه لباس من و بپوش، بعد سرم منت بخواد بذاره من م يخودش م نيـ بب من

و  ياز خستگ يك دميخودم گرفته بودم و نفهم يكه برا يمن خسته و كوفته رفتم و خودم و پرت كردم رو تخت اتاق. بود ميده و ن ساعت

 .اضطراب خوابم برد

و  زيبه اتاق سبز، به م. به دور و برم نگاه كردم جيگ. اومد كجام ينم ادميلحظه  هيچشمام و كه باز كردم . شدم دارياز خواب ب ايدر يبا صدا صبح

 .جا كجاست نياومد كه كجام و ا ادميكم كم . كنار تخت ديخر يبه كمدا، به بسته ها نه،يآ
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 .دادم كه استخونام صدا كرد يكش و قوس هيهمون تخت بدنم و  رو

 دارميب ياگه كس دميخواب يم 10و  9روز روزش تا . بودم دهيچقدر كم خواب. بود ازدهيساعت . نييشدم رفتم صورتم و شستم و اومدم پا بلند

 11:30ساعت . خوردم ييدرست كردم و چا ييرفتم چا دم؟ينخواب شتريچند روز داشتم چرا ب نيكه به خاطر ا يهمه خستگ نياالن با ا. كرد ينم

و توش  گيتو د ختميمرغ در آوردم و ر هي خچاليرفتم از تو . خواستم يبرنج م. خواست يدلم ناهار م. خواستم صبحونه بخورم ينم. دشده بو

 .برنج شستم و گذاشتمش رو گاز كمي. ختميآب ر

 يدرست م هياما معموال برنج و مهسا و الناز و بق م،يكرد يخودمون غذا درست م ديبرنج درست كنم؟ درسته كه تو خوابگاه با يچه جور حاال

 .شد يكردم خراب م يهم كه برنج درست م يوقت هي. تخم مرغ ايپختم  يمرغ م ايكردن من 

 .زميباشه توش نمك و روغن بر ادميفقط . شد يرفت خودش درست م يكرد م يو پر آب م گيكرد؟ د يكار م يچ مهسا

بعد اومدم تو برنج روغن و  ي قهيدق ستيب هي. كردن كاناال شدم نيينشستم و مشغول باال پا ونيزيتلو يقابلمه رو روشن كردم و رفتم جلو ريز

. دمياخمام رفت تو هم و بو كش. تو خونه دهيچيپ يبد يبو هيساعت كه گذشت احساس كردم  مين هي. ونيزيوتل يدوباره رفتم جلو ختمينمك ر

 .به سرم برنجم سوخت اكخ يوا

 يصدا هيو برداشتم كه اون قدر داغ بود رو هوا ولش كردم كه با  گيهوا با دست در د يب. و خاموش كردم گيد ريسمت آشپزخونه و ز دميدو

 .نگاه به برنج كردم هيسوزش دستم كمتر بشه انگشتم و گذاشتم تو دهنم و  نكهيا يبرا. نيافتاد رو زم يبد

. قاشق و خم كردم كمي. برنج برداشتم آوردم باال كميقاشق برداشتم فرو كردم تو برنج و  هي. برنج ريهست غ هيشب يبرنجِ؟به همه چ نيا يوا

 . گيقاشق سر خورد و افتاد تو د يتل چسبناك كش اومد و از رو هيبود مثل  دهيكه به قاشق چسب يبرنج

 .بده ليخواد اون پوزخند لج درآرش و بهم تحو يتا عمر داره م نهيبب نياگه شرو يكار كنم؟ وا يچ نيحاال با ا. كردم يبه برنج نگاه م نيغمگ

دور شده  اليدو قدم از و. كردم يم ستيننگ و سر به ن هيما نيا ديبا. رونياومدم ب اليو برداشتم و از و گيشال و ژاكتم و تنم كردم و د رفتم

 .دميو شن نيشرو يبودم كه از پشتم صدا

 ؟ير يـ كجا م نيشرو

بود  دهيپوش يلباس ورزش هي نيشرو. كردم و برگشتم سمتش ميو پشت سرم قا گيد. سرم اومد دميترس ياز همون كه م. روح شده بودم قبض

 .اومد ياز ورزش م يانگار. بود يو تو گوشش گوش

 .نميرو بب ايخوام در يم. رم ينم ييجا ؟يـ چ من

 : كرد و مشكوك گفت زيچشماش و ر نيشرو

 ؟يشد داريب ياالن؟ تو ك ا؟يدر ـ

 ساعته، چه طور؟ هيـ من؟  من

 .حركتم مشكوك ترش كرد نيو هم نهيو بب گيجابه جا شدم كه نتونه د عينگاه به پشتم كرد كه من سر هي نيشرو

 ؟يكرد ميپشتت قا يـ چ نيشرو

 .يچيـ ه من
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 .نميجلو بب ارشونيپس چرا دستات پشتتن؟ ب ؟يچيـ ه نيشرو

 ره؟يقدر گ نيچرا امروز ا نيخدا ا يا

بگم  يزيمن قصد ندارم چ ديكه د نميشرو. خوردم يكردم و تكون نم يبهش نگاه م رهيخ رهيخ. پشتمه يچ نهيبب نيخواستم شرو ينم اصال

سمت راست كه  دميخودم و كش عينگاه بندازه، منم سر هيو خم شد سمت چپ كه  ستاديجلوم ا. هيپشتم چ نهيكرد بب يخودش اومد جلو سع

 . با اخم بهم نگاه كرد. كالفه شد يحساب نيشرو. چپ دميخم شد به راست منم مثل اون چرخ نيدوباره شرو. نهينتونه بب

منم پررو پررو زل . داشته باشه يريعمرا اخمت تاث. و نشونش بدم يشرمسار هيشم ما يفكر كرده ابروهاش و بهم بچسبونه من حاضر م بابا برو

 . زدم بهش

حركت  هيخواد نفوذ كنه كه منم بچرخم سمت مخالف كه با  ياز كدوم سمت م نميمنم آماده بودم بب. كرد و خم شد سمتم يپوف هيكالفه  نيشرو

 گيو دستام كه د دميچرخ يدرجه ا 180 هي يچه جور دميمن و چرخوند كه اصال نفهم نيحركت همچ هينامرد خم شد و با . شدم ريغافلگ عيسر

درش و . متعجب بود. نگاه كرد گيهمون جور با اخم به د. قابلمه رو از دستم گرفت عيسر نميشرو. نيشرو يو اومد جلو ديچرخ ودتو دستم ب

 :داد و گفت شينيبه ب ينيچ هي. تر شد قيتوش اخمش عم دنيباز كرد و با د

 ه؟ياالن چ نيا ـ

 . هم كرده ياهــــه چه اخم ؟يديخودت نفهم يعنيپسر  يريبم

 . و دادم نيلب جواب شرو ريبه زور ز. پام بود ور رفتم يكه جلو يو با پام با سنگ نييو انداختم پا سرم

 .گهيبرنجه د ؟ينيب يـ مگه نم من

 .به موهاش دهيچسب نيشرو يابروها دميبلند كردم د و سرم

 ه؟يجور نيپس چرا ا ن؟يـ برنج؟ ا نيشرو

 .پرسه يچرا همه اش سوال م نيا. شده بودم يعصب

 : داد زدم بايتقر

 ؟يدار يحرف. برنج ساده رو درست كنم هي ستميسنم بلد ن نيبله آقا، من با ا.... بله ؟يكن يسوال م يه يخب كه چ ـ

فقط . هم نزد شخندين. دياما نخند. چونه اش بكنم يحواله  يمشت حساب هي ديمنتظر بودم كه اگه خند. نگاه كردم نيطلبانه به شرو مبارزه

 : دينگاه به كوچه كرد و با همون حالت پرس هينگاه به برنج  هينگاه به من  هيمتعجب 

 ؟يبر يخواست يكجا م گيد نيحاال با ا ـ

كرده ناراحتم و به زور دارم جوابش و  رميكه غافلگ نيبود از ا دايكه پ ييكردم و با صدا زيچشمام و ر. مچم و گرفت يوا. و دهنم كج شد دك

 : دم گفتم يم

 . كنم ستشيرفتم سر به ن يداشتم م ـ

 : بهت زده گفت نيشرو

 كجا؟ ـ
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 نيدور و ا يفاصله  هيتو  ميذاشت يم يبطر هيپشت خوابگاه و  ميرفت يكردم با بچه ها م يها م يخرابكار نيخوابگاه افتادم كه هر وقت از ا ادي

 .برد يم نييو بندازه پا يتونست بطر يم يهر ك. بهش ميزد يو م ميكرد يبرنجا رو گوله م

 : تو هوا و دستامو بهم زدم و گفتم دميبا ذوق پر نه؛يكنه شرو يو متعجب داره نگام م سادهيكه جلوم وا يآدم نيرفت ا ادميرفت كجام،  ادمي

 .رو گوله كنم بزنم به درخت نايخوام برم ا يم ـ

 .تو فكرشه نيزد كه هم ياش كامال داد م افهيق. ام ونهيكرد من د يفكر م نيشرو مطمئنا

و در  ستاديصاف ا. شد يبمتعجب و بهت زده اش دوباره سرد و قط ي افهيشده بود جمع شد و ق يستيدو هيچشماش كه قد  قهيدق هيعرض  در

 : تو صداش و پنهان كنه گفت يكرد كه كنجكاو يتالشش و م يكه همه  يحال

 .يكن كاريچ يخوا يم نميبب اميباهات م. يگ يم يتو چ دميمن كه نفهم ـ

 .و چپ كردم و بهش نگاه كردم چشمام

 .تونم برم يخودم م ؟يايب يخوا يم يـ حاال واسه چ من

 .يبزن گهيگند د هيولت كنم  قهيدو دق هيكاف. شه تنها گذاشت يـ تو رو نم نيشرو

 : كردم گفتم يو همون جور كه پشتم و بهش م دميقابلمه رو از تو دستاش كش يحرص

 .زنم يمن گند نم ـ

 : اومد گفت يكه همون جور كه دنبالم م دميشن يو از پشت سرم م صداش

 .باشه ادتيدن امروز و برنج درست كر روزيد يدعوا هيآره واقعا؛ كاف ـ

 .نگفتم يزيو بهم فشار دادم و چ دندونام

 قهيدو دق. رفتم سمت جنگل. شد يم دهيكوچه هم جنگل د يسمت چپ يالهايبود و پشت و ايبود كه انتهاش در يكوچه ا هيسمت راست  اليو

و  يباز وونهيد نيكه دارم ا نهياز كنار جنگل رد شد من و نب يكيباشم كه اگه  ييجا هيخواستم مثال  يم. ستادميا ميوارد جنگل شد نكهيبعد از ا

 . ارمي يدرم

جمع  نيصورت شرو. مشت برنج شل و ول و چسبناك در آوردم هيو  گيدوتا دستام و كردم تو د. تخته سنگ و هدف قرار دادم هيو  ستادميا

 . بعدم پرتاب ،يريردم و نشونه گگوله اش ك ريبرنجا رو تو دستم مثل خم. توجه نكردم. انگار چندشش شد. شد

 دميو با ذوق پر دميكش غيج. دفعه به هدف خورد نيا. درست كردم و پرتاب گهيد يگلوله  هياز رو نرفتم دوباره . اول نخورد به هدف ي گلوله

 . كه رو قابلمه خم شده بود نيكردم كه چشمم خورد به شرو يم يداشتم خوشحال. تو هوا

 . شد يكه چندشش م نياَه ا. گيچرا دستش و كرده تو د نياوا ا. چشمام گرد شده بود. خواد بكنه يكار م يچ نميبب ستادميتعجب ا با

 ؟يكن يم كاريچ يـ دار من

 .كرد يبود و با دقت داشت تو دستش گلوله م ستادهيمشت برنج گرفته بود و ا هي نيشرو

 .خوام امتحان كنم يـ م نيشرو

 ـ چرا؟ من
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 : بهم كرد و گفت هيقل اندر سفنگاه عا هي نيشرو

 .يكه تو انقدر ذوق زده شد هيچه جور نميخوام امتحان كنم بب يكه اومدم م نجايچرا نداره، تا ا ـ

 ....خداجون. بخندم دلم خنك شه كميبشه من  طينتونه بزنه به سنگ خ نيشه ا يآخ م. ابروم رفت باال هي

 دميبخوره به سنگ د يِگلوله برنج ستادميا يچشمم به سنگ بود، هرچ. نشونه گرفت و پرتاب كرد نيكردم كه شرو يتو دلم دعا م داشتم

 .جا نخورد چينه تنها به سنگ بلكه اصال به ه. نخورد

 اون قدر خنده دار و با مزه داشت. بود و پرت نشده بود دهيگلوله به كف دستش چسب يگرفته اما انگار يريژست هدفگ نيشرو دميد برگشتم

. كرد ياخم كرده بود و بهم نگاه م نميشرو. خنده ريزدم ز يو پق رميخودم و بگ يگرفت كه نتونستم جلو يم يكف دستش كشت يگوله  نيبا ا

 . كه از چشمام اشك اومد دمياخمش اون قدر خند هبدون توجه ب

 .كف دستش خالص بشه ينسته از شر اون برنجاباالخره تو دميد. نگاه كردم نيخنده ام بند اومد، به شرو نيكه باالخره ا يكل بعد

 .يدمت گرم خداجون خوب دعام و مستجاب كرد. حقته خوبه

 خواد امتحان كنه؟ يپسر دوباره م نيا يعني. دوباره دستش و كرده تو قابلمه. ره ياز رو كه نم نيشرو نياز دست ا امان

گلوله  هينشون بدم رفتم جلو و  يكه خود نيا يبرا. خوشحال شدم يمنم كل. دوم و درست كرد و پرت كرد اما نخورد به هدف يگلوله  نيشرو

 : زد و گفت يپوزخند هي نيشرو. اش پرت شد اون طرف تر هيگلوله خورد به سنگ و بق يگوشه  هيپرت كردم كه 

 ؟يديو كج د يگندگ نيسنگ به ا نه؟يب يچشمات چپ م ـ

 ؟يزن يو م تيدرخت چپ ير يبه خودت بگه سنگ جلوت بعد تو م يكيـ  نم

دونه اش و بزنه به  هيخنگ فقط تونست  نيشرو نيكه من چهار تاش و به هدف زدم اما ا ميتا گلوله پرت كرد شيهر كدوم پنج ش نكهيا خالصه

زدم يلبخند م ارياخت يسوسك شد كه ب نيشرو نياونقده خوشحال بودم كه ا. اليو ميو گرفتم و برگشت گيبرنجامون كه تموم شد د. سنگ .

 .اومد يرفت بهم اما صداش در نم يچشم غره م يهم ه نيشرو

جهنم . و قابلمه كردم گينگاه به د هي. خواست يدلم برنج م. كه پخته بودم نگاه كردم ييبه مرغا. سره رفتم تو آشپزخونه هيو من  اليو ميديرس

 . امتحان كنم گهيد يدفعه  هير بذار و ضر

همون جا منتظر موندم تا . نرفتم رونياز آشپزخونه ب. بهشم نمك زدم گذاشتم رو گاز. ختميبار كمتر توش آب ر نيدوباره برنج شستم و ا رفتم

برگشتم . شد خورد يشل بود اما م نكهيبا ا. بد نشده بود. ساعت برنج و خاموش كردم ميخالصه بعد ن. ختميتوش روغن ر. اديآب برنج جوش ب

پسركه كارت  يبترك. و دستم و گذاشتم رو قلبم دميكوتاه كش غيج هي. داده بود به اپن سكته كردم هيكه تك نيشرو دنيكه با د نميو بچ زيبرم م

 .يكه من بدبخت و بترسون نهيا

 : اشاره به گاز كرد و گفت هي نيشرو

 ؟يدوباره درست كرد ـ

 :چشم غره بهش رفتم و گفتم هي

 .آره ـ
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 است؟ هيـ مثل قبل نيشرو

 : حرص گفتم با

 .يبخور يستيمجبور ن ؟يخوشت اومد گلوله باز هيچ ـ

 : و گفت زيپررو اومد نشست پشت م پررو

 .بخورم ديپس با دمشيمن خر ـ

 .ـ خوب منم پختم من

 : زد و گفت يشخندين هي

 .يبخور يتون يم نيواسه هم ـ

بود كه با حرص بشقاب و  نيكه تونستم بكنم ا يكه تو دستم بود و بزنم تو فرق سرش كه بشكافه، اما تنها كار يبشقاب نيخواست هم يم دلم

 .زيبكوبم جلوش رو م

پنبه به داشت، هم معلوم بود خوشمزه است؛ اما برنجِ انگار گوله گوله  افهيهم ق. خوب بود يليمرغش خ شييخدا. دميو غذا رو كش دميو چ زيم

 . سيتو د يزور چپونده باش

 ي افهيبه اون ق. كردم ينگاه م نيداشتم به شرو. كار و كردم نيمنم هم. با مرغ ديخودش كش يبرنج برا كمينگاه به غذاها كرد و  هي نيشرو

من . شد و به سرفه افتاد قياخمش عم. جمع شد شيصورت قطب هيثان هيدر عرض . قاشقش و پر برنج كرد و گذاشت تو دهنش. و خشكش يقطب

 شد؟ نيچرا همچ نينكنه خفه بشه؟ ا. دمياش ترس افهيكردم از ق يم شكه داشتم نگا

. رفته بود تو بشقاب غذاش بايمن تقر ياون قدر محكم بود كه صورتش به خاطر ضربه ها. پشتش دميشدم رفتم كنارش و محكم كوب بلند

. دينفس آب و تا ته سر كش هي. و دادم دستش ختميآب ر وانيل هي. دست به آب اشاره كردبا . كرد يگلوش و گرفته بود و سرفه م نيشرو

 .به من نگاه كرد يصبانع. جا اومد كميحالش 

  ؟يكن يو سرم خال تيدق و دل يخواست يم ه؟يچه مدل ضربه زدن نيا. كمرم نصف شد گهيـ بسه د نيشرو

دستم كه . شد يشد رو بشقابش و صاف م يدور خم م هي نيشرو نيمن ا يبا هر ضربه . تشزنم به پش يهنوز دارم م دميبه خودم اومدم د تازه

. اما دلم خنك شده بود. رفتم سر جام نشستم ريو سر به ز نيينگاه به دستم كردم و آوردمش پا هي. رفته بود باال خشك شد يبعد يضربه  يبرا

 .بودمش هخوب زد

 .آروم تر بخور كه نپره تو گلوت كمي. يبود خفه بش كينزد ؟يهول نقدريـ چرا ا من

 يمگه داره به قاتلش نگاه م نه؟يچرا همچ نيا. نيشرو تيسرم و بلند كردم كه چشمم خورد به صورت قرمز شده از عصبان. گه ينم يچيه دميد

 كنه؟

  ه؟يـ چ من

 : بشقاب چند ضربه زد و گفت يبا قاشقش به گوشه  يعصب نيشرو

 ه؟يچ نيا ـ
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 : گفتم لكسير. هيسوال چ نيمنظورش از ا دميفهم ينم صالا

 ه؟يچ يدونست ينم شيخورد يم يداره؟ وقت دنيپرس نميا ؟يديحاال فهم. برنج و مرغ. گهيغذاست د ينيب يواه مگه نم ـ

 : نگهش داشته بود گفت نييكه به زور پا ييبا صدا نيشرو

 مگه نه؟ ياريسر من ب ييبال هي يواقعا دوست دار ـ

 . گه يم يور يدر نميگم ا ينم يچيمن ه يه. گه يداره چرت م گهيد نيا

 : گفتم يعصب

 ؟يگ يرو بهم م زايچ نيا يعوض تشكر دار. درست كردم يخوب نيدستت درد نكنته؟ غذا به ا يجا ـ

 : كرد و با پوزخند گفت يپوف نيشرو

 .سنگ نمك ايبرنج خوردم  دمينفهم ؟يغذا واقعا انتظار تشكر دار نيتشكر؟ تو به خاطر ا ـ

 . قاشق از برنجم و گذاشتم تو دهنم هي عيسر. متعجب بهش نگاه كردم يبا چشما ه؟ينمك؟ منظورش چ سنگ

 »قدر شوره؟  نيچرا ا نيا. چشمام كور شد ه؟يچه كوفت گهيد نيخدا ا يوا «

. كرد يبار داشت با لبخند نگام م نياول يود جلوم و برانشسته ب نيشرو. آروم شدم كميتا  دميو سر كش ينفس بطر هيزدم سمت آب و  رجهيش

 نمينگاه كردم بب نيسرم و بلند كردم و به شرو. برش داشتم عيبه خودم اومدم و سر. نييآب از دستم افتاد پا ياونقدر متعجب شدم كه بطر

 .جلومه يهمون صورت قطب دمينه، كه د اي دميدرست د

 : آورد و گفت گهيبلند شد و دوتا بشقاب د نيشرو

. ميزنده نمون يبار سوم امتحان كن يبرا يترسم بخوا ينشه م يگن تا سه نشه باز يم شهيهم. ميبرنج خوردن و پختن بگذر رياز خ ديامروز با ـ

 .امروز رو مرغ بخور

رفت تو اتاقش و منم رفتم  نيو بعدش شرو ميناهار و خورد ييدوتا. رفتم سمت مرغ. شد خوردش ينم شييخدا. حسرت به برنج نگاه كردم با

 .نميبب ونيزيتلو

آشپزخونه گرفته تا زود پز و بخار پز و  لياز وسا. داد يم غيكردم كه تبل يماهواره رو نگاه م ياز كاناال يكيمن داشتم . شش بود يحدودا ساعت

 .يو بخار شور و همه چ يو جارو برق يت

تونستم و پول داشتم همه  يشه استفاده كرد كه اگه م يراحت م لياز وسا يداد چه جور يكرد و نشون م يم غيتبل نيهمچ. كانال بودم نيا عاشق

 زكرد اما هنو يو نصف م ديبر يرو م... و از جمله چوب و كنسرو و  زيكردم كه همه چ يچاقو نگاه م هي غيبا لذت داشتم به تبل. دميخر يشون و م

 .دميگوشم شن يمتر يو از دو سانت نيشرو يكردم كه صدا يبا دقت داشتم نگاش م. اقوشخوشم اومده بود از چ يليخ. بود زيت

 زه؟يانگ جانيه نقدريـ ا نيشرو

زل زل . بود جلو دهيمبل و خودش و كش يداده بود به پشت هيخم شده بود رو مبل و آرنجش و تك. برگشتم سمتش عيباال و سر دميپر يمتر هي

 يو از ته م نيزبون شرو نيزدم ا يچاقو همه كاره مال من بود االن باهاش م نيشد ا يم يآخ چ. مردم ياز حرص داشتم م. كرد يبهم نگاه م

 . من و بترسونه يجور نينتونه ا گهيدكه  دميبر
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 : كردم و گفتم نيرو به شرو طلبكار

 ؟يكن يكار م يچ نجايتو ا ـ

 : ابروش و برد باال و گفت هي

 باشم؟ ديجا باخونه امه ك ـ

 ؟يخوا يم يچ يعني.... ـ نه من

 .يايگفتم تو هم ب يبكش شيخونه رو به آت ياگه تنها بمون دميترس ايخواستم برم در يم. ـ آهان نيشرو

 هي. داشتم كه زوم صداش شده بودم يدونم حاال تو اون لحظه چه درد ينم. كردم يزد و من فقط داشتم به صداش گوش م يحرف م نيشرو

 يباشه، از طرف يحام هيتونه  يزور داشته باشه و م يليخ ديكه صاحبش با يكرد يحس م دنشيناخودآگاه با شن. مردونه و كلفت و محكم يصدا

 . و روح نواز بود فيلط يليخ

با  نيشرو دميبه خودم اومدم و د. خوره يچشمام داره تكون م يجلو يدست هي دميكردم كه د يم ليتحل هيو تو ذهنم تجز نيشرو يصدا داشتم

 . ده يكنه و دستش و جلو صورتم تكون م ياخم داره بهم نگاه م

 : حواس گفتم يب

 ه؟يچ ـ

 : شد شتريب اخمش

 .گم برو حاضر شو يم ـ

 ـ چرا؟ من

 : كرد و چشماش و چرخوند و گفت يمن كالفه پوف يجيهمه گ نياز ا نيشرو

 .يبكش شيدفعه خونه ام و به آت نيترسم ا يم. ذارم خونه يبرو حاضر شو تو رو تنها نم ا،يام برم درخو ياصال حواست بود؟ گفتم م ـ

 .شمردم يمگه چند بار بوده؟ تو ذهنم داشتم م. كنم يم يمن همه اش خرابكار يحاال انگار. لوس يريكبيا اَه

 . ما رو مشعوف نكرده گهيد يجمله  هيبرم حاضر شم تا با  اده،يهام ز يانگار خرابكار يينه خدا.... فور، لباسا، برنج شفته، برنج شور، دعوا يپ ام

اصال . بگم يدونستم چه جور ينم. و بهش نگاه كردم ستادميراه ا ونيهمون جا م. افتادم يزيچ هي اديباشه گفتم و اومدم برم لباس بپوشم كه  هي

 .همرام نبود يچيآس و پاس بودم ه. بخوام اما مجبور بودم يزيچ نيدوست نداشتم از ا

 :رم، ابروش و انداخت باال و گفت يكنم و نم يپا و اون پا م نيا ديكه د نيشرو

 ؟ير ي؟ چرا نم هيچ ـ

 :رفتم، گفتم يكه با انگشتام ور م يمن كنان در حال من

 ؟يو بهم قرض بد لتيشه موبا يم... شه  يم.... زيچ.... زهيچ ـ

 : رفت باال و با تعجب بهم نگاه كرد و طلبكار گفت ابروهاش

 كار؟ يچ يخوا يم ـ
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 .كار يچ يخوا يگه م يخنگول م نيو بخوام حاال ا نيمن دوساعت زور زدم ازش ا. گرفت لجم

 : شده گفتم زير يو به كمرم زدم و با چشما دستم

 يكنن؟ خوب زنگ م يكار م يچ ليآخه با موبا.... گوشت استفاده كنم، نه كه محكمه دنيكوب يبرا تميخوام آبگوشت درست كنم از گوش يم ـ

 .گهيزنن د

 : رفت و آروم گفت نيكرد لحن طلبكار صداش از ب يجور كه نگام م همون

 .آهان ـ

 . پسرِ نيزنن؟ چه آروم شد ا يزنگ م ليدونست با موبا يخودش نم نيا يعني. ابروم رفت باال هي

 يخودم برم كل يقربون گوش. ناياز ا اديچقدر من بدم م. هاست يصفحه لمس نياَه از ا. و در آورد و داد بهم شيو گوش بشيجرفت تو  دستش

 . و ازش گرفتم و رفتم سمت پله ها يگوش. هيبه چ يفهمه چ يبچه دو سالم م هيدكمه و عالمت داره كه 

 ـ كجا؟ نيشرو

 .تختش كمه مطمئنم هيپسرِ  نينه ا. بهش نگاه كردم متعجب

 : بچه دو ساله گفتم هي يكلمه برا كي ميو شمرده مثل تفه آروم

 ؟يديرم لباس بپوشم، تلفن هم بكنم، فهم يم ـ

. خنگول منظورم و گرفت. فهمه يم يلب خون قيشنوه و فقط از طر ينم نيانگار شرو. دادم يدست و سرمم تكون م ديتاك يهر حركتم برا با

 : بهم گفت بشيبرد تو ج يكرد و دستش و م يو همون جور كه برام پشت چشم نازك م ستاديشد و صاف امتعجبش جمع  افهيق

 .ايبرو، زود ب ـ

 .سراغ تلفن مير يتنم كنم بعد م يچ هيبذار اول . كردم و شونه ام و انداختم باال و از پله ها رفتم باال يپوف

. بودم گذاشتم سرم دهيكه تازه خر مميشال مشك. دميراحت اومده بود، منم ژاكتم و پوش يبا لباسا نميبغل بود و شرو نيهم ايكه در يياون جا از

كنار . خوب بود نيهم. داشت يخط خاكستر هيكه بقلش  يشلوار مشك هي. نگاه به شلوارم كردم هي. دورم كه سردم نشه دميچيشال بافتمم پ

 .راه رفتن سخته هيشنساحل 

خورد به  يدفعه دستم م هيزدم بعد  يشماره م يآخه ه. رميباهاش ور رفتم تا باالخره تونستم شماره بگ قهيدو دق هي. ردمنگاه ك يذوق به گوش با

 همو سخت باشه الزمم  اديخوشم ن ياصوال اگه از كار. اومد يها بدم م يگوش نيبود كه از ا نايواسه هم. شد يو از اون صفحه خارج م ييجا هي

 .رميبگ اديرفتم كه  ينباشه اصال دنبالش نم

 : زد و گفت يغيج هي ديمن و شن يتا صدا. و برداشت يخانم گوش يمهر. زنگ زدم به خانم احتشام اول

 .نگرانتونه يخانم احتشام كل. دلمون هزار راه رفت د؟ييخانم كجا ديآن ـ

 ييصدا هيبا . سالم كردم يذوق هيبا  دميشن يخانم و كه تو گوش يصدا. خانمو بده به  يخانم و آروم كردم و ازش خواستم بره گوش يمهر كمي

 : زد گفت يموج م يكه توش نگران

 .ده يپسرِ هم كه جواب زنگام و نم نيا. يمردم از نگران ؟يزنگ نزد هيچرا  د؟ييدختر؟ كجا ييتو ديآن. سالم ـ
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 .ميما االن شمال. آروم تر تا بهتون بگم كميـ طراوت جون  من

 .گوشم كر شد بايتقر

 جون ـ شمـــــــال؟ طراوت

 .شده خيسرم س يو االن همه موها رونيكه به گوشم وارد شد از موهام زده ب يكه حس كردم فشار ديكش غيج نيهمچ

 ميديهم كه رس يوقت. ذاشتم يشمال وگرنه نم اديداره م دميراستش من خواب بودم نفهم. آره شمال، همون شب اومد.ـ طراوت جون آروم تر من

 ....دونم يحاال نم. كه همه جا دنبالش برم ديشمام سفارش كرده بود ياز طرف. يداشتم نه لباس درست و حساب يخواستم برگردم اما نه پول

قم و قفل در اتا نانيمحض اطم شبينبود اما د يمدل نيهر چند به نطر خودم ا. نه ايهست  ينانيپسرِ اطم نيخواستم از طراوت جون بپرسم ا يم

 رفتهجا جو گ نيحاال ا. به من نداره يكار نيا م،ييتنها يتو اون طبقه به اون گندگ ييبگه ما تو خونه احتشام هم دوتا ستين يكيحاال . كرده بودم

 .بودتم

 : گفت يبخش نانيبا لحن اطم. متوجه منظورم شد انگار

 يو سوء استفاده گر زيبوده، اما آدم ه گهيفرهنگ د هيبزرگ شده و با  گهيكشور د هيدرسته تو . هيپسر خوب نيشرو. دخترم نگران نباش ـ

 .من بهش مطمئنم كه تو رو فرستادم دنبالش. كنه با من طرفه تتيدونه اگه بخواد اذ يبعدم م. دارم نانيراحت باشه، من بهش اطم التيخ. ستين

 . راحت بود، راحت ترم شد الميخ

 د؟يجان حاال كجا هست ديـ آن احتشام

 .هم نداره داريسرا. ستيهم توش ن يچكيخوشگلِ كه ه يچوب ياليو هي. دونم يـ راستش نم من

 : و گفت دينفس راحت كش هياحتشام  خانم

 يچند دفعه بعدش تابستان ها كه م. دياون جا رو خر رانيكه اومد ا شيچند سال پ. خودش ياليپس رفته و. زدم بره اون جا يحدس م ديبا ـ

. كنه  يم زياونجا رو تم اديم يكيروزش  هيهر هفته . نداره دارميسرا. رفت اون جا يبا دوستاش م يزد يتهش و م يزد يسرش و م رانياومد ا

بخواد محبت كنه دوستاش  يليخ. رو دوست داره ييتنها. اونجا باشه يدوست نداره كس نيشرو. هم حواسش به اون جا هست يبغل اليو داريسرا

 .بره اونجا يو م

و  نيسفارش شرو يبا خانم احتشام حرف زدم و كل گهيد كمي. يكار زيتم اديم يكيپس بگو  زه؟يچه تر و تم هيخال نكهيبا ا نجايا دميد. پس بگو ا

 يدختر خوب. كرد يكه تو آشپزخونه كار م يو بده به زهرا، دختر ياز خانم احتشام خواستم كه گوش يقبل خداحافظ. نايكرد كه تنهاش نذار و ا

زد، اما كار  يزنگ نم ميمعموال به گوش يدرسته كس. ممكن بود مامانم زنگ بزنه و نگران بشه. كردم يم ميواسه گوش يفكر هي ديبا. بود و جوون

 .كنه ينم بيع ياز محكم كار

زنم  يم ميبه گوش نيشرو يشبا گو سيم هيمنم . كنه دايو پ ميبهش گفتم بره تو اتاقم و گوش يو گرفت بعد سالم و احوال پرس يكه گوش زهرا

هم مهم  هيو بق ورتهيكه دا ديفهم ينم ديزنگ يمامانم چون از خونه م. نيكنه به خط شرو ورتيو دا ميو بعدم زهرا گوش فتهيب نيكه شماره شرو

 . دننبو

 .بچه ها افتادم ادي. راحت شد لمياز موبا الميخ. تشكر قطع كردم يكل بعد
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 : و گرفت و گفت يزنگ به مهسا زدم كه هنوز جواب سالمش و ندادم، درسا گوش هي عيسر

 ؟يد يو به ما خبر نم يكن يبا استادا هماهنگ م ؟ييمرده كجا ليذل ـ

 : گفتم جيگ

 ؟يگ يم يچ نميخفه درسا درست حرف بزن بب ـ

 .ومديهم ن ياستاد مهدو يومديامروز كه ن. ـ نفله درسا

 ؟يچ يمحمد. چه خوب. شد يپس چهار ساعتم اوك.... وليـ نــــــــه، ا من

 .نكرد ابيـ كوفتت شه اونم حضور غ درسا

 .شد ينم نيجون بهتر از ا آخ

 ومد؟يچرا ن يـ حاال مهدو من

 .اديهفته كال نم نيخواد عمل كنه ا يكرد م دايچشمش مشكل پ. كردن كارگر افتاد نشيـ فكر كنم اون قدر بچه ها نفر درسا

 .شد كنار اومد يم هيبا بق. ابيبود تو حضور و غ رتريتو كل هفته چهار تا كالس باهاش داشتم و از همه سختگ. يمرگ شده بودم حسابذوق  رسما

 ؟يومديچرا ن ؟ييـ حاال كجا درسا

 .شمال اميشد كه مجبور شدم ب يزيچ هيـ  من

 .ديكش غيطراوت جون ج يدرسا هم به بلند بايتقر

 ـ شمــــــال؟ درسا

 .بدم حينداشتم توض حوصله

 .ـ ببند فكت و، تو دانشگاه زشته دختر من

 .بود ستادهيتو چارچوب در ا يعصبان نيدر با شتاب باز شد و شرو. دميمتر از جام پر هي

 .زود باش پاشو ؟يكاشت نييمن و چهار ساعته پا ؟يزن يبه كل خاندانت زنگ م يـ دار نيشرو

 . دينفسم نكش يزد درسا از پشت خط حت يحرف م نيكه شرو يتو مدت. دمر يداشت م يدرسا از فضول مطمئنم

 شمال؟  يرفت يبا ك ه؟يك يصدا نيـ ا درسا

 :گم كه تا گفتم ياومدم بگم بعدا بهت م. كرد يبود و نگام م ستادهيا ريمثل ش نيتا بهش بگم، اما شرو رهيم يدونستم م يم

 ....درسا من بعدا ـ

 : سمت در گفت ديكش يو بلندم كرد و همون جور كه من و م ديو كش نمياومد و آست نيشرو

 .هلت بدن ديبا. زور باال سرت باشه ديبا. يد يو انجام نم يتو خودت كار ـ

 .جمله ام و تموم كنم تيتونستم تو اون وضع فقط

 .گم يـ بهت م من

 . كشه يگوسفند داره مپسرِ فكر كرده  نيا. ميديبه پله ها رس. تلفن و قطع كردم. منتظر نموندم گهيد
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 : گفتم ظيبا اخم غل. اومد رونيكه از دستش ب دميو كش نميآست يعصبان

 .گدا ديبد ديند. تيگوش نميا ايب. اميتونم ب يخودم م. يبر يچته؟ گوسفند كه قربانگاه نم ـ

با بهت و متعجب مثل  نيهمچ نيبه زور خودم و كنترل كردم كه قهقهه نزنم، آخه شرو. نيياز پله ها اومدم پا. حركت سرم و برگردوندم هي با

 .بامزه شده بود يليخ. ده يداره به شدت قلقلكم م يكيكردم  يكرد كه حس م يخنگوال نگام م

 .ايسمت در ميو رفن مياومد رونيب الياز و ييدوتا

مفت چنگ . اديتنش كنه بهش م يهرچ يپسرِ هم انگار نينه ا. يطوس ياسك قهي وريپل هيو  يخاكستر كيشلوار نا هي. كردم نينگاه به شرو هي

 .پسره سگ اخالق. ننه اش

چشمم كه به آب افتاد . و جنگل برسونم ايكردن دوست داشتم خودم و به شمال و در يدركل هر جا ولم م. و ساحل بودم ايكه من عاشق در يوا

. چه سرد بود يوا. پام و گذاشتم تو آب ينوك انگشتا. باال دمير آوردم و پاچه شلوارم و با دست كشكفش و جورابم و د. سمتش دميبا ذوق دو

باالتر  كميشلوارم و . نرسم اميكه به در رهيتونست جلوم و بگ يسرما و لرز نم نيبودم و ا ايمست در. اوردميخودم ن يبه رو. ديچيلرز تو تنم پ

 بود؟  يك گهيد نيا. ديو كش نميآست يكيگرفتم و خواستم برم جلوتر كه 

تفاوت داشت  يب. بود نيشرو. كشه يو م نميكه آست هيك نميبود نگاه كردم و بعد آروم سرم و بلند كردم بب نميكه رو آست يتعجب اول به دست با

 : متعجب زل زدم بهش گفت ديد يوقت. كرد ينگام م

 ضيجواب پس دادن به مامان طراوت و مر يمن حوصله . رو دستم يافت يم يخور يمتو آب سرما  يبر. شه يآب سرده هوام داره سردتر م ـ

 .ندارم يدار

 : و گفتم دميو كش نميبا حرص آست. شم يكنه من وبالش م يپررو همه اش فكر م بچه

 . جواب طراوت جونم با خودم. نكن يدار ضيمر ـ

 ظيبا اخم غل نيشرو. شدم نيو رخ تو رخ شرو دميدرجه چرخ 180كه  يشد، جور دهيكش نميبار با شدت آست نيبرم تو آب كه دوباره ا خواستم

 : گفت يعصبان يبا همون صدا. كرد ينگام م يو عصبان

 .دوباره تكرار كنم ادي يخوشم نم. گفتم نرو تو آب ـ

تو . شه بهش نفوذ كرد ينم يجور چيكوه كه ه هيكردم  ياحساس م. شد يم يكرد و عصبان ياخم م يمخصوصا وقت. دميترس يازش م شييخدا

 . بودم بخنده دهيبارم ند هيمدت  نيا

 . گهيداد بكشه د هيمثال فوقش . كار كنه يخواد چ يكه اگه برم تو آب م نيكردم و سبك سنگ يم لشيو تحل هيتجز داشتم

 يعصب. پشتم درد گرفته بود. محترمانه پرتم كرد يجورا هيدو نشوندم رو ماسه ها،  يو كش نميحركت آست هيبا  نيفكرا بودم كه شرو نيا تو

 : افتاده نگام و جواب داد و گفت يانگار نه انگار اتفاق يعاد يلينگاهش كردم كه خ

 .شد ينم يجور نيا ياومد ياگه بار اول م ـ

 :گفتم يعصبان

 ؟يد يكه دستور م يمن يكاره  ياصال شما چ ـ
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 : داد و گفت لميتحو يشخندين خوشحال

 لتيمراقب باشم و سالم تحو ديمن با نجا،يا يو اومد يمن كرد زونيكه تو خودت و آو ييباهات ندارم اما از اون جا ينسبت چيخدارو شكر ه ـ

 .ممنوع يباز شيرفتن و آت ييجا ييتنها ،يدعوا، كتك كار ،ياز االن به بعد خرابكار. پس خوب حواست و جمع كن. بدم به مامان طراوت

 كردم؟  يباز شيمن آت يو قبول داشتم اما تا حاال ك يو دعوا و كتك كار يخرابكار. زد يبود داشت تهمت م اديش چقدر زپسرِ رو نيا

 : حرص گفتم با

 كردم؟ يباز شيآت يمن ك ؟يزن يچرا تهمت م ـ

صورتم  كيتر آورد و نزدسرش و جلو. در اومد يحالت چشماش از اون خشك. نييلبش كج شد سمت پا ياول تعجب كرد، بعد گوشه  نيشرو

 : كرد و تو چشمام زل زد و آروم گفت

 ؟يباز شيآت ريغ يكه گفتم و قبول دار ييزايچ يهمه  يعني ـ

و روش و  ديخودش و عقب كش قينفس عم هيخم شد بعد با  نييلبش به سمت پا يگوشه ها. زل زد تو صورتم قهيدق هيقد . سر جوابش و دادم با

 . برگردوند

حالم و . استفاده كنه كليه نيحتما از ا ديحاال فكر كرده گنده است با. گه يفقط زور م. رهيبا خودشم درگ وونهيد يكرد؟ پسره  نيچرا همچ نيا

 . گرفت

 .نگاه كردم ايچونه ام و چسبوندم به زانوم و به در. و خم كردم تو شكمم و دستم و حلقه كردم دورش زانوهام

. زن صبورِ نيچقدر ا. بود نيزنگ زد چقدر ناراحت و غمگ يكه تو مهمون شيدوشب پ. داشت يام االن چه حال چارهيمامان ب. مامانم افتادم ادي

و  شياز جوون يزيبود كه اون داشت؟ چ يچه زندگ نيآخه ا. اومد يچقدر كوتاه م. گفت ينم يچيخورد و ه يچقدر از دست بابام حرص م

من . بچه هاش بودن شيزندگ يهمه . همه اش حواسش بود كه نكنه بابا دوباره دسته گل به آب بده. همش تو هول و وال بود. دينفهم شيزندگ

پسر مامانم و  نيچقدر ا. ور و اون ور بود نيهمه اش با دوستاش ا. رفت مدرسه يكه اون جور، اونم از داداشم كه به زور م تايجور، آن نيكه ا

 دهينرس كميكوچ يآرزو نيو ساده بود اما به هم كيكوچ نقدريو آرزوهاش كه ا ايمامانم، واسه رو تيواسه مظلوم سوختدلم . داد يحرص م

هم  تايآن. شده بود دانشگاه ميزندگ يهمه . بودم يكه كنارش باشن، اما كو؟ من كه از خونه فرار ييخونه پر عشق، شوهر و بچه ها هي. بود

 .... بابامم كه. داداشمم با دوستاش خوش بود. ودسرش با شوهر و بچه اش گرم ب

 يكنه؟ مامانم عاشق بابام بود اما بابام چ يآرزوهاشون و خراب م يو همه  اديمرد م هي شهيبدبختن؟ چرا هم نقدريچرا زن ها ا. گرفت حرصم

 ....مردا نيا شهيهم. داد يكار كرد؟ كم كم دقش م

خوب و حرف گوش كن؟ كار  يزن خوب كه دوستشون داشته باشه؟ بچه ها هيخونه؟  هيخوان؟  يم يچ شونيمردا از زندگ نيآخه؟ ا چرا

 بود؟ يچ يكاراش برا نيپس ا. رو داشت نايا يمن كه همه  يچه مرگشونه؟ بابا گهيخوب؟ د

آروم ترم . پرت كردم گهيدسنگ  هي. صداش بهم آرامش داد. صدا كرد يقلوپ. ايسنگ برداشتم و پرت كردم تو در هيبا حرص . دميآه كش هي

. بشه كيدادم بهم نزد ياجازه نم يمرد چيبه ه نيبد فكر كنم، واسه هم يزايدوست نداشتم به چ. اومد يبودم بدم م نيغمگ ياز خودم وقت. كرد

 .شد بهشون اعتماد كرد يوقت نم چيكه ه ييآد مها. اهامياز جنس دردسر بودن، از جنس خراب كردن رو مپسرا برا
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سنگ گرفتم و پرت كردم  هي. شد يبا حركت موج ها جلو عقب م. ايبلند شدم و پرتش كردم تو در. كه تو ساحل بود يبطر هيخورد به  چشمم

بد رفت عقب، مامانم  يفكرا. پرت كردم گهيد يكي. مشت سنگ ورداشتم هيخم شدم و . بود كيدوباره امتحان كردم، نزد. نخورد بهش. سمتش

سخت . حواسم و جمع كردم كه سنگ و بزنم بهش يو همه  دميد يشناور رو آب و م ياالن فقط بطر. ذهنم يت اون پشتارف مكمرنگ شد، بابا

 .خورد يمدام تكون م. بود

دلم . كرد يداشت به تالش من نگاه م. نيبرگشتم سمت شرو. كنم عشيتونستم ضا ياما م ديرس يپسره نم نيزورم به ا. ديچيتو سرم پ يفكر هي

 .لبخند زدم و دستم و كه توش سنگ بود و دراز كردم سمتش هي. رميحالش و بگ يجور هيست خوا يم

 ؟يامتحان كن يخوا يـ م من

 .دادم حيبراش توض. هيمنظورم چ دينفهم. ابروش رفت باال هي

 .بره يضربه زد م شتريب يهرك. يتو آب ضربه بزن يبا سنگ به بطر يكن يم يسع. هيباز هي نيـ ا من

 .نگاش كردم ثيلبخند خب هي با

 ؟يامتحان كن يخوا يـ م من

 : كنم گفتم كشيتحر نكهيا يسنگ برداشتم و برا هي. ايشونه ام و انداختم باال و برگشتم سمت در. كرد ينگام م داشت

 .كه متحركه نيچه برسه به ا يهدف ثابت و بزن هي يتون يبه زور م. افتضاحه تيرينشونه گ. يكارو نكن نيالبته بهتره تو ا ـ

حرف پرت كرد سمت  يسنگ از تو دستم برداشت و ب هياومد كنارم و . كنم يندازم و به ظهر اشاره م يم كهيدارم ت ديفهم. بهش برخورد انگار

 .يبطر

 . برداشت گهيسنگ د هي. اخمو شد شيصورت قطب. باز بهش نگاه كردم شيبا ن. نخورد وليا

 . بودشده  عيضا. بود يتو دلم عروس. نخورد

 : گفتم آروم

 .بودها كينزد. نخورد فياَه چه ح ـ

 : نگاش كردم و گفتم ثيخب. با اخم نگام كرد. برداره كه دستام و مشت كردم گهيسنگ د هياومد . شده بود يعصب

 .پرِ سنگه نجايا نيبب. خودت سنگ بردار يكن يباز يخوا يخودمه، اگه م يسنگا نايا ـ

آورد كه حاال داره  يكم نم يجور نيا زيچ چيوقت تو ه چيانگار ه. و بازتر كرد شميبهم كرد كه ن ينگاه عصب هي. دست به ساحل اشاره كردم با

 نييسرش پا. ديكه ند نيسنگ پرت كردم، نخورد، اما شرو هياز فرصت استفاده كردم و . خم شد تا سنگ برداره. ارهي يدختر كم م هي يجلو

 . مديكش غيباال و ج دميذوق پر اب. بود

 .زدم بهش ؟يديد ؟يديد. خورد وليا وليـ ا من

 نيسرگرم جمع كردن سنگ بود واسه هم. دهيدونستم ند يمن كه م. نگفت يزيمتعجب نگام كرد، اما چ. من سرش و بلند كرد يغايبا ج نيشرو

 هيمن . كرد يسنگ انتخاب م هيداشت از تو دستش . ستاديبلند شد ا. بود ختهيسنگا رو تو دستش ر. بود نييسرش پا. تونست اعتراض كنه ينم

 . كردم تپر گهيسنگ د
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 .دميكش غياما من ج نخورد

 .طلبم يم فيحر. شيدوم نميا وليـ ا من

 شتريمنم ب يالك يو دادا غيج. لجش در اومده بود. كدوم نخورد چيدوتا، سه تا؛ ه. سنگ پرت كرد هيتو سكوت . با حرص نگام كرد نيشرو

انگار نه انگار كه . سرد و مغرور بهم نگاه كرد كه نگو ي افهيق هيبا . يخورد به بطر شيكياون قدر سنگ پرت كرد تا باالخره . كرد يم شيعصب

 .چقدر پررو بود نيا. بهش بخوره شيكيتا سنگ انداخت تا  يس از شتريب

 : نازك كردم و گفتم يچشم پشت

 .بود يشانس ـ

. ميدونم چقدر سنگ پرت كرد ينم. كردم يم شيكفر شتريو ب دميكش يم غيو ج دميپر يم ينخورد منم ه. شد دوباره سنگ پرت كرد يجر

بزنه اما نه پشت  يتونشته بود به بطر يده دوازده بار هي نميشرو. مينيو بب يبطر ميتونست يم گهيبه زور د. شده كيهوا تار دميبه خودم اومدم د

 .يخورد به بطر يم شيكيانداخت  يكه م يبار 15 - 10 رهم، از ه

. رهيخواست بارون بگ يم يوا يا. قطره بارون خورد رو صورتم هي. اومد از آسمون يم ييصداها هي. بود كيتار كينگاه به آسمون كردم تار هي

 : و گفتم نيرفتم كنار شرو

 .ميبرگرد ايب نيشرو ـ

 : آروم و مشكوك گفت يليبعد خ. بود كه متعجب برگشت بهم نگاه كرد يدونم تو صدام چ ينم

 .ميبر ـ

 طياما خ. ميگفتم بر يترسم كه اون جور يم يكيفكر كرده بود از شب و تار ديشا. خودم جلوتر رفتم، اونم پشت سرم. به لحنش ندادم يتياهم

 .دميترس يبودم عمرا م يكيمن عاشق شب و تار. شد

 هيپشت سرم با  قايدق نميرفتم و شرو يمن جلو م. ميشد يم سيخ يحساب ميداشت. ميقدمام و تندتر كردم كه زودتر برس. شدت گرفت بارون

 .اومد يم يقدم هي يفاصله 

ذاشتم رو و دستام و گ دمياز جام پر يمتر هي. گم شد بشيمه يمن تو صدا غيرعد بلند اومد كه ج يصدا هي هويكه  اليو يتو كوچه  ميديچيپ

و چسبونده بودم  ميشونيپ. تكون نخوردم گهياش و د نهيكه صاف رفتم تو س نيبرگشتم سمت شرو عيسر. گوشام و چشمام و رو هم فشار دادم

 : گفتم يلب فقط م ريو ز دميلرز يم واش  نهيبه س

 ....بسه.... كنم يبسه خواهش م ـ

 . كار و نداشت تو جاش خشك شده بود نيكه اصال انتظار ا نيشرو

 شتريخودم و ب يرعد دوم يبا صدا. صداها متنفر بودم نياز ا. تا صداها تموم بشه دميلرز يپتو، اون قدر م ريز دميچپ يتو اتاقم بودم م اگه

همون پسر  نه؛يهش پناه بردم شروكه ب يآدم نيبرام مهم نبود ا. آسمون دور باشم يعصب داديداد و ب نيخواستم از ا يفقط م. چسبوندم بهش

 ييجورا هيگشتم كه  يم يكيبهم بخنده، برام االن مهم بود كه دنبال  ينداره، برام مهم نبود كه ممكنه بعدا كل ياحساس چيكه ه يقطب وسرد 

 .بردم ياگه رفتگر محله هم بود بهش پناه م يحت. كنه مميقا
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احساس كردم . كرده بود ميخال سيبارون كه خ يلرزم هم از ترس بود، هم از سرد. متوجه لرز بدنم شد نيشرو ديچيكه تو هوا پ ينور با

 . ديمال يدستش كمرم و م هيگفت فقط با  ينم يزيچ. اومد باال و حلقه شد دور كمرم. تكون خورد نيشرو يدستا

 گهيگم شدم، حس كردم د بايبغلش تقر يتو ييجورا هيشد و  دهيچيدور كمرم پ نيشرو يدستا ياما وقت ،يدونم چرا و چه جور يشدم؛ نم آروم

 . كنه ينم تميرعد و برق اذ گهيد. برسونه بيتونه بهم آس ينم يزيچ

لحظه از  هي. كردم يفكر م گهيد يزايبستم و به چ يچشمام و م. كردم يخودم خودم و آروم م شهيهم. حس و داشتم نيبار بود كه ا نياول يبرا

 :كردم؟ خودم به خودم جواب دادم يم تياحساس امن نقدريرفتگر هم بود ا ن،يشرو ياگه االن به جا يعنيذهنم گذشت 

 ». ديخفه آن «

 :كه گفت دميآرومش و از كنار گوشم شن يصدا. آرومِ آروم بودم دم،يلرز ينم گهيد. دونم چقدر تو اون حالت بودم ينم

 .ميخور ين سرما مهردومو ميبمون نجاياگه ا. اليتو و ميبر ديبا ـ

دونستن كه از  يدوستام و خانواده ام هم نم يحت. ضعف نشون بدم يكس يدوست نداشتم جلو. بود نييسرم پا. خودم و ازش جدا كردم آروم

 يرعد، راز يناگهان يو جنگل و صدا ايو در يكيوقت شب، تار نيفضا و ا نيا يوقت نذاشته بودم بفهمن، اما االن تو چيه. ترسم يرعد و برق م

 .لو رفته بود نهيوقت ضعفم و بب چيخواستم ه يكه نم يتنها آدم به،يغر هي يكردم پنهون كنم و موفق شده بودم و جلو يم يسال سع 22كه 

ق و تحمل رعد و بر يبود تا بتونم صدا يحضورش كاف. رفت يبار كامال كنارم راه م نيهم دنبالم، منتها ا نيرفتم، شرو اليبه سمت و نييسر پا با

 .آسمون و نداشتم يصداها دنياون جا تنها بودم و امشب واقعا تحمل شن. خواست برم تو اتاقم يدلم نم. ميشد اليوارد و. كنم

بود نشستم و زانوم و تو بغلم  نهيشوم يكه جلو يشكل يضيب ي چهيرفتم و رو قال. كرد يانگار صدام م شيآب يشعله ها. افتاد نهيبه شوم چشمم

 .كرد يتنم و گرم م. داد يبهم م يحس رخوت و سست هيخورد  يحرارتش كه به صورتم م. چشم دوختم شيگرفتم و به آت

 .برو بپوش ريرو بگ نايـ ا نيشرو

از . بود يشلوار سورمه ا هيو  يمه اسور وريپول هيتو دستش . بود و دستش و به طرفم دراز كرده بود ستادهيكنارم ا نيشرو. و بلند كردم سرم

 .خودش برام آورده بود يلباسا

 .يكن يتا صبح تب م يبمون نايبا ا. ـ برو عوضشون كن نيشرو

 .دمشونيبلند شدم، لباسا رو ازش گرفتم و رفتم تو اتاقم پوش يحرف چيبدون ه. لباسام اشاره كرد به

. شد دايانگشتام پ. فشار هل دادم باال هيو با  نميشلوار و تا كردم و آست يپاچه . دستم بلندتر بود ياز انگشتا وريپول ينايآست. زد يتنم زار م به

 . و باز كردم و با دست تكونشون دادم و گذاشتم تا خودشون خشك بشن سميخ يموها

 يخوب يچه جا. ودم رفتم وسطشون نشستمو خ نهيشوم يجلو دمياز رو مبال چند تا كوسن جمع كردم و چ. نبود نيشرو ن،ييپله ها اومدم پا از

 يكي. شد اومد و نشست رو كوسنا كنارم يبا دو تا فنجون كه ازش بخار بلند م نيشرو دميبرگشتم د. دميپا شن يصدا. داد يم يچه فاز. شده بود

 . رو گرفت سمتم نجونااز ف

كنم  يم يبراش كار يبود، من وقت اديز نميا. گفتم يمرس هي. تعارف قهوه رو گرفتم ازش يب. قهوه مستم كرد يبو. داد يم ييكه چه بو يوا

 . كرد ازم يتشكرم نم نيهم
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 . كرد يبود و به شعله ها نگاه م نهيرو به شوم شيصورت قطب. بهش نگاه كردم يچشم ريز

اما  د،يرس يبه نظر م ديبع دميد يكردم م يتونسته بود بهم آرامش بده؟ االن كه فكرش و م يآدم سرد و قطب نيرفتم بغلش، ا يوقت يجور چه

 .كردم يم تيتو اون لحظه واقعا حس حما

بلند شد . از چشمام اومد يكه شب مهمون ينه در مورد امشب، نه در مورد اشك. زد يكلمه هم در موردش حرف نم كيممنونش بودم كه  چقدر

 . آروم آروم وارد بدنم شد ن،يريش يگرما هي. آهنگ آروم گذاشت هي

 حيترج. خواستم برم تو اتاقم ينم يچشمام گرم شده بود ول. ديچسب يداغ م يقهوه  نيو ا ميآهنگ مال نيهمراه با ا شيو آت نهيشوم نيا چقدر

رو  چشمام كم كم. زانوهام و تو بغلم گرفتم. نهيكنار شوم يام و دادم به صندل هيخودم و مچاله كردم و تك. بخوابم نهيجا كنار شوم نيدادم هم يم

 .هم افتاد

نگاه به دور و  هي. اومد يو بارون همراه با گرما م يسيخ يبو. افتاد ديچشمم به سقف سف. چشمام و آروم باز كردم. خوردم يزدم و تكون يغلت

 . بودم و دور و برم پر بالشتك بود دهيوسط كوسنا خواب. برم كردم

 .داد يچه حال. دميخواب نجايا شبيد اه

 يم يداشتم از گشنگ. شدم اليخ يآخرم ب. پتو رو انداختم روم نيا ياومد ك ينم ادميكردم  يفكر م يهر چ. پتو كه روم بود هيافتاد به  چشمم

و  يكتر. خواست يداغ م ييچا هيدلم . باال رفتن از پله رو نداشتم يحوصله . شستم نييپا سيبلند شدم رفتم دست وصورتم و تو سرو. مردم

 .خوندم يخودم آهنگ م يلب برا ريز. و روشن كردم ردمآب ك

 

 كه خواستنت عادتـــــــه ياز كدوم قصه ا تو

 تــــــــهيفاجعه بودنت امن نبودنت

 يــــــــــيا لهيكه از قب ينياز كدوم سرزم تو

 يــــــــيآسمــــــــون جدا هي من

 يهر جـــــــا كه باشــــــــ اهل

 يشكوفتنـــــــــ قاصد

 يقلب منـــــــ يبهت و دغدغـــــــه ناج يتو

 ....آتش و يآب

 

 .من بخوابم ينذار يخواست يفقط م. يبهتر ينه انگار -

 دم؟ياومد كه من نفهم ياصال ك. باز من و ترسوند نيا. نييافتاد پا قلبم

. و نه دلخور يبود اما نه عصبان يصداش قطب. كنه يداره نگام م نهيبر اپن دست به س هيتك يعنيمورد عالقه اش  يتو جا نيشرو دميد برگشتم

 : با دهن باز فقط تونستم بگم جيو گ دهيمن ترس

 .هومـــــــم ـ
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 : ابروش و انداخت باال و گفت هي

 صدات خوبه؟ يكن يچرا فكر م ـ

 : دوباره با دهن باز گفتم من

 .هومــــــــم ـ

 ؟يدار يچه اصرار يبخون يتون يـ تو كه نم نيشرو

 .ـ هومــــــــم من

 .ينصفش و از خودت درآر يكه مجبور نباش ريبگ اديحداقل شعرا رو  ،يـ صدا كه ندار نيشرو

 .ـ هومـــــــم من

 .اومد ياز دهنم در نم يا گهيكلمه د چياون قدر از حرفاش هنگ كرده بودم كه ه واقعا

به  قيدق. اومد جلو صورتم قايهم قد من بشه خودش و خم كرد كه صورتش دق نكهيا يبرا. كرد ياخم هياومد جلو و . ابروش رفت باال دوتا

 : چشمام و صورتم و دهنم نگاه كرد و انگار با خودش حرف بزنه گفت

 ؟يحرف بزن يتون ياالن زبونت بند اومده و نم يعني يزد يتو خواب كه خوب حرف م شبيد ـ

 ديعقب كش كميجا خورد و خودش و  نيحركتم شرو نيكه با ا سادميصاف وا هوي. ومدمدر ا يجيبرق بهم وصل كرده باشن، از بهت و گ يانگار

 .ساديو صاف وا

دفاع از  يبرا. نزده باشم يكنم كه حرف ناجور يخدا ده تا شمع نذر م يگفتم؟ وا يچ يعنيگفت؟ من تو خواب حرف زدم؟  يم يچ نيا ايخدا

 .كنم اگه حرف ناجور زدم، تند و تند شروع كردم يرو ماستمال هيقض يجور هيكه  نيخودم و ا

جنازه  نيخوابم ع يمن وقت. خواد بپرس يدلت م يبرو از هر ك. زنم يمن اصال تو خواب حرف نم يگ يگفتم؟ دروغ م يـ من حرف زدم؟ چ من

 .شم يم داريزنم نه ب ينه حرف م. ام

 : پوزخند گفت هيابروش رفت باال و با  هي

 .ينشد داريآخرش مجبور شدم تكونت بدم اما بازم ب. ينشد داريصدات كردم ب يچون هر چ. دميو كه خودم فهم يخواب يم جنازه نيع نكهيا ـ

 هينكنه  يوا ا؟يرم اون دن يخوابم با تمام وجود م يوقت ديپسرِ هم فهم نيا يعني. بدبخت شدم رفت ؟يچ يعنيگه؟  يم يچ نيبه سرم ا خاك

 . فهمم كه يكرده باشه من نم ميكار. كرده باشه باهام تو خواب  يكار

لباسام كه كامل بود، . نكرده بود رييتغ يزيظاهرا چ. داشتم يتيشدم چه وضع داريب يوقت اديب ادميكردم  يسع. نگاه به خودم كردم هي يچشم ريز

محكم  ينه، كه صدا ايسرم اومده  ييبال نميكردم كه بب يم يو بررسخودم  يركيز ريداشتم ز. اوردمشيدونم من ن يپتو اضافه بود كه م هيفقط 

 .دميو شن نيشرو

 قدر اعتماد به نفست باالست؟ نيا يعنيباهات كردم؟  يمن كار يكن يـ واقعا فكر م نيشرو

 يكه روش م يو در حال رونيب ديكش يصندل هيو  زياومد سمت م نيبود اعتماد به نفسم باالست؟ شرو يمنظورش چ. ابروم رفت باال هيتعجب  از

 : نشست گفت
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 سراغ تو؟ اميمگه دختر قحطه كه من ب ـ

 : به سرتا پام انداخت و گفت زيآم رينگاه تحق هيكرد و  يهه ا هيپوزخند  با

 . مامان بزرگم يخدمتكار خونه . هم نه تو يچكيه ـ

 ....زديا روس،يانگل ، و زاد،يشعور، به دور از آدم ينفهم، ب ،يعوض آشغال،

 يانداختت كوتاه نم يكرد و از پا نم يآدم و مختل نم يدفاع ستميكرد تا كل س يبه آدم و ول نم ديچسب ياومد، م يبهش م شتريب يآخر نيا

. يجهنم وانيح. زشت يريكبيا ياز خود راض يپسره . شه اما از سوسكم كمتره يم شيحال ييزايچ هيكردم كه آدمِ  يتازه داشتم فكر م. اومد

از چندش  يلرز هيتنم مور مور شد و . آرامش دارم اليگودز نيفكر كرده بودم با وجود ا شبياز خودم بدم اومد كه د. ارميتو كم ب يعمرا جلو

 .بره ادشي شهيزدن واسه هم شخنديمشت بزنم به دهنش كه ن هيخواست  يدلم م. ديچيتو تنم پ

 .ديترك يكتر ؟يدرست كن ييچا يخوا يـ نم نيشرو

من كه فعال محتاج  رميبم يا. درست كردم ييبا حرص روم و برگردوندم و چا. تر كرد ضيو عر شخندشيچشم غره بهش رفتم كه ن هياخم  اب

 .تونم الم تا كام حرف بزنم ينره خرم و نم نيا

 : و گفت ستاديكه دم در ا رونيهم بلند شد از آشپزخونه بره ب نيشرو. پاشدم ظرفا رو جمع كردم. ميو صبحانه خورد دميو چ زيم

 . خوام خاكستر بشه يدوست دارم نم يليرو خ نجايمن ا. يخواد ناهار درست كن ينم ـ

 ». يكوفتم بخور ؟ياورديخواست ناهار درست كنه؟ برده كه ن يحاال ك. يريكبيا ــــــشيا «

ساعت  نكهيبا ا. اومد يبود اما بارون نم يهوا ابر. زده بود بشيپسرِ معلوم نبود باز كجا غ نيا. رونيرو شستم و اومدم از آشپزخونه ب ظرفا

 : با دست زدم پس كله ام و گفتم. روزه ايشبه  ستيمعلوم ن. دميخود نبود تا االن خواب يب. بود كيدوازده ظهر بود اما هوا تار

 . چارهيب يننداز گردن هوا يخود يپس ب ،يش يم داريب ريد شهيهم يدون يندونه خودت كه م يخفه، هر ك ـ

 .يكن يچپ چپ نگاه م يريگم خود درگ يم -

كوچه  يضرب المثل، بچه ها. ذارم يبود ضرب المثلِ؟ چه هندونه ام م نيا. قر بده  ايهر وقت گفتم جنازه تو ب. خودش و انداخت وسط نيباز ا اَه

 .بشكن بزن ايتو ب تيم خوبه هر وقت گفتم مكه گفت ينيهم. ده يفاز م يلياما خ ستين ادميگن، درستش  يبازار م

 . رونيره ب يبه دست داره م تاريگ دميد

 ـ كجا؟ من

 : ابروش رفته بود باال. برگشت نيشرو

 .گهيد نهيشه هم يروزت شب نم يو تا نفهم يفضول گميم ـ

 خت؟يبه صورت  ايبخندم؟ به حرفت،  ديكرد؟ مثال االن با يم يپسرِ چرا امروز احساس خوشمزگ نيا. براش نازك كردم يچشم پشت

 : رفت سمت در و گفت برگشت

 .بزنم تاريخوام برم ساحل گ يم ـ

 .قدم برداشتم كه دنبالش برم هي
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 .ايب ياز فضول يريم يـ اگه م نيشرو

 وارايتنها در و د ينه تنهاتو خو نميش يم. رم ياصال نم. گه فضول يچولمنگ به من م يپسره . بهم برخورده بود. ستادميحرفش تو جام ا نيا با

 ....و جنگل ايزنم به در يشم م يطاقت م يشه ب يدلم واسه مامانم تنگ م. كنم يخورم بغض م يغصه م. كنم يرو نگاه م

 .يكن يم يخود زن تيفكرات و حس كنجكاو نيبرگرده با ا نيتا ا ياگه نر ؟يستيبرو بابا حاال گفته فضول كه گفته، مگه ن ايب

 . رفتم تا برسم بهش يچهار قدم م ديداشت من با يقدم كه برم هيبس كه لنگاش دراز بود . دميو تو كوچه بهش رس نيدنبال شرو دمييدو

 .يايم يبار يدونستم طاقت نم يـ م نيشرو

 يم ديمن و ند شهيتو كه هم. يمن بلبل شد يها، امروز برا يزن يبه زور حرف م شهيحاال تو هم ؟يبمون يشه امروز قطب يپسر حاال نم يريبم يا

 شد كه امروز من انقدر تو چشمتم؟ يچ يگرفت

خواستم حدالمقدور ازش  يم. من با فاصله كنارش نشستم. نشست ايرفت كنار ساحل و رو به در. مثل بره كه دنبال ننه اشه، دنبالش رفتم ساكت

 .دور باشم

 يواقعا قشنگ م. كه گذشت شروع كرد به خوندن كمي. زد يانصافا قشنگ م. زدنو شروع كرد به  ديكش قينفس عم هيكرد و  اينگاه به در هي

. كردم يچونه ام و بهش نگاه م ريزانوم و جمع كرده بودم تو بغلم و آرنج دست راستم و گذاشته بودم رو زانوم و دستم و زده بودم ز. خوند

 تارشيو گ نيشرو ريو غ زيچ چيكس و ه چيه. سرد نبود گهيد و صورتش كه تاريگ يها ميخوندنش، حركات دستش رو س. محوش شده بودم

 . خوندنش و صداش من و تو خلسه برده بود. دميد ينم

اصال . زنن يآدم دورمون جمع شدن و دست م يكل دميسرم و بلند كردم د. تعجب كردم. دميدست زدن شن يبه خودم اومدم كه صدا يوقت

 هياومده،  رشونيگ يلب ساحل يحال كردن و كنسرت مجان يبود حساب دايملت كه پ. ستادنيا نجايا يهمه آدم از كجا اومدن و از ك نيا دمينفهم

 :گفتن يم اديو فر دستصدا با سوت و 

 ».... دوباره.... دوباره «

 ينگام م يجور هي. كرد رميكه با نگاهش غافل گ كردم يداشتم نگاهش م. باشه يعنيتكون داد كه  يسر هيبود  ومدهيبدش ن يهم انگار نيشرو

 هينه حالتش و فقط  دميد ينه رنگ چشماش و م.... ديخند يچشماش داشت م ايخدا.... ديخند يداشت م.... انگار.... كه انگار يجور هي. كرد

اما حاضرم قسم بخورم كه  دميالخلقه لبخند ند بيموجود عج نيمن تا حاال رو لب ا ايخدا. خنده يگفت چشماش داره م يبود كه بهم م يحس

 .خنده بهم يچشماش االن داره م

 يكردم و در كمال تعجب اون نگاهم م يچشمام و چهار تا كرده بودم و داشتم به چشماش نگاه م. سازش بلند شد يكشفم بودم كه صدا محو

 .داشت از چشمام يكرد و چشماش و بر نم

 . ندخو يكه آهنگ و م دميو شن صداش

 

 از كدوم قصه اي كه خواستنت عادته؟ تو

 فاجعه بودنت امنيته نبودنت
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 از كدوم سرزمين؟ تو از كدوم هوايي؟ تو

 از قبيله ي من يه آسمون جدايي كه

 

 هر جا كه باشي قاصد شكفتني اهل

 بهت و دغدغه ناجي قلب مني توي

 آبي يا ابر؟ نه خدايا شبنمي پاكي

 آغوش مني نه زيادي نه كمي قد

 و با خودت ببر اي تو تكيه گاه من من

 

 مثل تن تو با تو همسفر شدن خوبه

 و با خودت ببر من به رفتن قانعم من

 هر چي كه هست خواستني

 من قانعم يبخوا تو

 

 بوي تو گرفته تن پوش كهنه ي من اي

 خوبه با تو رفتن رفتن هميشه رفتن چه

 ر تو بودنخوبه مثل سايه همسف چه

 قدم جاده ها تن به سفر سپردن هم

 

 مي شد شعر سفر بيت آخرين نداشت چي

 پوچ من و تو دم واپسين نداشت عمر

 شعر سفر آخر عمر منه آخر

 ي مردن من لحظه ي رسيدنه لحظه

 و با خودت ببر اي تو تكيه گاه من من

 

 مثل تن تو با تو همسفر شدن خوبه

 مو با خودت ببر من حريص رفتن من

 فتح افق دشمن برگشتنم عاشق

 و با خودت ببر من و با خودت ببر من
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 . كردم به خاطر تمركز اخمام رفته بود تو هم ينگاه م نيهمون جور كه به شرو. آشنا بود، تمركز كرده بودم يليآهنگش خ. رفت تو هم اخمم

 ....پسرِ نيا.... پسرِ نيا.... پسرِ نيا. شد يباورم نم. اخمام باز شد.... اومد ادمي

 كنم؟  ينم دايكن پ عيضا ديانگلِ آن نيا فيتوص يبرا يخوب زيچ چيچرا من ه اَه

 . يخوند و انصافا به چه قشنگ يخوندم و م عيو كه من صبح اون قدر ضا ينفله داشت آهنگ نيا

چه دل  نيد بب.واسه من چشماش قهقهه ز هويو چرا پس بگ. سرش بكشم و بگم برو عمه ات و مسخره كن غيج هيخواست  يدلم م. بودم يعصبان

 . دميكه من خنگ هم فهم يجور رون،يزد ب يداشت كه قهقهه اش از تو چشماش داشت م يپره از خنده ا

بز  نيع نيبب ست،يرو كه ن. پسرِ نيگوش ا ريخوابوند ز يم يكيكاش نگاهم دست داشت . رفتم يچشم غره م نينشسته بودم و به شرو خيس

 نه؟ ايو ببند  شتيشه گفت ن يدونم به چشمم م ينم. كنه يخندون بهم نگاه م يداره با چشما

آهنگ كه تموم . با نگاهم مشت و لگد پرت كردم سمتش يو ه اوردميحال كردم به خاطر قشنگ خوندنش، اما كم ن يكه كل نيآخر آهنگ با ا تا

چند تا دخترم . ملتم خودشون و تركوندن نيزد و خوند و ا يساعت كي هي نيخالصه شرو .گفتن دوباره دوباره يشد دوباره ملت دست زدن و ه

 شن براش؟ كيدارن خودشون و م نايداره ا يقطب جنوبم قشنگ دميفهم ينم. ختنير ينشستن براش عشوه م يپسرِ م نيدور ا ناومد يم يه

دو قدم كه . اليبا حرص بلند شدم كه برم و. اونا بود لجم گرفت شيكه اون وسط نشسته بود و حواسش پ نيو شرو زونيآو يدخترا نيدست ا از

 .اديداره كنارم م نيشرو دميبرگشتم د. شمهيپ يكيرفتم اون طرف تر حس كردم 

 دل كنده ازشون؟ يچه جور نيولش كردن؟ ا ياون دخترا چه جور دم؟يبلند شد كه من نفهم يك نيا اه

و  دميكش قيتند تند چند تا نفس عم. پاهام سست شد هوي ميديجنگل كه رس كينزد. اخم كردم و قدمام و تندتر كردم. اوردميخودم ن يرو به

 . شكمم بلند شد يصدا. كردم مينيهوا رو با ولع وارد ب

 : لب آروم گفتم ريو رو شكمم گذاشتم و ز دستم

 كي ايبا تشكر از بعض م؟يكبابم كه روحم و با خودش برد، اما چه كن يبو نيا. يدونم گرسنه ا يخواد؟ م يتو هم دلت م ؟يديتو هم فهم ـ

 . تحمل كن كمي. تونم بشم ممنوع كردن يوارد آشپزخونه هم نم. بخرم يزيقرونم ندارم كه بخوام چ

 يتو شكمش حرف م يحامله داره با بچه  زن هيكرد  يفكر م ديد ياز دور من و م يكي. زدم يرو شكمم و با شكمم حرف م دميكش يم دست

 . خوردم يغذا م يداد درست و حساب ياگه صبح حرصم نم. بود نيشرو ريكه من گشنه بودم تقص نيا. زنه

اون طرف تر بساط پهن كرده بودن و داشتن واسه ناهار  كميكه  يبه خانواده ا. بعد به پشت سرش نگاه كردم. با حرص نگاهش كردم برگشتم

 . خواست االن اون جا با اونا بودم يآخ كه چقدر دلم م. كردن ياب مجوجه كب

. دستم هنوز رو شكمم بود. آب دهنم و با حسرت قورت دادم. خوردن بودن يپختن و آماده  گهيبود كه د دايپ شيرو آت يها خيظاهر س از

همون جور . خورم يم يدارم از راه دور با چشمام كبابا رو ذهن ديكرد رد نگاهم و گرفت تا اون خانواده و فهم يكه داشت به من نگاه م نيشرو

 .اون قدر تو فكر كبابا بودم كه اصال حواسم نبود. دميآشنا د ي افهيق هيكردم كه  يزد نگاه م يكه كبابا رو باد م يداشتم به كبابا و مرد

كار داره؟ اه آقاهه داره به من  يبا من چ نيا. اه اه به من اشاره كرد نا؟يگه به ا يداره م يكنه؟ چ يكار م ياونجا چ نه،يكه شرو نيا اهـــــــه

د لبخند بزنم؟ يدن؟ منم با يزنن بهم؟ چرا سر تكون م يچرا لبخند م نايا. كنن يدارن نگام م ييحاال دوتا. ششيزنشم رفته پ نيبب. كنه ينگاه م
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 .لبخند متعجب زدم و سرم و آروم تكون دادم هي. نكنم يسر تكون بدم؟ خوب زشته كار ديبا

 گه؟ يم نايداره به ا يده؟ دوباره چ يكنه؟ چرا دست تكون م يداره به من نگاه م نيو بب نيشرو

چشمام داشت از كاسه . جوجه بود خيتو دستش دوتا س. من شيبرگشت و اومد پ نيشرو. كردم يو اون زن و مرد نگاه م نيبه شرو جيو گ مات

 ديبود االن با دهياگه دزد. آقاهه با لبخند داد دستش دمينه بابا خودم د دتشون؟يكرد؟ نكنه دزد يكار م يچ نيجوجه ها دست ا نيا. ومدا يدر م

 .رفت اونام دنبالش يدر م

 .فتيراه ب يعنيو من و كشوند كه  ديو كش نميكنم، خونسرد آست يدارم منگل وار نگاهش م ديكه د نميشرو. نگاه كردم نيبه شرو جيگ

 :اشاره به جوجه ها كردم و با بهت گفتم هي. هنوز به جوجه ها بود چشمم

 ه؟يچ نايا ـ

 : كرد و گفت ينگاه خشك مين نيشرو

 .جوجه ؟ينيب يمگه نم ـ

 شون؟يديكنه؟ دزد يكار م يدست تو چ نم،يب يـ م من

 .ميدر و باز كرد و وارد باغ شد. ميديرس اليبه و. لبش كج شد ي گوشه

هم  يدزده؟ تازه قبل و بعد دزد يجوجه م خيره دو تا س يم يآخه ك. يكن ياصال استفاده نم كتيخورم كه از اون مغز كوچ يـ قسم م نيشرو

 .خودشون بهم دادن دم،يزنه؟ ندزد يبا صاحباش حرف م يكل

 بهشون؟ يگفت يم يبهت بدن؟ اصال چ ديـ چرا با من

 .خندون يخونسرد با چشما. بره تو برگشت و تو چشمام نگاه كرد نكهيساختمون و باز كرد، اما قبل ا در

مطمئن شدن كه  دنيگشاد د يلباسا نيتو رو با ا ياونام وقت. كرده اريكباب بهش خورده و يـ رفتم بهشون گفتم خانومم بارداره، بو نيشرو

 .تعارف كردن و منم برداشتم خيو خوشحال شدن و دو تا س يباردار

 .نگاهم رفت سمت لباسام. تو جام خشك شده بودم. كردم يم داشتم نگاهش مات

 .... حواس نيخاك به سر من با ا يا

به  ياصال ك. نداره بس كه گشاده يباردار يلباسام كم از لباسا. نبود بدبختا فكر كردن حامله ام خوديب. تنمه نيشرو ينبود كه لباسا ادمي اصال

 سهياز ك نيا. ومدهين رميامله است؟ كدوم خانم؟ كدوم شكم؟ كدوم بچه؟ من هنوز شوهرشم گپسر گفت بره بهتون بزنه بگه خانمم ح نيا

 .بچه انداخت گردنمون هــــا هيشوهر نكرده . بخشه يم فهيخل

 .كجا رفت؟ نره كبابا رو بزنه تو حلقش به من نرسه نياهـــــه ا. كبابا رو بگو يوا

ذاره، اما از  يچند تا بشقاب م نمينگاه كردم بب. نهيچ يم زيرفته تو آشپزخونه و چند تا گوجه خورد كرده و داره م دميد. نيدنبال شرو دميدو

خودشم نشست پشت . زيو با نون و نوشابه آورد سر م ختيو گوجه ر ازيظرف و دورشم پ هيتو  ديكبابا رو كش يهمه . نبود يبشقاب خبر

 .يصندل

 .باش اليخ نيصد تومن بده آش به هم يخورم؟ اوهوك يمن نم زهيظرف بر هيد؟ فكر كرد مثال كر نيچرا همچ نيا اهــــه
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كه  نياصال هم به شرو. جوجه گذاشتم روش و گذاشتم تو دهنم كهيت هيو  ازينون جدا كردم و گوجه و پ كمي. شيكنار ينشستم رو صندل رفتم

اون قدر . نگاه كرد و اونم مشغول شد كمي نميشرو. دميم اون طرف و لقمه ام و جوروم و كرد. كرد توجه نكردم يزل زد بهم و داشت نگاهم م

 يداشتم با ولع لقمه ام و م. كرده بودم اريواقعا و يكبابا دست و پام و شل كرده بود انگار نيهم ا ياز طرف. نبود ميحال يچيكه ه بودگشنه ام 

 : با دهن پر گفتم. كرد يلقمه اش آماده تو دستش بود و داشت نگام م. نگاش كردم. نگاهش و حس كردم ينيكه سنگ دميجو

 ؟يخور ينم ه؟يچ ـ

 ؟يـ چند وقت غذا نخورد نيشرو

 : كردم لقمه ام و قورت بدم گفتم يم يجور كه سع همون

 .وقته يليخ ـ

 : رفت تو هم اخماش

 .ميدم؟ صبح با هم صبحونه خورد ينم مگه من بهت غذا ؟يو بگ نيشه ا يروت م ـ

 : ام و به زور قورت دادم و تو چشماش نگاه كردم و گفتم لقمه

 .چسبه يبا منت بهم نم يغذا. رونيب يدياز تو حلقم كش هيبا حرص و كنا يجور هياما بعدش  نيچرا غذا داد ـ

 : آروم گفت نيشرو

 ؟يخور يغذا رو با لذت م نيپس چه طور ا ـ

 : بهش زدم و گفتم ضيلبخند عر هي

 .دميبعدم براش زحمت كش. نيراض يصاحباشم راض. يندار يپس منت ستيغذا مال تو ن نيچون ا ـ

 : ابروهاش از تعجب رفت باال نيشرو

 ؟يچه زحمت ـ

 : گفتم حميبا همون لبخند مل من

 .حالله حالله. گذاشتم هيدور حامله و فارغ شدم، پس براش ما هيغذا  نيواسه ا ـ

 يبهت زده  ي افهيهم به ق يتوجه نيو چپوندم تو دهنم و كوچكتر دميو از دستش قاپ نيشرو يآماده  يپررو پررو چنگ انداختم و لقمه  بعد

 : گفتم رونيرفتم ب يشدم، از جام بلند شدم و رفتم دستم و شستم و همون جور كه از آشپزخونه م ريكه غذا خوردم و س يحساب. نكردم نيشرو

 .زحمت جمع كردنشم بكش ،يديو كه كش زيم دنيزحمت چ ـ

 .شد يبازتر نم نياز ا گهيد نيشرو يچشما

 ينوه . نكنه تمياذ گهيباشه كه د نيتا ا. يكردم حساب ييعقده گشا. كه حالش و گرفته بودم االنم كه كامال ضد حال خورد يتو باز. خنك شد دلم

 .نگم يچيه ستميالل ن يبفهم ديباش، با يسميير

لحظه تنهاش  هيو كرده بود كه مواظبش باشم و  نيهم سفارش شرو يخوشحال شده بود، كل يكل. به طراوت جون زنگ زده بودم. فكر بودم تو

 .تهران ميكنم برگرد شينذارم و اگه تونستم راض
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خواد بره ببرمش؟ اصال بود و نبود  يهر جا م رميباشم؟ مگه بچه است دستش و بگ يگندگ نيپسر به ا نيمواظب ا يبگه من چه جور ستين يكي

 ديترس يم. خونه اش رو هواست نهيبرگشت خونه بب يبود كه نكنه وقت نياز ترس ا ا،يگفت ب يانقدر هم كه م. كرد ينم يپسر فرق نيا يمن برا

 . ارميب الشيسر و ييبال هي

تا حاال دوبار به مهسا زنگ  نجايا ميكه اومد يبزنم؟ از اون روز تونستم از كالسام يمگه چقدر م. هم دل نگران دانشگاه و كالسام بودم يطرف از

 ؟يچرا رفت ؟يرفت يكه ك. و گرفت و سالم نكرده سواالش شروع شد يمهسا درسا گوش يبار اول كه اون جور، بار دومم تا زنگ زدم به جا. زدم

 ؟يگرد يبرم يك ؟يرفت يبا ك

 : گفتم ديمختصر و مف منم

 .نيمن و شرو م؛ياومد يبعد مهمون ياتفاق ـ

 :گفت غيو آوردم با ج نيتا اسم شرو كه

 .بود نيبودم شرو دهيكه صداش و شن يشده؟ پس اون يچرا؟ چ ن؟يرفت ييدو تا ن؟يشرو ـ

پرستار كودك  كيخبر نداشتن كه من بدبخت در نقش  گهيعشق و حال، د ميدوست پسرمه و اومد نيكرد شرو يدونست فكر م ينم يكي حاال

چند روزِ حرص خوردم از دستش  نيبس كه ا. كرد يمن و به چشم كلفتشم نگاه نم. قبول داشت ينره غول من و به پرستار نيكه كاش ا اومدم

 يمثل قبل حرص نم ديد يو م اميسوت يوقت. كردم خوب رفتار كنم ينم يسع دمشيد يم يوقت گهيد. حد نداشت كهدادم  يو جلوش سوت

مراقب بودم كه  يليخودم بودم اما خ شهيهر چند هم. جلوش خودم بودم. باهاش ندار بودم گهيشده بودم كه د عياونقدر جلوش ضا. خوردم

بماند كه تو خواب حرف زده . از ترسم از رعد و برقم خبر دار شده بود يحت. حرفا گذشته بود نينكنم، اما كار من از ا يخرابكار يكس يجلو

همون دو ساعت  ارهيخواست به روم ب يكه م يليخ. كارا نبود دنياهل به رخ كش شيياما خدا. گفتم ييزايدونستم چه چ يبودم و هنوز خودمم نم

 .ديازم در مورد ترس از رعد و برقم نپرس يحت. خوب بود قشاخال نيا. نداخت تموم شد و رفت يم كهيت هياول 

همراهم نبود  مميگوش يحت. نداشتم يچيه نجايا. سر رفته بود يسابحوصله ام ح. دميكش يرو مبل نشسته بودم و واسه خودم آه م. شده بود شب

كردم  يم نهيدرختا رو معا كمي. رفتم يبا درختا و شمشادا ور م كمي. رفتم تو باغ ياگه االن خونه خانم احتشام بودم م. كنم يباهاش باز كميكه 

 يكارها رو دور از چشم مش رجب انجام م نيهر چند همه ا. الزم نداشته باشن يزيچ يكود. كمبود ممبود نداشته باشن ه؟يچ تشونيوضع نميبب

بهم اعتماد  گهيد. فرستادم تو خونه يذاشت و به زور م ينم دميد ياگه مش رجب م. كردم يبار همه باغ و چك م هيهر دو هفته  بايدادم اما تقر

كرد منم رفته بودم و بعد  يسبز بود و هرس م نيپرچ هيكاشته شده بود و مثل باغ و كه دورتا دور عمارت  يبار كه داشت برگ نوها هي. اشتند

خواسته بودم  ينيمنم همچ. رشد كرده بودن و بلند شده بودن يبرگا كل. كار و انجام بدم نيكنم بذاره من ا شيالتماس تونسته بودم راض يكل

. ديرس يمتر م يسانت ستيبه زور به ب نيپرنده هرسشون كنم كه زده بودم و همه رو كچل كرده بودم كه قد پرچ هيبهشون مدل بدم و شكل 

 .رفتم سراغ درختا يم يواشكي يمنم مجبور. به باغ بزنم يدست گهياز اون به بعدم نذاشت د. اون قدر دعوام كرد كه نگو ديمش رجب كه اومد د

به  شتريژاكتم و ب. اومد يباد م. رونيبلند شدم، از در رفتم ب. تازه خواست يدلم هوا. خوردن يختا تو باد تكون مدر. و نگاه كردم رونيپنجره ب از

 اومد يخودم بودن دلم نم يتنم بود، آخه گرم تر از لباسا نيشرو يهنوز لباسا. شدم نهيبغلم و دست به س ريو دستام و بردم ز دميچيخودم پ

 .ارميدرشون ب
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دلم . اطمونيح يباغچه امون بود، درختا يبو. داد يخونه رو م يبو. دميكش يم قيعم ينفسا. كردم يو به آسمون و درختا نگاه م اطيتو ح رفتم

 طيجدا شده بودم و از مح ايانگار از دن. دوست داشتم شتريجا رو ب نيا يخبر يب. بودم يخونه رو كرد، اما دوست نداشتم االن اونجا م يهوا

 ايبخورم،  يبود كه صبحونه و ناهار و شام چ نيهم و غمم ا يهمه . متوقف شده بود ايدن يجا انگار نيا. دور بودم يشگيخورد كن هم صاباع

 .حرصم نده نياز ا شتريب نِيشرو نيمراقب باشم كه ا اي ام،يدر ب يحوصلگ يكار كنم كه از ب يچ ايبپوشم،  يبعد حمام چه لباس

 . بودم كه متوجه اش نبودم دنميمن اون قدر غرق آه كش اي. شه يم بيغ يپسرِ هم هر از چند گاه نيبود؟ ا كجا يراست. نيشرو گفتم

درخت  هيبامزه افتاد كه كنار  يقهوه ا اهيسگ س هيچشمم به . چشمام و گردوندم. دميشن ييصدا هيتو فكرام غرق بودم كه . بود كيجا تار همه

 .كرد يسرش و گذاشته بود رو دستاش و خرخر م

 .چند روز نبود نيتو ا يعنيجا  نيبودمش ا دهيجا؟ مطمئنم تا حاال ند نياومد ا يك نيا. بود دهيچه ناز خواب يآخ

 ديسرش رس كينزد دستم كه به. با لبخند رفتم جلوش نشستم و دستم و دراز كردم كه نازش كنم. دوستشون داشتم. دميترس يها نم ونيح از

حركت بلند  هيكردم كه با  يجور نگاهش م نيداشتم هم. زد يم يچشماش و چه برق يوا. خورد و سرش و بلند كرد و به من نگاه كرد يتكون هي

 .ستاديشد تو جاش ا

 ....مـــــــــامـــــــــان يوا

 نكهيبا ا. ديكش يخرناس م يجور بد هيصورتم بود و  يصورتش درست جلو. من بود كه نشسته بودم كنارش يچقدر گنده بود؟ هم اندازه  نيا

. قدم رفتم عقب هيآروم آروم از جام بلند شدم و . يشده بود به دهن كج ليلبخندم تبد. ترسناك بود يليخ نيا شيياما خدا دميترس ياز سگا نم

به زور آب دهنم و قورت . احساس كردم خرناساش خطرناك تر شده. دو، سه قدم رفتم عقب. بود ناز كردنش دراز يتو هوا برا نوزدستم ه

سمت  دميدو عيتونستم سر يكه توان داشتم و م ييتا جا غيبرگشتم عقب و با ج يتند. ختيحركت كرد كه قلبم ر هيعقب كه  اميدادم و اومدم ب

. كرد يواق واق م يكه بدجور دميشن ينكره اش و پشت سرم م يصدا. سگ بهم نرسه كردم كه يدعا دعا م. دميكش يغ ميو از ته دل ج اليو

برم بلكم خدا دلش به رحم اومد و من جوون مرگ  ايكردم اشهدم و بخونم كه الاقل مسلمون از دن يداشتم فكر م. كرد يم دميداشت تهد يانگار

 . و فرستاد تو بهشت

و با تعجب بهم  رونيباال اومده ازش اومد ب يبا ابروها نيدر باز شد و شرو. دميرس يانگار داشتم به در بهشت م. بودم دهيرس اليدر و كينزد

كشون رفتم سمتش و خودم و  غيج. ذوق مرگ شدم نيشرو دنيشدم كه از د يانقدر خوشحال نم دميد يو م لييمن االن اگه جبر. نگاه كرد

 . نهيبشم سگه من و نبب ديكردم سرم و به زور تو بازوش فرو كنم كه بلكم ناپد يبه بازوش و سع مديو با دست چسب كردم ميپشتش قا

 : با لكنت گفتم دهيبر نفس

 ....بكشه.... خواد يم.... من و. نجاتم بده.... نجات.... نج ـ

 : سوت آروم زد و به من نگاه كرد و گفت هي نيشرو

 خواد بكشتت؟ يم نيا ـ

هام،  هيهوا كه رفت تو ر كمي. كردم نفس بكشم يم يو سع نيشرو يداده بودم به بازو هيچشمام و بسته بودم و سرم و تك يزور نفس تنگ از

متر از دهنش در  ميرو پاهاش نشسته بود و زبونشم ن نيشرو يچشمم افتاد به سگ كه جلو. بود يمنظورش چ نيشرو نميسرم و بلند كردم بب
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 .داد يكون ماومده بود و با ذوق دمش و ت

 پاره ام كنه؟ كهيخواست ت ياالن م نيكه تا هم نيآروم شده بود؟ ا نقدريا يچه جور نيا. چهار تا شد چشمام

درست كه از دهنم در  يكلمه  كياز  غيشده، اما در يكردم بگم كه چ ينگاه كردم و با اشاره به سگ و خودم سع نيبه شرو رتيبهت و ح با

 .بود يشكل الل باز شتريب. اديب

 ....و.... خخخ.... اووم.... ـــنيا.... مــــن: من

 يبود كه ب اديز مياون قدر فشار عصب. تونم حرف بزنم يبودم، هم لجم در اومده بود كه چرا زبونم گرفته و نم يبودم، هم عصبان دهيترس هم

 .خواستم به هوا مشت بزنم يانگار م ييجورا هي. نييدستم و پرت كردم پا يعصب غيج هيدستم و مشت كردم و با  ارياخت

از ذوقش  گهيشده بود و د جيسگ هم گ يحت. كرد يبا بهت و تعجب به عكس العمل من نگاه م يجور هيتا حد ممكن باال بود و  نيشرو يابروها

 .كرده بودتعجب  دنميكش غيكه اونم از ج نيمثلِ ا. داد، زبونشم رفته بود تو دهنش يدمش و تكون نم گهيد. نبود يخبر

 : گفتم نيحرص به شرو با

 كنه؟ يكار م يجا چ نيسگ ا نياصال ا ـ

 :خنده توش بود گفت يكرد سرد باشه اما نبود و رگه ها يم يكه سع ييبا صدا. نييلبش كج شد سمت پا ي گوشه

 .اليحسن نگهبان و شيپ يبعل اليره و يروزا م. ينگهبان يبرا اليتو و اديهر شب م يزغال ـ

 : حرص و طلبكار گفتم با

 .دمشيچند شب ند نياومد؟ من كه ا يكدوم شبا م ـ

 : فرو كرد و با همون حالت گفت بشيدستش و تو ج نيشرو

 ؟10:30ساعت  رون؟يب يحاال چرا اومد. اطيتو ح ياياومد ب ينم شيچون شبا پ شيديهمه شبا بوده تو ند ـ

 : براش نازك كردم و گفتم يحرص پشت چشم با

 .هوا بخورم رونيه ام سر رفته بود اومدم بحوصل ـ

 شد كه سرگرمت كنه؟ ينم دايپ يزيتو خونه چ يعنيـ  نيشرو

 : دستام و مشت كردم و گفتم. گرفتم يم شيداشتم آت. شده بودم يكفر يحساب

 كنم؟ يقل دو قل باز هيبا خودم  نميشه كرد؟ بش يكار م يچ ييشه؟ اصال تنها يم دايهم پ يسرگرم ي لهيخونه وس نيمگه تو ا ؟يمثال چ ـ

 : استفهام ابروش و برد باال و گفت  با

 هست؟ يقل؟ دو قل؟ چ هي ـ

 :كردم و آروم غر زدم يحرص پوف با

 ه؟يقل دو قل چ هيبده كه  حيدور مونده توض رانيپسر از ا نيو دو ساعت واسه ا ايخدا حاال ب يا ـ

 : بلند تر گفتم كمي

 . ولش كن يچيه ـ
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 .و زانوم و بغل كردم نهيبغل شوم ي چهيراست رفتم نشستم رو قال هيو  اليو رفتم تو و نيزم دميبا حرص پام و كوب بعد

داد به زانوهاش  هيمبل و آرنجش و تك يجلو ديخودش و كش. نگرفتم لشيبهم نگاه كرد كه تحو كمي. پشت سرم اومد و نشست رو مبل نيشرو

 : شه گفتمجبورش كرده با يكيو آروم انگار 

 ؟يكن يباز يخوا يم.... زهيچ ـ

 افهيق يتا بغل گوشام باز شد و با ذوق بهش نگاه كردم، اما وقت شمين. رخم بهش بود مين. يهر گونه باز يمردم برا يمن م. يجون باز آخ

 .امر محال بود هيكردن؟  يو خوب نيخواد من و دست بندازه؟ شرو ينكنه م. مشكوك شدم دميسردش و د

 : حالت سوءظن گفتم هيكردم و مشكوك، با  زيو ر چشمام

 ه؟يسر كار ـ

 : رفت باال ابروهاش

 ؟يسر كار ـ

 : كردم و گفتم يچرا امروز خنگ شده بود؟ پوف نيا يوا

 ؟يكن تياذ يخوا يم يعني ـ

 : تعجب گفت يبا كم نيشرو

 ؟يچ يبرا تياذ ـ

 : تر گفتم يحرص. در اومده بود لجم

 ؟يمن يو به فكر سر رفتن حوصله  يتا حاال تو مهربون شد ياز ك. يمن و دق بد نكهيا يبرا ـ

مبل و پاش و  يدستش و گذاشت رو پشت هيداد به مبل و  هيتفاوت و سرد تك يبعد ب د،يبرام نازك كرد كه كفم بر يپشت چشم هيدخترا  مثل

 :تو همون حال گفت. و روشن كنه ونيزيانداخت رو پاش و كنترل و گرفت تو دستش كه تلو

 . شه كرد ينم يكه كار خاص نجاميا. ارميرفت لپ تاپم و ب ادمي. خودمم سر رفته يحوصله . ستميبه فكر تو ن ـ

 .بود ديخواست لطف كنه بع يهر چند اگه م. هم در كار نبوده يلطف نيهمچ. پس آقا به فكر خودشونن من و بهانه كرده اهــــــه

 : گفتم عيبعد سر. بشه يوردم تا حرصم خالو در آ اداش

 م؟يكن يباز يخوب حاال مثال چ ـ

 : تفاوت گفت ينگاه بهم كرد و ب مين هي

 ؟يبلد. دميورق د ونيزيتلو زيم يتو كشو. دونم ينم ـ

 : شه كرد گفتم يم يچه باز يكردم دو نفر يكه فكر م يام و انداختم باال و در حال شونه

 م؟يكن يباز ياما چ.... آره خب ـ

 : و خاموش كرد و گفت ونيزيتلو

 .ميكرد يم يتا صبح حكم باز نجايا مياومد يكه م يوقت اي ميشد يبا بچه ها كه جمع م رانياومدم ا يهر وقت تابستون ها م ادمهي ؟يحكم بلد ـ
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 . كرد يتو افكارش غرق بود؛ انگار داشت خاطراتش و مرور م. گرد شده بهش نگاه كردم يچشما با

باشه منم  ادشياصال شك دارم . كرده يداشته با خودش بلند بلند فكر م يمن درد و دل كرد؟ از خاطراتش گفت؟ نه بابا انگار ياالن برا نيا

 : كرد و گفت كياخم كوچ هي. اديبه خودش ب نيتك سرفه كردم كه باعث شد شرو هي. نشستم نجايا

 ؟يكن يم يباز ؟يگ يم يچ ـ

 : گفتم يبشه تند مونيپش نكهيترس ا از

 .كنم يم يآره باز ـ

 : ماهرانه بر زد و گفت يليخ. چهيمن رو قال يورقا رو برداشت آورد نشست جلو ونيزيتلو زيم يبلند شد رفت از تو كشو خودش

 اد؟يز ايكم  ـ

 : رفت باال ابروم

 حاكمه؟ يك مينيبب ميآس بنداز ديمگه نبا ـ

 .شه يم نييزودتر تع يجور نيكشه ا يـ طول م نيشرو

 .ـ باشه، پس كم من

 : با ذوق دستام و كوبوندم به هم و گفتم. من حاكم شدم. خودش يجلو شميكيمن و  يو انداخت جلو يكي ديبرگه كش دوتا

 .من حاكمم وليا ـ

 هيبق. داشتم كميشش پ هي. بود كيسرباز پ هيبرگه ام  نيباال تر. بود يدست مزخرف. نگاه بهم كرد و دوباره بر زد و پنج تا برگه بهم داد مين هي

 :خونسرد گفتم. هم شانس نداشتم يتو باز. بود گهيد يزاياز چ زير يهمه برگه ها

 . كيپ ـ

همه . دستم افتضاح بود. نصف شده بودن نيرو زم يبرگه ها. برگه برداشتم نيشروع شد و من اول از رو زم يباز. رونيتا برگه انداختم ب سه

 .شانس نيبه ا.... يا. لجم در اومده بود. افتاد يم رميبه درد نخور گ نييپا ياش برگه ها

 عيسر. بود زيبرگه اول و برداشتم شاه گشن. نبود يبه باز اديكال حواسش ز. كرد يم نييرفت و كاناال رو باال پا يداشت با كنترل ور م نيشرو

 يب عيسر. بود ونيزيچشمش به تلو ن،ينگاهم رفت سمت شرو. رونياومد بندازمش ب يدلم نم. دل بود يب يب. دميدوم و د يبرگه . برداشتمش

به  يبرگه ها يهمه  بايام تكرار كردم و تقر گهيكار و چند بار د نيا. نييدو خشت از تو دستم انداختم پا هيگذاشتم تو دستم و  برداشتمو  يب

 .خشنود بودم يكل. رونيدرد نخورم و انداختم ب

و من به مدد تقلب كردن تونستم سه دست پشت سر  ميكرد يام باز گهيدو دست د. و من دست اول و بردم و همچنان حاكم موندم ميكرد يباز

اول و برداشتم آس  يبرگه . حكم دل بود. انتظار نداشت بتونم سه دست ازش ببرم. اخماش تو هم بود نيو شرو ميدور چهارم بود. هم ببرم

. بود نهينگاهش به شوم نيشرو. نداختم دور يبرگه رو م نيعمرا ا. آس دل بود يو برداشتم، وا يورق بعد. تو برگه هام تمگذاش. خشت بود

كه  نينگاهم به شرو هينگاهم به دستم بود و  هي. اون قدر تعجب كردم كه نگو. اومدم برگه رو بذارم تو دستم كه دستم تو هوا گرفته شد عيسر

 كيبار دستش با دستم تماس نزد نياول يكه برا نياز ا ايتقلبم و گرفته بود متعجب بودم  نكهياز ا شتريدونم ب ينم. كرد يبا اخم داشت نگام م
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تونستم  يدهنم باز مونده بود و نم. رهيلباسم و بگ نيآست ايكرد بازوم  يم يسع شهيهم. گرفت يدستم و نم ميوقت مستق چيه. كرده بود دايپ

 . اومدم رونياز بهت ب نيشرو يبا صدا. بگم يزيچ

 .تو دستته يچ نميبده بب. يداشت فيمتقلب تشر يفسقل ينگو تو ،يبر يدستت و مدام م اديخوب م يهمه اش كارت ها دميـ د نيشرو

دستم و از  حركت هيبا . رهيذاشتم ورقم و بگ يعمرا م. دادم فاتحه ام خونده بود ياگه برگه رو بهش م. فشار دستش تازه به خودم اومدم با

بردم كه  يور اون ور م نيمن برگه رو تو هوا ا يهرچ. حرفا بود نيتر از ا لهيپ نيكردم ازش دورش كنم، اما شرو يو سع دميكش رونيدستش ب

 يم يشده بود و سع زيخ مين گهيد. اومد يبرگه ها م نيرن دنبال ا يگربه ها كه دنبال كالف كاموا م نيمثل ا. افاقه نداشت رهيال بشه و نگيخ يب

ممكن خودم و  يتا جا نانياطم يكنم و برا مشيكردم پشتم قا يشه، برگه رو بردم پشتم و سع ينم يجور نيا دميد. كرد برگه رو بقاپه ازم

ورق  ميكرد يم يحركت دستم و از پشتم در آورد و چون هر دوتا سع هينكرد و كامل خم شد طرف من و با  ينامرد نميشرو. عقب بودم دهيكش

دستشم كه دست  هيخم شده بود و با  يهم كه حساب نيو شرو نيو من به پشت افتادم رو زم ميلحظه تعادلمون و از دست داد هيتو  م،يريو بگ

آخر  يفقط لحظه . خورد افتاد رو من ينتونست خودش و كنترل كنه و سكندر نميشد و شرو دهيمن افتادم دستم كش يوقتمن و گرفته بود، 

 . كم بود يليكال فاصله مون خ. تن من نگه داره يكنه خودش و تو دو سانت يو سع نيآرنجاش و بكوبه رو زم تونست

 اديخورد  يگرماش كه به صورتم م. ها كرده باشه، نفساش گرم بود يانگار. خورد يصورتم بود و نفساش به صورتم م يكامل جلو صورتش

كنه حس  يخوره و گرمم م يشعله ها كه به صورتم م يگرما. رو دوست داشتم نهينشستن كنار شوم شهيهم. افتادم يو حرارتش م نهيشوم

صورت . ديچيتو تنم پ شيآت يشعله ها نيريش يو سست ياون حس افتادم و حس كرخت اديچرا تو اون لحظه  دونم ينم. ده يآرامش بهم م

 . داشت يچشماش چه رنگ. دميد يم صورتمِ اما من فقط چشماش و يكه درست جلو دميد يو م نيشرو

كردم با تمام حواسم متمركز شم به چشماش و  يسع. هيتونستم بفهمم چه رنگ يچرا تا حاال متوجهش نشده بودم؟ اما نم. بود يرنگ قشنگ هي

 .داشت يبود كه اونم چشماش و بر نم نيجالب ا

. بود يو قهوه ا يسورمه ا يتوش رگه ها. كرد يبود كه چشماش و جذاب تر م يخط مشك هيچشمش  هيچشماش پر رنگ سبز بود، دور عنب تو

 هيخاصش كرده بودن و  يليخ شيآب ياش سبز بود، اما رگه ها هيعنب شتريب نكهيهمه رنگ داشته باشه؟ با ا نيآدم ا هي يشه چشما يم يعني

 .دادن يم اشبه چشم يبيحس عج

تو  بايتقر نميهستم و شرو تيتو چه موقع دميفهم يتازه انگار. تكون چشماش و ازم گرفت هيبا دادم كه  يبه كنكاش چشماش ادامه م داشتم

 . حلقمه

تار از  هيو  دميبه گردنم كش يدست هي. چشماش فرار كنم يخواستم از جلو يم. معذب شده بودم. منم بلند شدم نيزمان با بلند شدن شرو هم

 .فرم و بردم پشت گوشم  يموها

 : تته پته گفتم با

 .شام يشه برا يم دايپ يچ نميرم بب يم. من گشنه امه.... من.... زهيچ ـ

داشتم كه دور  ييبه جا ازياز اون جا كه اپن بود و من تو اون لحظه ن. خودم و رسوندم تو آشپزخونه عيسر. سر تكون داد هيخونسرد فقط  نيشرو

من  نيشرو يجور نيا. وارشيدادم به د هيدوال شدم و رفتم پشت اپن نشستم و تك عينه سربه آشپزخو دميفكر كنم، تا رس كمي نياز چشم شرو
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 .ديد ينم رونيو از ب

 يبه ذهنم م شيآت يو حس گرم شعله ها نيشرو يرنگ چشما شتريكردم ب يفكر م شتريب يهر چ. قبل فكر كردم ي قهيو به چند دق نشستم

حساس  يها تيتو موقع شهيبودم؟ هم يجور نيچرا من ا ايخدا. سرمو ت و دستام گرفتم. كردم يهنوز اون گرما رو حس م ييجورا هي. ديرس

شاد  يها تيتو موقع. شد يباز م شميافتاد ن يم ادميخنده دار  زيچ هيرفتم تو مراسم ختم  يم. دادم يخودم نشون م ازعكس العمل و  نيبدتر

 يتيتو وضع. بودم يتيافتاده بود تو چه موقع ادميتازه . شاهكار بود گهيامشبم كه د. دمكر يبغض م دميد يم يصحنه احساس هي. اومد ياشكم درم

دادم به  هياخم كردم و سرم و تك. بود نيكار هم نيآره بهتر. و از روم بلند كنم نياز جام بلند بشم و شرو عيبود كه سر يعيكه من بودم طب

 . واريكار كرده بودم؟ از حرص سرم و از پشت زدم به د يمنِ احمق چ. واريد

 » اروئه؟ي يدنبال كشف رنگ چشا يتيوضع نيتو همچ يآخه ك «

 . واريبه د دميسرم و كوب يشتريحرص ب با

 » ؟يناجور بكنه چ ياالن اگه فكرا «

 .واريبه د دميو كوب سرم

 » ؟ياگه فكر كنه من خوشم اومده بود كه تكون نخوردم چ «

 .به سرم دميدستم و مشت كردم و محكم كوب. نداشت دهيفا واريسر به د دنيكوب

 » ؟يبره تو سرش چ يديپل يفكرا هياگه االن  «

 .گهيمشت د هي

 » ارم؟يدرب يباز جيگ ديچرا االن با «

 .گهيمشت د هي

 »چرا؟  ميآشناها هست يدور از همه  گهياستان د هيشهر و  هيخونه و  هيتو  يياالن كه دوتا «

 .گهيمشت د هي

 ».... نكنه.... نكنه «

 . زدم يلب غر م ريخوردم و ز يبه سرم و غصه م دميكوب يشدم و فقط با مشت م اليخيكردن و ب فكر

 .يريكال با خودت درگ -

. كردم سرم از قسمت برخورد شكاف برداشت ياحساس م. اپن ريسرم محكم خورد به ز سميكه وا دميكه ناخودآگاه از جام پر دميقدر ترس اون

بسته ام  يچشما يدوتا قطره اشك به زور از گوشه . از درد اشكم در اومده بود. نيو نشستم رو زم دميسرم و چسب يگفتم و دو دست يآخ هي

 ينم شيچيوقت ه چيه نيشرو نيچرا ا اد؟يب چارهيسر من ب ديبالهات با يچرا همه  ايخدا. كه پاكشون كنم نداشتم نيا ينا. ام نهاومدن رو گو

 شه؟

 ختهيآب كه توش قند ر وانيل هيجلوم زانو زده بود و . به زور چشمام و باز كردم. دميو شن نيشرو يكردم كه صدا يتو دلم از خدا گله م داشتم

انگار . بشه شتريرداشتن دستم دردش ببا ب دميترس يم. خواستم دستم و از رو سرم بردارم ينم. بهم اشاره كرد كه بخورم. بود تو دستش بود
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 يدرد سرمم كمتر شد، اما احساس م. حالم بهتر شد كمي. آروم آروم آب قند و خوردم. كرد تا بخورم كيو به لبم نزد وانيخودش ل. ديمفه

 يم. اومد باال يسرش مثل كوه م چاره،يگربه ب نيخورد تو سر ا يم يزيچ هي يافتادم كه وقت يتام و جر اديدونم چرا  ينم. كردم ورم كرده

 .شده باشه ياون شكل نمسر م دميترس

 .شده يچ نميـ بذار بب نيشرو

 :دلم غر زدم تو

 » ؟يشده؟ به تو چه؟ مگه دكتر يچ نهيخواد بب يحاال م. بود سرم منفجر شد نيا ريپررو تقص يپسره  «

ن دادن سرم و ندارم، خودش اومد جلو دستم و گرفت تا از رو سرم برش من قصد نشو ديكه د نيشرو. دميمال يتوجه بهش با دست سرم و م يب

خوام  يمعذرت م ،يديببخش ،ياجازه ا هيپررو . نهيكردم دستم و مثل چسب دوقلو به سرم بچسبونم كه نتونه بب يمنم سع. شده يچ نهيداره بب

به زور دستم و از . فشار محكم به دستم داد كه دستم سر شد هي ستيدستم جدا بشو ن ديكه د نميشرو. كوچولو ادب هياز  غيدر مت،كه ترسوند

 .رو سرم ورداشت

 :زدم يدلم غر م تو

كنه،  يكنم، بازم كارش و تكرار م يسكته م يايم هوي يوقت يديخوبه هزار بار د. يسرمم كه شكوند. يدستت بشكنه كه دستم و شكوند ياله «

 ».... آخ. باشه باال ومدهيحاال خدا كنه مثل تام كله ام ن. كنه ينمآخر تا من و ناقص نكنه ول . اديانگار خوشش م

 .و بهش چشم غره رفتم رونيب دميكش نيدست شرو ريتو سرم، سرم و از ز يدرد بد هياحساس  با

 .ـ ورم كرده نيشرو

 :حرص گفتم با

 به سرم؟ ياري يفشار م يآزار دار. ورم كرده دميخودم فهم ؟يگفت بيچشم بسته غ ـ

 : گفت يبا بدجنس. لبش كج شد ي گوشه

 ؟يازم تشكر كن دينبا ؟يحاال چرا ناراحت ـ

 .خواد يپررو زده ناكارم كرده تشكرم م يپسره . شد باز شدن يكه م ييو دهنم تا جا چشمام

 : خودش گفت ديمن و كه د افهيق

 ؟ياريسرِ سرت ب ييبال هي يخواست يمگه نم ـ

 .از رو تعجب خم شد سمت راست سرم

 . به جونش؟ من كارت و راحت تر كردم يو بعدم با مشت افتاد واريبه د شيزد يساعت نبود كه م كي نيـ مگه به خاطر هم نيشرو

بود؟  دهيهمه كارام و د يعنيكرد؟  يبود داشت من و نگاه م سادهيوا نجايا يپسرِ از ك نيا. رو سرم زهيلب ساحل بر يو ماسه ا يخاك شن يوا

تو  يك ؟يگ يخنگ چرا چرت و پرت م يدختره . كردم يمن داشتم لباس عوض م ديهمه جا؟ شا اديگه كله كنه ب يبهش م يك. به درك نهيبب

 .خوب حاال تو هم، مثال بود ؟يباش شيكنه كه تو دوم يعوض م باسآشپزخونه ل

 هويپسرِ چرا  نيا. كمك كنه بلند بشم يعني و دستشو دراز كرد سمتم كه ستادياز جاش بلند شد و ا نيشرو دميبودم كه د ريبا خودم درگ من
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داشتم بهش نخ  نهينكنه فكر كرده من كنار شوم.... نكنه به خاطر ديآن يريبم يوا. خواست كمك كنه يم يگل كرده بود؟ ه شيحس نوع دوست

 ناجور تو سرش باشه؟  ياالن فكرا نكنهدادم؟  يم

 . چشم غره دستش و پس زدم و خودم بلند شدم با

 .كنم يدرست م يزيچ هيمن واسه شام  نيـ برو رو مبل بش نيشرو

 : گه يداره م دميكه شن رونيتفاوت از كنارش گذشتم و خواستم برم ب يب

 درست كنم؟ يحاال چ ـ

 : بهش كردم و گفتم ينگاه مين

 .هوس كردم. عدس پلو خوبه ـ

 .رونيرفتم بو  نييبچه آدم سرم و گذاشتم پا نيچشم غره بهم رفت كه منم ع هي نيشرو

 اريخودمم باورم شده و يانگار. از االن نميشده بودم؟ اون از ظهر كه هوس جوجه كردم ا يجور نيمن چرا ا. هوس عدس پلو كرده بودم بيعج

 .دارم ها

 ييخوب جا. ولو بود نيهمه اش رو ا يِخود نبود پسر قطب يب. چه راحت بود شيآخ. و پام و انداختم رو پام دميرو مبل واسه خودم دراز كش رفتم

 ممعلو. چند روز هم از درس و دانشگاهم زده بودم نيا. خانم تنگ شده بود يدلم واسه دانشگاه و بچه ها و خانم احتشام و مهر. آورده بود ريگ

 خوبه دو تا لباس از حاال. هم نداشتم كه بپوشم يچه وضعش بود؟ چهار تا لباس درست و حساب نيا. بمونه نجايخواست ا يم يپسرِ تا ك نينبود ا

 .بستم يم ليقند نجايپسرِ گرفتم وگرنه ا نيا

 .غذا حاضره -

 . طيخ دم؟ينترس يديد ؟يبگم كنف شد ارميدوست داشتم زبونم و براش در ب. ستادهيباال سرم ا نيشرو دميو بلند كردم د سرم

 .كرد توجه نكردم يا تعجب نگام مكه ب نيپوزخند از جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه و اصال به شرو هي با

 ....ميدفعه ام دست پخت شازده رو بخور هيهمه من درست كردم اون خورد،  نينكنه انتظار داشت ازش تشكر كنم؟ ا هيچ

 اريدرست كرده بود و با گوجه و خ يبندر سيسوس. دهيچ يزيچه م نيبب. پسرِ كارش درسته نينه ا. دميكش يسوت ارياخت يب. قفل كرد ذهنم

 .داشت ياش آدم و به اشتها وام افهيق شييكرده بود خدا نشييشور تز

 .كرد يبود و با غرور نگام م ستادهيكنارم ا نيشرو

 . كار كرده يليپخته خ يبندر هيحاال فكر كرده  يريكبيا ــــــشيا

باال  يبا ابروها نيشرو. كردم يشقابم و پر از بندرب. نگام كرد و بعد اونم اومد و نشست رو به روم كمي نميشرو. نشستم زيرفتم پشت م خونسرد

 . عمرا تشكر كنم. اديانقدر نگاه كن كه جونت در ب. كرد يرفته نگام م

 شتريب يدونم چرا هر چ يخوشمزه بود، اما نم يليانصافا خ. شد و شروع كرد به غذا خوردن اليخيب قهيبعد چند دق نميشرو. خوردن شدم مشغول

 نيافتضاح بود، دوست نداشتم شرو ميچون خودم آشپز ديشا. خوردم يحرص م شتريشدم كه دست پختش خوبه، ب يخوردم و مطمئن تر م يم

 .باشه يشمزگخو نيغذاش به ا
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ر و سس تند و شو اريگوجه و خ. انداختم زينگاه به م هي. نبود يريگ يجا. نگاه به غذا كردم هي ؟يبدم، اما به چ ريگ يزيچ هيداشتم به  دوست

 ....نمك وفلفل و آب و

 . ارهيرفت ب ادشينوشابه .... نوشابه وليا

 : مهربون گفتم يلينگاش كردم و خ حيلبخند مل هيبا . كرد يسس اضافه م كميداشت به غذاش  نيشرو

 .پشت سرته خچالي ؟يارينوشابه ام ب يشه لطف كن يم. يغذا درست كرد يديزحمت كش ـ

شد انقدر مهربون و با لبخند  يباورش نم. نگام كرد جيمتعجب و گ نيشرو. و دستت درد نكنه رو نگم يبود كه تو حرفام كلمه ممنون و مرس ادمي

بهم بگه به  انهيمودب ازش درخواست كردم، فكر كنم روش نشد وحش يليچون خ. آوردم يتو دلم داشتم براش زبون در م. باهاش حرف بزنم

 .خچاليرفت سمت  يبهم آروم از جاش بلند شد و به همون آروم ينگاه طوالن هيبا  نيواسه هم. شوپا تمن چه خود

 عيكردم و سر شيقاط كميروش و با دست  ختميفلفلم ر يكردم تو بشقابش و كل يخم شدم وسس تند و خال زيرو م يروش و برگردوند تند تا

بهش  ز،يكنار م ديرس نيآب پر كردم و تا شرو وانميتو ل. بست يبرداشت و داشت درش و م خچالينوشابه رو از تو  نيشرو. نشستم سر جام

 : گفتم

 . ختميآب ر وانميآخه تو ل ؟ياريبرام ب وانميل هيشه  يم ـ

 .ارهيب وانيتا ل نتايو رفت سمت كاب زيكرد و نوشابه رو گذاشت رو م وانمينگاه سرد اما مشكوك به من و ل هي دوباره

 . كارم كه تموم شد آروم سر جام نشستم. و با انگشت همش زدم وانميكردم تو ل شيدر نمكدون و برداشتم و خال عيسر منم

 نميشرو ينبود و انگار رونيب وانيل گهيدر آورده بودم د نتيكه من از تو كاب يوانيدوتا ل ريغ. گشت يم وانيدنبال ل نتيداشت تو كاب نيشرو

 .كرد يرو نگاه م نتايكاب يكجاست كه داشت همه  وانايدونست ل ينم

 يقبل نوشابه خوردن تكونش م شهيو هم ادي ينوشابه دوست دارم اما از گازش خوشم نم نكهيبا ا. دلم نوشابه خواست. خونسرد نشسته بودم منم

منتظر . دادم يردم نوشابه رو هم تكون مك ينگاه م نيهمون جور كه به شرو. دستم و بردم سمت نوشابه و برش داشتم. دم كه گازش كم بشه

 .تا نوشابه بخورم ارهيب وانيل نيبودم شرو

چشم غره  هيلبخند مهمونش كردم كه  هيمنم . كنار دستم زيمحكم گذاشتش رو م كمياومد كنارم و . گرفت وانيل هيكرد و  دايرو پ وانايل باالخره

 يقاشق از بندر هيشكلك براش در آوردم و  هي. حقته ارميسرت ب ييهر بال. نداشت باهاش مهربون باشم اقتيل. و بستم شميشد و منم ن بمينص

دل . پسرِ مثل الك پشت فس فسو بود نيا. همون جور آروم رفت و سر جاش نشست نيشرو. داشتم يبر نم نيچشم از شرو. تو دهنم رستادمف

 .تو دلم نبود

 يم قشيتو دلم تشو. شد يكم كم داشت شل م شمين. برداشت و برد سمت دهنش يقاشق پر بندر هي شيو قطب خي ي افهيبا همون ق نيشرو

 . عجله كنه كميكردم كه 

قربونت حاال قورتش بده تا تموم جونت شفا .... خوبه.... مزه مزه كن كميحاال .... ــــــوليا.... گهيد كميآهان .... بذار تو دهنت نيآفر بخور

 ....نيآفر.... رهيبگ

 . اشتباه يزيچ هيمتوجه شد كه  يانگار. اخماش آروم آروم تو هم رفت. ديلقمه رو تو دهنش گذاشت و آروم آروم جو نيشرو
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باز  شيمن با ن. كبود شد و شروع كرد به سرفه كردن. لقمه رو قورت داد يتا خواست دهنش و باز كنه انگار هل شد و اشتباه. شد قيعم اخمش

كردم كه نگران باشه نه خوشحال،  يو م ميكه تمام سع ييو با صدا ستادميآب كنارم و برداشتم و مثال نگرانم بلند شدم و رفتم كنارش ا وانيل

 :  مگفت

 .آب بخور ايب ؟يشد؟ چرا كبود شد يچ ـ

 ييجورا هيمن كه  يبا هر ضربه . حلقشاز تو  رونيپشتش كه مثال لقمه بپره ب دميكه داشتم كوب يو دادم دستش و خودم با تموم زور وانيل

منم كه . بسه نزن يعنيدستش كه دور گلوش بود و آورد باال كه . شد يو صاف م زيشد رو م يدور خم م هي نيبود، شرو ييضربات عقده گشا

، رفت سراغ معضل كمرش بشكنه ستيقرار ن گهيراحت شد كه د الشيكه خ نميشرو. دست از ضربه زدن برداشتم يكردم، راض يخودم و خال

كه مثل چشمه جوشان آب از تو دهنش فواره زد  دينكش هينفس داد باال كه به دو ثان هيآب و برداشت و  وانيل. از فلفل يناش يخفگ يعني ياصل

داره  زيچرا رو م نيخنك شده بود مونده بودم ا يمن كه دلم حساب. شد زيخ مين زياومدم بزنم پشتش كه رو م. فتادو دوباره به سرفه ا رونيب

 كنه؟ يم يبه خفگ يچه كمك دنيكشه؟ دراز كش يدراز م

به خودم  هويكار؟  يخواد چ يكردم نوشابه م يداشتم فكر م. سمت خودش دشيدستش و برد سمت نوشابه و كش دميبهش بود كه د چشمم

نوشابه با كف فراوان،  يكل هويحركت در نوشابه رو باز كرد كه  هيبا  اديكلمه نه از تو دهنم در ب نكهيو قبل از ا ستاديتو جاش ا دميد. اومدم

نوشابه ها كه  نياز تعجب دهنش باز مونده بود و ا نيجا بود كه شرو نيخنده دارش ا. شد يكيبا نوشابه  نيشرو يو سر تا پا رونيفوران زد ب

 . همون مقدار نوشابه عطشش و فرو برد يبه خودش اومد و دهنش و بست انگار يرفتن تو دهن اون و وقت شميكردن تو هوا كل يفوران م

ساعته بود كه  كي لميف هيبودم برام مثل  دهيد قهيدو دق نيكه تو ا ييصحنه ها. تعجب كنم ايدونستم بخندم  ينم. جام خشك شده بودم تو

ناخواسته  نكهياز ا ايو گرفته بخندم،  نيور مطابق نقشه ام حال شروفلفال و سس و آب ش نكهيدونستم از ا ينم. قدرت حركت و ازم گرفته بود

با  شينوشابه ا سيسر تا پا خ ي افهيبرگشت و با اون ق نيبودم كه شرو ريبا خودم در گ. بشه تعجب كنم يكيبا نوشابه  نيكه شرو ردمك يكار

 يمثل مار زنگ. احساس خطر كردم. قرمز شده بود، بهم نگاه كرد تياز عصبان ايبود كه خورد  يدونم به خاطر فلفل يجفت چشم قرمز كه نم هي

جور عالمت مثبت بود به  هيحركتم  نيظاهرا ا. قدم رفتم عقب كه كاش نرفته بودم هيناخودآگاه . هيداد كه اوضاع خطر يم شدارانگار بهم ه

 . منه رياتفاقا تقص نيا يكرد همه  يجور بله كه ثابت م هي ن،يشرو

ولش كنن،  هويجمعش كرده باشن و  تشيظرف نيمثل فنر كه تا آخر. مشتش گره شد و با دادش من پا گذاشتم به فرار. شد زير نيشرو يچشما

 .هم دنبالم نيشرو. رونيسمت ب دميو دو دميمنم همون جور از جام پر

 : گفت يكه م دميشن يو م دشيو تهد دنيداد كش يصدا

 . كارت كنم يدونم چ ياگه دستم بهت برسه م ـ

 : گفتم يكردم تو باغ تو دلم م يپرت م اليهمون جور كه خودم و از در و منم

 ». رونيو از دماغ و دهنت زده ب دهيشعله كش شتميبه حال االن كه آت يوا يياليمثل گودز شيجور نيهم ؟يريتو من و بگ سميام وا وانهيمگه د «

زنگ خطر بود كه باعث  هياون  يمن برا دنيظاهرا دو. دميپارس سگه رو شن يدر باغ صدا يسمت در باغ كه تو چهار متر دميتمام توانم دو با

سگه  يوقت رون،يبزنم ب اليكه از و دميدو يمن كه داشتم با سرعت نور م. دفعه از ناكجا جلو روم سبز بشه و شروع كنه به پارس كردن كيشد 
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تو دو . دميترس يم نياز شرو شتريسگه ب نياز ا. ستميكردم با يسع نيل ترمز ماشمث دميواق واق وحشتناكش شن يرو با اون دندوناش و صدا

 .دميدو يم اليبار خالف جهت سگه سمت و نيتونستم خودم و نگه دارم و ا شيمتر

 . گفتم يم راهيشانس مزخرف بود بد و ب يدلمم به هر چ تو

و گرفت و تا همون جا كه  تيعصبان يسمتش تعجب جا اميمن دارم م ديدنبالم و تا د دوهيداره م يكه عصبان دميو د نيراه بودم كه شرو يوسطا

سمتش، انگار تنها فرد  دميدو يم نيرفتم حاال همچ يدرم نيرفته بود داشتم از دست شرو ادميمنم كه به كل . و به من نگاه كرد ستادياومد ا

 . دميو د نيتو كره زم وبممحب

 :داد زدم شيدو متر تو

 .دوباره هار شده ريرو بگ سگه ـ

و رد شدم كه  دميدو نياز كنار شرو. اومد ياومده بود چشمام از كاسه در م نيشرو يكه رو لبا يخودم نبودم وگرنه از لبخند يحال و هوا تو

بود كه دور بازوم قفل شد و چون اصال انتظارش و  نيعقب كشوند دست شرو هيهم كه من و  يزياون چ. شدم دهياحساس كردم به عقب كش

 هياز ترس چشمام و بستم و . فكر كردم خوردم رو آسفالت شيلحظه از سفت هي. اش نهيشدم تو س دهيتو بغلش و محكم كوب منداشتم پرت شد

وقت التماس  قاينبود؛ االن دق تيو شخصاالن وقت كالس مالس گذاشتن و حفظ غرور . ذاره يزنده ام نم نيمطمئن بودم شرو. دميكوتاه كش غيج

 . كردن بود

 : بسته تند و تند شروع كردم به حرف زدن يهمون چشما با

خورم كه فقط تند شدن  يقسم م. يد يو حرصم م يترسون يكنم چون همه اش من و م تتياذ كميخواستم  يفقط م. من و نكش د،يببخش ـ

 نيتو هم قبل از ا. خورم ياون و تكون داده بودم چون نوشابه گاز دار نم. واسه نوشابه نداشتم ينقشه ا چيه. من بود ريو آب شورِ تقص تيبندر

باش كه در قبال  يتيبه فكر مسئول. آرزو دارم من و نكش ونيكام هيمن هنوز جوونم، . يدر نوشابه رو باز كرد ،يبكن يخوا يكار م يكه بفهمم چ

 يهار رهيگازم بگ هي هيفقط كاف. سگ هم ننداز نيا يخواهشا من و جلو. رسه ين حتما حسابت و مطراوت جو ياريسر من ب يياگه بال ،يمن دار

 يسر دندونا ييبال هيترسم  يمن استخونام اون قدر سفت كه م. نهيب يم بيخود سگ آس ياصال دندونا. گردنت فتهيخونم م رميم يم رميگ يم

 .اديسگت ب

 .در برم اليگودز نياز دست ا يجور هيوقت بخرم تا  كميزده باشم كه  يفك هيخواستم  يگم، فقط م يم يدونستم دارم چه چرت و پرت ينم

بود  يكوه قطب نيخنده بلند مال ا يصدا نيشد ا يباورم نم. كه روح و از بدنم خارج كرد آروم چشمام و باز كردم يقهقهه بلند يصدا دنيشن با

 ياز خنده اش منم تكون م يدستاش هنوز به بازوهام بود و به خاطر تكون خوردن ناش. ديخند يو با تموم احساسات داشت م يكه به چه قشنگ

كه كرد  يتالش يتفاوت باشه، اما با همه  يكرد دوباره خونسرد و ب يخنده اش و خورد و سع يبودم كه با تك سرفه ا دنشيمبهوت خند. خوردم

 . زد يچشماش هنوز قهقهه م

 : تو چشمام نگاه كرد و گفت نيروش. بند اومده بود زبونم

 ريدونم غ يكه م ييتا جا. باشه يبه تالف ازيكرده باشم كه ن يكار ادي ينم ادمي. يكن يتالف يجور نيا يكردم كه خواست تيدونم چقدر عصب ينم ـ

در واقع تو از . حساس مچت و گرفتم يها تيكه تو موقع يهست يعصب نياز ا شتريب ديشا. بهت نزدم يا گهيو متلك حرف د هيچهار تا كنا
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برات  يكه االن داشت يترس نيهم. كنم تتيخودم اذ ايسگ بكنم  نيخوام تو رو خوراك ا يدر ضمن من نم. نه من يهست يخودت عصبان يكارا

 . هيكاف

 : فشار محكم به بازوهام داد كه نفسم از درد بند اومد و گفت هي بعد

 . ستميان قدر مهربون و بخشنده ن شهيمن هم. يذار يسر به سر من مباشه دفعه آخرِ كه  ادتي يول ـ

 . ذهنم رفت عقب. جمله اش چقدر آشنا بود نيا

 

*** 

 . دادم يم حيناهار توض يكردنم برا رينشسته بود و من داشتم براش در مورد د يجون رو صندل طراوت

 .ستميان قدر بخشنده و مهربون ن شهيجون ـ دفعه آخرت باشه، من هم طراوت

 

***** 

 هيفقط . منتظر جواب من بود. كه به بازوم آورد حواسم برگشت سر جاش و دوباره تو چشماش نگاه كردم يبا فشار. همون آدمه يكه نوه  حقا

و رفت رو  اليرفت تو و. م دنبالشمن. آروم بازوم و ول كرد و روش و برگردوند يليتو چشمام زل زد و بعد خ گهيچند لحظه د. سر تكون دادم

كه زده  ييلمبوندمش، اما با گندا يخوشمزه جلوم بود و من م يِخواست االن اون بندر يچقدر دلم م. نگاه به آشپزخونه انداختم هي. تمبل نشس

رش عوض بشه و بخواد نظ دميترس يم. نداشتم نانياصل بهش اطم. بمونم نيدوست نداشتم كنار شرو. شد برم سمتش يروم نم گهيبودم د

 . كنه يتالف

با كنترل . به خودش زحمتم نداد جوابم و بده يحت نيآروم گفتم كه شرو ريشب بخ هي. افتاده بودم ياز كار و زندگ. تهران ميگشت يبرم كاش

 .كرد يم نييرفت و كاناال رو باال و پا يورم ونيزيتلو

 يليآخه خ. زنگ زده بهش يك نميفضولم قدمام و آروم كردم بب يليكه خ يياز اون جا. زنگ خورد نيشرو يبرم سمت پله ها كه گوش اومدم

 .نگاه به صفحه اش كرد و جواب داد هيدر آورد و  بشيو از تو ج شيگوش نيشرو. بهش بزنگه يبودم كس دهيتا حاال ند. بود بيعج

 .دييـ بفرما نيشرو

 .... ـ

 د؟يكار دار يـ با ك نيشرو

 .... ـ

 . خانم ديـ نه اشتباه گرفت نيشرو

 .... ـ

 تونه باشه؟ يم يك يعنيخانم زنگ زده ؟  هي. دميشن يو م نيشرو يفقط حرفا دم،يشن ياون سمت و نم يزد؟ صدا يحرف م يداشت با ك نيا

 .ستمين انيخط منه، منم ك نيـ خانم گفتم كه ا نيشرو

 .... ـ
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 .بدبخت شدم يوا.... هـــــــه ان؟ي؟ ك انيك

هجوم بردم . بود زونينصف تنم از اون ور مبل آو. مبل يور مبل خودم و پرت كردم رو پشت نيكه رو مبل نشسته بود و از ا نيسمت شرو دميدو

 زونيهمون جور نصفم تو هوا و نصفم آو. و قطع كرد و كار از كار گذشت يگوش نيكه شرو رميبگ نيو از شرو يو خواستم گوش يسمت گوش

 . باز به من نگاه كرد يو تازه متوجه من شد وبا تعجب و چشما نييو آورد پا يگوش نيشرو. خشك شدم. تو هوا مونده بود ممبل بود و دستم

 : گفت نييآورد پا يو م يجور كه گوش همون

 ؟يچ يعنيكارت  نيا ـ

بكنم كه تو  تتيخاص يخواستم حمله كنم بهت كله ات و از تن ب يم يچيتونه بده؟ ه يم يرفتارم چه معن نياالغ آخه ا كهيمرت. رفت تو هم اخمام

بلند بهش  يكم يو با صدا يو از همون پشت مبل عصبان ستادميبا حرص خودم و صاف كردم و ا. و نقشه ام با شكست رو به رو شد يمتوجه شد

 :گفتم

 ؟يو به من نداد يچرا گوش ؟يچرا قطع كرد ـ

 .ستاديبلند شد و رو به من اشد از جاش  شتريكه تعجبش ب نيشرو

 ....به اسم يكيبا . و بهت بدم؟ اشتباه گرفته بود يـ چرا گوش نيشرو

 : داد زدم بايجمله اش و قطع كردم و تقر يعصب

 . شه ياالن نگران م. حتما مامانم بود. انميمن ك. كار دارم انيگفت با ك ـ

 : اخماش رفت تو هم و گفت. كرد شيبلندم عصبان يصدا

 من زنگ بزنه؟ يبه گوش ديبعدم مامان تو چرا با ؟ييتو انيدونستم كه ك يم ديمن از كجا با ـ

 :تر و بلند تر گفتم يعصبان

كه  يوقت هيزنه  يزنگ نم تيوقت به گوش چيه يكس ينه؛ وقت اي يزنده ا نهيبب رهيگ ينفرم سراغت و نم هيو  ييايآخه آدم عاقل تو كه تارك دن ـ

 .هيك ينيبب يبپرس ديبا يشناس يه و شماره رو نمخور يزنگ م تيگوش

 :هم با داد گفت نيشرو

 من زنگ بزنه؟ يبه گوش ديمامان تو چرا با ـ

 :گفتم اديبا فر منم

 .كردم رو خط تو ورتيو دا ميچون گوش ـ

 .يهر دو عصبان. ميديكش يهوار م ميدو داشت هر

 ؟يكار و كرد نيا يـ با اجازه ك نيشرو

از من اجازه  نجايا يآورد يمگه اون موقع كه من و م. هستن كه نگران من بشن ييكسا هي. ستميكس و كار ن يمن كه ب. ـ با اجازه خودم من

 ؟يكلمه بهم گفت كي اي ؟يگرفت

 : قدم جلو گذاشت و انگشت اشاره اش و به طرفم گرفت و گفت هي يعصبان نيشرو
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 ....بهت گفتم كه من بهت فرص نيبب ـ

 : اومد يخونم در نم يزد يكارد م. و قطع كردم حرفش

 يايب يخوا يكه م يتو بهم نگفت ؟يخوب كه چ يو گفت نيتا حاال صد بار ا. نشدم ادهيبشم، اما من پ ادهيكه پ يدونم تو بهم فرصت داد يبله م ـ

 . افتادم يالكتبه چه ف نيبب. حالم و نيبب. بمونم نتيهم تو ماش هيثان كيوگرنه محال بود كه  نجايا

 .دميدوتا دست موهام و گرفتم و با حرص كش با

 . دارم كه ببندمشون رهيگ هي يحت. وضع موهامه نيا. نيـ بب من

 :و گفتم دميو گرفتم و كش ورميپل

 .شن يمن توش جا م يشش تا. زنه يبه تنم زار م ه،يكه قرض داستيپ.... لباسم و نيبب.... نيبب ـ

 : دميشلوارم و گرفتم و به دو طرف كش يها پاچه

. نيزم اميپام با مخ ب ريدور تاش كردم كه نره ز شيقدش اون قدر بلنده كه ش. ترم نينگم سنگ يچيه. مال توئه ن،يكه پامه رو بب يشلوار ـ

 . بدبختدوره گرد  هيها،  يشدم مثل كول. فتهيكمرشم كه اونقدر گشاده كه به زور بند و كش بستمش كه از كمرم ن

 : گفت يآروم تر يبا صدا يعصب نيشرو

 .يبر يتونست يم ،يبمون يمجبور نبود ـ

 .خواست بزنم لهش كنم يدلم م. گرفتم شيآت

 : داد گفتم با

تنم بود و با چه  يچ ستين ادتي. بود بميقرون پول تو ج هيگشتم اگه  يبرگردم و برم ميكه اومد يخواستم همون لحظه ا يم.... خواستم يم ـ

فكر  يا گهيخودت به كسه د ريذره غ هينه . يچ يعنيهم سفر بودن  يدون ينه م يدار تينه حس مسئول. خودخواه نامرد ؟يمن و آورد يتيوضع

 .يكن يم

 : داد زد يعصب

و  نميرو نبب ايدن نكهيا يبرا. رام مهم باشهب يداشته باشم نه كس يتينه مسئول. حس ها رو نداشته باشم نيكه ا نيا يبرا. نجاياومدم ا نيهم يبرا ـ

 .يكن يم اركه تو خونه مادربزرگم ك يكلفت هيتو فقط  ؟يبرام مهم باش ديبهم بگو چرا؟ چرا تو با. ندونم فتهيكه م ييخودم و مسئول همه اتفاقا

 : داد زدم يعصب

 يكار چندان سخت يآدما باش هيبه فكر بق كمي يول يبكن يمن كار يمن نخواستم برا ستم؟يكنم آدم ن يحاال چون تو خونه مادر بزرگت كار م ـ

 . ستين

تونستم با نگاهم  يخواست م يانقدر دلم م. ميهم زل زده بود يو تو چشما ميبود ستادهيا گهيهمد يروبه رو يعصب. ميزد يدو نفس نفس م هر

 يحساب يگوشمال هيتونستن  يكاش چشم ها هم دست داشتن و م .نگاه كنه ينتونه مثل بزغاله به كس گهيچشمش كه د يمشت بزنم تو عدس هي

 .ال بدنيگودز نيبه ا

كارو  نيا يك ديو از تو دستش چنگ زدم كه اصال نفهم يسمتش و گوش دميپر نيهمچ. زنگ خورد لشيكه موبا ميهمون جور چشم تو چشم بود
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 .خط و وصل كردم عيسر. كردم

 .ـ الو من

 ؟ييتو ديـ آن مامان

 ؟يـ سالم مامان خوب من

 .بهش توجه نكردم. كرد يداشت نگام م نهيباال رفته دست به س يبا ابرو ها نيشرو

 شه؟ يدلمون تنگ م يگ ينم. ينه خبر ،يتو؟ نه زنگ ييـ دختر كجا مامان

 : خودم و دلخور نشون بدم و گفتم كميكردم  يسع

 شه؟ يشما فقط دلتون تنگ م. ميش ينگران م يگ يگن نم يمامان معموال م ـ

 : با خنده گفت مامان

 .ورداشت ييآقا هيزنگ زدم  شيپ قهيدو دق يراست. دونم يمن م يايدختر تو از پس خودت بر م ـ

 : گفتم عيسر من

 .با اصغر كار داشت ييآقا هيشماره تون افتاد اما  شيپ ي قهيدو دق. آره خط رو خط شده بود ـ

به  نكهيو قطع كردم و بدون ا يگوش. كردم يبا مامان حرف زدم و بعدم خداحافظ كميروم و ازش برگردوندم و . توجه نكردم نيپوزخند شرو به

 :دستش و دراز كرد و گفت. و سمتش گرفتم يو گوش نيشرو يرفتم جلو ارميخودم ب يرو

 .كنم يخواهش م ـ

 : گردوندم گفتم يروم و برمو گذاشتم تو دستش و بهش چشم غره رفتم و همون جور كه  يگوش

 چته؟ يتشكر برا. ات بود فهيوظ ـ

به  ن،يشرو يبه رنگ چشما مون،يبه سگ، به باز. امروز فكر كردم يخودم و پرت كردم رو تختم و به اتفاقا. ها رو گرفتم و رفتم تو اتاقم پله

 يقهقهه اش آدم و سر حال م. ديخند يشدنم بهش، به خنده اش،چه جالب م دهيبه آب شور ، نوشابه ،دستاش، برخوردم و كوب ،يشام، به بندر

گور باباش، كدوم حس؟ اون موقع . داد يهمون حس و بهم م دنشيخندن، خند يبا ذوق م يافتادم كه وسط باز طونيش يپسر بچه ها ادي. آورد

من رو  يوقت يگذاشت يدينخند ،يديتو كه نخند. دنيه خندشناسه واس يوقت و زمان نم وونهيد يپسره . شدم يداشتم قبض روح م ديكه خند

 ....نچسب يريكبياَه ا.... رهيخواد جونم و بگ يخنده م يداره م لييفكر كردم عزرا ؟يكه چ يديبه مرگ بودم خند

فكر كردم كمتر سر در  شتريب يبراش مهم نباشه؟ هر چ ينداشته باشه و كس تيكه مسئول نجايبود كه اومده ا يمنظورش چ. دعوامون افتادم ادي

 .خوابم برد يك دمياون قدر فكر كردم كه نفهم. آوردم

 ينم يزيچ رميم يالقل تو خواب م اديبه من چه بذار ب اد؟يداره زلزله م يعني. خورم يكردم دارم تكون م ياحساس م. بودم دهيباز خواب طاق

 .فهمم

شدن  دهيبهش دادم كه با كش يسرم و بدنم و كج و كوله كردم و كش و قوس يباال جور كه چشمام بسته بود دستام و از پهلو هام بردم همون

دركن  يخستگ يطوالن ازهيخم هيدهنم و  يدو تا دستام و كه از آرنج خم شده بودن، از دو طرف صورتم آوردم جلو. تنم حال اومد كمياستخونام 
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. دميتو هم قفل كردم و دستام و از دو طرف كش يانگشتام و همون جور. سقف دهنم بود و كف دستام رو به يدستام جلو. فاز داد يليخ. دميكش

 . داد يم يخوب يليحس خ. دميكش يدست ها و انگشت ها و بدنم و م شهيعادتم بود هم

 شد؟ يشد، پس آوارش چ يزلزله هم چقدر طوالن نياهـــــه ا. خوردم يداشتم تكون م هنوز

انگشتام از هم باز شد و دستام هر كدوم در  هويدهنم آوردم باال كه  يدستام و از جلو دم،يكش يجور كه با عشق انگشتام و چشم بسته م همون

كه  ديچيآخ وحشتناك تو اتاق پ يصدا هيكه تو هوا معلق بود و بعد  يسفت زيمحكم خورد به چ يريو يريه نيطرف كه دست چپم تو ا هيرفت 

 .متر پروند كي من و از جام

. همه خونه سر جاش بود. زلزله كه صدا نداره آخ بگه، اما زلزله نبود ايخدا. ترس پاشدم و چهار زانو رو تخت نشستم و چشمام و باز كردم با

 يريجلو گ يبرا. كار كردم يچ دميتازه فهم. سرخ شده بود تياز عصبان ايصورتش و گرفته بود و حاال از درد  نيشرو. چشمم به بغل تخت افتاد

 يپسر م هيبودم كه تا  دهيد لمايحركت و تو ف نيا. ام نهيباال و جمع كردم تا رو س دميگرفتم و كش يپتوم و دو دست عيسر ال،يگودز يريپاچه گ زا

 نجايتو ا هگ يم يغيكشه و ج يحلقش باال م ريپتو رو تا ز نهيب يشه و پسره رو تو اتاق م يم داريدختر كه خواب بوده، دخترِ تا ب هياومد تو اتاق 

 ؟يكن يكار م يچ

 جا؟ نينه؟ كجا بهتر از ا اياومد  يبه كارم م ييجا هي ديبا دنيد لميهمه ف نيا خالصه

 : گفتم ميغيج يصدا نيزدم با قشنگ تر يكه پتو رو چنگ م يبه جانب در حال حق

 ه؟يدر زدن چ يدون ي؟ نم يتو اتاقم؟ ادب ندار يخواب بودم اومد يچرا وقت ؟يكن يكار م يچ نجايتو ا ـ

 : رفت و گفت يبه كبود يكه هنوز دستش رو صورتش بود از سرخ نيشرو

 دميساعت پشت در مشت و لگد كوب ميمن ن. بشه داريتقه ب هيكه خوابش سبك باشه و با  ارهي يدر م يكياداهارم  نيا ه؟يچ يبرا دادتيداد و ب ـ

 يكه انگار نيهمچ يخواب يتو كه م. متر از چشمات يليم كياز باز كردن  غيدم اما در ياست دارم تكونت م قهيدق ستيب. اوهوم هياز  غياما در

 ؟يكار كرد يبا صورتم چ نيبب. يو دم از ادب بزن ياريخواد واسه من ادا و اطوار در ب ينم ،يمرد

. حرف نداره تمينقاش. يقشنگ نيبا صورت به ا يچه كرد نيجون بب ديدستت درست آن. چشمام چهار تا شد. و از رو صورتش برداشت دستش

 .پنج تا انگشتم رو صورتش مونده بود يخوشگل جا

 : كرد و مشكوك گفت زيچشماش و ر نيشرو

 تو صورتم؟ يهان؟ نكنه از قصدم زد يو از قصد چشمت و باز نكرد يبود دارينكنه ب ـ

 : گفتم عيسر اليخوابوندن خشم گودز يبرا. نداشت هديكردن فا يباز لميكه دستم رو شده بود ف من

 .از قصدم نزدم تو صورتت. تو اتاق ياومد دمياصال نفهم. نه به جون ننه بزرگم خواب بودم ـ

 : و گفت بشيقانع شد كه دستش و گذاشت تو ج ينگام كرد اما انگار مشكوك

 .ميبر ميخوا يصبحونت و بخور م نييپا ايپاشو ب ـ

 : گفتم جيگ

 كجا؟ ـ

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٠ 

 .ـ خونه نيشرو

 : خنگ تر گفتم من

 كجا؟ ـ

 .دميند ميزد خنگول تر از تو تو زندگ ينگام كرد كه انگار داشت داد م نيهمچ نيشرو

 .يفكر كنم تو تهران درس و دانشگاهم داشته باش. فراموشت شده يگذره كه همه چ يبهت خوش م يليخ يـ انگار نيشرو

 : نگام كرد و گفت مشكوك

 ؟ينشست يا اون جورحاال چر ـ

كه هر  ييام و مثل دخترا نهيرو تخت نشسته بودم و پتو رو با دست مچاله كرده بودم رو س نيهمچ. اشاره اش متعجب به خودم نگاه كردم با

و  ياسك قهي وريپل. سر و وضعم ناجور بود ها نه ايبودم  دهيلباس باز پوش هي ديحاال فكر نكن. نشسته بودم رنيلحظه ممكنه مورد تجاوز قرار بگ

 .زد يتنم بود كه به تنم زار م نيشرو يمشك لوارش

 : تونستم آروم بگم فقط

 .نشستم يجور نيخواب از سرم بپره ا نكهيواسه ا ـ

پوزخند  هيو سرش و چرخوند سمتم و با  ستادياومده باشه ا ادشي يزيچ هيانگار . بود رهيدستش به دستگ. نگاه بد بهم كرد و رفت سمت در هي

 : گفت

 .از حقوقت كم بشه ديبا يديو خواب يخورد نجايدر ضمن چند روز ا ـ

 .نييمنم از حرص بالشتم و پرت كردم سمت در كه به در بسته خورد و افتاد پا. رونيبتونم دهنم و باز كنم از اتاق رفت ب نكهياز ا قبل

 : داد زدم غرغركنان

 .از حقوق عمه ات كم كن ـ

 .گفتم يزيچ هيطرف كار دارن منم  ينه كه همه با عمه  يداشت؟ ول يه ربطدونم حاال چ ينم

 .كه درست كردم ييو غذا ها دميكه برات كش يكوفتت بشه اون همه زحمت. نمك نشناس يبترك ـ

 .سطل آشغال پختم يبود كه برا ييمنظورم همون غذا سوخته ها قايدق

 د؟يكم هم بكن نيخوا يحاال م ن،يحقوق چهار برابر بهم بد ديمثل تو بودم با يياليگودز هيپرستار  نجايمن بدبخت ا ـ

 يداره م يكي دنيهم كه لب ساحل بودن فهم ييكه فكر كنم اونا دميخند يم نيهمچ. خنده ريپخ زدم ز تيصورتش افتادم وسط عصبان ادي

 :گفتم غيج هيبا . خنده

 .يهم رو صورتت انداختم دم آخر يچه نقش دست ـ

از ترس خنده ام بند اومد و به سكسكه . بود رونيبدنش ب. اومد تو اتاق ياخم يبا چشما نيكه در باز شد و كله شرو دميخند يبا ذوق م شتمدا

 . افتادم

 :بد و مشكوك گفت يصدا هيبا  نيشرو
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 .تو صورتم يپس از قصد زد ؟يبود داريب ـ

 : گفتم يكه با همون ترس و سكسكه تند دميو نگاهش ترس ياز حضور ناگهان اونقدر

 .زدم تو صورتت دمينفهم. به جد مامان بزرگم خواب بودم ـ

پسرِ . دمينفس راحت كش هي. و در و بست رونيداشت آروم سرش و از اتاق برد ب يشده كه از روم بر نم زير ينگام كرد و با چشما قهيدق دو

 .رفتم دست و صورتم و شستم دميت در باشه، پرنكنه دوباره پش نكهياز ترس ا. مونه يمثل جن م

زده شد خروپف من  نيطبق معمول تا استارت ماش. سمت خونه ميو راه افتاد ميو جمع كرد يو همه چ ميساعت صبحونه خورد ميعرض ن در

 .در نقش راننده آژانس خوب حاضر شد قايهم دق نيشرو. خواب بودم اليدر و يرفت هوا و تا جلو

بكشم و فرم نشستنم و عوض كنم و دوباره بخوابم كه چشمم به عمارت خانم احتشام  ازهيخم هيخواستم . چشمام و باز كردم نيتكون ماش با

 .افتاد

 :و گفتم دميكش يغيذوق ج با

 .دمياصال نفهم م؟يديرس يوا ـ

 : كه گفت دميو شن نيسرد و پر تمسخر شرو يدر شدم كه صدا ي رهيدستگ زونيآو

 .دميفهم يو خواب بودم نم ريمنم اگه كل مس ـ

 . است يخاموش اليدلم گفتم جواب گودز تو

 هيسر راهم بود  يبود و صدا كردم و هر ك ادمي يو هر اسم دميكش غيسمت ساختمون و از همون جا ج دميدو. بهش نكردم يتوجه نيكوچكتر

 : گفتم يبغلش كردم و زود دميخانم كه رس يبه مهر. كردم يبغل تند

 خانم، خانم كجاست؟ يمهر ـ

 :با لبخند گفت يمهر

 .تو سالن نشستن ـ

 :رفتم سمت سالن و از همون جا داد زدم عيسر. دونستم كجاست يم قايدق

 .طراوت جون، طراوت جون من اومدم ـ

 نجايكه ا يآرامش خونه و طراوت جون و مهم تر از همه نيا شييكنم، اما خدا يذوق م ينجوريكرد واسه مامانم ا يدونست فكر م ينم يكي

 .كردم يداشتم و با خونه خودمونم عوض نم

مجبور . اديخوشم ب ياز كس يمجبور نبودم زور. رفتار كنم يكس ليمجبور نبودم به م. بود يكيباطن و ظاهرم . ديخود آن. خودم بود نجايا من

 .هشت بودبرام ب نجايا. مستقل و آزاد بودم نجايمن ا. بكنم ستميكه ن يزينبودم تظاهر به چ

و تا  ستاديو بلند شد ا ديمتر از جاش پر هيكه بدبخت  دميكش غيج هي. نشسته بود نهيرو به شوم شيشگيهم يطراوت جون جا. تو سالن دميدو

 . چشماش گرد شد دنميچشمش به من افتاد از تعجب د

رفع شد ازش  اميكه بغلش كردم و دلتنگ يحساب. بغلش كردم كه چون متعجب بود دستش همون جور باز تو هوا موند دميو محكم پر دميدو
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 يپوزخند بهم زد كه م هيتا بهش نگاه كردم و اونم چشمش به من افتاد . لبخند كج رو صورتش بود هيپشت سرم بود و  نيشرو. جدا شدم

 .بره ادشيه پوزخند زدن از بزنم پس كله اش ك شننه جون يخواستم جلو

 . و بغلش كرد ديكرد و اومد جلو گونه طراوت جون و بوس سالم

و كباب  گرتيكمك بدم دل و ج اميخودم ب ياله. يو در آورد رزنيپ نيپسر كه اشك ا يريبم. نييقطره اشك از چشم طراوت جون افتاد پا هي

 .يزن و خون كرد نيا گريكنن كه دل و ج

 : جون آروم و با بغض گفت طراوت

 ره؟ يمن دلم هزار راه م يپسرم نگفت يكجا رفت نم؟يشرو يبرگشت ـ

 .تعجب كرد ينصفه لبخند حساب نيانگار طراوت جونم از ا. من چهار تا شد يزد كه چشما مهيلبخند نصفه و ن هي نيشرو

 : به من كرد و گفت ياشاره ا نيشرو

 د؟يبود يدل نگران چ گهيد. ديرس يمامان طراوت خبرا كه م ـ

و  ميدياز روز اول كه رس ريخبر دادم؟ غ يمن ك. مميمستق يس يب يگفت ب يكرد م يصاف صاف تو چشم من نگاه م. تيشخص يب تيترب يب يا

و  ميكرد ديخر ميفقط گفتم رفت. هم نگفتم يزيتازه چ. كه سگ دنبالم كرد يو اون شب ميو اون دفعه كه كباب گرفت ديخر مياون روز كه رفت

زد  يشور م رزنيپ نيخوب دل ا. نيهم تو خونه دار يسگ وحش هي. يلب ساحل تو هنر مسخره ات و نشون داد ميرفت. ميديخر زيچ يكل

 ....خب

 :زد و گفت يلبخند هيجونم  طراوت

 .زميحاال هم برو استراحت كن عز. ييجا يو بر يقهر كن ينخوا گهيبهت خوش گذشته باشه و د دوارميام ـ

 : رفت بلند گفت يسالن م رونيهمون جور كه به سمت ب نيشرو

 . رم يم ييدفعه تنها نيبخوام قهرم بكنم ا ـ

 : گفت يور هيبه ما كرد و با لبخند  ينگاه هيو برگشت  ستاديسالن ا دم

 .برم يسرخر و فضول با خودم نم گهيد ـ

لباس كهنه هات و  ياون جا و حت يكلفت برد هيو من و مثل  يچند وقت از من سوءاستفاده كرده بود نيكه ا يريبم. گفت سرخر يبه من م االغ

 .يهم بهم نداد يدرست و حساب يغذا هي. يهم تنم كرد

همه باز كه  شين هيطراوت جون با  رونيتا پاش و از در گذاشت ب. ميكرد يمن و طراوت جون با چشم دنبالش م. رفت رونياز سالن ب نيشرو

 : برد كه بنشونتم گفت يو همون جور كه به سمت مبل م ديقدم جلو اومد و دست من و كش هيداد برگشت سمت من و  يدندوناش و نشون م

 كرد؟ رييهمه تغ نيا نميپسر كه شرو نيبا ا يكرد كاريناقال بگو چ ـ

 : با تعجب انگشت اشاره ام و سمت خودم گرفتم و با دهن باز مثل منگال گفتم. كردم يبا بهت داشتم به خانم احتشام نگاه م من

 من؟؟ ـ

 :دستم و به سمت در سالن گرفتم و گفتم بعد
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 ن؟يا ـ

 ذوق كرده؟ يو واسه چ هيطراوت جون منظورش چ دميفهم يآوردم نم يمغزم فشار م نيبه ا يچ هر

 .دهيو فهم رشييتغ نينكنه طراوت جونم ا. رفت، اژدها برگشت اليكرده؟ گودز ريكجاش تغ. پسرِ از زهر هالهلم بدتر بود نيا

طراوت جون كه من و نقش . نيبود زد به شونه ام كه منم مثل مربا پهن شدم رو زم ديضربه محكم كه از سن و سالش بع هيجون با خنده  طراوت

شده؟ اومد  يچ نهياومد تو سالن كه بب دياز ترس دو چارهيخانم ب يه مهرخنده ك ريزد ز نيگرد نگام كرد و بعد همچ ياول با چشما ديد نيزم

 : اومد دستم و گرفت و گفت ديدو ديد نيمن و پهن زم يو وقت كمونينزد

 ؟يكن يكار م يرو چ نهيشما زم دياه خانم آن ـ

بود كه از چشماش  دهيو اون قدر خند ديخند يبلند م يكه با صدا ميكرد يهر دو به خانم احتشام نگاه م يمن و مهر. بلند شدم يكمك مهر با

. طراوت جون و خودم رفتم رو مبل كنارش نشستم و دستش و گرفتم تو دستم يبرا ارهيآب ب وانيل هيخانم گفتم بره  يبه مهر. اومد ياشك م

 .اديسرش ب ييبال هيو  ارهياز زور خنده نفس كم ب دميترس يم شييخدا

 ....ها ديش يخفه م. ديم باشآرو كميـ طراوت جون  من

 .شد شتريقلقلكش داده باشم خنده اش ب انگار

 وانيو تكون خورد و من و تكون داد كه نصف آب ل دياون قدر خند. خورد آب و يحاال مگه طراوت جون م. و داد دستم وانياومد و ل يمهر

مونده آب  يو گرفت و باق وانيآروم شد و ل كمي م،يباز نگاش كرد ميمتر و ن كيو ماهام با دهن  ديكه خند يحساب. جفتمون كليرو ه ختير

 : باز گفت يليخ شيو با ن دينفس بلند كش هيتوش و خورد و 

 .يانقدر كه تو بامزه ا. ديخدا نكشتت آن ـ

خانم احتشام با دست اشاره . دوباره خنده دونش باز بشه دميترس. جراتم نكردم بپرسم يكجا بود ول ميبامزگ دمياون لحظه نفهم قايمن دق البته

 .بره يكرد كه مهر

 : باز دستم و گرفت و با ذوق گفت شيرفت با همون ن يمهر يوقت

 انقدر عوض شد؟ نيشد كه شرو يبگو بگو چ ـ

 :كه هنوز منگ بودم با دهن باز مثل منگال فقط گفتم من

 هان؟ ـ

 : جون به سمت در سالن اشاره كرد و گفت طراوت

 ؟يديمگه ند ـ

 : دوباره تو همون حالت گفتم من

 هان؟ ـ

 .گهيو د نيـ شرو طراوت

 ـ هان؟ من
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 : جون كه از هان گفتن من كالفه شده بود گفت طراوت

قبل كه تابستون ها  يسال ها نيشرو. خودمه نيشرو نيا. ديمن و بوس. بود؟ اومد من و بغل كرد يچه جور يديد ؟يكن يچته تو هان هان م ـ

 .جا نياومد ا يم

 ـ هان؟ من

 . كه دستم محكم پرت شد رو پاهام يپرت كرد جور ييجورا هيجون با حرص دست من و ول كه نه،  طراوت

 :جون از جاش بلند شد و با ذوق گفت طراوت

بدون لبخند، بدون احساس، سرد و . نشوند رو گونه ام يبوسه خشك و خال هيفقط  دمشيد يوقت. تو خودش بود. داغون بود رانياومد ا يوقت ـ

 . خشك ي بهيغر هينه  ديكه واقعا حس كردم نوه ام من و بوس يجور. دمياما االن با حرارت اومد بغلم كرد و بوس خ؛ي كهيت هيخشك، مثل 

بوده  زرينكنه اول فر. گه گرم يم شيالت قطبح نيبوده كه طراوت جون به ا ياولش كه اومد چه جور اليگودز نيا نيخودم فكر كردم كه بب با

 خچال؟يحاال شده 

 : خوشحال طراوت جون به خودم اومدم يصدا با

 .اش و بدست آورده هيروح كمي. سفر براش خوب بوده نيا. خوشحال بود ؟يديلبخندش و د. ديخند يداشت م ؟يديد ؟يديد ـ

 ؟يدياز د ريغ يزياما كنف شدم و طراوت جون چ ه،يختير نيچرا ا خچالي نيطراوت جون بگه ا يول رميبودم نصف حقوق ماهم و نگ حاضر

 .با ذوق نگفت ؟يديد

 يقورباغه درخت. نكرده بود يرييپسرِ به نظر من كه تغ نيقلب، اما ا مارستانيبردمش ب يم ديقهقهه زد حتما االن با اليگفتم تو و يبهش م اگه

 بود؟ يچ يبازش برا شين. زشت

دوباره لبخند . كردم يمن بدبخت افتاد كه كماكان مثل منگال نگاش م اديو گفت، تازه  شيديد يديذوقاش و كرد و د يسابجون كه ح طراوت

 : و زد و گفت شيمتر مين

 . يخسته ا يليحتما خ. استراحت كن كميبرو  زميعز ـ

خوب شد خودش به . بگم راه افتادم كه برم تو اتاقم يزيچ نكهيمنم از خدا خواسته بدون ا. و دست من و گرفت و به طرف سالن هل داد اومد

كل راه و خواب بودم، حتما  ديفهم ياگه م. كنه ييپسرِ سخن سرا نيباز ا شيخواست درباره ن يمن و ول كنه ها، وگرنه تا فردا م ديفكرش رس

 .ول بكن نبود

 نايچند تا اس ام اس به مهسا ا هيزدمش به شارژ و . س شارژ داشتنف هيقد . روش دميپر. بود افتاد زيكه رو م ميچشمم به گوش. تو اتاقم رفتم

 خوابم گهيبودم و د دهيخواب نيتو ماش. بود ازدهينگاه به ساعت كردم  هي. عصرت برس يدانشگاه و به كالسا ايو داد كه امروز ب غيج ناميدادم و ا

 . اومد ينم

 .دوش گرفتم تا سر حال شم هيو اومدم رفتم رم دانشگاه  يو به طراوت جون گفتم كه م نييرفتم پا اول

 يدستام و تو هوا تكون م. شروع كردم بال بال زدم دمشونيخودم و رسوندم اونجا و از دور كه د. آموزش بودم يجلو. مهسا زنگ زده بودم به

رفتم كنارشون و با ذوق . كنم يكار م يرفته بود كه كجام و چ ادميذوق كرده بودم كه اصال  دنشونياونقدر از د. شده بود كوپتريدادم مثل هل
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 : مگفت

 ....آخ.... ســــــالم ـ

 .درسا محكم كوبونده تو سرم دميبرگشتم د. محكم خورد تو سرم يزيچ هي

 .برام تنگ شده بود يليدلت خ دميكامال فهم گه؟يبغل كردنته د يرسما، جا يا وانهيـ د من

بخواد  ادياز ماها خوشش ب يكي ديشا يگ يخودت به جهنم، نم ؟يبود وسط دانشگاه در آورد يچ ايباز مونيم نيو؟ ات ايمنم  وانهيـ د درسا

 .ميترش يو همه مون م اديكدوممون نم چيسراغ ه يگرد يبا ماها م نهيبزنه؟ تو رو بب دمونيد

 : درسا به پشت سرش نگاه كردم و گفتم يابروم و دادم باال و به جا هي

 .دونم اما فكر نكنم مهسا بترشه يتو رو نم ـ

 : سر به پشت درسا اشاره كردم و گفتم با

 .اراذل خودشون و بكشن كنار. يليسمت ل اديمجنون داره م ـ

 .ستادميمهسا رفتم كنار و بغلش ا يزودتر از همه از جلو خودم

نگاه به دخترا  هي. كرد يشر شر داشت عرق م. حرف بزنه نكهياباال چه برسه به  ارهيشد سرش و ب يبدبخت روش نم. ستوده اومد جلو يآقا

 . زل زده بودن به پسرِ بدبخت ييچهارتا. كردم

 : گفتم ميو به الناز و مر دميدرسا رو كش دست

 . من كارتون دارم ميبر نيايالناز ب م،يمر ـ

و آروم به مهسا  دميدرسا رو ول كردم و رفتم اون دوتا رو هم كش. بودن ستادهيجور ا نيهم گهيد ياون دوتا دمشيدرسا كه به زور كش ريغ

 : گفتم

 .اون جا ايتموم شد ب. پاتوق مير يما م ـ

سه تا  نيمنم تو جواب سرم و تكون دادم و ا. تشكر سرش و تكون داد يلبخند خجالت زده بهم زد و برا هي دمينگاه به ستوده كردم كه د هي

 .كردن يرفت اما سراشون برعكس بود و پشت سرشون و نگاه م يپاهاشون سمت جلو م. يچه بردن. دم بردمو با خو دميماست و كش

 ؟يعنيخواد بگه  يم يچ. مهسا رو برد..... ـ ا درسا

 امروز بگه؟ يكن يـ فكر م الناز

 .ستاديا يمون م يتو دو قدم روزيتا د. امروز اومد جلو. جرئت كرد يليخ. ـ فكر كنم بگه ميمر

 : و گفتم نينشستم رو زم. پاتوق و دستشون و ول كردم ميديرس

 ه؟يستوده چ نيا هيقض. نيكار كرد يهفته كه من نبودم چ هي نيا نميبب ديبتمرگ ـ

 : كردن اخبار از دلش بود گفت ياز خال يبا ذوق كه ناش درسا

من من  يه. پشتمونه نيا ميديد يم ميگردوند يسرمون و بر م. رفت يرفت دنبالش م يستوده هر جا مهسا م نيا ياز اول هفته كه تو هم نبود ـ

پسرِ  وامروز پا قدم تو خوب بود  نكهيتا ا. جلو و به مهسا بگه كارش دارم اديجربزه كه ب هياز  غيبزنه اما در يحرف هيخواد  يتابلو بود م. كرد يم
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 .نشون داد و اومد جلو يخود هيباالخره 

 .جلو اديكرد ب يبدبخت با وجود شما فضوال عمرا جرئت م نيگرنه اـ خوب شد من اومدم و من

 : گفت غيو با ج دياز جا پر هوي درسا

 كرد؟ يبود كه از پشت تلفن صدات م يشمال؟ اون پسرِ ك يچرا رفت نميزود بگو بب ـ

 : چشم غره بهش رفتم و گفتم هي

 .كه تا حرفام تموم نشده اون فكت باز نشه يگم به شرط يم ـ

 : گفت يتند درسا

 .قبول ـ

 : نگاش كردم و گفتم يجد

 .ادي ينم رتيگ گهيد يچيه يكلمه هم حرف بزن كي. گفتما يجد ـ

 .كرد دييبا سر تأ درسا

 : با ذوق گفت ميمر

 .ياز فضول ميخوب بگو مرد ـ

 : گفتم خونسرد

 . شمال ميرفت نيبا شرو ـ

 ديكردم و انگشت اشاره ام و به حالت تهد يدست شيبگه كه پ يزيچ هيكزد كه  جلو و دهنش و باز ديبه درسا بود كه خودش و كش چشمم

 : گرفتم سمتش و گفتم 

 .تمومه يكلمه حرف بزن كيحواست باشه .... آ... آ ـ

همزمان با تموم شدن . چند ساعت قبل و گفتم نيتا هم ياز روز مهمون. كردن فيشروع كردم به تعر. سر جاش نشست و دهنش و بست آروم

 يو كم نييلبخند قشنگ رو لبش بود و سرش پا هي. از جام بلند شدم و كنكاشانه بهش نگاه كردم يتند. شد دايمن سر و كله مهسا هم پ يحرفا

 .خجالت زده بود

 : با ذوق گفتم من

 گفت؟ باالخره گفت؟ ـ

 : لبخندش پررنگ تر شد و با سر گفت مهسا

 . آره ـ

خوب كه . ميداد يو فشارش م ميكرد يبغلش م يه. رو سر مهسا دنيهم پشت من پر هيبق. بغلش كردم دميو پر دميكش يجانيه غيج هي

 : و نشوندمش و گفتم دميدستش و كش. ميولش كرد مشيچلوند

 .گفت بهت يبرنج چ ريبگو ش عيزود تند سر ـ
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 : با لبخند گفت مهسا

 .بودم هياز بق رتريفرق داشتم و خانم تر و سر به ز گهيد يكه از روز اول چشمش دنبالم بود و به نظرش من با دخترا نيا. و يهمه چ ـ

 .يـ زك من

 : با اخم گفت مهسا

 ؟يچ يعني يزك ـ

 . اومد ينم رشياز تو گببوتر  ميگفت يما م ديپرس ياومد از ما سه تا م يرو بفهمه خوب م نايا ديپسرِ سه سال طول كش يزك نكهيا يعنيـ  من

 : نشست سر جاش و گفت. دادم يشد سمتم و خواست با دست بزنه تو سرم كه جا خال زيخ مين مهسا

 هيكه دارم  ييحسنا يگفت من عالوه بر همه  يم. به خودش فشار آورده كه باهام حرف بزنه يليخ. هيو كم حرف يبهم گفت كه آدم خجالت ـ

 .ميقدر شاد نيا نكهياز ا اد،يگفت از گروهمون خوشش م يم. كرده شتريو براش ب تميدارم كه جذاب طنتميكوچولو ش

 . من خوشش اومده يها يطونياز ش نيا. ـ خوب پس احتماال تو رو با من اشتباه گرفته من

 .خنده ريزدن ز يها پق بچه

 ؟يحاال بله رو گفت ييـ مهسا من

 .نييبا لبخند سرش و انداخت پا مهسا

 .يذاشت يو بهش محل نم يكرد يها از قصد نگاهشم نم يآخر نيا. يتا بله گفت يپسره رو دق داد. شكرـ خدارو درسا

 .گهيزبونش و باز كرد د نايـ هم الناز

 : با لبخند گفتم من

 م؟يوقتشه كه بخون گهيخوب االن د ـ

 .كردم بشكن زدن و خوندن شروع

 

 بسه يطونيش گهيبسه، د يطونيش گهيد

 بسه يطونيش گهيد آره

 رنگ و آزاده بشو هيمن ساده بشو  واسه

 بسه يطونيش گهيبسه،د  يطونيش گهيد

 بسه يطونيش گهيد آره

 يبشــــــ يصد رنگ ريباز اس اگه

 يبشــــــ يدلتنگ شروع

 دارم يو از تو قفس ورم دلم

 ارمي يدر م يچه پر يوا
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 يــــــاريباز تو عشقمون نه ب اگه

 يقلبم بــــــذار يو رو پات

 زنم  يم شيو به آب و آت خودم

 زنم يم شيجون تو ن به

 بسه يطونيش گهيبسه، د يطونيش گهيد

 بسه يطونيش گهيد آره

و بعدشم رفتم دانشگاه اون  دميكه امروز از راه رس نيبا ا. بهم داده بود يانرژ يكالسا و استادا كل يدوباره بچه ها و رفتن دانشگاه و حت دنيد

 .كردم ينم يقدر ها احساس خستگ

 يبود كه احساس م يچند وقت. راه افتادم سمت عمارت ديو خسته نباش كيو بعد سالم و عل دميدم در عمو جواد و د. خونه دميو شاد رس خوشحال

كه تو بهار  ييباغ پشت عمارت هم پر بود از درختا يحت. سبز شهيهم يباغ بزرگ پر درختا هيعمارت بزرگ،  هي. كم داره يزيچ هيجا  نيكردم ا

كم  يزيچ هيهمه اش سبز اما . كردم يبا چشم دور تا دور خونه و باغ و نگاه م. سبز و پر درخت بود نيزم هيعمارت وسط . شدن يم شكوفهپر 

 كم داره؟ يچ. كردم و تمركز كردم زيچشمام و ر. ستادميا. بود

برج زهرمار خوبه  نيو خودش و ا هيواسه روح. كنه يحتما موافقت م. مبه طراوت جون بگ ديبا. دميبا ذوق مشكل و فهم. جرقه تو ذهنم زد هي

 .كرد خكوبميتو جام م يقهقهه بلند يتا پام و گذاشتم تو عمارت صدا. كه به طراوت جون بگم اليسمت و دمييبا ذوق دو. بشه فيذره لط هي ديشا

 ....نه د؟يخند يبلند م يصدا نيبود كه با ا يك

 ياز ته دل م يجور نيطراوت جون بود كه ا نيا. شد يباورم نم. شدم خكوبيدر سالن م يجلو. سمت سالن دميدو. داوم ياز تو سالن م صدا

 چه طور ممكنه؟.... حاال.... اما حاال اره،يخودم تونسته باشه قهقهه طراوت جون و در ب ريغ ياومد كس ينم ادمي د؟يخند

. اومد ينشسته بودن و طراوت جون دلش و گرفته بود و از خنده اشك از چشماش م نيطراوت جون و شرو يشگيهم يجا نهيشوم يجلو

 يكج. بود كه چشمش بهم خورد يكس نياول نيشرو. چشماش شاد بود. با همون صورت سردش نشسته بود و كوشه لبش كج شده بود نميشرو

 .گرفت خودششد و شكل پوزخند به  شتريلبش ب

 . شه يانگار پوزخند واجب م نهيب يمن و كه م چالخي يسكته ا يريكبيا يپسره  شيا

 .ششيبا لبخند با دست اشاره كرد كه برم پ. ديو گرفت و به من رس نيجون رد نگاه شرو طراوت

 .دختر يكه چقدر تو باحال يوا. كرد يم فيداشت از سفرتون تعر نيشرو. نجايا نيبش ايب ايب ؟ياومد يك ديـ آن طراوت

 كرد كه من باحال شدم؟  يم فيتعر ينفله از چ نيشرو. گرد شده بود چشمام

. چشمام چهار تا شد و ابروهام رفت باال. تر شد و ابروش و انداخت باال قيعم شخندشين. نگاه كردم نيكردم و مشكوك به شرو زيو ر چشمام

ذوق مرگ  يجور نيبلغور كرده كه طراوت جون ا يچ يچ تسيندازه باال؟ بچه پررو معلوم ن يگه؟ واسه من ابرو م يم يچ گهيپسره د نيا

چشمام . من و گفته؟ با بهت نشستم كنار طراوت جون يايكار نيرينكنه ش. و آب توش تو سرم اديز يريبا نفوذ پذ سيخ رسخاك  يوا. شده

 .ديچرخ يم نيطراوت جون و شرو نيب
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نفسم . دستم رفت رو پام رونفيچشمام زد ب. رو پام ديسمتم و محكم با دست كوب ديلبخند گشاد و دندون نما خودش و كش هيجون با  طراوت

 .صورتم كبود شد. حبس شد

به  يبزن يمشت و لگد كن يهمه زورات و گذاشت. يجون ندار يگ يم يدو قدم راه بر يخوا يم ؟يهمه زور و كجا نگه داشته بود نيزن تو ا يوا

قلم بشه  نيشرو نيدست ا ياله. بگم يزيبهت چ ادي يدلمم نم. يبش يكه بگم چ يا. يام و كبود كردپ ياز االن كه زد نميمن؟ اون از صبح ا

 .ادهيماه وبال گردنش بشه كه مادربزرگش انقدر زورش ز وبشكنه د

 : من زبون وا كرد و با خنده گفت يجون بعد از ناكار كردن پا طراوت

 ؟يشش برابر خودت دعوا كرد يكيبا  يچه جور ديآن يوا ـ

 .كنه من قمه كش و الت و لوتم ياالن فكر م. شرف شدم رفتم كه يو چرا گفت؟ ب نيا. دياز سرم پر هوش

 .خوبه دنتميـ پس رقص طراوت

گفته  نميمرده گوربه گور شده ا ليذل. بشه شتريب نيشرو ثيخب شخنديدست محكم كوبوندم تو صورتم كه باعث شد خنده طراوت جون و ن با

 . خودم ببرمت مرده شور خونه و كفنت كنم ياله. بود

 .يستيـ پس غذا درست كردن هم بلد ن طراوت

طراوت جون هم . نكرد و برام ابرو انداخت باال ينگاه كردم كه اونم نامرد نيكه به خون نشسته بود به شرو ييو با چشما دميكش غيج ناخداگاه

 .بود زتريانگ جانيكس العمل من از خود كارام براش جالبتر و هشه؛ انگار ع نيكم مونده بود نقش زم

 طونهيباال؟ ش ينداز يبرا من ابرو م. يگرد يكه مطمئن بشم بر نم زميخودم رو جنازه ات خاك بر. بخونم تيخودم برات نماز م ياله نيشرو يا

جور شكنجه است  هيكار  نيكه اون داره ا ييبا اون ابروها. چهيدونه دونه ابرو هاش و بكنم كه از درد به خودش بپ ارميب نيگه برم موچ يم

 .من و گفته يها يمطمئن بودم فقط سوت يكرده ول فيتعر ايچ گهيدونستم د ينم. شبرا

 : گفتم عيبگه سر يزيطراوت جون چ نكهيحرص قبل از ا با

سنگ  هي ايتو در يبه بطر يبه زور تونست نيآقا شرو ادتهيسنگ و درست پرت كنه؟  هيتونه  يداره؟ نم ينوه اتون مشكل چشم ديدونست يم ـ

 . عرضه يپسره ب ؟يبزن

 نيشرو شخندين. كرده بود عيكرده بود و فقط من و ضا فينفله با سانسور تعر نيا. كردم فيو براش تعر يو باز ايداستان در يشينما يليخ بعد

خودش  هيتوج يبرا يتند نيشرو. از ضعف هاش بدونه يكس ادي يخوشش نم يعني نيا وليا. مبل يجلو دياخم كرد و خودش و كش. بسته شد

 : گفت

 .بود يكار مشكل. خورد يرو آب شناور بود و مدام تكون م يبطر ـ

 ؟يبزن يثابت بود، اون و چرا نتونست نيسنگ كه رو زم. شناور بود يِبطر. كار مشكل و انجام دادم نيمن ا يدونم ول يـ آره م من

برنج خراب كردن من و  نيچه طور ا. كردم فيبا آب و تاب ماجرا رو تعر. كرد يو به ما دو تا نگاه م ديخند يو كردم به طراوت جون كه م روم

 تونه بزنه؟ يسنگ ثابت و نم هيبگه من نگم 

من تا تمام و كمال  يپرپر هم بكنجا  نيعمرا، خودت و ا. نگم يزيكرد كه چ يبا دست اشاره م. افتاد يم شيداشت از رو صندل گهيد نيشرو
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 : تو هوا و گفتم  دميبا ذوق پر. بندم ينكنم فكم و نم فيتعر

 ....يكنه كه خودشم نم يدرست م ييها يبندر هيحرف نداره؟  شيخان آشپز نيشرو يدونست يطراوت جون م يراست ـ

 .حرفم و گفتم هيو رفتم پشت مبل طراوت جون و بق دميمنم متعاقب اون از جام پر. برداشت زيساكت كردن من خ يو برا دياز جاش پر نيشرو

 .شده بود يبذار براتون بگم چ. تونه بخوره بس كه تنده يـ نم من

 :گفت يم ياومد پشت مبل و حرص يهمون جور كه واسه ساكت كردن من م نيشرو

 ....ساكت شو ـ

 : رو به طراوت جون گفت بلند

 كه نشه خوردش؟ يختيخودت توش فلفل و سس ر يگ ينمچرا  ـ

 : و در آوردم و گفتم زبونم

آب بود . طراوت جون اومد آب بخوره دهنش شد آبشار. يبخور يتو رو بگو كه آبم نتونست. من كه خب غذام و خوردم. خوب كردم، حقت بود ـ

 .زد يكه از دك و دهنش فواره م

و با  دميچرخ يبهم نرسه دور تا دور مبال م نيكه دست شرو نيا يمن برا. شد از خنده ين روده بر مو طراوت جو ميزد يحرف م نيو شرو من

 .داد يماجرا م يبرا يحيتوض هياون وسطام . هم دنبال من كه من و ساكت كنه نيكردم و شرو يم فيلذت ماجرا رو تعر

 گفت : با حرص نيشرو

 ؟يو آب شور و به خورد من داد يبود ختهيكه تو آب، نمك ر يگ يچرا نم ـ

نوه ات نوشابه  ينوشابه كه طراوت جون جا ديترك نيباز كرده همچ نيانگار شامپا. يـ آب و به خوردت دادم، نوشابه رو كه خودت باز كرد من

 .يديد يم

 .يـ اونم تو تكون داده بود نيشرو

 ؟يخودم، تو چرا بازش كرد يـ من تكون دادم برا من

و از  ديبهم رس نيسمت طراوت جون كه دو قدم مونده به طراوت جون شرو دميدو هيخطر گهيد دميكرد و منم د شتريب سرعتش و نيشرو

كه حلقه شده  نميا. ديكش شترينكرد و ب يانتر هم نامرد يپسره . كه مقنعه ام از رو سرم سر خورد و رفت دور گردنم ديپشت مقنعه ام و كش

 يدستش به مقنعه ام بود و ه هيهم  نيشرو. نيبه شرو دميبرم جلو پرت شدم عقب و چسب نكهيا يبه جا. كرد يخفه ام م شتبود دور گردنم دا

 .آخم گفتم هياز درد دست  يپشتم كه تو اون حالت خفگ چونديدستشم به دستم گرفت و پ هي د،يكش يم

 : شده بود با حرص دم گوشم گفت يعصب يكه حساب نيشرو

 .كن تا ولت كنم يحاال عذرخواه ،يفتم خفه شو ادامه دادنگو، گ يزيبهت گفتم چ ـ

بود رو آب و آبرو و  ختهيمن و ر يهمه پته ها نيا. كنم؟ عمرا يعذر خواه. كردم گردنم و ول كنم يشدم و با دست آزادم تقال م يخفه م داشتم

 كنم؟ يشرف برام نذاشت جلو طراوت جون، حاال من عذرخواه

 : اومد گفتم يكه به زور در م ييصدا با
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 ....عمرا ـ

 : تر آورد و گفت كيو نزد سرش

 .دمينشن ؟يچ ـ

 : گفتم بلندتر

 .عمرا ـ

 .طراوت جون نجاتم داد يصدا. به سرفه و خس خس افتادم گهيكرد كه د شتريدستاش و ب فشار

 .گم ولش كن يد م. دختره رو يكشت. ولش كن نيـ شرو احتشام

 .گرفت ولم كرد يكه داشت جونم و ازم م ريتاخ هيبا چند ثان ستيكار ن نيبه ا يبود اصال راض دايكه پ يبه زور در حال نيشرو

 .مچ دستم و ايدونستم گلوم و ماساژ بدم  ينم. كه احساس كردم اجازه زنده موندن دارم دوال شدم شروع كردم به سرفه كردن منم

 :احتشام با اخم رو كرد به ما و گفت خانم

 .به جون هم ديمثل سگ و گربه افتاد د؟يكن يما مش هيكارا چ نيا ـ

نرسه خفه شه  رغضبيم نيبه ا رمياتاق و بگ يهوا يتا همه  دميكش يجور كه دوال شده بودم و زانوهام و گرفته بودم و بلند بلند نفس م همون

 : گفتم ره،يبم

 ....كه ملوس و نازم.... گربه ام... من ـ

 :اشاره كردم نيدست به شرو با

 ...و هاره يكه وحش.... سگ.... نيا ـ

سرفه  هيتر كرد و با  قيباشه، اخمش و عم يكرد لبخندش و جمع كنه و جد يم يكه سع يطراوت جون در حال. كبود، با اخم نگام كرد نيشرو

 : خنده اش و قورت داد و گفت

 د؟يمگه زبون ندار د؟يكن يدنبال هم م يجور نيگم چرا ا يخوبه، م يبده ك يگم ك يمن نم.... ديآن ـ

 : كردم گفتم ياشاره م نيكه به شرو يدوباره همون جور من

 بزنه؟.... حرف اديز نيا ديديد شييخدا.... نشون بده  ديهركوله با.... فكر كرده..... نداره.... نيا.... دارم.... من ـ

 : و رو به طراوت جون گفتم ستادميو گرفتم به كمرم و بلند شدم ا دستم

 .گنده كرده كليه.... فقط.... گهيزنه د يد حرف نم, ـ

 .دو قدم عقب رفتم عيقدم به سمتم برداشت كه من سر هي يعصب نيشرو

 نگفتم زبون نداره؟. خواد حمله كنه يم ؟يديد ؟يديـ د من

 : طراوت جون بلندتر شد و گفت يبرداشت كه صدا گهيقدم د هيدوباره  نيشرو

 .ها يبچه نشون بد نيزورت و به ا گهيد نمينب نيكارا؟ شرو نيا يچ يعني. با هر دوتونم. بسه ـ

 . حرف طراوت جون تعجب كرده بود، در آوردم كه اخمش رفت تو هم نيكه از ا نيشرو يذوق مرگ و شاد زبونم و برا من
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 .تو هم حرصش نده. ديجون ـ با تو هم هستم آن طراوت

 .خورد كه يقطب جنوب حرص نم نيكردم ا يم ميمن هر كار. تهمت بود گهيد نيا ييخدا

 دياصال شما بگ. خورم يده، منم حرص م ينوه شماست كه من و حرص م نيا. مظلوم واقع شدم نجايمن ا. قلم اتهام و قبول ندارم هي نيـ من ا من

كه عوض داره گله  يكردم كار يتالف منم. كرد؟ چغول خان فيمن كردم و با ذوق تعر ياومد و هر كار يبا اجازه ك نيبود؟ ا يك ريامروز تقص

 .رهندا

 :گفت يخيو بهم چشم غره رفت و لبش و گاز گرفت و توب ديبار طراوت جون د نيزبون در آوردم كه ا نيشرو يبرا دوباره

 ....ديآن ـ

 .و دستام و تو هم گره كردم نييشده بودم، مظلوم سرم و انداختم پا دهيارتكاب جرم د نيكه در ح منم

 هيو گرنه تنب ديايبا هم كنار ب ديتون يكه م يخونه دعوا باشه، پس هر جور نيتو ا ادي يخوشم نم. گم يم يچ ديجون ـ خوب گوش كن طراوت

 .ديش يم

 بشن؟ هيكه تنب يبكن يخوا يكار م يآخه دوتا خرس گنده رو چ. خواد ادب كنه يبچه دوساله رو م انگار

 .فكر بود كه گوشه لبش كج شده بود نيانگار اون تو هم. كردم نيبه شرو يركيز رينگاه ز هي

 لتيلپ تاپ و موبا يكن تياگه اذ ن،يشرو. ديش يم هيجفتتون تنب ديهر كدوم كه مقصر باش ديدعواها بكن نيبه بعد اگه از ا نيجون ـ از ا طراوت

 .ياز خونه باش رونيب ديبا نيروز تموم بدون ماش هيازت و  رميگ يو م

 : دهن باز كرد كه اعتراض كنه كه طراوت جون زودتر دستش و باال آورد و گفت. گرد شد نيشرو يچشما

 .شه يم شترينگو وگرنه ب يچيه ـ

و  مبوليداشتم تو دلم دمبل و د. يطراوت جون، خوب كنفش كرد وليا. موش كورِ قطب جنوب يِاز خود راض يپسره . جون دلم خنك شد آخ

 : و كور كرد  شميطراوت جون ع يداكردم كه ص يبزن و برقص م

تو  ييها يو اون كتاب فلسف ينيتمام روز و كنار من بش يشه و مجبور يكل تلفون ها برات ممنوع م يكن تياگه اذ. ديآن يستين بينص يتو هم ب ـ

 .يكتابخونه است و بخون

التماس بكنم بلكم  هياومدم . خواد زجر كشمون كنه يرسه؟ م يم ينگاه به من بكن، من فهمم به كتاب فلسف هيآخه  ه؟يچ گهيد نيننه ام ا يوا

 : گفت يمحكم يكرد و با صدا يدست شيكه پ اد،يكوتاه ب

 .برون ديايب ديتا شام حق ندار. هر دو تو اتاقاتون ـ

 : لب گفتم ريز. قمونسمت اتا ميو هر كدوم رفت رونيب ميو شل و كشون كشون از سالن اومد ريشدن، سر به ز هيبچه دماغوها كه تنب مثل

 .توئه رِيهمه اش تقص ـ

 : گفت يبه همون سرد نيشرو

 .بهت گفتم ساكت شو. توئه ريتقص ـ

 ؟يكرد فيو تعر يـ تو چرا همه چ من
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 نگم؟ يزيبعد من چ يخبرا رو مخابره كن يا هيـ چه طور تو ثان نيشرو

 : بود و با حرص گفتم رهيدستم رو دستگ. ميدر اتاقامون بود دم

 تو ذاتمه به تو چه؟ يمن فضولم، خبر رسان. من دخترم ـ

 .و فرو كنم تو حلقش ميزد كه دوست داشتم كتون يپوز خند هي. يچيه نيشرو گهيباز مونده بود، د رونيب ديپر هويخودم از حرفام كه  دهن

 .يريم يم ينكن يو اگه فضول يـ من كه از اول گفتم فضول نيشرو

جنبه ، زبون  يب ت،يخاص يفرهنگ، ب يشعور، ب يپسره ب. ستادميم تو اتاقم و محكم در و كوبوندم بهم و پشت در ارفت.  دميكش غيج هيحرص  با

 . مونيزشت م يريكبيا. رهيمنتظرِ از تو حرفام بل بگ.... نفهم

و  يكه جون داشتم مشت زدم به بالشت و رو تخت ييكردن خودم تا جا يخال يو خودم و پرت كردم رو تخت و برا نيزم دميحرص پام و كوب با

 .و غلت زدم رو تخت و خودم و كوبوندم به تخت دميكش

 .و به سقف نگاه كردم دميرو تخت دراز كش. كردم، آروم شدم يكه حرصم و خال يحساب

 ،يمهسا ناز. ستوده تونست حرف دلش و بزنه نيباالخره ا ،يكار عيو ضا يو تابلو باز يموشك باز ميهمه قا نيبعد ا يآخــــــ. مهسا افتادم ادي

 دختر يها دهيآدم نمون، ترش يشده ها ليعاشق، ذل يهــــــا، بدبختا يهــــا، خنگول يهـــا، فنچول يهـــــا، فسقل يونيح. ستوده يآخــــــ

 .مهســــــا زميعز. ساده و قشنگ بود ايبعض يايچقدر دن. عجول، زرت زدن و الو تركوندن يزونايآو ده،يپسر ند

 رهياز تو گ ختهيموهام بهم ر. مقنعه امم دور گردنم. تنم بود رونيب يلباسا. سادميوا نهيبلند شدم جلو آ. خواد يدلم شعر م. شعرم گل كرده طبع

 .دو، سه ك،يگلوم و صاف كردم و . كروفونهيدهنم مثال م يبرس و برداشتم و گرفتم جلو. با دست موهام و دادم عقب. رونياومده بود ب

 

 شهر ما تكه  يمحله مون تو خوشگل

 اما سر و پا كلكه نهيريو ش مهربون

 اما سر و پا كلكه يپر هيفرشته  هي

  اديچه با ادا م نيمحله مون بب خوشگل

 اديصدا م يچشام با ناز و ب يرو قدمش

 به كنار ارميبه كنار صورت  ايدن همه

 داره  دنيآره د باشيز نگاه

 داره دنيخنده هاش شن يصدا

 گم  يدلم بهش م يتو

 داره دنياز رو لبات گل بوسه چ زميعز

 

 . چرخ زدم و شروع كردم هيدوباره . شعر و بلد نبودم هيبق
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 ـــــايپر يآ ــــايپر

 محل دزدن يبچه ها ــــايتو كوچه نر تنها

 دزدن يرو م تو

 

 نهيآ يو دوباره جلو دميدور چرخ هي. كردم يخوام هد بزنم محكم به جلو پرت م يكه م يسرمم انگار. دادم يو تكون م كلميكمرم، كل ه سرم،

 .و خوندم ستادميا

 

 تابستون  يشبا هيهمسا دختر

 بوم ياومد رو يم يگاه

 خونه مون ونيكرد م يپرت م يگل كيدفعه  هر

 بوم يرو ايزود ب يعني

 رفتم باال يپله ها رو م منم

 گفت  يشد م يم ميقا ديد يو كه م من

 دنبالم بگرد ايب ياگه مرد حاال

 

اضافه  يانرژ. داد يم هيروح يليخ. يآواز بخون يو هر جور دوست دار يبر نييو باال پا يخودت و تكون بد يجور نيداد ا يفاز م يليخ ييخدا

 .شد يم قيبهت تزر يسرخوش يشد و كل يم هيات تخل

 

 بسه گهيشب رقصِ غصه د امشب

  ير يجا مهر  يانگار امشب

 رقصه يم يليداره با ل مجنون

 شب نوره، شب جشن و سرور امشب

 زوره يعاشق ير يهر جا م يانگار امشب

 

 .خوندم يصدام و انداخته بودم سر مو م. بود دهيآهنگا به اوج خودش رس گهيو د گهيچرخ د هي

 

 و فردا شب من ستاره بارون شب من امشب

 دل من امشب شب تو مال من ايرو امشب

 قراره بوسه هات يدل ب هيشب عاشق امشب

 دارم دوست دارم حرف قشنگه رو لبات دوست
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 خبر يب ايسفر، از همه دن مير يبا هم م فردا

 تا سحر ميمون يم داريماه عسل، ب مير يهم م با

 

 .وا خشك شدمبه دست تو ه» برس « كروفونيدر با شدت باز شد و من همون جور كه خودم و كج كرده بودم كه قر بدم م هوي

 : شده اش و دوخت به من و گفت زير يچشما ومدين رشيكه گ يزيچ. نگاه به دور و بر انداخت هياول مشكوك . اومد تو اتاق يعصبان نيشرو

 .شه يم تيزيچ هيتو  ـ

 : حالت استپ رقص در اومدم و صاف شدم و روم و برگردوندم سمتش و گفتم از

 .دارم يشه و عمر طوالن ينم ميتو راحت شم مطمئنا طور ياگه بتونم از دست سكته دادنا ـ

 : و سرد نگاهم كرد و گفت ساديوا نهيدست به س نيشرو

سرت و باعث  ينداز يكه صدات قشنگه كه مدام م يديباور رس نيبه ا يدونم چه جور ياوال كه نم. يدار يمشكل هيدونستم تو  ياز اولشم م ـ

 ....شه؟ دوما يم هيسر درد بق

. صورتم يخم شد كه صورتش درست اومد جلو كميتو چشمام نگاه كنه  ميبتونه مستق نكهيا يو برا ساديمن وا يقدم هيجور اومد جلوم و  همون

 : كرد و گفت زيچشماش و ر

 مگه نه؟ اديتو از دخترا خوشت م ـ

 .نهيگفته بوز بيچشم بسته غ. اديخوب من دخترم معلومه از دخترا خوشم م. است ها وانهيد اد؟يبدم ب يخوب كه چ اد؟ياز دخترا خوشم م من

 :آروم گفت. ستادينگاه كرد و صاف ا گهينقطه د هيطرف و متفكر به  هيكرد، سرش كج كرد  يكه هنوز داشت تو صورتم كنكاش م نيشرو

 .يباش يجور نيكردم ا يفكر نم .يزوم كرده بود كلميرو ه يليخ يديمن و لخت د يوقت اليتو و. بهيعج ـ

چقدر . ديكه پسرِ فهم يدر آورد يباز زيه عيدختر كه انقدر ضا يكور بش يا. ييدوتا نيبرا خودم و شرو رميشب هفت بگ يوا. رهيبم ديآن يوا

كنه؛ اما  يم دايگل پ شيفتگيحاال خودش. ديفهم اليگودز ر،يبگ ليتحو ايب. يكودن گوش نكرد يتو ،يكن يبد نگاه م يليخ ديمهسا گفت آن نيا

 ببندم چشمام و؟. كنه يخوب آدم نگاش م كليمگه من دل ندارم؟ خوب ه ؟يباش يجور نيكردم ا يگه فكر نم يم يه هيچ رشمنظو

 : برگشت به من نگاه كرد و گفت هويهمون جور متفكر دستش و زد به چونه اش و  نيشرو

به  يزنگ زد يو گرفت لميحتما اون روزم كه موبا. يدوست پسر ندار دميد ؟يبه پسرا ندار يحس چيه يعني اد؟ياز دخترا خوشت م يجد ـ

 .دوست دخترت

 ....حس ندارم؟ هان؟ نـــــه يچ يعني. خوب زنگ زدم به مهسا. تينه پس زنگ زدم برد پ. اديمعلومه از پسرا خوشم نم خوب

 ....پسرِ فكر كرده نيا.... نكنه.... نكنه. جرقه تو ذهنم زده شد هي هوي

 : داد زدم يغيج يگرد بهت زده با صدا يچشما با

 اد؟ياز دخترا خوشت م يگ يم يه هيمنظورت چ ـ

 :خشك گفت يليخ. شده بهم نگاه كرد زير يسرد با چشما. كرده بود بشيبود و دستاش و تو ج ستادهيصاف ا نيشرو
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 ....حس جنس. رهيگ يآهان چشمتون م.... شما نيگ يم يچ. كنن يجذبت م. ادياز دخترا خوشت م يعني ـ

 : دادم داد زدم يكه دستام و تو هوا تكون م يكشان در حال غيج. جمله اش نصفه موند دميكه كش يبنفش غيج با

 ؟يفكر و بكن نيباعث شد ا ياصال چ ؟يگ يم يچ يفهم يدر مورد من؟ االغ م يفكر كرد يچ وونهيد يتو ـ

 : گفت شيوتتفا يو ب يهمون خونسرد با

 .تيتو، شعرات، بعدم ذوق زدگ يحرفا ـ

 : حرص گفتم با

 حرف؟ ذوق؟ مگه شعرام چش بود؟ ـ

كه ممكن بود  ايبعدم كه پر. يلباش و ببوس يخواست يبود و م نيرياولش كه خوشگل محله تون بود، خوشگل و ش. نميـ خوب بذار بب نيشرو

و فرداشم  نيو عاشق شد نيديرقص نيبعدم شب شد و رفت. نيكرد يم يو باز نيزد يم كيكه با هم ت هيبعدم كه دختر همسا. بدزدتش يكي

 .نيبود داريصبح ب اماه عسل و ت نيرفت

پسرِ  نيوقت نزنم ا هيدستام مشت شده بود كه . دونم چرا گردنم درد گرفته بود ياز حرص نم. دميكش يم قيعم يبا صدا نفسا. شده بودم كبود

 .كردم آروم و خونسرد جوابش و بدم يسع. زبون نفهم و له كنم

 . بودن رانيمعروف اون زمان ا ياز خواننده ها يميشاد قد يو من خوندمشون، آهنگ ها يديو شن يكه گفت يينايـ ا من

 .رفت باال يم كميهر كلمه صدام  با

فكرا در  نيهم از ا گهيد. كنن يكارا نم نياز ا رانيتو ا. خوندن يرو م نايمرد ا يشعرا بودن كه خواننده ها نيمال ا يهم كه گفت يياسم ها نيا ـ

 .جرم داره رانيكارا حرامه و تو ا نيا. احمق ،يغربت يپسره . مورد من نكن

كفشام . داد يگرد جا خال يبا چشما. برس بود. كه تو دستم بود و پرت كردم سمتش يزيچ نياول. زدم يصدام داد م تيشده بودم و با نها يعصب

 ييبال هيتا . كرد ياونم مثل بز داشت نگام م. شه ينم يجور نيا دميد. روش بود و پرت كردم يرفتم سمت تخت و هر چ. و در آوردم، نخورد

هم اون قدر متعجب از عكس العمل من بود كه فقط دستاش و  نيشرو. سمتش و با مشت زدم بهش دميدو. شدم يآوردم آروم نم يسرش نم

ضربه به شكمش زدم كه  هي. شد ياومد دلم آروم نم يزدم، اما چون صداش در نم يبه بازوها و شكمش مشت م. باال آورد كه تو صورتش نخوره

 : زد و گفت يداد هي. دميموهاش و كش عيسر مكه من رهيخم شد شكمش و بگ

 .موهام و ول كن وونهيدختره د ـ

 . يكن يعذر خواه ديـ عمرا با من

 .ـ عمرا اخطار آخر بود ول كن نيشرو

 .كن يزود باش عذر خواه. ينيـ تو خواب بب من

 .باشه ادتيـ بهت وقت دادم  نيشرو

 .تو دستم، اما موهاش و ول نكردم ديچيپ يدرد بد هي. چونديحركت مچ دست آزادم و گرفت و پ هي با

 .ـ ول كن نيشرو
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 .ـ عمرا من

من قصد كرده بودم كه همه موهاش و بكنم و كچلش كنم، اونم قصد كرده بود دستم و . چونديدستم و پ شترياونم ب. دميكش شتريو ب موهاش

 . بشكونه

 .كرد ريخانم بود كه قائله رو ختم به خ يمهر يوسط صدا نيا

 .ون كار دارهخانم، خانم احتشام با هر دوت ديآن ن،يـ آقا شرو يمهر

 . جفتمون شل شد يدستا

حاال اگه طراوت . كه باعثش شد يينه به خاطر حرفاش، به خاطر دعوا. و خفه كنم نيخواست شرو يدلم م. نييپا ميافكنده از پله ها اومد سر

 ؟يكنه چ خمونيجون توب

دستاش و تو  نيشرو. ميستاديطراوت جون ا يرو به رو ميرفت. كنار هم دنبالش نيخانم جلو و من و شرو يمهر. تو سالن ميو رفت نييپا ميرفت

 ريمنم مثل بچه خوبا مظلوم دستام و تو هم قفل كرده بودم و سر به ز. كرد يكرده بود و با همون صورت سردش به خانم احتشام نگاه م بشيج

 .ستادميا

 : گفت يمحكم و جد يصدا هياحتشام با  خانم

 كنم باهاتون؟ يبرخورد م گهيبسه؟ مگه نگفتم بار د گهيمگه نگفتم دعوا د د؟يايمگه بهتون نگفتم كه با هم كنار ب ـ

 يكه از رو نم دايتهد نيما دو تا سرتق با ا شييخدا يول. نفس يش يخوشگل م يش يم يو عصبان گرتيج. برخوردت تو حلقم. جونم جذبه يا

 .كه مير

 : گفت نيرو به شرو. دطراوت جون اخم كرده بو. دمييپا يداشتم همه رو م يچشم ريز

 .و پوالت ليموبا ـ

صاف . ياونم چشماش شده بود دو تا پونصد تومن. تفاوت نبود يخونسرد و ب گهينگاه كردم كه د نيبا بهت برگشتم به شرو. در اومد چشمام

 : و گفت ستاديا

 ....مامان ـ

 : باال ميديمتر پر هيكه خانم احتشام زد  يداد با

 .كه گفتم، زود نيهم ـ

 :گفت يخانم رو به مهر. خانم احتشام يجلو زيكرد رو م شونيو خال باشيدست كرد تو ج. بسته شد نيشرو دهن

 ؟يديفهم. يتا دوازده شب هم حق برگشت و ندار. رونيحواست باشه حتما از خونه بره ب. خونه رونيكن تا ب يو همراه نيشرو يمهر ـ

 . خانم احتشام من و به خودم آورد يصدا. ه سمت سالن رفتكرد و ب بشيدستاش و تو ج يحرف چيبدون ه نيشرو

تا تموم . من حواسم بهت هست. يصد صفحه اش و بخون ديبا. كتاب و بخون نيو ا نيبش نجايا ايب. رفته ادميفكر نكن تو رو  ديـ آن احتشام

 .ياز جات تكون بخور يتون ينم ينكرد

همه مدت  نيا ياز كتابش گذشته چه جور. فهمم ازش ينم يزيمن كه چ ؟يصد صفحه؟ كتاب فلسف. نــــــــه. رفت يپاهام جلو نم. اومدم كش
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 نم؟يجا بش هيآروم 

 

**** 

 

پا و اون پا  نيهمه شم ا. ساعت اول كه فقط پونزده صفحه خوندم هي. شش ساعت بر من چه گذشت نيدونه ا يخدا م. دوازده بود كينزد ساعت

چند دفعه هم چشمام افتاد رو  هي. دميمال يو چشمام و م دميكش يم ازهيخم يشدم، ه يجا به جا م يه. نشستم يشدم و م يپا م يه كردم و يم

 يخالص يو وعده برا نيتلق يبه ضرب و زور و كل. پاشدم يخانم احتشام سكته ا يكه با صدا دميد يزدم و خواب م يچرت م تمهم و داش

خانم احتشام  يمثل جت از جام بلند شدم اما وقت. بود دهيخدا بهم خند يبود انگار دهيوقت شام كه رس. رو بخونم ينود صفحه ا هيتونسته بودم 

 . ندارم واسه شام زانوهام سست شد وقت شتريربع ب كيگفت 

 بابا مگه پادگان بود؟ يا

به خودم دادم كه تن و كمرم  ميكش و قوس عظ هيوق كتاب و بستم و با ذ. از دوازده گذشته بود كه من صد صفحه ام تموم شد يربع كي خالصه

 . از چند نقطه ترق و تروق صدا داد

. ناراحته يليبود خ دايپ. اخم كرده بود. اومد تو سالن و سالم كرد نينشسته به در زل زدم كه شرو. هم برگشته نيخانم اومد و گفت شرو يمهر

 .آروم بود يلياش خ افهيق يول

 يحاالم م. خوام ينم يمن تو خونه ام خروس جنگ. دياريدر ن يسگ و گربه باز گهيكه د ديدرس عبرت گرفته باش دوارميام ؟يـ برگشت احتشام

 .دياستراحت كن ديبر ديتون

 . دميخانم احتشام و شن يكه صدا رونيراه افتادم كه از سالن برم ب نيجام بلند شدم و پشت شرو از

 . ديايبا هم كنار ب ديريبگ اديتا . دانشگاه ديره دنبال آن يهر روز م نيـ از فردا هم شرو احتشام

تونه  يكه م يقيو به هر طر نيخواست دعواها رو كم كنه هم شرو يهم م. و دو نشون بود ريت هي. هيمنظورش چ دميفهم يم. باز مونده بود دهنم

اون قدر . دونستم يبال كش بشم و نم نبيز ديبود كه با يگناه من بدبخت چ وسط نيحاال ا. اديدر ب يموش كور نيكه از ا رونياز خونه بفرسته ب

 . شدم اليخيب. بودم كه حوصله بحث نداشتم خسته

 .كنم يو اتوبوس و مترو نم يپول حروم تاكس گهيو د اديم رميبهتر، راننده مفت گ اديب بذار

 يو هر ك مياز پله ها باال رفت. بود كه بخواد بحث كنه نيحوصله تر از ا ياونم ب يانگار. نگفت يزيچ نميشرو. رونيسالنه از سالن رفتم ب سالنه

 بازدر اتاقش و  نيكه شرو نيپا و اون پا كردم و قبل از ا نيا. نگاه كردم نيدر اتاقم بودم كه برگشتم و به شرو يجلو. رفت سمت اتاق خودش

 .كنه باالخره به حرف اومدم

 م؟يشه حرف بزن يم.... زهيـ چ من

 : گفت يبا خستگ. ابروش رفت باال نيشرو

 .خسته ام يلياالن؟ من خ ـ

 .كردم اصرار
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 .االن، واجبه نيـ هم من

 .اش و داد به در اتاقش و چشم دوخت به من هيشد و تك نهيبه س دست

كه  يكه مجبور بشم كتاب نيكنم و ا يدركش نم. بدتر از شكنجه است يليراستش خ. و بخونم ياون كتاب فلسف گهيخوام د يمن نم.... زهيـ چ من

 ....كتابا نياما ا يزيچ هيمثل باورم كن بود  يكل كل يحاال اگه رمان عشق. كنه يم ميهمه ساعت بخونم عصب نيدوست ندارم و ا

 : و گفت ديهاش و با دست مال قهيخسته شق نيشرو

 . رونيز خونه پرت بشم با ليمنم دوست ندارم بدون پول و موبا ـ

 : چشماش نگاه كردم و كالفه گفتم تو

 ....خب ـ

 ....ـ خب نيشرو

 .گرفته بود شيشوخ ينصفه شب نميا. كردم يپوف يعصب

 .ميو دعوا نكن ميايبا هم كنار ب نكهيا يعنيـ خوب  من

 : باال انداخت و گفت يشونه ا نيشرو

 .دعوا نكردم يمن از اولشم با كس ـ

 يم دامياز ناكجا پ قهيزدم بهت و دم به دق يم هيگوشه كنا يكردم و ه يتو اتاقت و دنبالت م دميپر يپررو، پس من بودم كه مثل خرس م بچه

 دادم؟ يشد و سكته ات م

 ؟يد يقدر من و حرص م نيـ پس چرا ا من

 : بهم كرد و گفت ينگاه هي نيشرو

 ....يوسط هر كار يخودت و بنداز يستخوا يبعدم تو همه اش م. يخور يچون خوب حرص م ـ

 : مكث كرد و گفت كمي

 .ستيخونه ن نيتو ا يا گهيجز تو هم كس د ـ

بدبخت از . دادم و پس گرفتم يفحش از اول حرفاش داشتم بهش م يهر چ. كباب شد براش گرميجمله آخر و مظلوم گفت كه ج نيا نيهمچ

 ؟يايدر ب ييكه از تنها يكرد يم گرميحتما خون به ج ديبا ؟يدرست برخورد كن يمرد ينفله خوب م. داد به من يم ريگ يكس يب

 ـ خوب پس آتش بس؟ من

 : و گفت ساديورداشت و اومد جلوم وا وارياش و از د هيتك نيشرو

 .آتش بس ـ

 .زدم حيلبخند مل هي

 : دستش و آورد جلو و گفت نيشرو. تسين يخبر يو حرص و بزن بزن و فحش و فحش كار ياز دعوا و كتك كار گهيد. ــــــشيآخ

 آره؟ ميبا هم دوست يعني ييجورا هيآتش بس مون  نيخب فكر كنم ا ـ
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مطمئن . خودم بودم كه باهاش برخورد داشتم شهيهم ييجورا هي. تا حاال از عمد بهم دست نزده بود. تعجب كرده بودم. نگاه به دستش كردم هي

با دست دادن  يمن كه مشكل يليحاال به هر دل. كارو كرده نيكه توش بزرگ شده بود ا يطيبودم بدون منظوره و فقط به خاطر فرهنگ مح

 ....گهيد نهيشرو اباب. نداشتم

 كمي نيشرو. من و چهار تا كرد يو محو زد كه همون چشما لبخند كم جون هيلبش كج شد و  يگوشه . و بردم جلو و گذاشتم تو دستش دستم

 : دستم و فشار داد و گفت

 .مامان طراوت مراعات كن يفقط جلو. شه كه حرصت ندم ينم لياما دل ميبا هم دوست ـ

ا ا شاد گفت يصدا هيرفت و با كه محكم تر دستم و گ ارميبا حرص خواستم دستم و از تو دستش درب. پررو شد دميبچه پررو به روش خند.... ا : 

 ؟يحرص خورد ـ

چرا لب و لوچه ات و كج و كوله  گه،يبخند د يبخند يخوا يخوب م. ها يكج شده، شده بود مثل سكته ا يليلبش خ دمينگاش كردم د برگشتم

 بدم؟ ادتي دنيخند يخوا يم يستيبلد ن ؟يكن يم

 .كردم يم يـ حرص نخور داشتم شوخ نيشرو

 .دلم بذارم يكجا گهيو د نيكرد؟ ا يهم م يشوخ. زد يراحت حرف م. زد يلبخند كج م. شده بود شيزيچ هيپسرِ امشب  نيا نـــــــه،

 .افتادم يزيچ هي اديكردم كه  ينگاش م داشتم

 ؟يكار كرد يچ ؟يكجا رفت رونياز خونه كه انداختنت ب يـ راست من

 :زد گفت يكه توش خنده موج م ييبا صدا. زد يداشت قهقهه م نيشرو يچشما. دميو تند پرس ييهويسواال رو  نيا

 .برد يشب خوابت نم. يديترك يم يديپرس يسوال و نم نياگه امشب ا يعني ـ

 :دفاع از خودم گفتم يبراش نازك كردم و برا يچشم پشت

 .ريشب بخ. يخواد بگ ياصال نم. ستيجور ن نينه اصال هم ا ـ

 .واريداده بود به د هيتك نهيدوباره دست به س. دميو شن نيشرو يروم و برگردوندم سمت در اتاقم كه صدااز دستش و  رونيب دميو كش دستم

بدون پول و  نكهيباغ، چه برسه به ا نيرفتم از ا ينم رونيهم ب شيجور نيهم. زدم يو تو كوچه قدم م رونيب يساعت كي هيـ اولش كه  نيشرو

 .خنده يراننده داره بهم م دميد نييسرم و آوردم پا. سادهياومده جلو پام وا ينيماش هي دميكالفه شده بودم كه د يحساب. برم لميموبا

 : دست زدم تو صورتم و گفتم با

 .يبد شدن داشت ي نهيچقدر تو زم ؟ياتو زد يرفت رونيب يپات و از در باغ گذاشت قهيخاك به سرم دو دق ـ

 : پر خنده گفت يبا صدا ديخند يكه چشماش م نيشرو

 تو صورتت؟ يزن يكار كردم؟ چرا م يرفتم چ ـ

 : كنم گفتم ميموضوع مهم و تفه هيخنگ  يبچه  هيخوام به  يكه م نيهمچ من

 .كنن يعفتت م يب ارنيسرت م ييبال هيبرن  يم. شه نشيره زرت سوار ماش يبراش بوق زد كه نم يكيآدم تا . رانهيجا ا نيآقاهه ا نيبب ـ

بود و  يعاد نايبوده ا نيكه ا يياون جا. ستين شيحال زايچ نيپسرِ كه ا نيا. زنم نه با مهسا و درسا يحرف م نيافتاد دارم با شرو ادمي هوي
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 .عفت شده رفته يتا حاال ب نيمطمئنا ا

 دنيبا كامل خند يپسرِ چه مشكل نيدونم ا ينم. لبخند محوم گوشه لباش بود هيو  ديخند يچشماش م. صورتش آروم بود. نگام كرد نيشرو

 ها يد يپكه بس كه خنده هات و قورت م يبابا دلت م. هيلبخندم كاف هيداره؟ حاال خنده، خنده هم نه 

 بود؟ يراننده ك يدون يـ م نيشرو

 .ياز فضول يريم يگفتم م يدينشنوه بگه د نيرو تو دلم گفتم كه شرو نايا. بود يك يبهت بدم تا بگ يبخوا يحاضرم هر چ يول نه

 .ـ مهام بود نيشرو

 .هوا نيدوباره چشمام شد ا من

 .ـ نـــــه من

و باهاش  نمشيهم كه اصال نتونستم بب يتو مهمون. شمال ميشد و رفت ياما اون جور نمشيخواست بب يدلم م يليخ يبعد مهمون. ـ آره نيشرو

 .ميباهم بود يميصم يدوستا. حرف بزنم

 .حاال خوبه اون سمت كوچه است خونه اشون. يزنگم بهش نزد هي يماهه اومد كيو  نيبود يميصم خوبه

 .حرف زدم يكيبا  يبعد مدت ها درست و حساب. خوش گذشت يليخ. خونه اون جا بودم اميكه ب نيـ من و برد خونه اشون و تا قبل از ا نيشرو

 .حرف دونش وا شده. با من حرف زده نقدريشده كه ا يبگو چ پس

 : برداشت و روش و سمت در اتاقش كرد كه بره تو اتاقش و همون جور گفت وارياش و از د هيتك ديكش يم ازهيكه خم جور همون

 .دميحسن داشت كه من دوباره دوستم و د هي هيتنب نيا ـ

 :حرص گفتم با

 . يخوش گذرون يو تو رفته بود دميكش يكوفتت بشه به خاطر تو من داشتم زجر م ـ

 : گفت هيبعد چند ثان. برگشت نگام كرد نيشرو

 .اديكه از دخترا خوشت م.... در مورد اون حرفا ـ

 : رفت تو هم و با حرص گفتم اخمام

 .اديخوشم نم ـ

 : لبش كج شد و گفت نيشرو

 .يكه كمتر حرص بخور يريبگ ادي ديبا يول. خواستم اون موقع سر به سرت بذارم يم. دونم يم ـ

 .ريخب شب بخ. نوش جونت يو خورد تيحاال خوبه كتك شوخ ؟يكن حيتفر يتو چه جورـ من حرص نخورم  من

 . گفت و رفت يريهم شب بخ نيشرو

فكر كنم كه  نيبودم كه بخوام به ا نيخسته تر از ا يليخ. از عصر كه اومده بودم هنوز مانتوم تنم بود. تو اتاقم و لباسام و عوض كردم اومدم

در اومده بود و عالوه بر خودش  ياز اون سرد نيكه شرو نيا. بذاره ريتأث نيشرو هيتونسته بود تو روح يميدوست قد هيمهام،  دنيچقدر د

شد  يكم كم داشت آب م يپسرِ قطب نيا خيكه  نيكرده بود خانم احتشام و بخندونه؛ اصال به ا يامروز سع نكهيذاشت و ا يوقت م گرانميد يبرا
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 .دميو هم گذاشتم و خوابفقط چشمام و ر. فكر نكردم

همون جور . شدم ريو مقنعه ام و هم گرفتم تو دستم و از پله ها سراز فيك. با سرعت نور حاضر شدم. شدم دارياز خواب ب ريمعمول صبح د طبق

 : خانم گفتم يبلند به مهر يبا صدا دميدو يكه م

 .رم يشده دارم م رميخانم من د يمهر ـ

 يم رميكه د ييتو روزا يكوچه طوالن نيكه چقدر من از ا يوا. رونيخودم و از خونه پرت كردم ب. به در سرم كردم دنيراه تا رس يام و تو مقنعه

 يم. اديب رميگ نيكردم زود ماش يخدا خدا م. رميبگ نيتا زودتر برسم به سر كوچه و ماش دميكردم و تو كوچه دو شتريسرعتم و ب. شه متنفرم

شدم سمت چپ و سمت  يكج م يو ه دميدو يم كزاكيز. خورده بود صاف كنم نيعه ام بود كه باالش و كه چدستم هم به مقن هيو  دميدو

بود كه هر روز صبح به  ييحرفا نايا بايتقر. بمونم داريغلط كنم ب گهيخوابم و د يشبا زود م گهيزدم كه د يهم با خودم غر م يلب ريز. راست

 .رفت يم ادميگفتم و تا شبم  يخودم م

 . سونديقلبم و وا ينيماش هيبوق  يبودم كه صدا ريخودم درگ با

بوق  يبا صدا. كه بوق زد نبود ينياز ماش ياما خبر. استپ شدم و با دهن باز از سكته به چپ و راستم نگاه كردم هوي دميدو يكه داشتم م من

 .گرفتم و چشمم تار شد جهيلحظه سر گ هيو  ديدرجه چرخ 180برگشتم پشتم و نگاه كردم كه بدنم  نيدوم، همچ

فحش بلد بودم  يهر چ يرلبيز. و باز كرده برام ششيمن و سكته داده و حاال ن تيشخص يب. نگاه كردم نيچشمم كه رفع شد به راننده ماش يتار

كه  يهمون جور. دادم يكردم و با حركات لب و دهن و سرم بهش فحش م زيدادم و چشمامم ر نيبه دماغم چ شتريب ديتاك يبرا. نثارش كردم

 .شه يم ادهيكج شد و در و باز كرده و داره پ دميگشتم د يروح راننده م يبرا يتر و بدتر نيسنگ اتدنبال كلم

كوله ام و رو كولم انداختم باالتر و دور زدم كه در برم كه . ستيمن ن يجا گهيد نجايا. شد بزنتم ادهيدم پ يدارم فحش م ديجد سادات فهم اي

 كنه؟ يكه من و صدا م هيك نيواه ا. دميشناسمم و 

 :اسم من و گفت؟ با تعجب انگشت اشاره ام و به طرف خودم گرفتم و نا مطمئن گفتم نيبا من بود؟ ا نيا. شك برگشتم به راننده نگاه كردم با

 ن؟يبا من بود ـ

 . بازتر شد اروي شيقدم رفتم عقب كه ن هيلبخند زد و اومد جلو، منم  هي پسره

 .داريمشتاق د د؟يخانم خوب ديالم آنس -

 ....نيفك رو زم ،ينيب يو م من

 : گفتم جيگ دوباره

 من؟ ـ

 .و برش داشت شيآفتاب نكيشدم، با لبخند دست برد سمت ع جيمن گ ديكه فهم پسره

 .سادميصاف وا. داستيكل صورتت و گرفته و فقط نوك دماغت و لب و چونه ات پ هيگنده چ يقابلمه ا نكيخوب اون ع. خدا نكشدت پسر يا

 .مشتق يـ سالم آقا من

 .شد ضيپسره عر شين

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٣ 

 .شقاوت هستم -

 : كردم و گفتم يتك سرفه ا هي. دادم يدوباره سوت يوا

 د؟يشقاوت حال شما؟ خوب هست يبله بله آقا ـ

 د؟يبرد يم فيتشر ييجا. ـ به لطف شما شقاوت

 .گفتم  يوا هي ارياخت يب

 .شده رميرفتم دانشگاه خواب موندم و د يـ بله داشتم م من

 .برسونمتون ديـ اجازه بد شقاوت

 . برم كرج ديـ نه ممنون با من

 .رسونمتون يم يريمس هيتا  ديسوار ش ديايـ خوب ب شقاوت

 .شدن و نداشتم يو معطل تاكس دنيشده بود و اعصاب دو رمياز خدا خواسته، د من

 : گفتم يستيرودربا يب

 .باشه ديكن يحاال كه اصرار م ـ

 .و راه افتاد ميشد نيسوار ماش. شد ضيشقاوت لبخندش عر. تعارف زد هيپسرِ اصال اصرار نكرد ها،  حاال

 .نيعجله داشت يليـ فكر كنم خ شقاوت

 :برگشتم گفتم يرفت تو هم و تهاجم اخمام

 .شم يم ادهيمن پ دياگه كار دار ـ

 : گفت عيهم سر پسرِ

 .ديعجله داشت داستيتون پ افهيگم از ق ينه به خاطر خودم نم ـ

 داست؟يام پ افهيق يـ از كجا من

 : لبخند گفت هيبا  پسرِ

 .آخه مقنعه اتون كجه ـ

 ـ هان؟ من

مقنعه ام و صاف  عيسر. ه ام بغل گوشم بودچونه مقنع. خاك به سرم. اش نگاه كردم نهيو خودم و تو آ نييو دادم پا نيماش ريآفتاب گ عيسر

 :كردم و گفتم

 .عجله داشتم يليبله خ ـ

 دير يم يبا چ ديپسرِ پرس نيدفعه ا هيفقط . و نگاه كردم رونيشدن مجدد روم و كردم سمت پنجره و ب عيكم كردن صحبت اضافه و ضا يبرا

 :دانشگاه كه منم گفتم

 .شم يممنون م ديام كن ادهيدم مترو پ ـ
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. چه كم حافظه شده بودم من يوا يا. ومدين ادمي شيليفكر كردم فام يبرگشتم نگاهش كردم كه ازش تشكر كنم اما هر چ. مترو نگه داشت دم

 .افتاد ادميآهان .... مها.... بود؟ مه يچ. داشت اولش ميها م ادمهيبود؟ اسمش  يوا چ. و شيلياالن گفت فام نيا

 .كرد يمنتظر داشت نگام م حيلبخند مل هيداشتم با  يريخود درگ كه من يپسرِ تمام مدت نيا حاال

 .آقا مهاد ديديزحمت كش. ـ دستتون درد نكنه من

 .ره يفكش شلِ وا م نياَه چه لوسِ همه اش ا. پسرِ تا بناگوش باز شد شين

 .مهام هستم: پسر

 . بستم عيو سر شمين. شده بودم طيكه بازم خ يوا. نشونش دادم يا هيثان كي يلبخند دندون نما هيرفت باال و  ابروهام

 .بازم تشكر. ديكه من و رسوند ديمحبت كرد يليخ. انداختمتون تو زحمت. آقا مهام ديـ ببخش من

 .باعث افتخارمه در جوار شما بودم. كنم يـ خواهش م مهام

 : دوباره برگشتم نگاهش كردم و گفتم. ومدا ادمي يزيچ هيرو گرفتم كه  رهيكردم و برگشتم دستگ يخداحافظ هيلبخند زدم و  هي

 .شما بود شيپ شبيد نيفكر كنم شرو.... زهيچ ـ

 : لبخند گفت هيبا  دوباره

 .مياز گذشته ها كرد ياديبعد مدت ها . خوشحال شدم دنشياز د يليخ. ستادهيخونه ا رونيب دميد شبيبله د ـ

اما  د،يفكر كنم رابطه تون و دوباره شروع كن شبيالبته بعد د. ديرفت و آمد كن نيبا شرو شتريشه ب يخواستم اگه م يراستش م. ـ بله ممنونم من

 ريتاث يليخ نيشرو هيتو روح شبتونيد داريكه شما و د نهيا تيواقع. رونيب دشياز خونه ببر ديكن يو سع ديباهاش بگرد شتريشه ب ياگه م

 هيجا تنهاست و بودن  نياون واقعا ا. ده يباشم انجام م دهيدوبار د اي كي ديمن شا كه يكار. ديخند يبعد مدت ها آروم شده بود و م. شتهدا

 الياگه با شما بگرده فكر كنم خ. ره ينم رونيچون از خونه ب نهيخانم احتشام هم نگران شرو. كنه يبهش كمك م يليخ ك،يو نزد يميدوست قد

 .راحت بشه نيشرو يريو گوشه گ ييهم از بابت تنها احتشامخانم 

 : لبخند گفت هيبا  مهام

 نيدرسته كه من كم دوست ندارم اما شرو. بهم خوش گذشت يليخ شبيد. كنم يولش نم گهياگه بخواد من د نميشرو. راحت باشه التونيخ ـ

 .دينگران نباش. است گهيد زهيچ هي

 .نيـ بازم ممنون از لطفتون، هم به خاطر خودم هم شرو من

 .مكن يـ خواهش م مهام

 .ـ با اجازه تون من

 .ـ خدا به همراه تون مهام

 .دميكردم و دو ريافتاد كه د ادميشدم و دوباره  ادهيپ نيماش از

و  دهيع گهيماه د هي. سره و پشت همه هياز كالسام كه  نميشدنم، ا دارياون از صبح ب. ياز خستگ رميم يدارم م. سره كالس داشتم كيصبح  از

به جبران اون موقع از االن دو . و از شرشون خالص ميش يم كاريروز ب 15- 14 هيكه  نيكه ا ؟يخوان نفسمون و ببرن، كه چ ياستادا م نيا
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 دمياصال نفهم. خوردم يناهارم و تند و تند وهول هولك. اون قدر پشت هم كالس داشتم كه كمرم درد گرفته. دارن يكالس و نگه م كاملساعت 

 .خورده بودمش يچه جور

 ميغرغر كن ميبرامون نمونده بود كه بخوا يجون گهيد. ميمردم؛ نه فقط من كه همه مون رو به موت بود يداشتم م يهفت بود از خستگ ساعت

 .دلمون باز بشه

مهسا نگو لبو . و گفت اگه اجازه بده تا خوابگاه برسونتش ششيبعد كالس ستوده اومد پ. مهسا نبود. رونيب ميسكوت كامل از دانشگاه اومد در

 .صدا كردن به خودش اومد يلبخنده ستوده كش زد كه پسرِ رفت تو هپروت و با كل هيبگو، 

د ز يهمه شم غر م. خورده بود ليكه جون داشت درسا بود كه ناهار مثل ف يتنها كس. مينشد نيو رام سيو مزاحم و ميسر خر و كج كرد ماهام

و  وو روز از ن ميتو خوابگاه و به هم نگاه كن ميبچپ ميبر ديخاك بر سرا با نيحاال ع. عاشق ما بشه ما رو سرگرم كنه ومديخر كچلم ن هيبابا  يكه ا

 .از نو يروز

كه  ابونينه رفتم سمت خكردم و سالنه سال يدم دانشگاه از بچه ها خداحافظ. دميكش يم ازهيمانتوم كرده بودم و خم بيخودم دستام و تو ج واسه

 .رميبگ نيماش

ام  ازهيخم. رفت نيمزاحم از ب نيماش هيبوق  يبا صدا دنميكش ازهيكه لذت خم دميكش ييبلند باال ازهيبار هزارم خم يو برا سادميوا ابونيخ كنار

 نِيشبودم كه بخوام بفهمم ما نيتر از ا جيگ. كردم يبود نگاه م ستادهيكه جلوم ا يبلند يشاس نيبا تعجب به ماش. نصفه موند و دهنم بسته شد

 .نمياومد و من تونستم راننده رو بب نييپا نيماش شهيش. هيك

 ؟يسوار بش يخوا يـ نم نيشرو

چشمام و  نهيو دست به س يخودم و انداختم رو صندل. و باز كردم و سوار شدم نيدر ماش. دنبالم اديعصرا ب نيافتاد كه قرار بود شرو ادمي تازه

 . بستم

 .كرد يدستش به فرمون بود و با اخم داشت بهم نگاه م هي. انداختم نينگاه به شرو هيچشمم و باز كردم و  هيافتاد؟  يراه نم نيماش چرا

 ؟يافت يـ چرا راه نم من

 .رفته ادتي ييزايچ هيفكر كنم . بود شتريقبال ادبت ب. ستمين تيـ من راننده خصوص نيشرو

 :خمار گفتم يبا چشما. اومد كه حوصله حرص خوردنم نداشتم يه بودم و خوابم مقدر خست اون

اخالقت  ديدختر خوب و خوشگل و باهوش قسمتت كنه شا هيخدا . كنه بتيصد در آخرت نص ايدر دن كي. بده رتيخدا خ. ياومد يمرس. سالم ـ

 . يهات بردار هيو كنا يخشك نيبهتر بشه و دست از ا كمي

 .كرد يگرد شده داشت نگام م يبا چشما نيشرو

 : حال گفتم يب

 رم؟يبرات از خدا بگ يخوا يهم م يا گهيد زهيچ ه؟يچ ـ

 :گفتم يجابه جا كردم كه راحت تر باشم و چشمام و بستم و همون جور يخودم و رو صندل نهيدست به س. زنه يحرف نم دميد

 . شم ينصف م يستگكه دارم از خ فتيراه ب ستين يا گهيد زيخوب اگه چ ـ
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 .كرد يتفاوتش داشت بهم نگاه م يبا صورت ب نيشرو. چشمام و باز كردم يكي يبا تكونا. دمينفهم يزيچ گهيرو هم بود و د چشمام

 .يبش ادهيپ يتون يم م،يديـ رس نيشرو

 .بهم برگردونده بود يانرژ كميكه رفته بودم  يخواب. سر حال تر شده بودم. دميكش يا ازهيبه بدنم دادم و خم يو قوس كش

 .كرد يمتعجب از لبخندم بهم نگاه م. كرد لبخند زدم يكه داشت به حركاتم نگاه م نيشرو به

 .خدا تو رو رسوند. اميتا خونه ب يدونستم چه جور ينم. خسته بودم يليخ. دنبالم يممنون كه اومد يليخ يليـ خ من

راست رفتم سراغ طراوت  هيبا سرو صدا وارد خونه شدم و . و تو بهت و تعجب ول كردم نيشدم و شرو ادهيپ نياز ماش يهمون لبخند و انرژ با

 .جون

 

**** 

 

طراوت جون از دانشگاه و استادا و  يو من داشتم با آب و تاب برا ميمون نشسته بود يشگيهم يجا نهيو همه مون كنار شوم ميو خورده بود شام

 يهم م يپروند و كل يم ييزايچ هيكرد و وسطاش  يگوش م اقياومد و با اشت يخوشش م يليطراوت جون خ. كردم يم فيمهسا و ستوده تعر

 .شد ينم جاديتو صورتش ا يرييكرد، اما تغ ينگاه م يركيز رينم زيشرو. ديخند

و طراوت  نيشرو. كردم كيخانم برامون آورده بود و گرفتم و به لبم نزد يكه مهر ييفنجون چا. كه حرف زده بودم گلوم خشك شده بود بس

بلند  يخواستم به طراوت جون بگم با صدا يكه م يموضوع اديدفعه با  هي. تو فكر رفته بودم. و داشتن ييجونم فنجون به دست قصد خوردن چا

 : گفتم هزد جانيو ه

 ....يراستــــــ ـ

. سر جاش گذاشت عيمتر از جاش پروند و فنجون و سر هيصدام تو اون سكوت سالن بلند و وحشتناك شده بود كه طراوت جون و  اونقدر

و  ستاديبا سرفه بلند شد ا. تو گلوش ديرو شلوارش و نصفشم پر ختينصفش ر شييلبش بود از صدام هول شد و چا كيكه فنجون نزد نميشرو

چون جلو  يهاش ترسناك بود ولچشم غره  شييخدا. بهم نگاه كرد يگاو يشلوارش و همون جور با چشم غره ها نشروع كرد به تكون داد

 . روم و برگردوندم يبا لبخند دهن گشاد. راحت بود الميتونست انجام بده خ ينم يطراوت جون كار

 .اومد ادمي يزيچ هيطراوت جون  يـ راست من

 ه؟يحاال چ. اومده ادتي يچ هي ديمش جوادم از كنار در باغ فهم يكه تو زد يبا داد. ـ كامال متوجه شدم طراوت

 .رفتم تو نخ باغتون يـ طراوت جون چند روزه بد جور من

 : ابروش و برد باال و مشكوك گفت هيجون  طراوت

تو كاراش  يكه رفت يبار 15-10همون . مش جعفر و ندارم يها تيحوصله شكا گهيمن د ؟يبه آب داد ينكنه باز دسته گل ه؟يمنظورت چ ـ

 .كرد يو م تتيساعت داشت شكا كيهر بار قد . بود يكاف يكرد يفضول

 : گفتم يدلخور با

اون كه اصال به حرف . كنه يشلوغش م يمش جعفر ه. كه نكردم يا گهيرو كچل كردم كارِ د نايكردم؟ جز اون بار كه پرچ يخراب كار يمن ك ـ
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نكن رو  يش ها رو مثل بارون خالآفت ك نيبدبخت، ا يدرختا نيا يپا زينر يكودا رو فله ا نيگم ا يبهش م يهر چ. كنه يمن گوش نم

 .كه هد يسرشون گوش نم

 .باغ و درخت هاش بوده و انصافا خوبم كارش و بلده نياون مسئول ا ادمهيكه  ياز زمان ؟يكارش دار يـ خوب چ احتشام

 .بدم شنهاديپ هيخواستم  يم ميخوب بگذر. مهمه يليهم تجربه خ ييوقتا هي. خوره يبه درد آدم نم زايدونستن چ شهيهم. دونم يـ م من

 ؟يـ چ احتشام

 .همه جا چمن و درخته. نميب ينم يزيچ يكنم جز سبز يبه باغ نگاه م يـ راستش هر چ من

 : با تمسخر گفت نيشرو

 ؟ينيتوش بب يديسف يانتظار داشت. گهيخوب باغِ د ـ

 .داد يبود و شلوارش و باد م ستادهيآخه هنوز ا. نگفتم يچيچشم غره بهش رفتم و ه هي

 .نينكرد يعمارت اصال گل كار يشما جلو دميدقت كردم د. هيدونم باغِ اما همه اش سبز و قهوه ا يـ م من

 : با همون لحن گفت نيشرو

 .درخت و گل داره يكه باغ پشت عمارت به اندازه كاف نيا يبرا ؟يخوب كه چ ـ

گرفت و به  يمش جعفر مچم و م نيبرم پشت عمارت، اما هر بار ا دميكش يوقت بود نقشه م يليخ نكهيبا ا. بودم دهيهنوز پشت عمارت و ند من

اون و  ريكال درگ نيبا اومدن شرو يعني. بودم الشيخ يهم بود كه اصال ب يچند وقت. ذاشت برم يكنم نم يخوام تو كاراش فضول يم نكهيا اليخ

 يجا، اونم با كل نيبودم ا ومدهين يهمه بدبخت نيبا ا يمن الك ؟يه چرفته بود؛ اما ك ادمياز  يو مشكالتش شده بودم كه باغ و باغ كار شيخي

 يدرسته كه با نگاه كردن به كارا. نكنم يكار چيو ه نميو فقط از دور باغ و مش جعفر و بب نميكه بش نايو چاخان كردن به مامان ا يپنهون كار

 .كردم يم يحركت هي ديگرفته بودم، اما خودم هم با ادي يتجرب يزايچ يليجعفر خ شم

 : كردم و گفتم نيبه شرو رو

 دونه گلم داشته باشه؟ هي ديجلوش نبا نيحاال چون پشت عمارت قشنگه و گل داره ا ؟يخوب كه چ ـ

 : سمت طراوت جون و گفتم برگشتم

 انيم دنتونيد يآدم برا يحتما كل. نمونده ديتا ع شتريدو هفته ب يكي. كنم يگل كار كميعمارت و  يجلو نيمن ا ديطراوت جون اگه اجازه بد ـ

 د؟يرنگ به باغتون بد يكمي ديخوا ينم. كيدور و نزد يها ليدستاتون گرفته تا فام ريو ز راياز همكارا و مد. رن يو م

 : فكر كرد و گفت يكميجون  طراوت

 ....به مش ستين ميفكر بد ـ

 .كنم يمن خودم همه كارها رو م. ديبگ يزيبه مش جعفر چ ستيـ نه نه، الزم ن من

 :با پوزخند گفت نيشرو

 .يتون يهم م يينه كه تنها ـ

 .كنه يهم كمكت م نيسخته، شرو ييگه تنها يراست م نيـ شرو احتشام
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 : با اعتراض گفت نيشرو

 كاره ام؟ به من چه؟ يمامان طراوت من چ ـ

 : احتشام با اخم گفت خانم

كه  نيهم. باشه كاريقدر ب نيا ديمرد كه نبا. ير يور و اون ور م نيمثل روح سرگردون مدام تو خونه ا اديخوشم نم. يكاره ا چيه گهيد نيهم ـ

 .يكن يكمكش م نايگل و ا ديو تو خر ير ياز فردا هم هر جا خواست بره باهاش م. يكن يكمك م ديگفتم، تو هم به آن

 : بهم فشرده گفت يبا اخم و دندونا نيشرو

 .چشم ـ

بعد هم  كميو طراوت جون و ماچ كردم و  دمياعتراض نداشت با ذوق پر گهيبرم، اما حمال مفت د ييجا نياومد با شرو يخوشم نم نكهيبا ا منم

 .گفتم و رفتم بخوابم ريشب بخ

 دميجرئت كرده من و بزنه كه د يك نميبرگشتم بب. از پشت محكم خورد به كمرم كه نفسم و بند آورد يدست هي هويپام و گذاشتم تو دانشگاه،  تا

 .محكم كوبوندم تو سرش كه آخش در اومد. شده است ليذل يدرسا نيا

 .به كمرم؟ نصف شد يكوب ياون دست گرز مانندت و م يـ مگه مرض دار من

 .ينر يآب ريكه ز يحقته تا تو باش. دست خودت گرزه تيترب يـ ب درسا

 : بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 .رو دستت ننه ات يموند يديترش نهيواسه هم. دنيملتم فهم. يندار يخوب عقل درست و حساب. رهيتو رو بگ ادينم يفهمم چرا كس ينه تازه م ـ

 .دادم و در رفتم يشد كه بزنتم كه جا خال زيخ مين درسا

 .صد دفعه بهت گفتم به مامان من نگو ننه. يديكوفت و ترش ـ

 حاال ننه تو تافته جدا بافته است؟. گفت ننه يبا اون همه ابهتش به مامانش م صريـ ق من

 خونه؟ يرفت يبا ك روزيزود بگو د. ستياالن وقتش ن رميگ يبعدا حالت و م. ـ مرض و ننه درسا

 : با تعجب گفتم من

 خونه؟ يرفت يبا ك يچ يعني ـ

 : كرد و گفت زيچشماش و ر درسا

 . گم يمن راست م ديديد. گه توهمه يمهسا م نيا يروزا مشكوك نيگم ا يم ـ

 ؟يدوست شد يبا كس ديـ آن الناز

 ـ هان؟ من

 ؟يدوست شد يگه با كس يـ هان هم شد جواب؟ م ميمر

 ـ هان؟ من

 .باهاش ميندار يما كه كار ؟يكن يهست چرا پنهونش م يـ خوب اگه كس مهسا
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 : گفتم شتريدوباره با بهت ب من

 هان؟ ـ

 : محكم كوبوند تو مالجم و گفت درسا

 ....خونـــــه يرفت.... با اون پسرِ.... ــــروزيد م؟يگ يم يچ يفهم ينم. ببند فكت و، هان هان راه انداخته ـ

 : افتاده بود گفتم ميكه تازه دوزار من

 د؟يپرس يكه ازم م نشيديمگه ند د؟يگ يآهان اون و م ـ

 : مغزم كه زودتر زدم رو دستش و گفتم درسا رفت باال كه دوباره بزنه تو دست

 تو سرش؟ يزن يم يه يآورد ريگ ميتي. دست خر كوتاه ـ

 .شازده تون و ميديما كه ند. بده يجواب درست و حساب هيمخش جابجا بشه  ديزنم شا يآوردم م ريـ نه كودن گ درسا

 : با تعجب گفتم من

 پسر رفتم خونه؟ هيبا  نيديپس از كجا فهم نيديخوب اگه ند ـ

فكر كردم . و برداشت يپسرِ گوش هيدوباره زنگ زدم كه . يجواب نداد. زنگ زدم بهت بعد دانشگاه كارت داشتم روزيـ گاگول جان د درسا

 .يجواب بد يتون ينم يديتوئه، منتها تو خواب لياسمت و گفتم كه گفت موبا. اشتباه گرفتم

 : تمدهنم و گف يو مشت كردم گذاشتم جلو دستم

كه  ديشن ينره غول و م نيا يزد صدا يحاال اگه دوست پسرم زنگ م. من و جواب داد لياجازه موبا يو ببرن، ب نيشرو نيمرده شور ا.... ا ا ا ـ

 .آورد يپدرم و درم

 : زد تو سرم و گفت ميبار مر نيا

 .يتو كه دوست پسر ندار. ها يتوهم ـ

 : چشم غره بهش رفتم و گفتم  هي

 .پروند يكارش از كفم م نينره غول با ا نياون وقت ا. ونستم داشته باشمت يم ـ

 ؟يكرد يكار م يچ نيشرو نيـ حاال تو با ا مهسا

 : گفتم اليخ يب من

 .كنم يم فيتو راه براتون تعر ديفتيحاال راه ب. دنبالم اديكرده مجبوره هر روز ب هشيطراوت جون تنب يچيه ـ

 

**** 

 

 كهيت ياخمو و سردش ه افهيچقدر غر زد و با اون ق نيبماند كه شرو. كه الزم داشتم ييزايدنبال گل و چ ميرفت نيفرداش بعد دانشگاه با شرو از

 :انداخت كه

 ». يدونم جون به سرش كرد يمن م. دهياز دست تو كش يمش جعفر چ چارهيب ؟يهم بلد يا گهيخراب كردن گال كار د ريغ ؟يتو مثال مهندس «
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 :زد كه يهم غر م يه

زن راه  ليجوجه ب هيدنبال  ديدارم حاال با يمن خودم زندگ كارم؟يمگه من ب. فتميدنبال تو راه ب ديبا يچ يمن برا ،يبكن يكار هي يخوا يتو م «

 ». گل خونه اون گل خونه نيا فتميب

 : سرش كه دمياونقد نق زد كه طاقتم تموم شد و داد كش آخرشم

كه ما  هيچ تيمثال كار و زندگ. يكاره ا چيزنم تو كه ه ليب مچهين هيخوبه باز من . شلوغه يليسرتون خ ديريو وز ليمهندس و وك نه كه شما ـ

خوشم  يكن يفكر م. مادربزرگ گرامتون فرستادتون دنبال من ،يايبعدشم من ازت نخواستم ب. ييتو كه صبح تا شب كنج اون باغ ولو م؟يديند

 كنه؟  شهيو مدام خونم و تو ش فتهياخمو خان غرغرو دنبالم راه ب هي اديم

نگفت، اما انگار اونم تحملش تموم شد و دوباره شروع كرد به غر  يچيساعت ه كيانگار بهش برخورد چون تا  نميشرو. كردم يو خال خودم

 .هكه گوش كن يخواد ور بزنه، كو كس يدلش م يبذار هرچ. كردم يط ياليخ يمنم ب. زدن

 .غرغرو بود يآدم اخمو نيبهتر از ا. اومد يازش خوشم م شتريو خشك و كم حرف بود ب خي يكه وقت دميرس يم جهينت نيبه ا داشتم

كردنشون انواع و اقسام گال  نيگزيجا يچون عمرشون كم بود برا. بدم ييصفا هيكه به باغ  دميجعبه گل بنفشه خر نيبود چند ديع كينزد چون

با پوزخند بهم  نيكه باعث شد شرو دميچند مدل كاكتوسم خر يحت. سفارش دادم ديكه بگ يو هر رنگ يو صورت ديگل سرخ و سف. دميرو خر

 :بگه

 . يندار قهيسل دنميتو گل خر ـ

 يغيت غيكاكتوس ت نيرو بكنم تو چشمش و ا) نوع كاكتوس هي -گل زبان مادر شوهر( ايسانسور نيخواست ا يكه چقدر اون لحظه دلم م آخ

 . داشتم اجيبهش احت يهم واسه رانندگ دم،يرس يقلمبه رو هم بكنم تو حلقش، اما خوب هم قدش بلند بود به چشم و دهنش نم

 .داشتم جانيه يكل. دم باغ ارنيهام و سفارش دادم و قرار شد واسه آخر هفته برام ب گل

قرار بود ساعت نه گل ها رو . بس كه ذوق گله ام و داشتم. بودم داريصبح ساعت هفت ب گهيد يو من برخالف روزا ديپنج شنبه رس باالخره

با تعجب رو به من كرد و . رونياومد ب يخانم احتشام بس كه گشاد شده بود داشت از كاسه اش م يصبحانه نشستم چشما زيسر م يوقت. ارنيب

 : گفت

 ؟يشد داريچه خبره كه تو امروز زود ب ـ

 : با ذوق گفتم دميمال يجور كه كره رو رو نون م همون

 . نتونستم درست بخوابم جانيمنم از ه. ارنيامروز قراره گل هام و ب ـ

 : احتشام با لبخند گفت خانم

 .كردم يكار و م نيزود تر ا يكن يانقدر ذوق م يدونستم واسه باغبون ياگه م ـ

 . گرفتم و انجام بدم ادي يهر چ يكيتونم از نزد يخونم حاال م يم سه ساله دارم درسش و. كنم يـ معلومه كه ذوق م من

 : تا چشمش به من افتاد با تعجب ابروهاش و باال برد و با پوزخند گفت. وارد سالن شد بيدست تو ج نيكه شرو ميحرف زدن بود مشغول

 ؟يشد داريساعت خوابت بهم خورده كه انقدر زود ب ـ
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 :صدام حرف بزنم نيكردم با خونسرد تر يسع. بود نيحرص دور از چشم خانم احتشام براش شكلك در آوردم كه جوابم چشم غره شرو با

 .تو خونه يديومثل موش كور چپ يداريبهتر از توام كه مثل جغد شب ها ب. دارميحاال خوبه من حداقل روزا ب ـ

تونه  ينم نيشرو نيجاست و ا نيدعا به جون خانم احتشام كردم كه ا يكل. گرفته شيآت دميبهم رفت كه فهم ياخم و چشم غره ا نيهمچ

 .گرفت يكنه، وگرنه بد حالم و م تميجلوش اذ

 كمكت كنه؟ يبه مش جعفر گفت ديآن نميـ بب احتشام

 : گفتم عيسر

اگه مش . دوست دارم بكارم و مراقبشون باشمخوام هر جور خودم  يخودمه و م يگل ها نايا. خوام مش جعفر كمك كنه ياصال نم. نـــــه ـ

 .بكنم يذاره من كار يخواد همه كارها رو خودش انجام بده و نم يجعفر و خبر كنم م

 .يتون يكه نم ييتنها. كنه يبهت كمك م نيـ پس شرو احتشام

 نميو شرو ديرس يبرام خوب بود چون زورم به بلند كردن جعبه ها نم ياز طرف. نگاه كردم نيبهت برگشتم اول به خانم احتشام و بعد به شرو با

 .هيچ نيعكس العمل شرو نميهم مونده بودم بب يبود، از طرف ديبا اون بر و بازو مف

 : اعتراض كرد عيسر نميشرو

 .به من چه؟ من خودم كار دارم يباغبون يمامان طراوت كارا ـ

 :ديرسكرد و مشكوك پ زياحتشام چشماش و ر خانم

  ؟يباش ديكمك آن يتون يكه نم هيبرنامه ات چ نميحاال بگو بب. دمياز تو ند يمن كه تا حاال كار و برنامه ا... وا ـ

 : با حرص به من نگاه كرد و گفت نيشرو

 ....رويب ميبا مهام بر يقراره عصر ـ

 : و گفت نيوسط حرف شرو ديپر عيسر رهياحتشام هم انگار مچ بگ خانم

 .انجام بده يكمك كن بعد برو هر كار دوست دار ديتا بعد از ظهر به آن. يكاريپس از صبح ب. يعصر يگفت.... آهان ـ

خوشحال بودم كه طراوت . شد و دهنش و بست و با اخم مشغول خوردن صبحانه اش شد مونيدهن باز كرد كه اعتراض بكنه، اما پش نيشرو

 .رهيگ يمو بد حالش و  اديبرم نيجون از پس شرو

كه تمام  نييانقدر به خودم فشار آوردم كه نپرم باال پا. باز بود شمياون قدر خوشحال بودم كه همه اش ن. قشنگم و آوردن يساعت گل ها سر

 .كردن رفتن يجعبه ها رو كه خال. كرد يبدنم درد م

 نيرو به طرف شرو لچهيجفت دستكش و ب هي. بودم دو تا گرفته اطيمحض احت. بودم آوردم دهيكه خر يا لچهيرفتم دستكش و ب عيسر منم

 : گرفتم و گفتم

 .رو دستت كن نايا ايب ـ

 : نگاه به من كرد و خشك گفت هينگاه به دستكش و  هيبا اخم . شلوارش گذاشته بود بيبود و دست هاش و تو ج ستادهيا

 يم نجايزن من ا لينه خانم ب. نكنه لهينگفتم كه پ يچيمامان ه يخوام كمكت كنم؟ مگه من باغبونم؟ جلو يباورت شد كه م يراست يراست ـ
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 .نيكنم، فقط هم يو نظارت م ستميا

 .كشم يازت كار م ياما من راستك يقبول كرد يتو چاخان ديشا. ينشونت بدم كه حال كن ينظارت هي.... شيچ

 .پشت شلوارم بيو گذاشتم تو ج نيشرو يها دستكش

 يگل ها يشن و جا يم اديمترم گل سرخ كه بعدا ز كيهر . بنفشه بكارم يباغ و گال يدو طرف جاده  يعنيباغ  يخواستم دور تا دور ورود يم

 .گرفتن يبنفشه رو م

 . كرد زل زدم يكه مثل مجسمه نگام م نيبرگشتم به شرو. تونستم بلندشون كنم يبه زور م. بود نيها سنگ جعبه

 ؟يكن ينگاه م هيـ چ نيشرو

 .تونم بلندشون كنم يكمكم نم ايـ ب من

 ـ به من چه؟ نيشرو

 : كردم اخم

 ؟يكن يپس چرا انقدر خرجش م. نه ايداشته باشه  ياستفاده ا هي ديبا كليه نيبه من چه؟ ا يچ يعني ـ

 : با پوزخند بهم نگاه كرد و گفت نيشرو

 .كنم يازش م يديمف ياستفاده ها يليبه وقتش خ. تو نگران اونش نباش ـ

 .تيترب يانتر ب ي پسره

با . قند تو دلم آب كردن. و به كارمون نگاه كنه نهيخواست رو تراس بش يو م رونيطراوت جون اومده بود ب. عمارت يخورد به در ورود چشمم

 : گفتم يبلند يدستم و بلند كردم و با صدا يلبخند پت و پهن هي

 ن؟ينيكارمون و بب نيطراوت جون اومد ـ

 .ياريسر باغم ب ييچه بال يخوا يم نميـ آره اومدم بب احتشام

 :نگاه كردم و گفتم نيبرگشتم به شرو يثيبا لبخند خب. ديبلند خند بعدم

 ؟يكمك كن يخوا يهنوزم نم ـ

 : جعبه رو بلند كرد و گفت هيبا حرص اومد و . ذوق مرگ شدم. خوره يفكش از حرص تكون م دميد يم

 كجا ببرم؟ ـ

. خواستم حرصش بدم يببره ها ،فقط م ديدونستم كجا با يم قايحاال دق. كنم يدارم فكر م يعنيزدم به كمرم و به باغ نگاه كردم،  قصد دستم و از

به  لچهيخودمم ب. باغ يورود كياشاره كردم كه ببره نزد قهيبعد چند دق. و كمتر حرص بخوره نهيچشماش و بسته بود تا من و نب. موفقم شدم

 .دنبالش راه افتادم دست

 .شد يم كيكه بهم نزد دميمش جعفر و شن يجعبه از بنفشه ها رو كاشته بودم كه صدا كي بايتقر

دست تنها  يوا. نگفته بودن يزيگل ها از كجا اومد؟ خانم احتشام بهم چ نيا ن؟يچرا صدام نكرد د؟يكن يكار م يخانم چ.... جعفر ـ ا ا ا مش

 .ديخودتون و خسته نكن گهيمن اومدم د ديبذار د؟يكن يكار م يچ نيدار
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 ؟يايگفت ب يك اينه ن ه؟يگفت؟ اومدم چ يم يچ نيا يوا

 .به سمت مش جعفر گرفتم ريرو مثل شمش لچهيب. ستادمياز جام پاشدم و ا عيسر رنيكه بخوان بچه هاش و ازش بگ يمادر مثل

. دم يمن خودم همه كارها رو انجام م دياستراحت كن ديبر ديبر. ديمن دست بزن يبه گل ها ديكه بخوا ديمش جعفر فكرشم نكن. ـ نه نه نه من

 د؟يمن كار داشته باش يبه گل ها ديخوا يمن به درختاتون دست بزنم كه حاال م ديذار ياصال مگه شما م

 : لب گفت رينازك كرد و ز يجعفر پشت چشم مش

 .به درخت ها ديزن ينه كه اصال هم دست نم ـ

 : زدم و آروم تر گفتم حيلبخند مل هي ارميكه از دلش در ب نيواسه ا. م ناراحت شدكرد احساس

دم  يرو درست كنم قول م نايخودم ا ديبذار. رميگ ينم ادي يچيكه من ه ديبه گل هام برس دياگه بخوا. شما كارتون حرف نداره. مش جعفـــــر ـ

 باشه؟ باشه؟. ازتون بپرسم اميهر وقت به مشكل برخوردم ب

 : باال كه آخرم مش جعفر از كارام خنده اش گرفت و گفت دميپر يم يو لوس كرده بودم و ه خودم

 .گلها برس نيخودت به ا. يدار يباشه باشه دختر تو چه زبون ـ

ابروش باال رفته بود و ناباور  هي. جعبه به دست اومد جلوم نيكردم كه شرو يداشتم با لبخند نگاهش م. لبخند برگشت و رفت هيبا  خوشحال

 .كرد ينگام م

 ؟ياومد يواسه مش جعفر عشوه م يـ واقعا؟ جدا داشت نيشرو

 : براش نازك كردم و گفتم يچشم پشت

كارو  نيكنم حتما ا شيراض و بخندونمش و ارميو بدست ب رمرديپ نيذره لوس كردن خودم و عشوه بتونم دل ا هياگه با  ؟يتو فضول ـــــشيچ ـ

 .كنم يم

 : بهم زد و گفت مهيلبخند نصفه ن هي

 ؟يكارو بكن نيا ديبا. يكن شونيو راض يشاد كن يتون يرو هم م گهيد يها يليعشوه و قر اومدن دل خ نيبا ا ـ

 : بهش رفتم و گفتم يميغره عظ چشم

 .مش جعفر فرق داره. يادب يب يليخ ـ

باال و  دميو بهت زده پر غيبا ج. به باسنم خورد يدست هيروم و برگردوندم و نشستم كه دوباره گل ها رو بكارم كه احساس كردم  يدلخور با

 .داد زدم يعصبان. كرد يبود و نگام م سادهيجلوم وا نميشرو. دستم به باسنم هيبود  لچهيدستم ب هي. ستادميا

 ؟يچرا به باسنم دست زد ؟يزن يدست م يبه چ يدار ه؟يچه كار نيـ ا من

 .ـ به باسنت دست نزدم نيشرو

 .دستت خورد به پشتم. گم؟ خودم حس كردم يدروغ م يبگ يخوا يم يعنيـ  من

 : دستكش ها رو باال آورد و گفت نيشرو

 .دستام تاول زد. رو بردارم نايخواستم ا يم ـ
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 .دادمشون يبهت م ؟يـ چرا به خودم نگفت من

 : گفتم ديه سمتش گرفتم و با تهداشاره ام و ب انگشت

 .ارنيكنن پدرت و در م يم تيرن ازت شكا يم. يدست بزن يخوا يم يو به باسن هر ك يراه بر يتون ينم. رانهيا نجايبچه جون ا نيبب ـ

 .خواستم بترسه يفقط م. رهيگ ياشو نم يپ يكنن كس يبدتر هم م يجا كارا نيا. همه اش حرفه نايدونستم ا يخودم م حاال

 .كارها نكن نيهم از ا گهيحاال برو به كارت برس، د ـ

 : گشت گفت يكرد و همون جور كه بر م يبا بهت پوف نيشرو

 .لوپزِ من بخوام به پشتش دست بزنم فريحاال فكر كرده جن ـ

 .كرد يته بود و نگاهمون مكه ننه جونش نشس فيح. وبشيپرش تو هوا بزنم تو مغز مع هيرو با  لچهيتونستم پاشم ب يم كاش

 يب ميشد يو خاك يكه سر تا پا گل ديماها رو د تيو وضع نيمهام اومد دنبال شرو يو ناگفته نماند كه وقت ديكارمون طول كش يتا عصر خالصه

. خوردم يو م نيبا وجود اون من كمتر حرص شرو. بود يمهام واقعا نعمت. و گرون اومد كمكمون كيش يرفتن شد و با اون لباسا رونيب اليخ

 . كرد يهم م يبا مهام شوخ دميد يحت. دميچند بار لبخند زدنشم د يحت. بود يخچاليداد و كمتر  يحرص م كمتر نميشرو

 اهيو س فيكث بدون عوض كردن لباسامون با همون سر وشكل ميمرد يم يو گشنگ ياز خستگ ميكارمون تموم شد و چون داشت 8:30 ساعت

خوب بود و  يليكال اون شب خ. ديخند ميزده ها بود يو غذا خوردنمون كه مثل قحط افهيبماند كه طراوت جون چقدر به ق. به غذاها ميحمله كرد

 .خوش گذشت يليخ

 .شد شتريب نيمهام به خونه خانم احتشام باز شد و رفت و آمدش با شرو يپا ييجورا هياون شب  بعد

دو تا . مختلف يبود با انواع و اقسام گل ها يعمارت گل كار يدو طرف ورود. شدم يكردم غرق لذت م يكه از پنجره اتاقم به باغ نگاه م شب

با . قشنگ شده بود يليخ. كوچكتر از گل تو وسطش بودن يها رهيمنظم دا يگنده هم به صورت گل درست كرده بودم كه با فاصله ها رهيدا

 .دميراحت خواب يليتو تخت و خ دميلذت بخش پر يخستگه ياما  يخستگ

. جا نيدادم بمونم هم يم حيترج. خواست يدلم خونه نم. برگردم نيفرورد 14و  ياسفند برم مرخص 26بود و من قرار بود از  ديهفته بعد ع دو

 . دوست داشتم شتريجا رو ب نيتنگ شده بود اما آرامش ا نايمامان ا يدلم برا

دلتنگشون  ميدونستم تو مدت مرخص يبودن كه م ييزايها چ نيدانشگاه، خونه، طراوت جون ، بچه ها، ا. رفتن ياومدن و م يپشت هم م روزها

 . شد يتنگ م ديخند يم نيطراوت جون كه به من و شرو يو خنده ها نيشرو يدادن جلو يدعوا و كل انداختن و سوت يدلم برا يحت. شدم يم

 يبماند كه چقدر چشما. اومد دم دانشگاه دنبالم يروزها م. ميداد يرو حرص م گهيبهتر كه نه، كمتر همد. بهتر شده بود نيام با شرو رابطه

 . و عشق است يكردن، اما راحت ينگام م نيشرو نيبه ماش يفضول موقع سوار شدن قورباغه ا

زده  ياديكردم؛ نه كه من دوست دخترش بودم توهم ز يانتيهش خكرد ب يبا خودش فكر م وانهيد. شده بود نيباهام سر سنگ دايهم جد اخوان

 .بود

 .ضهينبودن عر يخال يگرفتم برا نيشرو يكتابم برا هي. يديواسه ع ميطراوت جون چند جلد كتاب گرفت يبرا ميروز با دخترها رفت هي

خانم احتشام و . اومدم و رفتم تو سالن نيياز پله ها پا. كه واسه خانواده ام گرفته بودم و گذاشتم تو ساكم ييها يديع. و جمع كردم لميو بند بار
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 : و گفنم ستادميخانم احتشام ا يدر آوردم و رفتم جلو فميو از تو ك چيبسته كادو پ. نشسته بودن نيشرو

 .ديطراوت جون با اجازه من برم تا بعد ع ـ

 . بود نيغمگ كمي. نگام كرد احتشام با لبخند خانم

 دلمون و شاد كنه؟ يك گهيد. ره ينمك خونه مون م. شه يم يخال يليجات تو خونه خ يبر يـ وقت احتشام

 : اشاره كردم و آروم گفتم نيبا لبخند به شرو. شد يدلم براش تنگ م. ام گرفت غصه

 يمطمئنم م. ستيالل ن گهيد. بهتر شده يلينه؟ اخالقش خ ايبخوره  يدرد هيبه  دياخمو خان با نيكاره است پس؟ ا ينوه گرامتون چ نيخوب ا ـ

 .ارهيدرتون ب ييتونه تو نبود من از تنها

 .ارهيدر ب يدلقك باز تونهيمثل تو نم  يچكيه. نداشته باش يانتظار نيـ همچ نيشرو

مثال من . نگفتم يچيخانم احتشام ه يجلو. نفله.... اَه. زد تو برجكم يحس كنم آدمه، م كمياومدم  يتا م. يريكبيا. اخم بهش چشم غره رفتم با

 .بده نيخوبم شرو

 : با لبخند گفت ديو د نيشرو ثيخب شخنديمظلوم من و ن افهياحتشام كه ق خانم

 .جان پاشو نيخوب شرو ـ

 : ابروهاش رفت باال نيشرو

 من پاشم؟ ـ

اگه افتاد با تركه انار  فته،يكن ن ديچهار تا كتابم بذار رو سرش تاك ؟يكن هشيتنب يخوا يباال؟ آخ جون م رهيپاشه؟ دست و پاشو بگ يچ يبرا

 .كنم من يآخ كه چه حال. بزن به ساق پاش

 .لبخند كنج لبم سبز شده بود كه با حرف خانم افكارم دود شد رفت هوا هيغرق بودم و  دميافكار پل تو

 .خوام با آژانس بره ينم ليهمه بار و بند نيبا ا. ناليو برسون ترم ديـ پاشو آن احتشام

 : باال انداخت و گفت يشونه ا نيشرو

 .به راننده بگو ببرتش. نره ـ

 : احتشام با تحكم گفت خانم

 .پاشو نيشرو ـ

بلند شد  نميروش. ستاديتو خونه اش پاشد ا دارميكه سهله، فكر كنم عمو جواد سرا نيدو تا كلمه اش بود كه شرو نياون قدر جذبه تو هم ييخدا

 : و با چشم غره به من خطاب به طراوت جون گفت

 .چشم مامان ـ

با لبخند به  نيشد؛ بنا برا يكرد و نم ينشون بدم و ابرو بندازم باال براش، اما خانم احتشام داشت نگام م نيداشتم دندونام و به شرو دوست

 : احتشام گفتم

 .رفتم يخودم م. نبودم نيبه زحمت شرو يممنون طراوت جون راض ـ
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 ؟يو داشت ينيريخود ش آه

 : گفت ياحتشام هم با مهربون خانم

 .اشه فهيوظ زميعز ستين يزحمت ـ

مادر بزرگش  نيبب. خوره يكنه و بهش برم يگم راننده امه ها، اون قبول نم يمن بهش م يه. زد يخودش و دار م ديشن يو م نيا نيشرو وليا

 .پسره است نيا فهيمن وظ يبرا يهم قبول داره كه رانندگ

چمدون و  نيبا حرص اومد جلو و همچ نميشرو. طراوت جونم اشاره كرد به چمدونم. جلوم ستاديبه دست حاضر و آماده ا چييسو نيشرو خالصه

 . از سالن رونيبعدم رفت سمت ب. كه دستم درد گرفت دياز دستم كش

 .انگشت چمدونه رو بلند كرد هيپسرِ با  نيآوردم، حاال ا نجايالتماس و قسم چمدون و تا ا يخان و باش؛ من كشون كشون با كل خرزور

هم  هياز بق. بودم دهيخوشگل خر يروسر هيخانم هم  يمهر يآخه برا. جفتشون و دادم يو كادو دميخانم و بوس يجون و مهر طراوت

و قبل از سوار  نيشرو نيسمت ماش دميو دو دمشونيومدن و من دوباره بوسدر عمارت دنبالم ا يدو تا هم تا جلو نيا. كرده بودم يخداحافظ

 : لب گفت ريافتاد ز يهمون جور كه راه م نيشرو. شدم نيسوار ماش. تكون دادم وبوس فرستادم دستبراشون  يشدن عنكبوت

 .نيريخود ش ـ

 ادهيپ ميديكه رس ناليبه ترم. نگفت يچيه ناليبه ترم دنيرس ضبط و روشن كرد و تا نيشرو. دميشن يزيكه چ اوردميمباركم ن ياصال به رو منم

 .چمدون و گرفت و دنبالم راه افتاد نيشرو. ميشد

 .ام كنه و بره ادهيپ ناليهمون دم در ترم اي. اريپسرِ باشعور شده بود و لج نكرد كه بگه چمدون و خودت ب نيعجب ا چه

 .ميكرد يم يخداحافظ ديبا گهيد. تا دم اتوبوس باهام اومد و چمدون و داد دست راننده كه بذاره تو جاش نيشرو. گرفتم طيو بل رفتم

روز اول نصفه لخت؛ . چشمم يبودم با تمام اتفاقاتش اومد جلو دهيو د نيكه شرو يدو ماه نيلحظه تمام ا هيتو . ميبود ستادهيهم ا يرو روبه

كه بهم  يام، دستمال هيگر ،يمون، مهمون دنيد لميقشنگش، ف يزدن و صدا تاريدعوا هامون، كل كالمون، باغ و گ. دنشياز ترس د دنميكش غيج

 م،يكرد يكل كل م اديدرسته كه ز. چشمم يهمه و همه اومد جلو.... مون يمون، سگ ، گل كار يبارون، رعد و برق، بغلش، باز ا،يداد، شمال، در

من و  يبودم، كل دهينقشه واسه قتلش كش يتو دلم نثارش كرده بودم و كل راهيبد و ب يبود، كل اديعوامون زدادم، د يم يجلوش سوت اديز

 يچرخوند يچشمت و م. همه جا بود شهيزد، اما هم يزد، غر م ينق م نكهيبا ا. بود شهيهم ييجورا هيكرد، اما  يم تميهاش اذ كهيت ود،ترسونده ب

 . نبود يو قطب خياون قدرا هم  گهيد. بهش عادت كرده بودم. شيديد يم

. اون قدر غد و اخمو و لجباز نبود گهيد. كرد يداشت نگاهم م يبا صورت آروم. نگاه كردم نيبه شرو. لبخند شد و اومد رو لبم هيفكرا  نيا همه

 .رهب نيبشه از ب خي نقدريكه باعث شده ا يهر چ. اخماش وا بشه ديكاش تو سال جد

 .شلوارش در آورد و گرفت سمت من بيدستش و از تو ج هي نيشرو دميكردم كه د ينگاهش م داشتم

 .يداشته باش يسال خوب. ـ خداحافظ نيشرو

كه  ميخانم احتشام مراعات كن يجلو ميمثل اون شب كه قول داد. بود كه به طرفم دراز شد يمثل دست دوست ييجورا هي. دستش نگاه كردم به

 .كل كل كردنا و حرص دادنا و حرص خوردنامون كمتر شد يليو انصافا خ ميشن هيتنب
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 يو آرام بخش حيچه لبخند مل. لب هاشم به خنده باز شد. شد يباورم نم. ديخند يچشماش م. و تو دستش گذاشتم و به صورتش نگاه كردم دستم

 يوقت. شدن يو مشكالت تموم م ديخند يهم م ايدن د،يخند يتفاوت و بد اخم م يآدم سرد و ب نيا يدونم انگار وقت ينم. داد يم هيبهم روح. بود

 نتونن؟ هيبزنه چرا بق يلبخند نيهمچ هيتونست  يآدم م نيا

 .لبخند اومد تو صورتم هي ارياخت يب

 .يبرس يخوا يم يو به هر چ يداشته باش تيو موفق يپر از شاد يسال دوارميـ ام من

 : تر گفتم آروم

 .يبخند شتريب يامسال بتون دوارميام ـ

 .فشار داد هيدستم و . شد قتريعم لبخندش

 هيكه  يشد وقت شتريتعجبش ب. از حركتم تعجب كرد. رونيب دميدستم و از تو دستش كش عيسر. بودم افتادم دهيكه براش خر يكتاب اديدفعه  هي

 .درآوردم و گرفتم سمتش فمياز تو ك چيبسته كادو پ

 .تهيديع نميا. كمبار دتيـ ع من

 .دستش و دراز كرد سمت بسته. زور تعجب و بهت زبونش بند اومده بود از

 راننده داد زد  كمك

 . مسافرا سوار شن ـ

كه كنار پنجره بود  ميسوار شدم و رفتم رو صندل. سمت اتوبوس دميدو عيسر يخداحافظ هيبسته رو تو دستش فرو كردم و با . رفتم يم ديبا

 .با لبخند براش دست تكون دادم. كه هنوز تو بهت بود نگاه كردم نيه به شرواز پنجر. نشستم

 .راه افتاد و من چشمام و بستم نيماش. همون حالت دستش و باال آورد و همون جا نگه داشت تو

 . دميكش قيچشمام و بستم و چندتا نفس عم. نييپا دميپر يمامانم زود دنياز شوق د ساديكه وا اتوبوس

 . ييچه هوا. قربون شمال خودمون برم كه انقدر خوبه يا

 :از پشت سرم گفت  يكي

 د؟يحركت كن ديخوا يخانم نم ـ

كشم، ملت بدبخت هم پشت سرم  ينفس م يكشم، ه ينفس م يواسه خودم دارم ه سادمياتوبوس وا يپله ا يجلو دميبه خودم اومدم د تازه

 . شن ادهيو منتظر كه من برم كنار تا بتونن از اتوبوس پ ستادنيا

 : دربست گفتم.... گفت دربست يم يبود و ه ستادهيراننده ها كه ا نياز ا يكيكنار و رفتم چمدونم و گرفتم و به  دميخودم و كش عيسر

 . آقا دربست ـ

 .شدم و آدرس دادم سوار

 نينگفتنش باعث از ب يانگار. زد يدر موردشون حرف نم يچكيقرارداد نا نوشته ه هيكه طبق  ييزايچ. بد فكر كنم يزايخواستم به چ ينم

 زيعز يواسه خانواده ام و مخصوصا عسل كوچولو ميو دلتنگ يليتعط يتمركزم و رو. كرد يم ليتبد قتيشد و گفتنش اونا رو به حق يرفتنش م
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 . نداشته باشم يذهنم كه بهشون دسترس يمشت ها ناجور و فرستادم اون پشت يو همه فكرا تمدل خاله گذاش

 . رهيازم پول بگ شتريخواست ب يم بميفكر كرد دانشجوام و غر ارويبماند كه . شدم ادهيرو حساب كردم و پ هيكرا. دميخونه رس به

 : مون گفتم يرفته مو با زبون محل ارويچشم غره به  هي

 ؟يريب شتريمجه و يمه شهره ته خوان نجهيعمو ا ـ

 » ؟يريبگ شترياز من ب يخوا يشهر منه تو م نجايعمو ا «

 .پول و حساب كردم. باز شد ششيبهم كرد و ن ينگاه هي اروي

 .كه نگرفت رهيازم پول نگ اديبود كه ز نيبابا مهم ا يخيب. نكنه باز كلمه ها رو اشتباه تلفظ كردم يوا د؟يخند يم نيچرا همچ نيا

چمدون كشون رفتم تو . در و باز كردن هيبپرسن ك نكهيخراب بود و بدون ا فونيزنگ زدم و طبق معمول آ رفتم. نداشتم يكرم كش حوصله

 لميتحو يمامان بس كه دلش برام تنگ شده بود كل يجاتون خال. بغلش كردم دميو دو دميكش يغيج هي دميدر سالن د يخونه و تا مامانم و جلو

 .به حرف زدن ميمامان و شروع كرد شيراست رفتم تو اتاقم و لباسام و عوض كردم و برگشتم پ هيخونه و  تو ميرفت. گرفت

 

**** 

 

 يعني. رن يم اليكنن تك تك خونه فام يعده آدم از سر كوچه شروع م هي يه. هيمثل خال خاله باز ييجورا هي. اديخوشم نم اديز دياز ع اصوال

 مير يم تيجمع نيفرداش كل ا. بابا باهم ياليخونه مون، روز بعدش فام انيها و خاله ها با هم م يياروز همه د هيمثال . هيجور نيمال ما كه ا

 وترميو با كامپ نميدادم تو خونه تو اتاقم بش يم حيترج.... و داشتم اما حاال يگرفتن ذوق مهمون يديبچه كه بودم به خاطر ع. عمو اي ييدا هيخونه 

 : گن يافته م يدختر م هيتا چشمشون به . ها رو نداشتم يخاله خانباج نيا يخاله زنك يحوصله حرفا. ها يمهمون نيور برم تا ا

 . متيبنداز يترش ديبگذره با گهيد كمي ؟يجون تو هنوز شوهر نكرد دياه آن ـ

 ييتنها يكي ديشا. وبال داشته باشه نخواد يكي ديشا د؟يبهشون بگه آخه شما فضول ستين يكي. اومد يها بدم م يور يدر نيكه من از ا يوا

 . خوشحال باشه شتريب

انجام بدم  يراحت تر بودم كارهام و منطق. دادم يم حيترج هيبودن بق يخودم و به راض يراحت. كنه يم تميو انجام بدم كه اذ ينداشتم كار دوست

 .مونده بود يميافكار قد يسر هيبزرگترها كه همه منطقشون تو سنت و  نياما منطق خودم، نه ا

و خاله و عمو  ييچند بار رفتم خونه دا يهر چند مجبور. و كردم كه تو خونه بمونم ميسع نيشتريبار رفتم خونه مادر بزرگام و ب هيفقط  دميع تو

 .كنم ياحترام يب هيبه بق ميخواست به خاطر راحت يدلمم نم. گهيد زيچ هي يبود راحت يزيچ هيدر هر حال احترام  نا،يا

خونه  ديداداشمم فقط سه روز اول ع. افتاد ياز دهنش نم يآن يانقدر بهم وابسته شده بود كه ان. كردم يبا عسل كوچولو باز ريدل س هي ديع تو

 .ما ياز داداش كوچولو نميا. اش با دوستاش رفتن مسافرت هيبود و بق

سر و صدا از  يصدا. و برداشت يخانم گوش يروز كه زنگ زده بودم مهر هي. نگرانش بودم. زدم يبه خانم احتشام زنگ م ونيروز در م هي بايتقر

 .اومد يتو خونه م

 اونجاست؟ يكس. خانم خونه چقدر شلوغه يـ مهر من
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 .ـ خانم احتشام مهمون دارن يمهر

كه گرفته بودن و مهام  يمهمونهمون  ريغ. بود براشون ومدهيبارم مهمون ن كيكه اونجا بودم  يچند ماه نيتو ا. از تعجب باز مونده بود دهنم

 .اديب يكردم كس يبراشون، اما واقعا فكر نم اديمهمون ب ديزدم ممكنه تو ع يحدس م نكهيبا ا. بود ومدهياونجا ن يكس گهيد

 هست؟ يـ مهمون؟ ك من

 : آورد و گفت نييخانم صداش و پا يمهر

كه  ييبا اون لباسا نايا بنياَه انقدر هم بد ترك. ننيدوتا دخترم دارن كه مدام دور و بر آقا شرو يكي. اومدن يتو مهمون يچند تا از اون تاجرا هي ـ

 مانز يدخترم دخترا. كه دوره آخرو زمون شده يوا. زوننيآو نيهمه اش از دست و گردن آقا شرو. رونيهمه جونشون و انداختن ب. پوشن يم

 .و بلد بودن دنيس پوشكمِ كم لبا ،يزيچ يتيشخص ييايحجب و ح هيما، 

 .خنده ام گرفته بود. خورد يم يخانم چه حرص يمهر نيا. پس سرشون گرمه اه

 .مونن يتنها نم ديع نيراحته كه تو ا الميخوبه كه خانم مهمون دارن الاقل خ د؟يخور يخانم حاال چرا انقدر حرص م يـ مهر من

تو شهر دختر چپر چالق و كور و كچل داره جمع  يانگار هر ك. اديم يكيره اون  يم نيا يه. راحت باشه يكه حساب التونيـ نه خانم خ يمهر

به  دهيهمه شم چسب. ولوئه نجايشونم هست كه هر روز ا يكي. پوشن يلباس نصفه ها م نيهمه شم از ا. بدتر گهيد يكيهم از  يكي. نجايشدن ا

 .رو نايا دينيكه بب يخال تونجا. آقا

تلفن و كه . چون خانم احتشام مهمون داشت گفتم صداش نكنه. حرص خوردنش جالب بود برام. خانم حرف زدم يبا مهر يخنده و شوخ با

 .گذاشتم رفتم تو فكر

 يجلو ارنيدختراشون و ب يه ناياگه ا. نقشه خانم احتشام گرفت يانگار. سرش شلوغه نميپس شرو. ستيكه خونه شلوغه و خانم تنها ن خوبه

 . خانم چپرچالق ها رو گرفت و شرش كم شد يبه قول مهر نياز ا يكيچشمش  ديو مانور بدن، خب شا نيشرو

 نيكردم شرو ياحساس م ييجورا هيه خونه دوباره مثل قبل آروم بشه خوبه، اما  نكينباشه حرصم بده خوبه ها، ا نيكه شرو نيا. شدم يجور هي

زد  يحرف م شتريهم ب. بهتر شده بود ايزنه؛ البته تازگ يم شيزنه همه اش ن يكه حرف م يد قرنآرومه، كم حرفه، بع. شه يم يكه بره خونه خال

گه  يخانم احتشام همه اش م. هست يزندگ ييجورا هيانگار . خونه پره يكه هست تو خونه انگار نيحرفاش كمتر شده بود، اما هم شيهم ن

همه  گهيدرسته كه د. عوض شد ميانگار زندگ ييجورا هياومد  نيكه شرو نيمن هم يراشد، اما ب يمن اومدم تو اون خونه، خونه پر زندگ يوقت

 .رفت، مدام در حال كل كل و بحث و جدل بودم ينم شيپمن  ليبه م يچ

خواست و  يم جانيخب دلم ه. دادم يم حيآروم و راحت ترج يپر از كل كل و جدل و كشمكش و به زندگ يمثل منگال زندگ. ام گرفته بود خنده

 .مرموز يقطب خيپسرِ . شده بود شتريب ميزندگ جانياومده بود ه نيشرو ياز وقت ييجورا هي

 گهيچند روز د. ياز فضول رميم يدارم م يبود؟ وا يخانم كم حرف انقدر از دستشون شاك يبودن كه مهر يبودن؟ چه جور يدخترا ك نيا يراست

 صبر كنم تا برگردم؟ ديبا

 .رو شمردن موندهيباق يروزاكردم با دست  شروع
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***** 

كه دلش جوون بود،  ياون خانم يكه چقدر دلم برا يوا. در حال پرواز بودم كه برگردم خونه خانم احتشام بايخوب، بد تموم شد و من تقر ديع

بلند بلند  نيمن و شرو يكه از كارا ياون زن يبرا. باشه تنگ شده بود يكيكرد كه رفتارش با سنش  يو م شياش جوون بود، اما همه سع هيروح

دلم  يحت. خونه ينشسته و داره كتاب م شيرو صندل نهيحتما االن كنار شوم. تنگ شده بود دنشيد يكه چقدر دلم برا يوا. ديخند يو از ته دل م

 .اون اخمو خان و كل كل باهاشم تنگ شده بود يبرا

 يافسرده ام م ييجورا هي. خواست تو جمع خونواده ام باشم يدلم نم. امين رونياز اتاق ب اديو كردم كه ز ميكه خونه بودم تمام سع يچند وقت نيا

 . دادن ينم يتيبود كه اونام چندان اهم نيا تيواقع. ازشون دور باشم ييجورا هيكردم  يم يسع شهيهم. كرد

 يوقت كار چيمنم ه. خودش و داره يها يخودش و گرفتار يزندگ يهرك اليخ يزدن؟ ب يبار زنگ م هي يتهران بودم هفته ا يوقت نكهينه ا مگه

 ييجورا هيباز مامان و . كرد يخونم و حالل م ديفهم يكار گرفتن و رفتن خونه خانم احتشام كه اگه بابا م رياون ها نكردم؛ البته غ ليبر خالف م

 ....كرد اما بابا يشد راض يم

 يدادم و گفتم مهر يمامان سوت يچند بار جلو هي. حرف نزنم گهيد يزايمورد كارم و چ كلمه ام در كي يشد كه حت يفكرا باعث م نيا تمام

 : گفتم يو صدا كنم كه اشتباه مييبارم اومدم پسر دا هي. خانم و طراوت اما خدا رو شكر تونستم جمعش كنم

 ....يـشرو

حتما دوست  نيشرو. هست تيتو زندگ يكينه  ه؟يك نيشرو نيكرد كه ا لهيفضول من تا آخر شب پ ييدختر دا نياش و خوردم اما ا هيبق

و با تمام قدرت چنگال و بكوبم  رونيشام زبونش و از دهنش بكشم ب زيسر شامم اون قدر حرف زد كه دوست داشتم همون جا سر م. پسرته

 .كه جاش نبود فيح يول. سوت بزنه يو موقع حرف زدن ه فتهيروش تا چهار تا سوراخ خوشگل رو زبونش ب

 : چپ چپ و مشكوك نگام كرد كه گفتم نيمامانم همچ. و جمع كرده بودم  لميذوق برگشت و داشتم كه از دو روز قبلش تمام وسا اونقدر

 ». ديكه ننه ات فهم ييدل غافل حسن كجا يا «

 : و گفت اورديمامانم طاقت ن آخرشم

 .يو بر يفرار كن يزود يخوا يگذره كه م يبهت خوش م يليحتما اونجا خ ؟يدو روزه چمدونت و بست يچه جور ينود قهيتنبل دق يتو بهيعج ـ

 : آه كبد سوز گفتم هيخودم و مظلوم كردم و با  منم

 .ام نذار كه خونه هيننه دست رو كل يوا ـ

 : چشم غره بهم رفت و گفت هي مامانم

 .دختر؟ دست رو دلم نذار كه خونه هيچ هيكل... استغفرا.... ننه ام اون ـ

 .رو بگم كه خون شده باشه گهيد يجا هي ديبا. كنه يخون و پمپاژ م نهيخوب كارش ا. خونه شهيمامان دل كه هم.... ـ وا من

و شبا اون قدر سرده كه همه سگ  نبلهيخوابگاهمون اله بله ج نيا يكه وا ييكردم و نوحه سرا ييمظلوم نما يمنم كل. چشم غره رفت بهم دوباره

نگم  گهيدانشگاهم كه د. زنن بهش چه برسه به خوردن يلگدم نم يجك و جونورا بذار نيا يغذاشم كه جلو. م كه افتضاحنظافتش. ميزن يلرز م

 نيموقع درسم همچ. گن يبس كه زور م هيزمان برده دار يكن يفكر م. يش يم يكنن كه دچار فقر احساس يبا آدم رفتار م نياستادا همچ. هبهتر
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 . نييپا شونياريب ديبا هيرن كه با قسم و آ يباال منبر م

 . غصه من بدبخت فلك زده رو خورد يدلش سوخت برام و كل يكل يقدر گفتم و گفتم كه مامان طفل اون

 

**** 

 

. رميكرد اومدم از در خونه حاجت بگ يفكر م ديد يمن و م يكيبه در خونه كه اگه  دميبا ذوق چسب نيهمچ. در خونه خانم احتشام بودم يجلو

 .شه يدر داره چهار طاق باز م دميزنگ و زدم و منتظر موندم در و باز كنن كه د

  ا؟يآ ميدر را گشوده اند برا يجور نيانقدر دلشون برام تنگ شده كه ا يعنيمن و،  رنيگ يم ليچقدر تحو يوا

باال و با  ارميو منتظر كه در كامل باز بشه و بعد سرم و آروم آروم ب نييسرم و بندازم پا ستم،يبرم صاف وسط در با لمايف نيمثل ا ديمن با حاال

به باغ و عمارت كه اون ته نگاه كنم و بعدم چمدونم و پرت كنم همون بغل و دوان دوان خودم و برسونم به عمارت و خودم و  ياشك يچشما

 .بكن ينكن و ك هيپرت كنم بغل خانم احتشام و حاال گر

من و  نيماش هيبوق  يباز بود كه صدا ميهند يبه خاطر فكرا شمميبودم و ن سادهيدر وا يجلو ريسر به ز يفكرم غرق شده بودم و همون جور تو

 .نبود نياز ماش يتو خونه، اما خبر اديخواست ب يم نينكنه ماش. برگشتم پشت سرم و نگاه كردم عياز هولم سر. نييمتر برد باال و آورد پا هي

 زيچشمام و ر. تونست رد بشه يبودم نم ستادهيدر ا يو نه كه منم جلو رونيب اديداره از تو باغ م نِيماش دميبرگشتم د. بوق اومد يصدا وبارهد

اَه چقدرم زشت بود . بود غيآخه رنگش قرمز ج. مينداشت ايغيج نيماش نياز ا. رونيب اديكه داره از باغ م هينا آشنا ك نيماش نيا نميكردم تا بب

 . رنگش

 . چسبونده به صورتش شميكپه آرا هي. بلوند پشت فرمونه يدختر با موها هي دميشدم د زير ياون چشما با

ا ا چه خوش  نيپسرِ خاك برسر و بب نيا. هــــــه. كنارش نِيكه شرو نميننه ا يكنه؟ وا يكار م يچ نجايا. هيتو مهمون يِكه همون دختر عمل نيا

 . بود يخوش خوشانش نبودا صورتش همون صورت سرد و قطب نميهمچ. يعمل نيخوشان نشسته ور دل ا

تكون كوچولو داد كه به  هيكردم كه روش و برگردوند سمت من و سرش و  ينگاه م نيداشتم به شرو. آروم از كنارم رد شد نيماش. كنار رفتم

 نييو با هر تكون مثل فنر باال پا نيماش يذارن جلو يسگا كه م نيپسرِ هم مثل ا نيانداز و كله ا افتاد تو دست نيماش دميشا. يديفهم يزور م

تو باغ و از همون دم  دميزدنشون شدم و دو ديد اليخينگاهم كه دور شدن ب ررسياز ت. اصال منظورش سالم كردن بود ديشا. ره، تكون خورد يم

از . كردن يدر و با خنده بهم نگاه م ياومده بودن جلو گهيخانم و طراوت جون و چند نفر د يمهر .داشتم ييچه صدا ييخدا. در سر و صدا كردم

 .كردمشون كه صداشون در اومد يدونه ماچ تف هي يكيرفتم باال و از طراوت جون شروع كردم و  اپله ه

از خونه  كسرهيشب  ازدهيبعد از اون تا ساعت  يتو خونه و من بعد از عوض كردن لباسام، تا وقت شام و حت ميرفت يخنده و شوخ يبا كل خالصه

 . طراوت جون و خندوندم يكردم و كل فيتعر يها و خالصه همه چ ليو فام

 .گفتم و رفتم تو اتاقم كه بخوابم ريهم شب بخ ازدهي ساعت

 . خسته شده بودم. برد يكردم خوابم نم ين ور مور او نيا يهر چ. دوازده بود يكاينزد ساعت

 » ؟يكرم باسن گرفت. گهيبخواب د رياَه چه مرگته دختر بگ «
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دونم  ينم. اتاق تنگ شده بود نيا يكه چقدر دلم برا يوا. چقدر همه جا آرومه. تو فكر بودم. و دستم و گذاشتم پشت سرم دميباز خواب طاق

 .در بود يپا و صدا يصدا. اومد يم رونياز ب. دميشن ييصدا هيتو فكر بودم كه . برد ينماز ذوق برگشتم بود كه خوابم  ديشا

بخواد برسه به عمارت،  اديدزد كجا بود آخه؟ تازه شم تا از در باغ ب ردتيگ يجو دزد م ينه بابا تو هم ه. نكنه كه دزده گه؟يد هيك نيا اه

 .گرده يكنه بر م يسكته م نجايخودش از عظمت ا

 .كشه نصفه شبه ها يخجالت نم.... پسرِ. باشه برگشته خونه نيشرو ديشا يراست اه

 .ستيكه ن ينگاه بندازم خبر هيحاال بذار برم . مردم يم يكار يو ب ياز فضول داشتم

از رو نرده خم شدم و . سادميپله ها وا يو رفتم باال رونياومدم ب. نبود يبه پله ها نه خبر دميسرك كش هي. جام پا شدم و آروم در و باز كردم از

 . پامم باال رفته بود هياز كمر خم شده بودم و . و نگاه كردم نييپا

 به اتاقش؟ ديرس عيپسرِ چه فرز شده سر نيا. نبود يخبر نه

از ترس گفتم و دستم و گذاشتم  يهــــ هي. ساديقلبم وا. دميد واريكنار د هيسا هيتا روم و برگردوندم . نه ايچراغ اتاقش روشنه  نميبب برگشتم

 .رو قلبم

 .چه خبره ينيبب رونيب يايم يبشنو ييصدا هيمطمئن بودم تا  ؟يكن يهم ول نم يآخه دختر نصفه شب. خوره يبهت بر م يگم فضول يـ م هيسا

 .شد ينم دهيصورتش د نيبود واسه هم كيتار. دو تا در اتاق نيب واريداده بود به د هيتك نهيدست به س. بود نيشرو

 .تر كيگرفت و اومد نزد وارياش و از د هيتك

 ؟يخوب. ـ سالم نيشرو

 قيصورتم و دق يجلو اديتر شد و خم شد تا صورتش ب كينزد. دستمم رو قلبم بود. كردم يبهش نگاه م رهيهمون جور خ. ترسم نرفته بود هنوز

 .اخم كوچولو هم رو صورتش بود هي. بهم نگاه كرد

 زبونت بند اومده؟ ينكنه شوكه شد اد؟يكرد، پس االن چرا صدات در نم يكه زبونت خوب كار م يرفت يم يـ داشت نيشرو

 : و آورد جلو دستم و گرفت و گفت دستش

 ....ديآن ـ

شه  يبار م نيبا ا ميكه دم دانشگاه اسمم و صدا كردم حساب كن يبار؛ اگه اون دو دفعه ا نيبار نه چندم نياول يمن و صدا كرد؟ برا نيا هــــه

 .كنه يدفعه كه من و به اسم صدا م نيسوم

كه من و صدا كنه، چه  ومدهين شيپسرِ اصال پ نيخب آخه ا ؟يصدام كن يجور نيا شهيهم يريم يپسر، خب م يريالل نم. ديگه آن يجالب م چه

 .اديخوشم م ديگه آن يم يكه وقت هيپسر نياول. ديگه آن يچه خوش آهنگ م. يهر چ ايبا اسم چه با لقب 

. كه چشماش گرد شده دميد يهم م يكيتو تار. به خودم اومدم و زبونم و در آوردم هوي. دستش گرم بود. و آورد و گذاشت رو گونه ام دستش

 .صداشم بهت زده بود

 ؟ياريـ زبونت و چرا در م نيشرو

 .خواستم مطمئنت كنم كه زبونم هنوز سر جاشه يـ م من
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 . من بود كه در اومده بود يحاال چشما. لبخند محو زد هي يخوره اما در كمال بهت و ناباور يحرص م يگفتم االن حساب. و باز كردم شمين بعد

 .ارهيها رو در ب يخل باز نينبود ا يچكيه ينبود يـ وقت نيشرو

 .رتم و دستش و برداشتدوتا ضربه آروم زد به صو. دستش هنوز رو گونه ام بود. نيفكم افتاده بود كف زم گهيد

 االن من و زد؟  ؟يچ يعنيحركتش  نيا ؟يچ يعنيحرفش  نيا وا

 : گشت سمت اتاقش گفتم يكه داشت بر م نيو گذاشتم رو گونه ام و به شرو دستم

 ؟ياالن تو من و زد ـ

 . با دست اشاره كردم به گونه ام. تعجب برگشت نگام كرد با

 .شد گفت لبخنده يبود اما م كيكوچ. رو لبش لبخند بود ييخدا. ديدفعه واقعا خند نيا گهيد نه

 . نزدمت. بخواب ريبرو بگ. ستين تيحال يچيـ تو ه نيشرو

 : بره تو اتاق گفت نكهيو تكون داد و برگشت سمت اتاقش و قبل از ا سرش

 .نمتيب يفردا صبح م ـ

 .تو اتاق و در و بست رفت

 گفت؟ يم يحاال چ. خوش اخالق شده دهيد ديچش شده بود؟ چه مهربون شده بود؟ چهار تا دختر تو ع نيا

 ». نمتيب يفردا صبح م «

 . هشت حركت كنم ديفردا ده كالس دارم با. شه من رفتم دانشگاه داريفردا ب نيتا ا. خوشحال هم هست چه

 .خوابم برد قهيبعد از ده دق. زنگساعتم و واسه هفت صبح گذاشته بودم رو . تو اتاقم رفتم

 

**** 

 

 يسر ساعت م ديبود، با لهيشد كالس داشتم و استادشم بد پ يخواست بخوابم، اما نم يكه چقدر دلم م يوا. شدم داريزنگ ب يبا صدا صبح

 .داد يوگرنه راهم نم دميرس

تو  دميدو يتند. ربع وقت داشتم صبحونه بخورم هي. رفت يدلم داشت ضعف م. دميپاشدم و دست و صورتم و شستم و لباس پوش عيسر

 . آشپزخونه

 : خانم گفتم  يمهر به

 . وقت ندارم اديشه ز يم رميد ديصبحونه به من بد هيشه  يم ـ

كوله  كردم و يبا يبا هيبا دست  عيسر. لقمه آخرم و هم چپوندم تو حلقم و پاشدم. تو دهنم ايذاشتم  يم مينيدونم لقمه هام و تو چشم و ب ينم

 .پله ها رد شدم ياز جلو. ام و انداختم رو كولم و راه افتادم

 كجا؟ -

 .بودن نيخانم احتشام و شرو يمنظورم از كس. شده باشه داريب يساعت كس نيكردم ا ياصال فكر نم. بود بپره تو گلوم كينزد لقمه
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 . كنه ياومده و داره بهم نگاه م نيياز پله ها پا نيشرو دميد برگشتم

 : زور لقمه ام و قورت دادم و گفتم به

 .دانشگاه كالس دارم ـ

 .رسونمت يـ م نيشرو

 ـ هان؟ من

 .هيبودم منظورش چ دهينفهم

 .ياالن به كل كند ذهن شد ،يديفهم يقبال بهتر م. شده تيزيچ هيخونه اتون  يكه رفت يچند وقت نيـ نه انگار تو ا نيشرو

 : دوباره خودش گفت. ردمبا اخم نگاهش ك. گه بچه پررو يم يچ نيا

 . رسونمت يگفتم م ـ

 ـ چرا؟ من

 : كالفه گفت نيشرو

 .دنبالت اميب يهم صبح ها ببرمت هم عصر ديحاال با. ام كرد هيازم خواست انجامش ندادم دوباره تنب يزيچ هيچون مامان طراوت  ـ

 يپسرِ م نيبرا ا ييها هيتنب يشد و قربون طراوت جون برم كه ه يم هيتنب يكله خراب بشم كه ه نيمن قربون شرو. مرگ شده بودم رسما ذوق

 .ذاشت كه به نفع من بود

 : باال و گفتم دميذوق پر با

 .ميپس بزن بر وليا ـ

سر كوچه شده  كينزد. باز بود ياز خوش شميهنوز ن. رونيب ميو از باغ اومد ميشد نيسوار ماش. چشم غره بهم رفت و حركت كرد هي نيشرو

 نيدور كامل دور ماش هي. شد و در و بست ادهيپ نياز ماش. اخم كرده بود. با تعجب بهش نگاه كردم. و نگه داشت نيماش نيشرو دميكه د ميبود

 .نگاه كرد نيو با اخم به پشت ماش ستاديدر سمت من ا كنارو  ديچرخ

. نييپا دميو باز كردم و به زور پر نيدر ماش ره؟يمثل مجسمه واسه من ژست بگ اديخوشش م نيچشه؟ حاال من وقت ندارم ا نيبودم كه ا مونده

 : رفتم كنارش و گفتم

 .شه ها يم رميپس؟ من د يش يچرا سوار نم ـ

 : نگاه به من كرد و با همون اخمش گفت هي

 ؟ينيب يمگه نم ـ

 نمش؟يتونستم نب يم يبود چه جور ستادهيخودش كه جلوم ا دم؟يد يو نم يچ. تعجب نگاش كردم با

. نخودم شانس ندارم هيپنچر شد؟ اَه قد  يك نيشد؟ ا نيچرا همچ نيا يوا يا. كه اشاره كرده بود يبرگشتم سمت. با سر بهم اشاره كرد نيشرو

 شد؟ يچ نيروز اومدم راحت برم دانشگاه ها، بب هي

 .شد يم رميرفتم دانشگاه وگرنه د يم يزود ديبا. بود 8:10. ساعت نگاه كردم به
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 : نگاه كردم و گفتم نيشرو به

  م؟يكار كن يحاال چ ـ

 .اميب رميبگ گهيد نيماش هيصبر كن برم  يچيـ ه نيشرو

 : گفتم يبا ناراحت. نگاه به كوچه كردم هي

 . شده رميد گهيمن برم د. كشه يطول م يكل يايبه خونه و ب يبرس يتا بخوا. برم ديشده با رمينه د يوا ـ

 : گفت يكه م دميشن يو م نيشرو يصدا. ابونيسمت خ دميكوله ام و گرفتم و دو نيرفتم از تو ماش عيسر

 كجا؟. ارميم نيصبر كن االن ماش ؟ير يكجا م ـ

 يمرد هي. و باز كردم و نشستم نيدر ماش عيسر. ديرس يتاكس هيو از شانس خوبم همون لحظه  ابونيخودم و رسوندم به خ نيتوجه به شرو يب

 دميد. برگشتم نگاه كردم. شه يبسته نم دمياومدم در و ببندم كه د. عقب ينشستم رو صندل عيسر. پسرِ جوون هم پشت نشسته بود هيجلو و 

 .و گرفته نياشدر م نيشرو

 .رسونمت يم ارميم نيرم ماش يم رونيب ايب ؟يكن يم نيـ چرا همچ نيشرو

 .رم يم يخودم با تاكس. شه يم رميشه د يـ نم من

من و هل داد و اومد نشست تو  دميبا كمال تعجب د يمنتظر بودم در و ول كنه تا ببندمش ول. ناراحت بود يزيچ هيانگار از . كالفه بود نيشرو

 . كردم يبا دهن باز داشتم نگاهش م. راننده هم راه افتاد. و در و بست نيماش

 : و آروم كردم و گفتم صدام

 .تونم برم يخودم م ؟يتو چرا سوار شد ـ

 : آروم و سرد گفت نميشرو

 .اميباهات ب ديشه با ينم ـ

 :حرص گفتم با

 .كار هر روزمه ست،يقدر رفت و آمد من برات مهم شده؟ دفعه اولم كه ن نيتا حاال ا ياصال از ك. تونم برم يم. ستميبچه دوساله كه ن ـ

 : گفت شخندين هيكرد بهم و با  ينگاه قطب هي نيشرو

 .گفته رفت و آمدت برام مهم شده؟ مامان طراوت گفته يك ـ

 :و گفت ديتو موهاش كش يدست هي كالفه

 ....اميروزم ن هياگه . برسونمت دانشگاه و برگردم دياگه مجبور بشم كولت كنم با يبهم گفت حت ـ

 : نفس گرفت و گفت هي ناراحت

 . از خونه باشم نرويب يچيشب كامل بدون ه هيروز و  هيكنه  يوگرنه مجبورم م ـ

 .مهام شيپ ير يمگه دفعه اولته؟ م. ـ خوب باش من

 : بهم كرد و گفت هينگاه عاقل اندر سف هي نيشرو
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تازه خونه مهام لو رفته . نهيهمه اش تو خونه بش ستيكار كه ن يمهام؟ اونم كار داره ب شيمن از شش صبح كجا برم پ. شده لينه كال مغزت تعط ـ

 .جور وقتا برم اونجا نيتونم ا ينم گهيد

 .كنه يطراوت جون فكر همه جاش و م اديخوشم م. ييتو كاريتنها آدم ب يدون يخوبه خودتم م ششيـ چ من

 .شهيچشم غره بهم رفت و روش و برگردوند سمت ش هي

زنگ  لميكردم كه موبا يكول كردنش فكر م ريداشتم به تصو. شد مجبور شه كولم كنه يچه باحال م. كردم يبه حرف خانم احتشام فكر م داشتم

 : و وصل كردم و گفتم يگوش. درسا بود. در آوردم بميو به زور از تو ج ميجزوه ام و گذاشتم رو پاهام و گوش. زد

 ؟يزنگ زد ياول صبح هيچ ـ

 ؟ييكجا. يادب يـ جون به جونت كنن ب درسا

 .دانشگاه اميـ تو راهم دارم م من

 ؟يه گفتم آوردـ اون جزوه رو ك درسا

رو پام دو تا . كردم يبه پاهام نگاه م جيداشتم گ. بود بيبرام عج يزيچ هي. افتاد ورش دارم كردم ادمينگاه به جزوه رو پام كه لحظه آخر  هي

و مبهوت داشتم با چشم  جيشه كه رو پاهام دو تا دست باشه؟ همون جور گ يم يبود، پس چه جور يدستم كه گوش هي ؟يچ يعني. دست بود

 . كه شد سه تا نيا. و نگه داشته، دو تا هم رو پام يكه گوش يكي. شمردم يمدستام و 

كه رو  يدست. دست من بود نيشك داشتم دست خودم باشه، اما نه ا ييجورا هي. نمشيو باهاش نگه داشته بودم آوردم جلو تا بب يكه گوش يدست

 دوتا دست كه مال منه پس چرا االن سه تا دارم؟ نيخوب ا. نه هيتكون خورد اما چپ هيسمت راست. پام بود و تكون دادم

 .زد يداد م يكه تو گوش دميشن يدرسا رو م يصدا

 ؟يگم آورد يحواست با منه؟ م ديـ آن درسا

 : گفتم جيگ

 . آره آوردم ـ

 . ضافه دارمدست ا هيبودم كه چرا  اوردهيرو پام بود و هنوزم سر در ن يچشمم به دستا هنوز

. نبود ياما از درد خبر ره،يدردم بگ ديلحظه فكر كردم با هي. دياز سمت راستم اومد و دست سمت چپم و گرفت و كش گهيدست د هي دميد هوي

 . كه جلوم تو هوا بود نگاه كردم يبا تعجب به دو تا دست

مدت  نيتموم ا نيا يوا. بود يپسر بغل نيدست اضافه مال ا يكي نيا يوا.... هم يچپ نيا.... هم يچپ نيا نه،يكه مال شرو هيدست راست نيا اه

 بودم؟ دهينفهم جيمن بود و من گ يدستش رو پا

 : دميو شن نيآروم اما سرد شرو يصدا

 .شو ادهيپ ـ

 هيبرگشتم به پسر بغل. كنه يرو نگاه م هيبغل نيداره ا ستيشم؟ اما نه انگار با من ن ادهيمنظورش من بودم؟ چرا پ. نگاه كردم نيتعجب به شرو با

 . كرد ينگاه م نيخونسرد داشت به شرو. نگاه كردم

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٧ 

 .دميخوام نرس يكه م ييشم؟ هنوز به جا ادهيچرا پ: پسر

به دستش داد  يفشار هي نيحرف پسرِ شرو نيبا ا. ديچرخ يجلو روم م يو پسرِ و دستا نيشرو نيمثل منگال اون وسط نشسته بودم و نگام ب من

 .دردش گرفت چون از درد كبود شد يليكنم خكه فكر 

 .ات كنم ادهيپ اي يش يم ادهيـ پ نيشرو

 : كبود به زور دهنش و باز كرد و آروم و به زور گفت پسرِ

 .شم دستم و ول كن يم ادهيشم، پ يم ادهيپ ـ

 : كرد و رو به راننده گفت شتريتوجه به حرف پسرِ فشار دستش و ب يب نيشرو

 .نيآقا نگه دار ـ

 د؟يش يم ادهيـ پ راننده

 .شه يم ادهيآقا پ نيـ ما نه ا نيشرو

 هي نميشرو. شد ادهيپ ديمال يدستش گرفته بود و م يكيكه دستش و با اون  يپسرِ هم در حال. ميشد ادهيپ نينگه داشت و من و شرو راننده

 :با اخم نگام كرد و گفت نيشرو. زمون دور شدا يپسرِ هم تند. اون پسرِ سكته كردم يبهش رفت كه من جا يياليگودز يچشم غره 

 . نيبش ـ

 ا: با اخم گفت. نشستم و خودشم نشست كنارم نيرفتم تو ماش عيسر. بد اخم كرده بود، ترسناك شده بود يليخ

 ؟ير يخودت هر روز م يجور ني ـ

رو  ارويبد حال . دلم خنك شد شيينگم و ساكت بمونم، اما خدا يچيدادم ه حيمنم ترج. كرد يبه رو به روش نگاه م. كرد يبه من نگاه نم اصال

تو به من  يچرا ازم دفاع كرد؟ مگه خودش تو شمال بهم نگفته بود كارا نيببند فك و، اما ا ديآن يوا. و گرتيج. جونم جذبه يا. گرفته بود

 .كنم يشم نه دفاع م يم يرتيكه برام مهم نباشه نه غ يكس ينداره و من برا يربط

گل كرده  تشيحتما باز حس مسئول. ستيخبرا ن نيشده بود؟ نه بابا از ا يرتيمن غ ياخمو خان االن برا نيا يعني. بهش نگاه كردم يچشم ريز

 . شد ادهيهم پ ييمسافر جلو. بود

 د؟ير يـ آقا دربست م نيشرو

 ـ تا كجا باشه؟ راننده

 .بگو كجا يعنينگاه به من كرد كه  هي نيشرو

 ...كرج دانشگاه مير يـ م من

 .دوره يليـ نه آقا خ راننده

فقط . كلمه هم حرف نزد كي ريتا آخر مس. هم كه خوش به حالش شده بود با ذوق قبول كرد ارويرو گفت و  هيكرا متيهم دو برابر ق نيشرو

 : شدم گفت ادهيپ يوقت

 .منتظرم بمون. دنبالت اميعصر م ـ
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 ؟مرد يكرد م يمثال اگه اخمش و باز م شيچ

 .رفت و منم رفتم تو دانشگاه نيبا همون ماش نيشرو

 .چونه ام و فكم و بست رياومد ز يدست هي. دهنم مثل غار حرا باز مونده بود. شد يبازتر نم نياز ا گهيد چشمام

 .يگ يدروغ م. ـ نــــــه من

 ؟يگ يدروغ م يگ يباز م ينيب يبا جفت چشمات م يدار ؟يآخه مگه كور.... ـ نه و درسا

 آخه؟ يـ خوب ك ديآن

 .ديـ من كه گفتم، ع درسا

 : نشستم و با اخم گفتم صاف

 داد؟ يبه ما م ديخبر نبا هي. كنم يو دونه به دونه م ساشيبذار برسه بهمون گ ـ

 .وقت سر خاروندن نداشت. گهيشد د ييهويكه بهت خبر بده؟ خوب  يجمهور سييـ ر درسا

 . اومدن نگاه كردم يجفت هم خوشحال و شاد به سمتمون مبا دهن باز به مهسا و ستوده كه  دوباره

ستوده كه سه سال  نيمونده بودم ا. ارنياز چنگ هم درشون ب دنيترس يم. نامزد كرده بودن ديهول تو ع يبدبختا. چه خوشحال بودن ينــــاز

طاقت شده بود كه تا تابستون صبر  يحتما ب ؟يكرده بود كه بره خواستگار دايهمه رو پ نيحرف دلش و به مهسا بگه، از كجا ا دهيطول كش

 .نكرده بود

 .و سالم كردن دنيبهمون رس. شون ييكردن دوتا يهم م يچه ذوق. انقده براشون خوشحال بودم كه نگو يآخ

 ....چه پروانه ،يچه شمع ،يچه بلبل ،يچه گل. ـ به سالم عروس خانم، آقا دوماد من

 .خفه كرد تو پهلوم و صدام و ديكوب خيس هي يكي

 : فشرده گفت يبغل گوشم با دندونا درسا

 كمون شد؟ نيپسرِ رنگ ينيب ينم. خفه ـ

غش  رهيبگ يكه نكنه كل آب بدنش خارج بشه و كم آب نياز ترس ا. زهير يكنه و عرق م يداره رنگ عوض م يستوده بدبخت ه دميد برگشتم

 . براشون ميكرد يخوشبخت يآرزو يو كل ميگفت كيتبر هي. كنه، دهنم و بستم

 نيا نيهست كه ا يزيچ يپول نيلحظه فكر كردم نكنه رو زم هي. گفت ينم يچيو ه نييمدت هم ستوده سرش و انداخته بود پا نيتمام ا تو

 . نكردم دايپ يپول چيگشتم ه يزومش شده، اما هر چ يجور

 .ستو كال ميرفت ميديسر كالس و ماهام دو اديكه داره م ميديدور استاد و د از

 

**** 

نكيع. رفتم يچشم بسته راه م بايتقر. كرده بودم بميدستام و تو ج. مردم يم يداشتم از خستگ. ساعت اضافه تر نگهمون داشت مينكبت ن استاد 

دادم كه فكر كنه  يزد منم تو همون حالت كله ام و تكون م يالناز داشت حرف م. نهينب يچپر شده ام و كس يزده بودم چشمم كه چشما مميآفتاب
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 .خواب و راه رفتنم با چشم بسته بود يدم، اما تمركزم رو يگوش م ارمد

 . شماره ناشناس بود. در آوردم بميو از تو ج يبه زور گوش. آدم وقت نشناسه انگله يتو روح هر چ يا. زنگ زد لميعالم خودم بودم كه موبا تو

 .كشم سرت يفحش و م ،يبه حالت اگه تا جواب دادم قطع كن يوا

 د؟ييـ بفرما من

 ؟ييكجا -

 .ميقد يمزاحم هم مزاحما. فضول ييگه كجا يزنگ زده م كهيمرت. ديخواب از سرم پر ه؟يك گهيد نيا

 ؟ييبفرما يدوست دار. عمه جان شمام شيپ. فضول كهيـ به تو چه كه من كجام مرت من

 : گفت يعصب صدا

 ؟يكار دار يبا عمه من چ. وابم و بدهدرست ج ييگم كجا يم.... و اون يخودت كهيمرت ـ

 خاله ات؟  شيبرم پ ؟يـ اه عمه دوست ندار من

 .ـ درست صحبت كن صدا

نه  ينه سالم. يزيچ يميآشنا ش يذار يمنت م ؛يچه طور هي يسالم هي. نيشد يقبلنا بهتر مزاحم م ؟يكش يمزاحم خجالت نم كهيـ مرت من

 .پسرم يكجا؟ چقدر تو هول يگ يم يزنگ زد يكيعل

 .داد سر كار گذاشتن ملت يم يچه حال يآ. گفتم يباز م شيرو با ن نايا

 .و رفع كرد مونيمزاحمه رو، خستگ نيبده ا ريخدا خ. دنيخند يمن م يبودن كنارم و به حرفا سادهيكوره هم وا ياره و اوره و شمس نيا

 .ارميبد حالت و جا م اميوگرنه خودم م ييزود بگو كجا ؟ينداز يـ من و دست م صدا

 : شدم يم يداشتم عصبان گهيد

برو به خواهرت زنگ  ر،يبرو به عمه ات زنگ بزن آمار بگ. يراه انداخت ييكجا ،ييساعته كجا كي يزنگ زد. ميشو باهم بر ادهيكجا عمو؟ پ ـ

 ؟يكار دار يچ هيبه بق رونه،يب يبا ك نيكجاست، برو به ننه ات زنگ بزن بب نيبزن بب

مثل گروه سرود جلو  فيبه رد دمينگاهشون كردم د. اومد يدخترا بودم، اما صداشون در نم دييباز منتظر تا شيگفتم و با ن يرو بلند بلند م نايا

 .ندازن باال يابرو م عايو جم سادنيمن وا

 .باال باال نينداز يابرو م نيداد ليگروه تشك هيـ چ من

 .نداختن باال يجواب دوباره ابرو م يمنگال جا نيا

 ن؟يكن يم نيشده؟ چرا همچ نيريـ عقلتون ش من

 .برگرد ،ييكجا يخواد بگ يـ نم صدا

 ؟يتوهم حضور زد. ها يهست يتو، تو گوش يانگار. يكنه؟ خنگـــــ يبه حال تو م يبرگردم و برنگردم من چه فرق.... ها يـ منگل من

مشنگام كه كماكان به ابرو باال  نيا. من و ديد يحاال انگار م. در آوردم هيپشت خط ارويه واس ضميزبون عر هيگفتم و  يم يرو تو گوش نايا داشتم

 . دادن يانداختنشون ادامه م

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٠ 

 .بهشون دميشدم و توپ يعصبان

 . ديرم شما هم به كارتون ادامه بد يمن م. باشه  د؟يد يجواب من و نم د؟يد يابرو تكون م نيجا به صف شد نيمگه؟ ا ديـ بابا خل من

 .شد اهيجلو چشمام س ايدن هويبرگشتم كه برم  يعصبان

آدم شده  هيقد  اياه دن. نگاه كردم ايقدم عقب رفتم و به دن هي اهه؟يجلو س نيروشنه هنوز، پس چرا ا ايدن يبغال نيشده؟ نه ا اهيس ايچرا دن خدا

 ؟ييجون تو اياه دن. دميتكون دادم رفتم باال به صورتش رس ايسرم و همراه دن. بود

 . كرد يبود و با اخم نگام م ستادهيجلوم ا نيشرو

 : گفت ياز تو گوش صدا

 .يقطع كن يتون يم. كردم داتيپ ـ

به  جيگ. تو دستم كردم ينگاه به گوش هي. كه لهيبغل گوشش؟ اه موبا هياه اون چ. خورد يتكون م نميشرو ياومد لبا يم يكه از تو گوش صدا

 : اشاره كردم و گفتم نيتوش بود به شرو يكه گوش يبا دست. نييو آورد پا شياونم گوش. نگاه كردم نيشرو

 ؟يتو بود ـ

 :ابروش و انداخت باال و گفت هي

 .خوب خاله جون بودن ؟يدوست ندار. نه عمه جونت بود ـ

 . داد يم لميتحو يبردار يچه خوب حرفامم حفظ كرده بود و كپ. دراومد چشمام

و كله  سادنيباز پشت من وا شيدخترا با ن نيا دميبرگشتم د. كنه يداره سالم م دميكردم كه د يشده بهش نگاه م زير يجور با چشما همون

 ابرو انداختنشون تموم شده رفتن تو كاره كله؟ ناياه ا. دن يتكون م

تون زبونتون و  يكيابرو  نيا يجا نينر ايالل از دن. و نشونم بدن نيخواستن شرو يساعته با ابرو م هيمرده ها  ليذل نيا. دميتازه فهم. هــــــه

 .خوب نيچرخوند يم

 : گفتم نيبه شرو برگشتم

 . دوستام هستن ـ

 .اسمشون و گفتم يكي يكيبا دست اشاره كردم  بعد

 .الناز، درسا و عروس خانم گل مهسا م،يـ مر من

 : اشاره كردم و گفتم نيبه شرو. لبو شد مهسا

 .نيشرو ـ

 : لبخند محو زد و گفت هي نيشرو

 . خوشبختم ـ

 :ها باز گروه سرود شدن و گفتم بچه

 . ميما هم خوشبخت ـ

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢١ 

 :رو به مهسا گفت نيشرو

 .گم خانم يم كيتبر ـ

 : و آروم گفت نييشد دوباره و سرش و انداخت پا السيگ مهسا

 .ممنون ـ

 .خداحافظ گه؟يمن برم د نيندار يـ خوب بچه ها كار من

بپرسم كه كجا  نيكجاست دو قدم كه رفتم برگشتم از شرو نيدونستم ماش ياما چون نم نيسمت ماش ميتكون دادم و راه افتادم بر يستد هي

 .ستادهيهنوز همون جا ا دميو كه د نيگذاشته ماش

 : و گفتم ششيتعجب رفتم پ با

 ؟يايچرا نم ـ

 : گفت شخندين هيبا  نيشرو

 .برات رهيبگ نياونم نشد به ننه جونت بگو ماش. به خواهرت بگو ببردت ينخواست. ديبا عمه تون بر دييشما بفرما ـ

 : چشم غره رفتم و گفتم هي

 . گهيد ميبر ايتو، ب يشد يا نهيواه چه ك ـ

 .افتاد ادمي يزيچ هي. ميشد نيسوار ماش. شد و راه افتاد شتريب شخندشين

  ؟يتو شماره ام و از كجا گرفت يـ راست من

 .ستميراننده ات كه ن. تا عالف نشم يد يامشبم ساعت كالسات و به من م. زنگ زدم از مامان گرفتم. جا معطلم نيساعته ا كيـ  نيشرو

 : كردم سمت پنجره آروم گفتم يكردم و همون جور كه روم و م يپوف

 ؟يفكر كرد يپس چ گه،يد يرانندم ـ

به من تنه زد  نيمثل طوفان اومد و همچ يزيچ هي دميد هوي. پشت من نمياز در عمارت وارد شدم و شرو. شدم ادهيپ نيخونه و از ماش ميديرس

 .دميشن يغيج يصدا هيفقط . شد يچ دمياصال نفهم. شدم نيو به صورت نشسته پهن زم واريكه پرت شدم سه متر اون ورتر و خوردم به د

 .ــــــزميعز نيـ شرو صدا

تمام تنم كوفته شده بود به خاطر . تَن كه نگو بگو قلوه سنگ... ماشا. هم داره پرده گوشم پاره شد يزيت يچه صدا گه؟يد هيك نيننه ام، ا يوا

 . بود كه وسط سالن گذاشتن يكوه چ نيا نميبرگشتم بب جيگ. كه خوردم يضربه ا

 كنه؟ يم نيچرا همچ ه؟يك گهيد نيا

آخه پاهاشم باال تو هوا نگه . افتاد يرو درخت م يمونايم نيا اديكرده، كه آدم  زونيآو نيخودش و از گردن شرو نيدختر بلوند همچ هي دميد

 داشته بود؟

 نيپوشن با شلوار ج يم يكنن تاپ بند يجا كار م نيكه ا ييناياز ا يكيكدوم  ه؟ينه بابا خدم چ. كه مينداشت يميصم يخدم و حشم ها نياز ا ما

 .بود گهيبود؛ حتما اون سمتشم سه تا د دايفقط سه تاش پ دميد يكه من م ياز اون بغل. سوراخه؟ البته شش تا رو حدس زدم كه از شش نقطه
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 يم. من تف و رژ چسبوند گوشه لبش هي. اَه حالم بهم خورد. كرد نيماچ از گوشه لب شرو هي مونهيم نيا هويبودم كه  يدرخت مونيم نيا مبهوت

 .به همون بغل؛ چندش دهيچسب. برو باالترش و ماچ كن كميخوب  يگونه اش و ببوس يخوا ياگه م. درست انجام بده خوب يريلب بگ يخوا

 يخواست كجا يدختره م نيا دميمن كه نفهم. هم رو لبش كميرژ قرمزش مثل مهر حك شد گوشه لبش،  يپسره رو ماچ كرد كه جا نيهمچ

از گردن  كميدختره هم كه . بود سادهيهمون جور مثل درخت وا. كرد ينم يكار چياصال ه نيكه شروبود  نيا شيجالب. پسره رو ماچ كنه نيا

 : گفت يلوس يصدا هيو با  نيشرو يدست انداخت دور بازو. نييداد و اومد پا تيتاب خورد رضا نيشرو

 ؟يپس كجا رفت اميمن م يدونست يتو كه م ؟يكجا بود زميعز ـ

 : همون جور خونسرد گفت نيشرو

 .كار داشتم ـ

دخترِ همون . هيقدر ازم عصبان نيباهاش كردم كه ا يكار اي دميازش دزد يزيآن شك كردم نكنه چ هيچشم غره توپ بهم رفت كه  هي دخترِ

 : گفت نيرفت به شرو يجور كه به من چشم غره م

 بود؟ نيكارت با ا ـ

 .انيخانم ك ديآن. من اسم دارم ها يهو. عمه ات و ننه ات نيا

 .چشماش گرد شد هوينگاه به من كرد،  مين هي نيشرو

 ؟يكن يكار م يـ تو اون جا چ نيشرو

از  نيشرو يمن درست جلو. بدبخت حق داره تعجب كنه. نشستم و دستم هم به بازومه واريبه د دهيچسب نيرو زم دميد. نگاه به خودم كردم هي

. نيدر افتاده بود رو زم يبدبختم كه همون جلو يكوله . نهيپرت شدم چند متر اون ورتر و االن حال و روزم ا هير از دو ثاندر وارد شدم، در كمت

 .زور از جام بلند شدم به

 .خوردم به كوه دميجلوم و ند هويدونم واال  يـ نم من

 .ابروش باال رفت نيشرو

 ـ كوه؟ نيشرو

 : ديكش غيج هي يغيج نيا

 كوه؟ يگ يدختره نكبت به من م ـ

 : نگاه كردم و گفتم يِغيو گرد كردم و با تعجب به ج چشمام

 ؟يمن گفتم كوه، مگه شما كوه. ها يمن اصال اسم شما رو گفتم؟ به خودت شك دار. شناسم يمن؟ من به شما گفتم كوه؟ من اصال شما رو نم ـ

 كوه؟ هيخوردم به  يـ مگه نگفت يغيج

  د؟يشما چرا به خودتون گرفت گه،يـ خوب كوه د من

 .گشتم يبه دور و برم نگاه كردم مثال دنبال كوه م يجيحالت گ با

 .ميكنده منده ها وسط خونه داشته باش نياز ا ادينم ادمي. بود من خوردم بهش يچ نيا... دونم وا يـ نم من
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 : و گفت ديكش غيدوباره ج دخترِ

 ؟يزن يحرف م يدار يبا ك يفهم ياصال م. يتسيحرف زدنم بلد ن. نكبت يدختره عوض ـ

 . بودم نشيجر خوردن آست يكه من منتطر صدا ديو كش نيشرو يبازو نيهمچ هوي

 ؟يگ يبهش نم يزيتو چرا چ. دونن ياصال حد خودشون و نم د؟يكن يم دايكلفتا رو از كجا پ نيا نيـ شرو يغيج

با . دونه از اون لبخند خوشگال اومد رو لبم هي ارياخت يب. نگفت يچيتو دلم ذوق زده شدم كه ه. ومديدر ن نيصدا در اومد كه از شرو واريد از

 : گفتم يدرخت مونيحرص دادن م يبرا. همون لبخند رفتم جلو

  د؟يلباسا بپوش نياز ا ديتون ينم نجايبهتون نگفتن كه ا ن؟يشما تازه استخدام شد. پرستارِ خانم احتشام هستم نجايمن ا. دياشتباه گرفت ديببخش ـ

 هيخواستم  يفقط م. شد و ماچش كرد زونيآو نياز شرو يكرد چه جور يجا كار م نيدخترِ اگه ا نيكه ا اوردميخودم ن يذره هم به رو هي

 .نصفه لباس يدختره . رو مسخره كنه هيكار بق ديبهش بفهمونم نبا يجور

  :نگاه كرد و معترض گفت نيبا دهن باز به شرو دخترِ

 ؟يبگ يخوا ينم يزيتو چ نيشرو ـ

 ديدخترِ كه د. ديخند يحاضرم قسم بخورم كه چشماش داشت م. گفت ينم يزيكرد و چ ياونم تو چشمام نگاه م. كردم ينگاه م نيشرو به

 : شد و گفت كيدو قدم بهم نزد. كردم ينگاه م نيشرو يهنوز داشتم به چشما. و پاكوبون رفت تو سالن ديكش غيج هيگه  ينم يزيچ نيشرو

 شد؟ تيزيبه كوه چ يخورد ـ

 : خنده ام گرفت ارياخت يب

 گردنت سالمه؟. دلم برات سوخت يول. ادينه ز ـ

 : و متفكر گفت ديبه گردنش كش يدست هي

 .فكر كنم رگ به رگ شده ـ

 .ديكش يم غيخانم در اومد كه از تو سالن ج غويج غيج يدوباره صدا. تر شد قيعم لبخندم

 .ــــــنيـ شرو يغيج

اصال به من چه؟ شونه ام  ؟يبلندگو گرفت ينبود بگه بابا دختر قحطه رفت يكي. كرد و رفت سمت سالن يپوف هيهم چشماش و چرخوند و  نيشرو

 .و باال انداختم و رفتم تو اتاقم كه لباسام و عوض كنم

از . نييلباسام و عوض كردم و رفتم پا يزود ن؟ييذاشت نرم پا يم يحس فضول نيرو نداشتم، اما مگه ا مونهيدختر م نيكه اصال حوصله ا نيا با

 .دره يمهام جلو دميد نييپله ها كه اومدم پا

 اومد؟ يپسرِ ك نيا اه

با . شده بود واسه خودش يگريج. اومد يچقدر هم بهش م. يسورمه ا نيبود با شلوار ج دهيبلوز مردونه پوش هي. لبخند رفتم جلو سالم كردم با

سه  نكهيا يبرا. كنه ينگام م سادهيبا لبخند وا دميكردم كه چشمم افتاد به صورتش كه د ينگاش م يزيداشتم ه. ماه شده بود كلياون قد و ه

 :سرفه كردم و با دست اشاره كردم و گفتم هي رميو بگ مكار
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 .ديخوش اومد دييبفرما ـ

 . ميكرد يحال و احوال م ميتو سالن داشت ميتا برس. تر شد و همراه من راه افتاد قيعم لبخندش

دختر لوسِ هم بلند شد و با عشوه به . و نشستم رو مبل دميمنم رفتم گونه طراوت جون و بوس. سره گفت و همه جوابش و دادن هيسالم  هي مهام

 .مهام دست داد

 .خواد يهمه رو با هم م. دونه هم از دستش بره هيخواد  ينم. قر عشوه واسه اون نينشه دختر؟ واسه ا تياديز

 خانم؟ اليژ ديـ خوب مهام

 نيا بيعج يول. فكرم درست بود يانگار. دختر لوساست نياسم ا اليكردم ژ يهمه اش فكر م. اومد يبود، چه بهش هم م اليپس اسمش ژ اه

 بودمش؟ دهيكجا د. دخترِ برام آشنا بود

به طراوت جون  دهيمبل دو نفره چسب هيمنم رو . مبل نشسته بودن و طراوت جونم رو مبل خودش نشسته بود هيبه هم رو  دهيچسب نيو شرو اليژ

 . نشسته بودم كه مهام هم اومد با فاصله كنارم نشست

بچسبه  نيا ياز ادب و خوب كمي. ارهخدا واسه ننه باباش نگهش د ،يچه گل پسر. كرد يرو م هيبق تيهمه اش رعا. پسرِ چه ماه بود نيكه ا يوا

 .كنه يم زيريكه همه جا رو ف خچالي نيبه ا

مثل مجسمه  نميكرد و شرو يوز وز م نيمدام مثل مگس تو گوش شرو اليهم بودن و ژ كيتو چ كيكردم كه چ ينگاه م اليو ژ نيبه شرو داشتم

 .وروره جادو بوده باشه نيا يبه صحبتاكنم اصال حواسش  يفكر نم. كرد ينشسته بود و به رو به روش نگاه م

لب آروم  ريز. سر دسته دخترا. هيدماغ و دهن و گونه عمل يدختره . بودمش دهيد يتو مهمون. هيدخترِ ك نيا دميفهم. جرقه تو ذهنم اومد هي هوي

 :گفتم

موندم . ينگاش كن يتونست يجور واجورم نبود كه نم يعمال نياگه ا. داره نه شعور افهينه ق ن؟يبه ا يديدختر قحط بود چسب. بدبخت قهيكج سل ـ

 .عجوزه خوشش اومد نيا يقطب جنوب از چ نيا

 . دميدم گوشم شن ييصدا هي

 .ادينم نيآخه اصال به شرو. خوشش اومده نيشده كه از ا يدونم چ يمنم نم -

خودم و خم كردم  كميمنم . بود دهيمن و شن يپس حتما حرفا. گه يرو م نايخودش و خم كرده سمت من و آروم داره ا كميمهام  دميد برگشتم

 : سمتش و گفتم

 گرده؟ يم نيپس چرا با ا ـ

 :گفت يبه همون آروم مهام

 .لج كرده دميشا. يواسه سرگرم ديدونم شا ينم ـ

 . نگاش كردم متعجب

 ؟يـ لج كرده؟ با ك من

 .داد حيمهام خودش توض. مونده بوداز تعجب دهنم باز . به طراوت جون كرد ياشاره ا هي مهام
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بچرخم تا  يكيو بخوابونه گفت با  ريگ نكهيا يهم برا نيشرو. كرد يم يمختلف و بهش معرف يداد و مدام دخترا يم ريـ آخه همه اش گ مهام

 .هيدخترِ هم واسه سرگرم نيا. رهيخانم احتشام آروم بگ

 .كنه يكارا هم م نيپس از ا ؟يـ جد من

طراوت جون هم خودش و سمت من خم كرده و با اخم داره به  دميبرگشتم با تعجب د. دميطراوت جون و شن يمهام جواب بده صدا نكهيا قبل

 .كنه ينگاه م اليو ژ نيشرو

 : و آروم كرد و گفت صداش

 گرده؟ يكه باهاش م دهيدختره جلف د نيا يتو يچ نيدونم شرو يمن نم ـ

 .ميديخند يطراوت جون م ياز خنده، اما زشت بود جلو ميود شده بودجفتمون كب. نگاه به مهام كردم هي

 خودش و چسبونده به نوه احمق من؟ يچه جور نيجون ـ دختره لوس بب طراوت

 : گفتم رميخنده ام و بگ يكردم جلو يم يكه سع ياز جام بلند شدم و در حال. رميتونستم جلو خنده ام و بگ ينم گهيخدا د يوا

 .رممن برم آب بخو ـ

 .و درآورد و شروع كرد الو الو كردن لشيهم پشت من بلند شد و موبا مهام

مهام كه خم شده بود . ميديكه چقدر خند يوا. ديخند يكه م دميشن يمهام و از پشت سرم م يصدا. خنده ريزدم ز يپق رونيسالن كه اومدم ب از

سر . خانم اومد و گفت شام حاضره يتو سالن كه مهر ميحالمون و جا آورد، برگشت يخنده كه حساب يبعد كل. و زانوهاش و گرفته بود از خنده

 . مهام روبه روم نشسته بود امش زيم

اخم كرده بود غذاش و . كرد يدو تا رو نگاه نم نيطراوت جونم كه اصال ا. مياورديباال م ميآورد داشت يدر م يباز نيريدختره ش نيبس كه ا يوا

 .خورد يم

 . ميخورد يچ ميدينفهم ميديخند يركيز ريو ز ميدو تا رو به هم نشون داد نيهم بس كه با چشم و ابرو او مهام  من

 .خورد يغذاش و م اليژ يها ينيريتوجه به خودش يدر كمال آرامش و ب شيخياما با اون صورت  نميشرو

به من و مهام نگاه كرد و دو سه تا چشم غره مهمونمون كرد كه  يچند بار هيفقط . بود نيكه اون شب خوب غذا خورد شرو يكنم تنها كس فكر

 .مياورديخودمون ن يما هم به رو

خوب  يخونه؟ ول نيتو ا اديازش خوشش نم يكس ديفهم يخودش نم يعنيكردم؛  يدرك نم. خانم الياز فرداش مهمون هر روزمون بود ژ گهيد

 يتو باغ به گل ها ايتو اتاقم باشم  ايجاست  نيدختره ا نيكه ا ييكردم وقتا يم يمنم سع. زد يبهش نم يحرف نيهم به خاطر شرو يكس

 يبراشون درد و دل م يگل هام بودم و كل شياومد اون جا، منم هر روز پ يم يهر روز عصر بايدختره تقر نيكه ا ييخوشگلم برسم؛ و از اون جا

 .كردم

. رو بخونه نايخواد ا يم يغصه ام گرفته ك. ميسينو يكله جزوه م هيسر كالس و  مير يماهام مثل خر م. شده اديفشار استادا رو درسا ز دوباره

 نيا مدون ينم. كنه يبار من م كهيت هيخانم  اليژ نيهر بارم ا. دنبالم اديم يرسونه دانشگاه و عصر يشه، من و م يم داريهر روز با من ب نميشرو

 .انتر خانم نياز ا نميا نيبه همه بگن كلفت؟ اون از شرو يه اديدارا خوششون م هيبچه ما
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 .گه بزنم از وسط بشكونمش دختره خالل دندون دراز و يم طونهيش

 

***** 

 

 هيهفته بود مدام در مورد  كي. زد يحرف م ميمر شتريالبته ب. ميزد يحرف م يتو پاتوقمون و از هر در ميبا بچه ها نشسته بود. بودم دانشگاه

زد، نه بهتره بگم نامزدش  يحرف م دشيخواستگار جد نيدوباره داشت در مورد ا. همه كلمه هاش و حفظ بودم گهيد. زد يرف مموضوع ح

 .چون بله رو داده بود

ه خونه ك ايبذار كنار و پاشو ب يدار يزنگ كشش كرده بود كه هر كار ميمامان مر د،يع التيهفته بعد از تعط كيقرار بود كه  نياز ا داستان

قرار مدارا  ميخونه چون مامان مر اديب ديبا ميو مر يخواستگار انيخوان واسه گل پسرشون ب يبا هم دارن، م ينسبت دور هيكه  لشونيفالن فام

 . ره خونه يكنه و م يهم آخر هفته كالسا رو دو در م ميمر. گذاشته رو

از . ازدواج يشركت از خودش داره، خانواده داره و كامال آماده برا هي. پسرِ مهندسه. اديخوشش م نهيب يپسره رو م. داستياشم كه پ هيبق خوب

قرار . زود ازدواج كنن يلياونام قراره خ. شه يمحسوب م ميمر يمورد برا نيكنن كه بهتر يم يهمه مهم تر خودش و خانواده اش تهران زندگ

 يعروس يدنبال كارا نايا ميشه كه مر يهم م يهفته ا كي ه؟يچ يهمه عجله برا نيدونم ا يمن نم. گذاشتن بهشتيپونزده ارد يو برا يسعرو

 . ميبود دهيبار دم دانشگاه پسره رو د كي. دنبالش تا برن به كارها برسن اديان و پسره هر روز م

. اومد يم ميكال به مر. افهيخب قدبلند و خوش ق. هيتحفه چه شكل نيا مينيبب ميهمه به صف شده بود. ماهام فضــــــول م،يبود دنبال مر اومده

بخواد  اد،يخوشش ب يكيسرعت از  نيتونه به ا يم يبود كه چه جور بيبرام عج كميالبته . ذوق زده بود يليبراش خوشحال بودم، چون خ

البته من كال خود ازدواج و پسر . يزيچ هيباز اگه عاشق هم بودن مثل مهسا و ستوده . برام قابل درك نبود. كنه يسقف زندگ كي ريباهاش ز

 .دونم يخودش و بندازه تو هچل؟ نم يدست يدست ديچرا آدم با. ستنيبرام قابل درك ن

 . منم رفته بودم تو فكر خودم. گفت يم شيعروس يو كارها داشينشسته بود و داشت از خر ميهم مر االن

وقتا  شتريخانم احتشام، مهام هم كه ب ن،يمن، شرو. شلوغ شده بود. خانم آرامش نداشت غويج غيكه برگشته بودم، خونه، با وجود ج ديبعد ع از

 .رسما تو خونه افتاده بود گهيخانمم كه د غويج غيج نيا. اونجا بود

 نيكرد دو تا بچه هم از شرو يدونست فكر م ينم يكيكه  ديچسب يم نيبه شرو نيهمچ ياومد؟ دختره عمل يدونم چرا ازش خوشم نم ينم

 . اديدختره خوشش م نيا هياز چ نيشرو دميفهم يواقعا نم. ديپوش يكه م يعجق وجق يمخصوصا با اون لباسا. داره

 .خان نيزنگ زده؟ شرو هيك نيبب. زنگ زد لميفكرام غرق بودم كه موبا تو

 .ـ سالم من

 .ـ سالم نيشرو

 . دميپرس يمنم نم د،يپرس ياون حالم و نم. نبود يخبر دنيمعمول از حال و احوال پرس طبق

 ؟يكالس دار يـ تا ك نيشرو

 ـ تا شش، چه طور؟ من
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 .ـ باشه شش اون جام نيشرو

 :گفتم عيكرد كه سر يقطع م داشت

 ؟يكالس دارم، پس چرا زنگ زد يتا ك يدونست يالــــــو، تو كه م د؟يببخش ـ

 .ينكن ريد.... خواستم بگم كه يـ م نيشرو

 .ـ باشه من

 .زبون در آوردم هي يو واسه گوش و قطع كردم يگوش

 

***** 

 . كرد يوقت اول سالم نم چينفله ه. سوار شدم. پام ترمز كرد يجلو نيشرو. در دانشگاه بودم يساعت شش جلو سر

 .ـ سالم من

 .ـ سالم نيشرو

خونه؟ چه  ميديرس يك شيآخ. ستاديا نيحس كردم ماش. چشمام و بستم و خوابم برد. منم كه كال حوصله سكوت و ندارم. مينگفت يچيه گهيد

 . چشمام و باز كردم. خوب

 نياول. ميبر يا گهيد ياز خونه و دانشگاه جا ريسابقه نداشت غ. دميپسره من و كجا آورده بود؟ منم جنازه نفهم نيا. جا كه خونه نبود نيا وا

 .كه اومد تو ذهنم باعث ترسم شد يفكر

 : گفتم يغيج يصدا هيبا . كرد نگاه كردم يكه داشت كمربندش و باز م نيبه شرومشكوك . به در دميو جمع كردم وچسب خودم

 ؟يمن و كجا آورد ـ

 .گشاد نگام كرد يچشما با

 ؟يكش يم غيـ چرا ج نيشرو

 .كشمت يشو م كيبهم نزد يدرسته كه خوابم اما جرات دار ؟يچ يفكر كرد ؟يديـ من و دزد من

و كه توش پر  فميو ك دميكوتاه كش غيج هي. دميكوچولو ترس هي. بكنه يكار هيخواد  يننه نكنه م يوا. سمت من ديگشادتر شد چرخ چشماش

 .كتاب و جزوه بود، آوردم باال و كوبوندم تو سرش

 . شد و چشماش و بست تا مخش برگرده سر جاش جيلحظه گ هيبهش زدم، كه  يبود و بد ضربه ا نيسنگ فميقدر ك اون

نگران شدم نكنه كه . كردم يو بهش نگاه م يآروم نشسته بودم گوشه صندل. محكم زدم تو سرش گناه داشت يليخ. دلم براش سوخت كمي

 .واقعا مخش جا به جا شده

و از  فيك يعصبان. صورتش سرخ شده بود. ديبار ياز چشماش خون م. برگشت بهم نگاه كرد هويكردم كه  يداشتم نگاش م مونيو پش نگران

 .ديتو دستام كش

 : نگهش داشته بود گفت نييكه به زور پا ييصدا با
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 وونهيآخه د ؟يبود كرد يچه كار نيا. يشم خل و چل يكه مطمئن م يكن يم يكار كي ،يخوام فكر كنم نرمال يهر وقت كه م وونه،يدختره د ـ

 .نگاه به دور و برت بنداز هي نجا؟يا ارمتيمن اگه بخوام بدزدمت م

دزده  يدختر و م هي يآخه ك. دهيجا كه مركز خر نيا يوا. جا چقدر شلوغه نيا. گه ياك عالم به سرم راست مخ يوا. چشمام و گردوندم آروم

 د؟يمركز خر ارهيم

 شد؟ اديباز اعتماد به نفست ز د؟يمركز خر ارمتيكنم م يو ول م يبكنم خونه به اون بزرگ ياگه بخوام كار وونهيـ د نيشرو

 : و گاز گرفتم و آروم گفتم نمييلب پا. از خجالت سرخ شده بود صورتم

 جا؟ نيا ميپس چرا اومد ـ

 : چشماش و باز كرد و گفت. آروم تر شده بود. ديكش قينفس عم هيچشماش و بست و  نيشرو

 .خوام كادو بخرم يم ـ

كردم كه  يداشتم نگاش م جيگ. بده زهيبه مغزش زدم جاكه  يخواد بهم واسه ضربه ا يم اديازم خوشش م يليمن؟ نه كه خ يبرا ؟يبخر كادو

 . ادامه داد

 .يتو رو آوردم كه برام انتخاب كن. براش بخرم يدونم چ ياالنم اصال نم. افتاد ادميـ امشب تولد مامان طراوت و منم امروز  نيشرو

 :رفت و تند گفتم ادميكار قشنگم . زده شدم جانيحرف ه نيا دنيشن با

 افتاده؟ ادتيتازه  ،يامروز تولدشه؟ چه نوه ا ؟يجد ـ

 : و گفتم دميو از تو دستش قاپ فميبرگشتم ك. شم ادهيرو گرفتم كه پ رهيو از رو تأسف تكون دادم و دستگ سرم

 . ميكار دار يشو كل ادهيپ االي ؟يكن يبه من نگاه م يحاال چرا نشست ـ

 .شد ادهيكرد و پ يپوف. من دهنش باز مونده بود ييهمه پرو نياز ا نيشرو

 .كرد يگفتم حساب م يتا م. پر پول بود بيج كيفقط در نقش  نميشرو. دميكه تو ذهنم بود و خر ييزايدو ساعت گشتن باالخره چ بعد

 گهيسن د نيو تو ا ستيزد كه الزم ن يهر چند غر م. ميريو گل هم بگ كيو مجبور كردم كه ك نيسر راهمون شرو. خونه ميديرس 9:30 ساعت

 .ده به آدم يم هيروح يخواد، كل يتولد م كيك يخواد، اما من خودم اعتقاد داشتم آدم تو هر سن يتولد نم كيك

 . در عمارت نگه داشت يو جلو ميديخونه رس به

 .اريبرم، تو هم گل ها و كادوها رو ب يو من م كيـ ك من

كت شلوار كم داشت كه  هيبا اون دسته گل گنده فقط . دستاش پر بود. ومدا يدنبالم م نميشرو. شدم ادهيكه منتظر جوابش بمونم پ نيا بدون

 دنياز د گهيد. نيبه شرو ديزوزه كشون از كنارم رد شد و چسب يزيچ هياز در عمارت وارد شدم كه باز هم . يره خواستگار يكه م يبشه داماد

 .جلف و خز بود يليخ. كردم يم دايتهوع پ يتكرار حنهص نيا

 رون؟يب يپس چرا رفت اميمن م يدونست يتو كه م ؟يكجا بود ـــــزميعز نميـ شرو اليژ

 .اومد يكش دارش بدم م يگفتنا زميعز نيكه چقدر من از ا يوا

 : خونسرد گفت نيشرو
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 .كار داشتم ـ

 :قر و عشوه گفت هيبا  اليژ

 كلفت از منم برات مهم تره؟ نيا يعني ـ

 .كنه ياحترام يو ب نيتوه هيشازده است باشه حق نداره به بق نياگه دوست دختره ا. پرو شده ياديدختره رو له كنم ز نيبرم ا ديبا گهيد نه

 هي. رفتار كنم يخارج يها طهيدختر سل نيكردم مو به مو مثل ا يسع. كنار در و رفتم جلوش و دستام و زدم به كمرم زيو گذاشتم رو م كيك

  :به گردنم دادم و گفتم يقر

 خانم،  غويج غيج نيبب ـ

 :اشاره ام و به سمتش گرفتم و تكون دادم انگشت

اگه تو . پرستارم.... خونه.... نيا.... تو.... من. يكن نيدم بهم توه يبهت اجازه نم يول ،يكار دار يچ يخونه با ك نيندارم كه تو ا نيبه ا يمن كار ـ

خودت كه  ه؛يدو تا چ نيكنم كه فرق ا تيحاضرم حال ليداره و من با كمال م نتيينشون از سواد پا ،يدون يخدمتكار و نم هيپرستار و  نيفرق ب

ات  افهيو ق ختيجور كه از ر نيا. ـــــزميعز يندار يسواد مواد درست و حساب داستيپ ؟يتا كالس چندم درس خوند. رسه يدركت نم

 ....داستيپ

 »  دن؟يوضع لباس پوش نيآخه ا« . شد يم دايبا هر حركت دستش نافش پنصفه اش كردم كه  ياشاره به تاپ دكلته  هي

 .بگرده و هر روز خونه ملت ولو باشه يجور نيذارن دخترشون ا يكه م يهم ندار يخانواده درست يانگار ـ

 : گفت غيو با ج ديترك هوي. بخار در حال انفجار بودن گيجون مثل د اليژ

 . لباسا مده نيا يدختره امل غربت ـ

 : گفتم خونسرد

 .يديچينصفه پارچه دور خودت پ هي نيواسه هم يلباس بخر يمن فكر كردم پول ندار يشد گفت ؟خوبيجــــــد ـ

 : و گفت نيبرگشت رو به شرو يغيج اليژ

 بهش؟ يبگ يخوا ينم يچيتو ه. گه بهم يم يچ نيبب ــــــنيشرو ـ

منفجر شد و  الميژ. نه ايمتر پارچه است  ميواقعا ن نهيكرد بب يم يكرد، انگار داشت تاپش و بررسنگاه به سر تا پاش  هيهم خونسرد  نيشرو

 : هوار زد

 . دونه يو نم گاهشيبدبخت جا يدختره گدا گشنه . ستيخونه ن نيمن تو ا يجا گهيد ـ

 .محكم هم به من زد كه نصف تنم و برد يتنه  هيسمت در و وسط راه  ديو دو رونيبعد با لباساش اومد ب هيثان هيتو سالن و  ديدو

راه افتاد  لكسير يليجونش زدم، اما در كمال تعجب خ اليكه به ژ ييبهم بگه به خاطر حرفا يزيچ هيبرگرده  ايبره دنبالش،  نيبودم شرو منتظر

 : از كنارم كه رد شد آروم گفت. گوشه لبش كج شده دميد. چشمم بهش بود. بره تو سالن

 .رو اعصاب بود يليدمت گرم، خ ـ

 .چه خوششم اومد. خالصش كرده بودم ينه انگار. صدر باز يقد غار عل.... فك كف سالن آه ،يچشما قد نعلبك ؟يگ يو م من
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 اره؟يخواست واسه ما سوهان روح ب يم نجا؟يذاشت هر روز تلپ شه ا يدختره رو نداشت چرا م نيكه حوصله ا نيا دميكه نفهم من

 : لبخند گشاد اومد كنارم و گفت هيخانم با  يمهر

 .يراحت مون كرد. بشر بگه دختر نيشد به ا يبه خدا آدم روش نم. يخانم، خوب حالش و گرفت ديدستت درد نكنه آن ـ

 بذارم كه سن يخواستم شمع عدد ينم. و از جعبه اش در آوردم و چند تا شمع گذاشتم روش كيك. لبخند زدم و راه افتادم سمت آشپزخونه هي

شد هم به تعداد سنش شمع بذارم وگرنه  ينم. كه به نظر من هنوز جوون بود يكرد درحال يم يرياحساس پ ديشا. ارميب ادشيطراوت جون و به 

 . و روشنش كردم كيپنج شش تا شمع گذاشتم رو ك نيكرد، واسه هم يفوتشون م دياتا فردا ب

لحظه  هي. شعر تولدت مبارك و بخونن ميتو سالن و تا وارد شد ميبر انيگفتم دنبالم بآشپزخونه  يخانم و بچه ها يو بلند كردم و به مهر كيك

 : خانم گفتم يو به مهر ستادميدم در آشپزخونه ا. افتاد ادمي يزيچ هي

 .و صدا كن نيخانم برو شرو يمهر ـ

 .برگشت نيخانم رفت و با شرو يمهر

 ؟يـ كادوها رو داد من

 .ميبا هم كادوها رو بد يايخواستم تو ب يم. نهيگوشه كه نب هيـ نه گذاشتمش  نيشرو

 ؟ياريو ب تارتيگ يشه بر يم.... زهيچ. يمرس يكرد يـ خوب كار من

 .با تعجب نگام كرد نيشرو

 ؟يـ واسه چ نيشرو

 .يو بخون يبزن تاريآهنگ تولدت مبارك و با گ كيخوام موقع آوردن ك يـ م من

 :كردم وملتمس گفتم زيو ر چشمام

 ؟يخون يم ـ

 : لبخند محو زد و گفت هيچشمام نگاه كرد و  تو

 . ارمشيرم ب يم ـ

و بردم و آهنگ تموم شد همه دست بزنن و  كيكه ك يهماهنگ كردم كه موقع نايخانم ا يبا مهر. انگار تولد خودم بود. كردم كه نگو يذوق هي

 ». تولدت مبارك طراوت جون« صدا بگن  كي

 .وسواس گرفته بودم. خواستم هماهنگ كنم يگروه كر م گاران

كه  يوا. شروع كرد به زدن و خوندن نيتو سالن، شرو ميتا پامون و گذاشت. جواب لبخند زدم يبه جا. ميبه دست اومد و گفت بر تاريگ نيشرو

 . گفت يم كيانگار واقعا از ته قلبش تولد و تبر. خوند يچقدر قشنگ م

 

 تولد تولد،

 مبارك دتتول
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 مبارك مبارك،

 مبارك تولدت

 

 شاد و دلت خوش لبت

 يگل پرخنده باش تو

 شمعا رو فوت كن ايب

 يصد سال زنده باش كه

 

 تولد تولد،

 مبارك تولدت

 مبارك مبارك،

 مبارك تولدت

 

 ميديجلوش كه رس. نگاه كرد ميشد يم كيلشكر آروم آروم بهش نزد هيبا بهت برگشت و به ماها كه مثل  ديماها رو شن يجون كه صدا طراوت

 :صدا گفتن هيهمه . هم خوندنش تموم شد نيشرو

 . تولدت مبارك طراوت جون ـ

و رو  كيك. مهربون و خوشگلش يدلم غش رفت واسه چشما. از ذوقش بغض كرده بود و تو چشماش اشك جمع شده بود ياحتشام طفل خانم

 : هم بعد من بغلش كرد و ماچش كرد و گفت نيشرو. ده ام از گونه اش گرفتمماچ گن هيجلوش گذاشتم و رفتم سفت بغلش كردم و  زيم

 .زميتولدت مبارك مامان طراوت عز ـ

 . شدم الشيخ يخانم افتادم، اما زود ب مونيم يگفتنا زميعز اديلحظه  هي

 .يكن يزندگ يثد سال به خوش دوارميام ؟يشمع ها رو فوت كن يخوا يـ طراوت جون نم من

 .تونست حرف بزنه يبغض كرده بود و نم يطفل

 : گفتم عياومد شمع ها رو فوت كنه سر تا

 .صبر كن، صبر كن ـ

 . با تعجب نگام كردن همه

 .كنه بتيشوهر خوب نص هيآرزو كن خدا . ها ينره آرزو كن ادتيـ طراوت جون  من

  :دونه آروم به بازوم زد و گفت هيزد و با دست  يميلبخند عظ هيجون  طراوت

 .ديآن ـ

 : گوشش گفتم ريآروم ز. شمع ها رو فوت كرد و همه براش دست زدن. خواست شمع ها رو فوت كنه چشماش و بست يوقت اما
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 گه؟يدعاتون واسه شوهر بود د ـ

  .هم پاشد و رفت و با بسته ها برگشت نيشرو. ارهياشاره كردم كه كادوها رو ب نيبه شرو. چشم غره نصفه بهم رفت هيو  ديخند

 : و دادم بهش و با ذوق گفتم كادوهاش

 .تولدتون يكادو نميا دييبفرما ـ

 : كادوها رو ازم گرفت و گفت يذوق هي با

 .گهياز سن من گذشته د زايچ نيو آهنگ و حاال هم كادو، ا كيك نيا ه؟يچ يكادو برا ـ

 ه؟يچه حرف نيا ديـ مامان جون شما هنوز جون نيشرو

 ستيكارا از سنش گذشته؟ رو كه ن نيو گل گرفتن پدر من در آورد بس كه غر زد و گفت ا كيهمون پسرِ بود كه موقع ك نيا. افتاده بود فكم

 .به خدا

اومد و طراوت جونم  يبهش م يليرو سرش امتحان كرد كه خ. بود يو سورمه ا يخوشگل به رنگ آب يروسر هي. جون بسته اول باز كرد طراوت

درش و باز كرد و با دهن باز به . جعبه جواهرات مخمل در آورد هياز توش . بود كتريه دوم و باز كرد كه كوچبست. ازش خوشش اومد يكل

 .زد يچشماش برق م. تو جعبه نگاه كرد يگوشواره ها

 : ذوق خودم و چسبوندم بهش گفتم با

 . بندازم گوشتون ديبذار ـ

 .كه چقدر ماه شده بود يوا. بردم و گوشواره ها رو گذاشتم تو گوش طراوت جون دست

 ....نيگوشواره از طرف شرو نيـ ا من

 :وسط حرفم و گفت ديپر نيشرو

 .دهيكادوها از طرف من و آن نيا ـ

پسره داشت  نيحاال ا. من فقط انتخابش كرده بودم. داده بود نيخدا تومن پول گوشواره ها شده بود و همه اش و شرو. دهنم باز موند نيكه ا آخ

 .تو بغلش ديزمان كش هيو تو  نيدست طراوت جون اومد دور گردنم و من و شرو هويبودم كه  نيتو كف كار شرو. كرد يم كيمن و هم شر

من اما همه . گفت دخترم پسرم يم يكرد و ه يتشكر م يداد به خودش و ه يطراون جون بود و طراوت جون ما رو فشار م نهيرو س سرمون

 هيكج شد و  نيكردم كه گوشه لب شرو يداشتم بهش نگاه م. بود ميصورتم تو فاصله پنج سانت يبود كه صورتش جلو نيحواسم به شرو

 .اومد يچشمام داشت از جاش در م. چشمك بهم زد

خوب . به ناموس مملكتت چشمك زد يفرنگ يپسره اجنب ؟يش يرتيغ يايداداش كه ب صريق يينفس كش كجا ياالن به من چشمك زد؟ آ نيا

 . مشيريگ يكنه ما هم جزو اجانب در نظر م يم يحاال چون فرنگ زندگ. ينصفه اجنب هيالبته 

ابروش و  هويكردم كه  ينگاه م نيهنوز داشتم به شرو. مينيدرست بش ميبودم كه طراوت جون ولمون كرد و تونست نيچشمك شرو مبهوت

 .هيچ يعنيانداخت باال كه 

خالصه اون شب انقدر طراوت جون ذوق زده بود كه به همه مون . گهيطرف د هيرم و گردوندم حرف س يزوم كردم به پسرِ ب ياديز دميد منم
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 .كرد قيتزر يانرژ

 : گفت دميبوس يگونه اش و م يآخر شب واسه خدا حافظ يوقت

 .يكند يدختره نچسب و از سرمون م نيشر ا يداشت ياومد وقت يصدات م. خدا عمرت بده ـ

 .دميگفتم و رفتم تو اتاقم راحت خواب ريزدم و شب بخ يلبخند هي

 

**** 

اومد سر كالس سك  يهم كه فقط م ميمر. به ستوده ديچسب يشد م يمهسا كه تا كالس تموم م. پنج نفره مون تو دانشگاه آب رفته بود گروه

همه . نمونده بود يتا عروس شتريدو هفته ب. يعروس يرفتن دنبال كارا يخان م نايس زشونيشد و با نامزد عز يم ميكرد و بعدش ج يسك م

 . دادن يانجام م تندكارها رو تند 

 . ميزد يو تو سر و كله هم م ميديچرخ يو الناز و درسا هم مثل سه كله پوك واسه خودمون تو دانشگاه م من

 : بار به الناز گفتم هي

 .ييتو رهيگ يكه مرض شوهر م يالناز فكر كنم نفر بعد ـ

 ـ چه طور؟ الناز

 هيپسرِ  هيفقط كاف. من و درسا كه پرونده امون بسته است. كنه، از اون بترس كه ساكته يو داد م غيگفتن از آن نترس كه ج مياز قد ـ خب من

 .اديمون نم كيو نزد شهيم  مونيپش ،ياز ده متر نهيبار ماها رو بب

 : محكم كوبوند تو سرم و گفت درسا

 .هم خانمم يليمن خ. از طرف خودت حرف بزن ـ

 : دستم سرم و ماساژ دادم و گفتم با

 .يفهمن خل و چل يهمه م. گهيكنه د ينگاهتم نم يچكيكه ه يكن يكارا رو م نيهم ـ

 .چشم غره بهم رفت هي درسا

 . ستين يـ نه بابا خبر الناز

 . ارميچشم و گوشت بجنبه ها، چشمات و در م نمينب. حواست و جمع كن. ـ حاال از ما گفتن بود خانم خانوما من

 :وسط و گفت ديپر درسا

 .بجنبه ديبا ديآره الناز جون فقط چشم و گوش آن ـ

 .بار من بهش چشم غره رفتم نيا

 .شماها حواستون به دلتون باشه. تكون بخوره ديمهم دله كه نبا ست،يجنبه مهم ن يمن م يـ چشما من

 . و درسا دندوناشون و بهم نشون دادن الناز

 .گهيلبخند بود د نيـ مثال ا من
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 .بود شخنديـ نه ن درسا

 .نكردن يغلط چيكار بودن ه ينگن ب ميالاقل درس بخون نيايب ن،يشوهر كه نكرد. سر كالس ميبر ديايب. ـ كوفت و خفه من

 .سر كالس ميو خنده رفت يبا شوخ ييتا سه

 

**** 

. رفته بود ادميبه كل قرارمون و . ميتا ساعت شش كالس داشت. رفت يممهسا با ستوده جون . ديخر ميقرار بود با درسا و الناز بر يعروس يبرا

 هيشدم و رفتم  ميج عيسر. ديخر ميافتاد كه قراره بعد كالس بر ادميزد، تازه  يكه مد نظرشه حرف م يدرسا ساعت چهار در مورد لباس يوقت

باشه كه  نيبه من چه؟ تا ا گه؛يگم د يبهش م اديفوقش م. شدم اليخ يبعد دوسه بار زنگ زدن ب. زنگ زدم اما جواب نداد نيبه شرو. هگوش

 .من و بده يجواب زنگا

همون جور كه از . رفته بود ادمونياز  يو لباس، خستگ ديخر جانياز ه يول ميخسته بود نكهيبا ا. ميدو ساعتم گذروند نيسر كالس و ا ميرفت

 . جلومون ترمز زد نيشرو هوي ميديدم دانشگاه كه رس. ميزد يحرف م نايو ا يدر مورد لباس و عروس رونيب مياومد يدانشگاه م

 : الناز آروم گفت. تعجب كردن دنيو د نيشرو نيو الناز كه ماش درسا

  د؟يخر مير يامروز م يمگه نگفت ديآن ـ

 : شونه ام و انداختم باال و گفتم اليخ يب

 .زنگ زدم جواب نداد يرفت بگم، بهش بعدم هر چ ادمي ـ

 .اومده پسره نجايبهش؟ تا ا يبگ يخوا يم يحاال چ. دختر يريـ درد بگ درسا

 . برسونه ييجا هيگم ماها رو تا  يم. گهيـ اومده د من

 . بود نيام تو ماش گهيد يكي نيشرو ريغ. كردم ينگاه م نيبه ماش داشتم

 .ـ اه مهام هم كه هست من

 : و الناز با تعجب گفتن درسا

 ؟يك ـ

 . گهيباحاله د هيـ بابا همون پسر همسا من

سالم  عيمهام سر. نييسمت مهام و دادن پا شهيش. خواد يبشه كه در و هل دادم و گفتم نم ادهيخواست پ يمهام م. سادميو ا نيكنار ماش رفتم

 : گفت يچيبدون سالم و ه .نهيخودش و خم كرده بود سمت فرمون كه بتونه من و بب نيشرو. دخترا تكون داد يهم برا يسر هيكرد و 

 ؟يش يچرا سوار نم ـ

 ؟يـ زنگ زدم بهت چرا جواب نداد من

 ؟يزنگ زد يـ ك نيشرو

 . اخماش رفت تو هم. نگاه كرد هيو در آورد و  شيگوش
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 .زنگ خورد دميـ نفهم نيشرو

 : و گردوندم و گفتم چشمام

 .يگفتم كه معطل نش يوگرنه زودتر م يخودت جواب نداد. خوام بگم و سر من نزن يكه م يزيخوب پس غرِ چ ـ

 : دادم  حيخودم توض. دهياز حرفام نفهم يزيبود كه چ دايپ. با اخم نگام كرد نيشرو

 .يدنبالم كه جواب نداد يايزنگ زدم كه بگم ن. ميمر يعروس يبرا ميلباس بخر ميمن با بچه ها قراره بر ـ

 : با همون اخم گفت نيشرو

 د؟يبر ديخوا يحاال كجا م. دنبالت ميشد با هم اومد ريد دميد. ييجا ميبا مهام رفته بود ـ

 ....ميبر ميخوا يم ـ

 د؟يبر ديخوا يم يدوره، چه جور يليـ اون جا كه خ نيشرو

 : بهش كردم و گفتم هينگاه عاقل اندر سف هي

 .ميكن يپرواز م ـ

 .با پشت دست كوبوند به بازوش نميخنده كه شرو ريزد ز يپق مهام

 .گهيد يبا تاكس ميبر ديبا يـ خوب با چ من

 : ابروش و برد باال و گفت هي نيشرو

 .متونيبر يم ديسوار ش مياومد نجايما كه تا ا. ديبر يخواد با تاكس ينم ـ

 :به مهام گفت رو

 ؟يندار يتو كه كار ـ

 .فقط به نشونه نه سر تكون داد مهام

 .ديـ خوبه، پس سوار ش نيشرو

 : چشمك گفتم هيباز برگشتم سمت دخترا و با  شين با

 .ديبچه ها سوار ش ـ

 :به پشت كرد و گفت ينگاه نهياز تو آ نيشرو. سوار شدم، بعد درسا آخرم الناز هيزودتر از بق خودم

 .سالم ـ

 : و النازم با لبخند گفتن درسا

 .احتشام يسالم آقا ـ

 .گرفته بودن لشيبچه ها چقدر تحو. خنده ام گرفته بود .و گفتن لشيفام نكهيرفت باال از ا نيشرو يابروها

 : گوشم گفت ريز درسا

 .خوام يمن م. گرهيپسرِ چه ج نيا ديآن ـ
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 .سر به مهام اشاره كرد با

 : آروم جواب دادم من

 خوام، بهت تعارف كنم؟ يم يگ ياست كه م وهيمگه م. شنوه يخفه بابا م ـ

 .دارم يخودم ورش م يـ تعارف هم نكن درسا

 .به درسا و چشمم به مهام بود كه برگشته بود سمت عقب گوشم

 .ديخسته نباش د؟يـ سالم خانم ها خوب هست مهام

 . هل شد كه نگو نيگرفته باشن همچ يكه مچ شو در حال دزد يانگار ديمهام و شن يزد تا صدا يبا من حرف م يركيز ريكه داشت ز درسا

 :گفت عيسر

 .ديمونده نباش. سالم از ماست آقا مهام ـ

سه شد محكم با  دميمنم كه د. دونه يو م كشيخوب بچه حق داشت تعجب كنه كه چرا درسا اسم كوچ. اول ابروهاش از تعجب رفت باال مهام

 .شد يآخه ساكت نم رهيدرسا كه خفه خون بگ يآرنج زدم تو پهلو

 ....آخ.... ايم ينفس هيـ خدا رو شكر  درسا

اسمش هم از تند حرف زدن درسا هم از آخ و هم از  دنيمهام كه هم از شن. آخ نسبتا بلند گفت و صورتش جمع شد هيدرسا  هويضربه من  با

 ياز خنده تكون م قهياما شونه هاش تا چند دق م،ينيروش و برگردوند تا ماها خنده اش و نب عيصورت جمع شده درسا درحال انفجار بود، سر

 .خورد

 : شم غره به درسا رفتم و آروم گفتمچ هي

 .آبرو نگه دار واسه خودت جلو پسره كمي. خفه شو ـ

منم ادامه چشم غره درسا رو به اون رفتم و روم و برگردوندم . كنه يپوزخند نگام م هيبا  نهياز تو آ نيشرو دميهمون چشم غره برگشتم د با

دوتا رو هم آدم حساب  نيو ا ميديخند زير زيو ر ميمن و درسا و الناز آروم آروم حرف زد ديبه مركز خر ميخالصه تا برس. شهيسمت ش

 .مينكرد

 .شد ادهيالناز پ. و نگه داشت نيماش نيشرو. ديمركز خر ميديرس

 .جا نيا ميكه شما رو هم كشوند ديآقا مهام ببخش. مير يم گهيـ خوب ما د من

 :به مهام گفت نيشم كه شرو ادهياومدم پ. شد ادهيزدن من درسا هم پ حرف نيدر ح. اش بود فهيبه درك وظ نميشرو

 ؟يخوب چرا نشست ـ

 : با تعجب گفت مهامم

 كار كنم؟ يچ ـ

 : اشاره بهش كرد و گفت هي نيشرو

 .گهيشو د ادهيپ ـ
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 .مهام هم بدتر از من. نگاه كردم نيدر موندم و با تعجب به شرو يپرش از ارتفاع بودم، جلو كي يكه آماده برا من

 شه؟ ادهيپ يچ يـ برا من

 : با اخم نگام كرد و گفت نيشرو

 بهم بگه؟ يزيچ هيدنبالت و  ومدميبدون تو برگردم خونه كه خانم احتشام بزرگ فكر كنه ن يانتظار دار ـ

 : تعجب گفتم با

 .دنبالم يگم اومد يخوب من بهش م ـ

 .... شه و امانته و يشب م اديدختر بچه است و تا ب. يگه پس چرا تنها ولش كرد يكنه؟ تازه اون موقع م يباور م يكن يـ فكر م نيشرو

 :بلند تر گفت يكم

 .ميايشو ماهام م ادهياصال پ ـ

 : گفت نياز تو ماش نيو شرو ميشد ادهيكرد؟ من و مهام پ يچرا قاط هويكنه؟  يم نيچرا همچ نيا

 .اميكنم م يو پارك م نيماش ـ

 : آروم دم گوشم گفت الناز

 شد؟ ادهيمهام چرا پ ـ

 :گفت يباز به همون آروم شيبا ن درسا

 .بچه ام كم طاقته خوب. من و ول كنه بره ومديقربونش برم دلش ن ـ

 :تو پهلوش و گفتم زدم

 .ذاره شبه يگفت تنهامون نم نيواسه خودت؟ شرو يكن يچرا نوشابه باز م ـ

 :باال ابروهاش از تعجب رفت درسا

 .شه يم شيحال كميپسرِ  نيا يعنينــــــه،  ـ

 : براش نازك كردم و گفتم يچشم پشت

 .ده اگه بدون من بره يم ريگفت خانم احتشام گ. برو بابا دلت خوشه ـ

 اد؟يبگه واسه ما م رهيم يم. ها هيـ عجب آدم الناز

 .اومد ينداشت عمرا م تيكوچولو مسئول هياگه  نيـ بابا ا من

 .خواد يها من دلم طعام م گميـ م درسا

 ـ طعام؟ الناز

 .صدا نده گهيتو شكم تا پر شه د زنير يـ آره همون كه م درسا

 برات؟ ارميـ كارد بخوره به شكمت االن از كجا طعام ب من

 : با تعجب گفتم. با چشم به مهام اشاره كرد درسا
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 ؟يبخور يخوا يمهام و م ـ

 .چشم غره رفت درسا بهم. خنده ريپق زد ز الناز

 .يچل يليخ دهيكنه، فهم ينگاهتم نم نيفهمم چرا شرو يـ حاال م درسا

 .يخوب خودت به مهام اشاره كرد. از خداشم باشه. ـ گمشو توام من

 .بهمون شام بدن نيمهام و شرو يعنيگم  يم. گهيد يـ خنگ درسا

 .نه زشته يـ وا الناز

 .ميكه ماها گشنه بمون نهيزشته؟ زشت ا يـ چ درسا

 .بخوام يزيقطب جنوب چ نيكارم مونده كه از ا كي نيهم. ـ من كه عمرا بگم من

 .گم يتو؟ بعدم تو نگو خودم م اي دميبدبخت خر نيبا پول ا يمن، اون همه لباس و خوراك نيتو شمال كه بود. ادهيـ اوال كه تو روت ز درسا

 : گفتم عيسر. اومد يداشت م نيبه پشت درسا بود كه شرو چشمم

 .اومد اليخفه، گودز سيه ـ

 : گفت عيبه ما درسا سر ديتا رس. برسه بهمون نيتا شرو ميساكت شد گهيد

 . تو زحمت نيافتاد. ميرفت يخودمون هم م. ميشد يمزاحمتون نم ـ

 .گهيد دهيخر هي ستيكه ن يـ زحمت مهام

 .ديترسم خسته بش يم. ميشام بخور ميبعدم بر ميهم بگرد كمي ميخواست يم. ستيكه ن ديـ فقط خر درسا

 : لبخند به درسا نگاه كرد و گفت هيبا  مهام

 .شامم مهمون من ميزن يم يدور هي مير يباهم م ديحاال بعد خر. دو قدم راهه ه؟يچ ينه بابا خستگ ـ

 :زد و رو به مهام گفت حيلبخند مل هي درسا

 .مهمون ما رونيب نيبه خاطر ما اومد. كه زشته ينجورينه ا ـ

 .بذار هيخودت ما بيبرو گمشو از ج. خوردم يدلم حرص م تو

 .ديبار و مهمون ما باش هي نيحاال ا ه؟يچه حرف نيـ نه ا مهام

 : با همون لبخند گفت درسا

 .ممنون ـ

خودشم جلوتر . ميفتيكرد كه راه بزد و اشاره  يچشمك هيو  نييپا فتهيكه ن ميبرگشت سمت من و الناز كه به زور فكمون و جمع كرده بود آروم

 .كرد يپوزخند نگام م هيكه با  نيكردم كه چشمم افتاد به شرو يداشتم با چشم دنبالش م. از همه راه افتاد

 ديپوزخند واسه درسا بود؟ نكنه فهم نينكنه ا يوا. يد يو نشونم م شتينكردم كه ن يپوزخند چه وقته است؟ من االن كار نيا.... زهر مار يا

 بهشون؟ ميخودمون و انداخت

 : رفتم كنار درسا و بازوش و گرفتم و گفتم عيسر
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 .يعزتم و برد هيكنم تو در عرض دو ثان يم يزندگ نايدختر كه من چند ماه دارم با عزت با ا يريبم ـ

 . ارمشيـ كجا بردم؟ بگو برم ب درسا

 .ياومد يم يعشوه خرك يداشت ديفهم نيشرو. تو يريـ خفه بم من

 : گفت يذوق هيبا  سادر

 زدم باهاش؟ يداشتم الس م دهيمهامم فهم يعني ؟يگ يراست م يوا ـ

 .يراحت يكه ندار ايح. و ببند شتيـ مرگ، ن من

برم تو چشمش كه  ديبار با نيباشه ا دهياگه نفهم. دم بهش يم يزدم كه بفهمه دارم اك حيلبخند مل يـ بابا دو ساعت خودم و كشتم و ه درسا

 .دم يبفهمه دارم چراغ سبز م

 . ـ نكن درسا زشته الناز

 . بشم ريشوهر پ يـ زشت منم كه ب درسا

كرد راه افتادن دنبالمون كه  يفكر م ديد يم يكي. پسرام دنبالمون نيو ا ميرفت يماها م. دنبال لباس ميبا بحث و جدل و خنده رفت خالصه

 . زدن فقط مثل جوجه دنبالمون بودن يكلمه حرف هم نم كيمزاحممون بشن، آخه 

. كنه زود انتخاب كرد دايتونه پ يخواد و كجا م يم يدونست چ يم قايچون دق ديخواست و خر يكه م يساعت گشتن درسا لباس ميبعد ن خالصه

رفت تو همه مغازه ها و  يتفاوت بودم، اما الناز با ذوق م يب ييجورا هي. كردم يجور به لباسا نگاه م نيهم. خوام يم يدونستم چ يمن كه اصال نم

 .كرد يلباسا رو پرو م يه

درسا . زدن يبودن و حرف م ستادهيبا هم چند متر اون طرف تر ا نميمهام و شرو. ميبود ستادهيمن و درسا كنار هم ا. تو اتاق پرو بود الناز

 . چشمش به مهام بود

 . نمشيبب يك ستيپسره رو بزنم وگرنه معلوم ن نيب مخ اامش نيهم ديگم با يم ديـ آن درسا

 : دمينگاه درسا رو دنبال كردم و به مهام رس من

چه برسه به مخ  ،يفرصت حرف زدنم ندار يحت.. ستنيا يها همه اش با فاصله از ما م بهيغر نيكه مثل ا نايا ؟يمخش و بزن يخوا يم يچه جور ـ

 .يزن

 .كه بتونم جادوش كنم ارميب ريپسره رو تنها گ نيا ديبا. گهيد نهيـ هم درسا

 : بهش كردم و گفتم هينگاه عاقل اندر سف هي

 ؟ياريب رشيتنها گ يخوا يم يجور يمثال چ ـ

 : كرد گفت يهمون جور كه فكر م درسا

 .گم يبهت م رونيب ميبذار از مغازه بر ـ

 . از مغازه رونيب ميرفت درش آورد و اومد. مدويخودش خوشش ن. ميديلباس و تو تنش د ميصدامون كرد و رفت الناز

 . باشه نايمهام ا يو جلو اديكرد كه از من و الناز عقب تر راه ب يم ميقدماش و تنط يجور هي درسا
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انگار نشست رو  ييجورا هي. نيپاش و خورد زم يكيشد تو اون  دهيچيپاش پ هي دميزدم كه چشمم خورد به درسا كه د يبا الناز حرف م داشتم

 .اومدن كنارمون نميمهام و شرو. ششيپ ميديمن و درسا دو عيسر. چش شده دميبود نفهم نيياما چون سرش پا ن،يزم

 نشد؟ تونيدرسا خانم؟ طور ديـ خوب مهام

 : نگران گفتم. نيخورد زم بد

 ؟يپاش يتون يدرد گرفته؟ م تييجا ؟يدرسا خوب ـ

 : داد گفت يآروم انگار كه دندوناش و بهم فشار م يصدا هيبا  درسا

 .ستميتونم با ينم. كنه ينه پام درد م ـ

 .ـ بذار كمكت كنم من

 . تكونش بدم نيسانتم از رو زم هي يتونستم حت يشده بود؟ نم نيدونم چرا انقدر سنگ يكردم بلندش كنم، اما نم يبغلش و گرفتم و سع ريز

 : و ول كردم و گفتم دستش

 .خوابگاه متيبرگردون ايب م؟يكار كن يحاال چ. تونم تكونت بدم يمن ـ

 : ناراحت و ناله گفت يبا همون صدا عيسر درسا

 .من شيپ ديايكارتون كه تموم شد ب. ديكن ديخر ديشما بر نميش يجا م هيرم  يمن م. ديبزن دتونيخواد به خاطر من از خر ينه نه، نم ـ

 .ميشه كه تنهات بذار ينم ستيـ آخه تو حالت خوب ن الناز

 .ديـ نه من خوبم شما بر درسا

 : كرد گفت يكه باال سرمون خم شده بود و داشت به بحث ما نگاه م مهام

 .ديبرس دتونيدرسا خانم بمونم كه تنها نباشه، شمام به خر شيمن پ دياگه اجازه بد ـ

 .مهام نگاه كردم به

 .شه يـ آخه زحمتتون م من

 .ديكه تنها نباش اديباهاتون م نيشرو. ندارم دميخر. ندارم يمن كه كار ؟يـ نه چه زحمت مهام

درسا  يكه صدا. بمونه خوبه نميخواستم بگم شرو يم. كرد يتفاوت نگامون م يبود و ب ستادهيباال سرمون ا نهيدست به س. نگاه كردم نيشرو به

 .دميرو شن

 .مونن ينم دشونيبچه هام از خر يجور نيا. ديكن يلطف م يليـ دستتون درد نكنه خ درسا

 : سمت درسا و گفتم برگشتم

 ؟يراه بر يخوا يم يتو چه جور يبگ شهياما م مير يباشه ما م ـ

 : اومد جلو گفت مهام

 د؟يد ياجازه م ـ

با  هيدرسا  شياومد پ مهام. النازم عقب رفت و راه واسه مهام باز كرد. كنار دميخودم و كش كميكار؟  يخواست چ ياجازه م. نگاش كردم متعجب
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تونست  يمهام چه جور. كردم يمبهوت داشتم به درسا نگاه م. حركت درسا آروم از جاش بلند شد هيدرسا رو گرفت و با  ياجازه گفت و بازو

 . سانتم جابه جا نشد هيساعت زور زدم  هيبلندش كنه؟ من 

 يعني. ديكفم بر. چشمك بهم زد هيباز  شيدفعه سرش و برگردوند و با ن هي .شد يبه درسا بود كه داشت آروم آروم با مهام ازمون دور م چشمم

 .ستين زاديكارت مثل آدم چيدختر كه ه يريبم يكارا رو كرد كه با مهام تنها باشه؟ ا نيبود؟ همه ا لميهمه اش ف

 : لب گفتم ريز آروم

 .من و بگو چقدر نگران تو مارمولك شدم ـ

 .يبس كه ساده ا -

 : خونسرد گفت. ديبرگشت و نگاه متعجبم و د. كرد يبه مهام و درسا نگاه م. بود سادهيبه من وا دهيچسب. نگاه كردم نيتعجب برگشتم به شرو با

 ؟يبلندش كن يكرده كه نتون نيخودش و سنگ يدينفهم يكرد يكمكش م يداشت يوقت ـ

 نيمن و خودت و جلو ا يدرسا كه آبرو يريبم يا. نيشرو يدقت و زرنگشد؛ هم به خاطر مارمولك بودن درسا، هم به خاطر  شتريب تعجبم

 .يپسره برد

داشتم دونه دونه لباسا رو نگاه . كردم و دنبال الناز رفتم تو مغازه نيبه شرو گهينگاه د هي. مغازه هيرفت تو  يداشت م. چشم دنبال الناز گشتم با

 .دميو شن نيشرو يصدا. نبود يجالب زيچ. كردم يم

 چه طوره؟ نيـ ا نيشرو

 يداشت و از بغال نهيهفت تا رو س قهيكوتاه بود كه  يحلقه ا نيلباس آست هيكه تن مانكن بود  يلباس. رفتم كنارش. بود ستادهيمانكن ا هي يجلو

 هي. بهش دست زدمدستم و دراز كردم و . بود يلباس ساده و خوشگل.انداخته بود يخوشكل يشد و رو كل لباس خطا يكش جمع م هيلباس با 

 . خوشم اومده بود يليخ. نشست يداشت كه لخت بود و رو بدن م يفيپارچه لط

 :ذوق برگشتم به فروشنده گفتم با

 و پرو كنم؟ نيشه ا يآقا م ـ

تنگ بود و فرم بدن و . ستاديا يخوبم رو تن م. بود كيش يسادگ نيدر ع. خوشگل بود يليخ. لباس و برام آورد و من رفتم تو اتاق پرو فروشنده

 . شد يحل م نايخب ا. بود يحلقه ا نشياومد كه آست يخوشمم نم. بكنم شيكوتاه يبرا يفكر هي ديداد، اما با يخوب نشون م

 : و گفت ديكوتاه كش غيج هيمن  دنيبا د. النازم اومد و در و تا نصفه باز كرد. و الناز و صدا كردم دميدر اتاق پرو و باز كردم و سرك كش آروم

 .اديبهت م يليخ ،يماه شد يليخ ديآن يوا ـ

 . تا بنا گوش باز شد و آروم خودم و به چپ و راست تكون دادم شمين فشيو ذوق تعر ياز خوشحال منم

 رمش؟يـ خوبه واقعا؟ بگ من

 .ريو بگ نيـ آره حتما هم الناز

 .ـ باشه من

چون الناز در و تا . بود، اما چشمش به من بود بشيبود و دستاشم تو ج ستادهيدو متر اون طرف تر ا نيشرو. لحظه چشمم افتاد به پشت الناز هي
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 . نتميدر و الناز كامل بب نيتونست از فاصله ب يم نيبود، شرو ستادهيبه چپ ا ليمتما يجور هينصفه باز كرده بود خودشم 

 .عقدم كنه ديحاال با. ديخاك به سرم پسرِ من و د يـ وا من

. انگار از لباسِ خوشش اومده بود. لحظه چشمم افتاد به صورتش هينداشته باشه كه تو  ديد نيببندم كه شرو شتريو دراز كردم كه در و ب دستم

 .لبخند محوم گوشه لبش بود هي

 :با تعجب گفت الناز

 پسرِ؟ كدوم پسره؟ ـ

 . رفتم كيبوتشو فشن واسه كل  هيكه  يدر و باز كرد نيهمچ. گم يو م نيـ شرو من

 : گفت ديخند يكه م الناز

 .رتتينگاه باعث بشه چشمش بگ هي نيهم ديشا. نظر حالله هيشده،  يحاال انگار چ ـ

 : كردم و ناراحت گفتم اخم

فقط به  يكس نكهيدم تا آخر عمر تنها بمونم تا ا يم حيترج. نخواد اهيخوام صد سال س يبخواد، م كلميمن و فقط واسه قد و ه يكياگه قراره  ـ

 يره ول يم نياز ب يروز هيصورت قشنگ  ؟يتن و بدن قشنگه؟ پس شعور و فهم و افكارمون چ هيمگه دختر فقط . خاطر تنم بخواد باهام بمونه

 .مونه يم شهيفكر قشنگ تا هم

رن گوسفندم بخرن  يملت م. اومد يبدم م نه،يچشم بب نيدختر و به ا يكيكه  نياز ا. اعصابم خورد شده بود. و رو صورت بهت زده الناز بستم در

 ....نياومد از ا ينه؟ بدم م ايدختر و گوسفند باشه  نيب يفرق هي ديبا. كنن ينگاه م شيالغر يفقط به وزنش و چاق

 ». يانقدر معطل كرد يكن يكار م يچ يتو دار نيكنه ا ياالن فكر م ارويكه  اريلباست و در ب. اَه ولش كن «

صبر كردم . كرد يلباس انتخاب كرده بود و داشت حساب م هيالنازم . فروشنده گذاشتم يجلو شخونيلباس و رو پ. رونيبه دست اومدم ب لباس

 .كارش تموم بشه

 چقدر بدم خدمتتون؟. برم يو م نيآقا ا ديـ بخش من

 . پولم و در آوردم حساب كنم فيدست بردم و ك. دمش الشيخ يكه حس و حال چونه زدن كال ندارم، ب ييو گفت و از اون جا متيق فروشنده

 ....يوا

موضوع  نيكال ا. بودم اوردهين يپولم به اندازه كاف د،يخر ميايب ميخوا يرفته بود م ادمينه كه امروز . بسته و جمع شد و اخمم تو هم رفت چشمام

 .و فراموش كرده بودم و سرخوش واسه خودم لباسم انتخاب كرده بوم

 : فروشنده گفتم به

 .لحظه هيآقا  ديببخش ـ

 :كرد و آروم بهش گفتم يالناز كه داشت دوباره به لباسا نگاه م شيپ رفتم

 الناز چقدر پول همراته؟ ـ

 : با تعجب برگشت نگام كرد و گفت  الناز
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 چه طور؟....  ـ

 كار كنم؟ يحاال چ. كه پولش كم بود نميا يوا

برم بگم پول  يحاال چه جور دهيچياالنم كه لباس رو انتخاب كردم پسره برام پ. ديخر ميبر ميخوا يفته بود مر ادمي/ اوردميـ پول همرام ن من

 اوردم؟ين

 .كنه كه يبه حال من نم يفرق گهيد قهيبشم، چه دو دق عيچه االن ضا ؟يآخرش كه چ. دميكش ميشونيبه پ يدست كالفه

چشم غره بهش رفتم و اومدم از  هيقدم رفتم عقب  هيبا اخم . نيو برگردوندم كه زودتر برم بگم راحت شم كه صاف رفتم تو شكم شرو روم

 .سمت چپش رد شم برم كه بازوم و گرفت

 .گشاد برگشتم نگاش كردم يبا چشما. شوكه شدم كه نگو نيهمچ

 ـ كجا؟ نيشرو

 .رم با فروشنده حرف بزنم ي؟ م يچ يعنيـ  من

 .ميبر ايخواد ب يـ نم نيشرو

 خواد؟ ينم يچ يعنيـ وا حالت خوبه؟  من

 .بود از همونا كه دست الناز بود لونينا هيتو دستش . راستش و آورد باال و بهم نشون داد دست

 .ريلباست و بگ ايـ ب نيشرو

 : گفتم ناباور

 پولش؟ ـ

 : آروم كنار گوشم گفت نيشرو

 .بنداز فتينگاه به ك هي ديقبل از خر. به بعد حواست و جمع كن نيااز  ـ

 : الناز اومد كنارم و گفت. رونيكردم كه دستم و ول كرد و از مغازه رفت ب يجور مبهوت نگاش م همون

 گفت؟ يم يچ نيشرو ـ

 .حساب كرده. ميبر يچيـ ه من

 .زنگ به درسا زدم هيو درآوردم و  لميموبا. ميراه افتاد نيدنبال شرو. النازم از تعجب باز موند دهن

 جون ؟ ديـ جانم آن درسا

 : و گذاشتم رو گوشم و گفتم يدوباره گوش. اسم درسا بود. و آوردم جلو چشمم و به شماره نگاه كردم ينكنه اشتباه گرفتم؟ گوش ه؟يك نيا هان؟

 ؟ييدرسا تو ـ

 .زميـ آره عز درسا

 چرا مدل حرف زدنت عوض شده؟ د؟يسرتم ضربه د يخورد نيـ زم من

 : گفت يكيبه  درسا
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 .ممنون د؟ياريآب ب وانيل هيمن  يشه برا يم ديببخش ـ

 ؟يشنو يدرسا م يـ او من

 .رميبگ لتيتحو يندار اقتيخودمم؟ ل يبگم تا بفهم راهيبهت بد و ب ديحتما با ؟يكن يدرسا درسا م يه هيـ زهرمار و درسا، چ درسا

 .يهست يا يپسره نفهمه چه وحش يكالس بذار يخواست يجلو مهام م يـ غلط كرد من

 .ستيجور ن نيا چميه. ـ خفه درسا

 د؟ييحاال كجا. ـ آره جون خودت من

 .طبقه اول. ميما تو فست فود پاساژ زميعز.... ـ خبرت ما درسا

 ـ مهام اومد؟ من

 .خداحافظ. ميمنتظرتون زميـ آره عز درسا

 .گفتم يپوف هيتو دستم كردم و  ينگاه به گوش هي. و قطع كرد يگوش عيسر

 .طبقه اول ميـ بر من

درسا با لبخند . زدن يگوشه دنج نشسته بودن و حرف م هي. گشتم يبا چشم دنبال درسا و مهام م. طبقه اول تو فست فود ميو الناز رفت نيشرو با

 عدب هيكرد كه دو ثان يكار و م نيا يجور هيالبته . فرستاد تو ياومد م يم رونيمقنعه ب ريو ناز مشغول حرف زدن بود و مدام موهاش و كه از ز

لحظه هم چشم  هيمحو درسا شده بود كه  نيمهام هم همچ. ميكرد يدرسا نگاه م يمن و الناز با دهن باز به عشوه ها. تو صورتش زهيدوباره بر

 . داشت يازش بر نم

 د؟يبر ديخوا يـ نم نيشرو

 يعنيو قشنگ دستش و بلند كرد، كه  يشيحركت نما هيو با  ديدرسا از دور ماها رو د. سمت بچه ها ميو رفت ميو الناز فك مون و جمع كرد من

 . اديعشوه ب شتريبود كه ب اوردهيخودش ن يبودا، نفله به رو دهيحاال از همون دم در ماها رو د. نجايا ديايب

 .ميمهام و من و النازم كنار درسا نشست شينشست پ نيروو ش ميسالم گفت هيو  ميرفت ماهام

 : حالت خاص گفتم هيبه درسا نگاه كردم و با  مشكوك

 حالت خوبه؟ ـ

 : با لبخند گفت درسا

 .يمرس زميآره عز ـ

 : چشم به پاش اشاره كردم و گفتم با

 . گم يپات و م ـ

 : نگاه به پاش كرد و گفت هي. اومد ادشيتازه  يانگار

 . تا نشستم بهتر شد. آره بهتره ـ

 : دم گوشش گفتم آروم
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 .يداشت يهمه كرم و كجا نگه م نيمن موندم تو ا. آره جون خودت ـ

 :هم آروم دم گوشم گفت درسا

 .خوب واسه روز مبادا نگهش داشته بودم يجا هي ـ

 : آروم گفت النازم

 حتما امروزم روز مباداست؟ ـ

 : گفت باز شيزد و با ن يچشمك هي درسا

 .ميمباداتر از امروز ندار ـ

 نه؟ ايرفت  شيـ حاال خوب پ من

 :كرد و گفت شياشاره به گوش هيبازتر شد و  ششين

 .يليآره خ ـ

 ـ خودش شماره داد؟ من

زنگش  يبعد كه صدا. زنگ زد به من شيبا گوش. دونم كجا گذاشتمش يگم شده نم ميگفتم گوش. شده بود ديسرخ و سف يـ نه بدبخت كل درسا

 سيو رد كنم كه دوباره مثال دستم خورد به دكمه و براش م سكالشيبعدم مثال اومدم م» . جاست نياه ا« در اومد با ذوق گفتم  فمياز تو ك

 ». دستم خورد ياشتباه ديببخش يوا« گفتم  عدمب. انداختم

 : با فك افتاده گفتم من

 زنه بهت؟ يزنگ م يدون يحاال از كجا م. تو يهست يعجب عجوبه ا ـ

 : شونه باال انداخت و گفت هي درسا

 .كنم زنگ بزنه يم يكار هيزنگم نزد  ـ

 .ادياز دستت بر م يندارم كه هر كار يشك گهيـ د من

و بلند، البته نه  كيبار. داشت يشرق ييبايز هي. يمشك يبا چشم و ابرو و موها ديپوست صاف و سف هي. خوشگل بود. صورت درسا نگاه كردم به

 .ميبود كليقد و ه هيتو  بايدر كل ما پنج تا دوست تقر. اديز

 : آروم گفت درسا

 . ذارم يبه تو محل نم گهيمن انتخابم و كردم، د. نگام نكن گهيبسه د ـ

 يكه مثال داشت به حرفا نيبرگشتم جلوم و نگاه كنم كه چشمم افتاد به شرو. با چشم غره بهش نگاه كردم. كوچولو زبونش و برام درآورد هي

 . هيچ دميفهم يكرد كه نم ينگاه م يجور هي. داد، اما چشمش رو من بود يمهام گوش م

اصال انقدر . كنم يحرصم از درسا رو سر اون خال كميكرد كه چهار تا فحش تو دلم بدم بهش كه  ينگاه نم يزيبگم بهش؟ آخه ه يچ.... پسره

 ؟به من چه ادينگاه كن تا جونت در ب

گفت و درسا هم همون  يدرسا در مورد لباسش م يالناز با ذوق برا. به حرف زدن ميماهام شروع كرد. اومد و سفارشامون و گرفت و رفت يكي
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 . اومد يكرد با حركت دست و سرش عشوه م يجور كه به الناز گوش م

. بودم دهيبودم تا حاال، ناز و اداش و ند دهيو د شيباز يشمن همه اش وح. دختر بود يليخ گهيدرسا د. گرفتم يرفتم ازش درس م يم ديبا من

مثال اون اخوان كه چشمش . شدم يم عيعشوه ضا يبه جا دميد يپسر و م هيخاك بر سر من بكنن كه تا . من و الناز ميتو كف كاراش مونده بود

بعدم از دستش . گفتم جلوش يبشنوه رو م ديكه نبا يزايچ يهوا كل يب اي نيخوردم زم يم. دادم يم يبود، همه اش جلوش سوت گرفتهمن و 

 . گوش كرده سادهيشدم كه چرا وا يم يعصبان

و خصلت دخترونه از خودم  يذره هم خو هي. دادم يهمه جلوش سوت نيا. چرا گهيخوب معلومه د. ذاشت يكه اصال محلم نم نيشرو نيهم اي

كه محبت كنه  يليخ. كنه يدختر نگاه نم هيوقت من و به چشم  چيبودم، بهش مطمئنم هشده  عيبس كه ضا. نشون ندادم كه بفهمه بابا منم دخترم

 .....به جهنم پسره. و گرم بود با من مثل چوب خشك بود يميتازه با مهام صم. ديد يم هاممن و مثل م

 نيبب. مجلس گرم كن باشه يجور نيكردم مهام آروم بتونه ا ياصال فكر نم. مشيمهام و درسا خورد يها يو آوردن و ماهام با شوخ غذامون

 .پسرِ گذاشته بود نيرو ا يريچه تاث هيثان ميدرسا در عرض س

رو  نايمن كه همون اول كه درسا ا. ميكه چقدر تو راه بود يوا. خونه ميو برگشت ميالناز و درسا رو رسوند ميو رفت ميشاممون و خورد خالصه

 . دميبستم و خواب چشمام و ميكرد ادهيپ

فقط همت كردم و رفتم . خواب بودم جيگ. بود ازدهيساعت . خواب آلود چشمام و باز كردم. شم ادهيصدام كرد و گفت پ نيعمارت شرو يجلو

در عرض پنج  رفتم تو اتاق و عيمنم از خدا خواسته سر. شه گفت برم بخوابم يچشمام از خواب باز نم ديبه خانم احتشام سالم كردم و اونم كه د

 .شدم هوشيب قهيدق

مرده . به خودمون ميبد يقر هي ميبر ميخواست يم. ميذوق و شوق داشت يكل. بود ميمر يآخر هفته عروس. گذشت يرفتنمون م ديروز از خر چند

و نگه دار  ميخدا پدر مادر مر. ميالزم داشت جانيجنب و جوش و ه كمي. خونه، دانشگاه، استادا، درس. ميكرده بود يتكرار يبس كه كارا ميبود

 .كرد دايشوهر پ يبراش كه خوب موقع

ما و اجازه داده بودن شوهران  شيخانم منت گذاشته بودن رو سرمون و مونده بودن پ ميو مهسا خانم و مر ميبچه ها دور هم نشسته بود با

 . چشمم خورد به درساكه  ميديخند يم ميداشت. دوتا چسب بكشن نينفس راحت از دست ا هيمحترمه شون 

 .با آرنج زدم تو پهلوش كه بهم نگاه كرد. كرد ينگاه م شيصبح تو فكر بود و مدام به گوش از

 از جونش؟ يخوا يم يچ ؟يگوش نيبه ا يـ چته؟ از صبح زل زد من

 : گفت دهيورچ يلبا با

 ....مهام و ـ

 : تعجب نگاش كردم و گفتم با

 ؟يخوا يم يمهام و از گوش ـ

 : و با دست زد به بازوم و گفت وونهيد يشد همون درسا دوباره

 نه؟ ايزنه  يبرنج باالخره زنگ م ريپسرِ ش نيا نميمنتظرم بب. يجينه بابا تو هم گ ـ
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 برنجه؟ ريـ مهام ش من

 : با اخم گفت درسا

ازش خوشم  ديفهم يبود م ينشون دادم، هر كور پسرِ نيكه من به ا يبابا با اون همه عشوه و ادا و طناب و المپ هالوژن. برنجم رينه پس من ش ـ

 .عرضه يپسره شل وارفته ب. زنگم بهم نزده هي ؟يچ نيا يول. مياومده و تا حاال اومده بود خواستگار

 :گفتم يبدجنس با

 .ومدهيازت خوشش ن ديشا ـ

 . نميش يآروم نم ارميخوام و بدست ن يكه م يزيمن تا چ. ـ غلط كرده، مگه دست خودشه؟ هنوز من و نشناخته درسا

 .هيبودن داستان چ دهيو مهسا كه كال نفهم ميمر. كردن يبچه هام مات نگام م. منم پاشدم. حركت از جاش بلند شد هي با

 ه؟يـ مهام ك مهسا

 .خانم احتشام هيـ همسا الناز

 گه؟ يم يـ نخ و طناب چ ميمر

 .رتشونيرو ول كرده بلكم مهام بگ نايدرسا ا. گه ينم يزيـ چ الناز

 : رفتم به الناز گفتم يهمون جور كه دنبالش م. ازمون فاصله گرفت كميبه دست  يگوش درسا

 .اميكن تا من ب فيتو برا بچه ها تعر ـ

باز برام ابرو انداخت  شيكارش كه تموم شد سرش و بلند كرد و با ن. كرد پيتا ييزايچ هي يو تو گوش ساديگوشه خلوت وا هي. درسا رفتم دنبال

 .باال

از . به شماره نگاه كرد. زنگ زد شيكه گوش ،يكار كرد ياومدم بپرسم چ. كنه يكار م يداره چ دميفهم ينم. كردم يبا تعجب نگاش م داشتم

 .پشت خطه يبود ك دايپ شيذوق زدگ

 :گفت يگرفته و تو دماغ يچند تا سرفه كه كرد با صدا هي. شروع كرد به سرفه هويوصل تماس و زد و  دكمه

 .دييبله بفرما ـ

 .... ـ

 .ارميما؟ به جا نم.ـ ش درسا

 ....سرفه

 د؟يـ بله بله، حال شما؟ خوب هست درسا

 .... ـ

 .اشتباه فرستادم ديببخش يـ وا درسا

.......... 

 .دانشگاه. كه حالم چه جوره دينيب ينه م: با سرفه درسا
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 .... ـ

 .اومدم ينبود نم راشونيـ اگه واسه خاطر استادا و گ درسا

 .... ـ

 .رم يخودم م. ستميبه زحمتتون ن يـ نه بابا راض درسا

 .تا بنا گوش باز بود ششمين. نگفت و فقط گوش داد يچيدرسا ه قهيدق هي قد

 .انگهدارخد.... بااجازه. ممنون، چشم.... باشه. ستين ينه مشكل. باشه.... ـ بله بله، باشه درسا

باال و شروع  ديپر هويو كه قطع كرد  يگوش. ديكش يبا عشوه هم كلمات و م ينيگفت و همچ يم يتو دماغ يحرفا رو با صدا نيدرسا همه ا حاال

 :كرد به قرل دادن و بشكن زدن

 مباركش باد... شاايعروس چقدر قشنگه ا ـ

 مباركش باد... شاايخوش آب و رنگه ا دوماد

 مباركش باد... شاايشاهانه ا يعروس

 .اوردميآخرم طاقت ن. كردم يدهن باز داشتم بهش نگاه م با

 ه؟يچ هيقض يشه به منم بگ يـ درسا م من

 : ماچ از گونه ام كرد و گفت هي ديپر. شد آروم

 .و مهسا ميرفتم جزو مر گهيجانم منم د يچيه ـ

 بود زنگ زد؟ مهام؟ يك ؟يچ يعنيـ وا  من

 .سر گفت آره با

 زنگ زد؟ هويشد  يـ چ من

 : باز گفت شيبا ن درسا

 ». دكتر ميبر ايزود ب. رميم ياز بدن درد و سرفه دارم م ست،يالناز من حالم خوب ن« بهش اس ام اس دادم كه . نبود كه هوي ـ

 ؟يـ به مهام اس ام اس داد من

 : چشمك گفت هيبا  درسا

 .رفت رو شماره اون يآره خوب، دستم اشتباه ـ

 : گفتم جيگ من

 گفت؟ يم يحاال چ ـ

 : با ذوق گفت درسا

هل شد  هويبعد كه گفتم شما؟ . پشت خطه يدونم ك يكه م اوردميخودم ن ينگران زنگ زد كه درسا خانم حالتون خوبه؟ منم به رو ياولش كل ـ

دنبالتون ببرمتون دكتر و بعدم گفت  اميب ديخوا يبعدم گفت م. ميمن اشتباه فرستاد يفكر كنم اس ام اس الناز خانم و برا. و گفت مهام هستم
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. تونه بهم زنگ بزنه؟ منم گفتم بله يم ديخواست بهم زنگ بزنه اما روش نشد و ازم پرس يم نكهيو باهام حرف بزنه و ا نهيمن و بب خواد يم

 خودم و انداختم بهش؟ يديد

 ...اماشا ستيرو كه ن ه؟يك گهيد نيا. درسا مونده بودم نيخدا تو كار ا به

شد با اون همه  يآخه نم. ميآماده بش يتا واسه عروس نجاياز خانم احتشام اجازه گرفته بودم و دخترا اومده بودن ا. بود ميمر يعروس شب

باز قبول كرده  يخانم احتشام هم با رو. يخواستن برن عروس يالبته مهسا رفته بود خونه ستوده چون با هم م. رونيب انياز در خوابگاه ب شيآرا

 . انيو گفته بود بگم بچه ها واسه ناهار ب دبو

خانم  يجلو كمميبود  يالناز كه كال دختر آروم و كم حرف. كردم يدخترا رو به خانم احتشام معرف. بودن نجايا 10:30دخترا ساعت  خالصه

 .ميو خانم احتشام و روده بر كرد مير هم گذاشتو سر به س ميگفت زير كيمون پررو  يياما من و درسا دوتا د،يكش ياحتشام خجالت م

چشمام . يو رژگونه صورت ييبا رژ هلو. كرده بودم يزغال شيآرا هيچشمام و . كردم يم شيبودم و خوشحال واسه خودم آرا سادهيوا نهيآ يجلو

 : درسا اومد و با باسنش من و هل داد كنار و گفت. قشنگ شده بود يليكرده بودم خ اهيو كه س

 .كنه شيآرا ييدستشو نهيالناز كه رفت تو آ. خوام حاضر بشم يمن م. يرو گرفت نهيبرو اون ور همه آ ـ

واسه رو  رميشال حر هي. داد يقشنگ نشون م يليو خ كلشيبود كه جذب تنش بود و ه دهيبلند پوش يقرمز بند راهنيپ هي. نگاه بهش كردم هي

 . بازوش داشت

 .نمونده يزيچ گهيو كه من كردم، د شتيآرا ؟يكار كن يچ يخوا يـ مثال م من

 : رژش و نشونم داد و گفت درسا

 .خوام رژ بزنم يم ـ

 .يزن يباره كه رژ م نيسوم نيـ بابا ا من

. دميپوش ميجوراب شلوار هيكت كوتاه و  هيو  دميلباسم و پوش. چشم غره بهش رفتم و اومدم كنار هي. زبونش و برام درآورد تيترب يب درسا

 . كه نگو ناياون قدر ذوق داشتم واسه ا. و هم در آوردم ميپاشنه بلند مشك يكفشا. اومد يهم خوشم نم ياز لباس حلقه ا. كوتاه بود يليلباسِ خ

 

هم  يارجوراب شلو هيكوتاه بود،  يليچون لباس اونم خ. بود دهيپوش يدكلته كوتاه سرمه ا راهنيپ هي. رونيباز شد و الناز اومد ب ييدستشو در

زده بودم رو اون  يسورمه ا ملير هيمخصوصا اون مژه هاش كه به انتهاش . ناز شده بود يليخ. صورتشم هنر دست من بود. پاش كرده بود

 .قشنگ شده بود يلياون ته خ ملِير نيا لند،ب يمژها

. هم قد زانوم بود قايمن دق يمانتو نياما بلندتر. مانتوم و بپوشم نيكردم بلندتر يسع. ميحاضر شد يو داد و خنده و شوخ غيج يبا كل خالصه

 يو م ميرفت يتازه شم با آژانس م. نداشتم بپوشم يا گهيد زيكار كنم؟ چ يخواستم چ يمثال مهم بود م. جورابم كلفت بود مهم نبود گهيخوب د

 .ميومدا

 كمينشون بدم بلكم طراوت جون  يخود هيبكنن، منم  يتو سالن كه از خانم احتشام تشكر و خداحافظ ميو رفت رونيب ميدخترا از اتاق اومد با

 .كنه من ذوق مرگ شم فيازم تعر
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لبخندش و . زد يمهربونش اون قدر برق م يچشما. تا خانم احتشام سرش و بلند كرد خشكش زد. ميستاديخانم احتشام و با لبخند ا يجلو ميرفت

 : مون و بغل كرد و با ذوق و مهربون گفت ييحركت سه تا هياز جاش بلند شد و با . ونست جمع كنهت ينم گهيكه د

 ن؟يشما رو بفرستم بر اديحاال مگه من دلم م. نيچقدر ماه شد. نيهمه تون خوشبخت بش... شاايا ـ

 : بهش زدم و گفتم يچشمك هي

 .ميريگ يم يجا عروس نيهم ديكن دايخوشگل پ يعروسا نيدوماد واسه ا هي. مير ينم دياگه بخوا ـ

 : گفت ديخند يكه م ياحتشام در حال خانم

 خواد؟ ياز عروس خانما دوماد م يكيخوب حاال كدوم  ـ

 :با انگشتم به خود خانم احتشام اشاره كردم و گفتم من

 .عروس خوشگل نيا ـ

 : زد تو بازوم و گفت يكيخنده خانم احتشام بلند شد و با دست  يصدا

 .ديا نكشتت آنخد ـ

 مامان؟ نيخند يم يبه چ -

به درسا  يچشم ريز. گوش تا گوش باز شد ششيكه مهام تا چشمش به درسا افتاد ن يوا. همراه مهام وارد سالن شدن نيشرو ميديد ميبرگشت

 نميبرگشتم بب. اديخواد واسه مهام تا فردا عشوه ب ياالن م نيبا خودم فكر كرده بودم ا. تعجب كردم ن؛ييسرش و انداخته پا دمينگاه كردم د

 . شدم نيكه چشم تو چشم شرو هيمهام چ ملعكس الع

نباشه زل زده بودم بهش و  شهيمثل هم خي نيباعث شده كه شرو يبفهمم چ نكهيا يفرق داشت؟ برا شهيتو صورتش بود كه با هم يزيچ چه

چشماش بود كه باعث شده . و كم كرده بود شيخيصورتش نبود كه .... نبود، اما خيا صورتش خشك بود ام. آره خودش بود. كردم يكنكاش م

جلوم  ياضيمسئله ر هيانگار . اعصابم خورد شده بود. هيچ دميفهم ينم. بود يمدل خاص هيچشماش . اديبه نظر ب گهيجور د هيبود صورتش 

اون قدر ادامه بدم تا . بشم رهيو به چشماش خ رميدستام بگ نيخواست برم جلو و صورتش و ب يدلم م. گذاشته باشن و من نتونم حلش كنم

 .دياهـــــه مخم پك. كرده يرييچشم ها امشب چه تغ نيبفهمم ا

از  يابا چشم. لحظه بند اومد و هوا كم آوردم كينفسم . شد كيمو بار كيو كمرم مثل  هيبه سمت چپ ديسمت راستم چسب يكردم پهلو احساس

 .بود نگاه كردم ستادهيحدقه در اومده برگشتم به الناز كه كنارم ا

 .ور آرنجش رفته بود و از اون پهلوم در اومده بود نيبا آرنج زده بود تو پهلوم كه از ا نيشرف همچ يب

 : بارش كنم كه خودش زودتر گفت يزيچ هياومدم . رفت يبود و بهم چشم غره م سادهيپررو وا پررو

 راحت بشه؟ التيخ يدرسته قورتش بد ارميپسره رو ب يخوا يم گهيدبسه  ـ

 .نگاش كردم جيبار گ نيا

 : كرد و گفت نياشاره به شرو هي الناز

 .يو در آورد نيشرو يزشته به خدا دو ساعته چشما ـ
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 : بدم حيبهت اومدم توض با

 ....من ـ

لبخند محو گوشه لبش  هيكه  نياومدم به خانم احتشام نگاه كنم كه دوباره چشمم خورد به شرو. خانم احتشام حرفم و نصفه گذاشت يصدا كه

 . بود

 خواد نگه داره؟ يم يكوه غرور و ك نيحاال ا. خاك بر سرم شد. حتما فكر كرده من االن كشته مرده اش شدم يوا

 .شونياريب يباهاشون هماهنگ كن موقع برگشت بر. يدخترا رو ببرعروس نيشرو. راحت شد المياومد خ نيـ خوب حاال كه شرو احتشام

 :درهم گفت يبا اخما نيشرو

 .رونيب ميبر ميخواست يمامان ، من با مهام م ـ

 : گفت ياحتشام هم اخماش و تو هم برد و جد خانم

 .مهام جانم با خودت ببر. كه گفتم نيهم ؟يكنم اون سر شهر كه، دار يسه تا دختر و شبونه راه يانتظار ندار ـ

 : به مهام گفت بعد

 ؟يمهام جان شما چ ـ

 : ازخدا خواسته گفت مهام

 .ميرسون يخانم ها رو م ليبا كمال م. ندارم خانم احتشام يمن حرف ـ

 . دهنش و بست عيرفت بهش كه اونم سر يچشم غره اساس هي نيشرو

 : رو به ما گفت نيشرو افهيتوجه به ق ياحتشام ب خانم

برام  يكامل از عروس ديكه با ديحواستونم جمع كن. جا نيا ديشبم همه برگرد. منم راحت تره اليخ دير يحاال كه با پسرا م. ديبر گهيخوب د ـ

 .ديبگ

. كرد يكه چقدر خانم احتشام خوب و گل بود و به موقع كمك م يوا. ميرفت رونيو دنبال پسرا از سالن ب ميديجلو گونه اش و بوس ميلبخند رفت با

 .ميداد يپول آژانس م ديبرن، وگرنه امشب خدا تومن با يماها رو م نايخوب شد ا

 . چقدر ناز شده بودن. تخس شده بودن يكه مثل پسربچه ها يبودن با شلوار ل دهيكوتاه پوش نيمردونه آست يو مهام هر دو بلوزا نيشرو

 : گشتم رو به درسا گفتمبر هوي

 .يبارم به مهام نگاه نكرد هيدختر چه مرگته؟  ـ

 :باز گفت شيبا ن درسا

تونستم بهش خط دادم،  يتا حاال تا م. دنيكش شيگن با دست پس زدن و با پا پ يم نيآخه؟ به ا ياز اصول عشوه گر يفهم يتو چه م. خفه ـ

 .و بزنه و دلش از كف بره داشيكه راحت د نييسرمم انداختم پا. بكنه يكار هي ديحاال اون با

 . يمارمولك يليكه تو خ يـ وا من

 :چشمك بهم زد و گفت هي درسا
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 .جا رو داشته باش نيحاال ا ـ

دوتا پله مونده بود به مهام، كه . رفت يدرسا درست از سمت مهام راه م. ارهيو ب نيكه ماش نيبود منتظر شرو ستادهيعمارت ا يپله ها يجلو مهام

 هويبرگشت سمت ماها و درسا  عيگرد شده سر يهم با چشما چارهيو مهام ب ميكه همه مون با ترس نگاهش كرد ديكش غيج هيدرسا اول  هوي

مهامم . بود ستادهيهام كه جلوش او صاف رفت تو بغل م نييدو تا پله پرت شد پا يپاش بمونه، از باال ريلباسش ز ايكنه  ريپاهاش بهم گ يانگار

نگه داشتن اون حلقه شد  يمهام هم برا ينجات درسا باز كرد كه با پرت شدن درسا تو بغلش ناخودآگاه دستا يكرد و دستاش و برا يجوانمرد

 .دور كمر درسا

 يداشت، نگاه م يكه كارگردانش مهارت خاص يعشق يجانيه لميف نيبه ا ميهفتا پله باال تر از صحنه و از لژ داشت م؟يمن و الناز كجا بود حاال

قبل از  يآخه ك. است دهيدختر ورپر نيا ياز نقشه ها گهيد يكي نيا ميبود دهيهر دومون فهم. ميخنده امون و گرفته بود يو به زور جلو ميكرد

 ن؟ييافته پا يجمع شد همه توجه شون به اونه م الشيكشه بعد كه خ يبنفش م غيافتادن ج

درسا  ميديبهشون كه رس. ممكن در آغوش هم بمونن يدوتا نفله تا جا نيا ميو اجازه داد نييپا ميالناز به صورت اسلوموشن از پله ها اومدو  من

كه  نيشد رفت تو ماش ميتشكر كرد و ج هيو  نييسرش و انداخت پا عيتو چشماش نگاه كرد و سر يناز هيآروم خودش و از مهام جدا كرد و با 

 .جلو پامون آورده بودش نيوشر

بود  ستادهيكه چند لحظه قبل درسا ا ييبود و به جا ستادهيباز ا يبدبختم كه داغ كرده بود و به نفس نفس افتاده بود، همون جور با دستا مهام

 .كرد ينگاه م

بوق زد كه باعث شد  هي. كه كالفه شده بود نيشرو. بود سادهيهنوز اونجا وا يمهام طفل. ميشد نيسوار ماش ميرفت زير يو النازم با خنده ها من

 نازدرسا پشت سر مهام نشسته بود و ال. اومد و سوار شد عيسر م،ينيبرگشت و تا چشمش به ما افتاد كه تو ماش. اديدرب ايپرش از رو هيمهام با 

 .و گفتم ابونيآدرس و ازم خواست و من اسم خ نيشرو. نشسته بودم نيوسط و منم پشت سر شرو

من وبرده بود و تاالر و بهم نشون  ميكن دايتاالر و پ ميراحت بتون يشب عروس نكهيا يبرا م،يرفته بود يكار هيواسه  ميكه با مر شيروز پ چند

 . بود يآدرس درآوردن از من كار سخت نيواسه هم. موند ينم ادميو كوچه كه  ابونيخ ياسما. بودم فيتو آدرس دادن ضع. داده بود

 : گفت نيو شرو ميديرس ابونيخ به

 كجا برم؟ ـ

 :از همون پشت دستم و بردم سمت راست و گفتم منم

 .ور نياز ا ـ

 :گفت ديد يكه دستم و نم نيشرو

 كدوم ور؟ ـ

 :بردم گوشه صورتش و گفتم  شيو از بغل صندل دستم

 .ور نياز ا ـ

 : كرد و گفت يپوف هي نيشرو
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 .راست يعني ـ

 .ـ آره من

 : گفت نيشرو. چهار راه هيبه  ميديرس دوباره

 كدوم ور؟ ـ

گرفت بغل و زد  نيشرو هويآدرس دادم كه  يمدل نيهم ا گهيبار د هي. منم رفتم جلو و اشاره كردم د،يدوباره ند. با دست، چپ و نشون دادم من

 .رو ترمز

 .جلو يها يتو صندل ميجلو و رفت ميمتر پرت شد هي ماها

 ؟يكن يز مترم يجور نيچرا ا ن؟يـ چته شرو مهام

 :نگام كرد و گفت نهياز تو آ يعصب يبا اخم و صدا نيشرو

 .جلو ايپاشو ب ـ

 : فقط گفتم جيگ منم

 هان؟ ـ

 : صداش بلندتر شد و گفت كمي نيشرو

 ؟يگه آدرس بد يبهت م يك ،يزبونت و تكون بد اديو زورت م يستيتو كه چپ و راستتم بلد ن. جات و با مهام عوض كن. جلو ايپاشو ب گميم ـ

 .اميرد شدم مجبور نشم دور بزنم از اول ب ريبعد كه از مس نم،يكه من حداقل دستت و بب نيجلو بش ايب

شد و از همون سمت در عقب و باز كرد و رفت  ادهيمهامم پ. شدم ادهيپ نياز ماش. هم حق داشت ييجورا هيبهم برخورده بود، اما خوب  كمي

 .كنار درسا نشست

نفله اما سرش  يدرسا. دو تا نيحاال چه سر خوشم كنار هم نشسته بودن ا. به درسا و مهام ديرس شيخوش دم،يو دادش و شن غيمن ج. ...ــــشيچ

 .كه مهام و دق بده نييو انداخته بود پا

ما  يعروس جلو نيماش ميديد هويكه  ميتاالر بود ابونيبعد سر خ قهيده دق. و نشون دادم ريو آدرس دادم و با همون دستام مس مينشست خالصه

 . ابونيتو خ ديچيپ

 : گفتم غيج هيبا  منم

 .بهشون يبرو برو برس. نانيا ميمر يوا ـ

برگشتم . باشه دهيام طول نكش هيمن دو ثان يو دادا دنيكش غيج ديشا. و گرفتم نيشرو يبازو يكه ك دميقدر ذوق كرده بودم كه اصال نفهم اون

و آروم نشستم  دميگفتم و دستم و كش يديببخش هي عيكه چشمش به من بود و سر نينگاه به شرو هيكردم و  نيروش ينگاه به دستم رو بازو هي

 .مسر جا

كه چقدر ناز  يوا. ميسمت مر دميو دو نييخودم و پرت كردم پا عيسر ستاديا نيتا ماش. در تاالر نگه داشتن و ماهام پشتشون يجلو نايا ميمر

 كيبغلش كردم و تند تند شروع كردم به تبر عيو سر دميرسوندم كه زودتر از ننه عروس به عروس رس ميخودم و به مر نيهمچ. شده بود
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 .ف ازشيگفتن و تعر

و  ارنيب نايرفت خبر بده كه اسفند و ا ديدو يكي. دنيدو تا بدبخت رس نيبودن ا دهينفهم نايبودن و هنوز مامانش ا دهيزود رس نايا ميمر يانگار

 .استقبال عروس دادماد انيب

 : بازوم و گرفت و گفت هويكردم كه  يم فيتعر مياز مر داشتم

 ه؟يپسره ك نيا ديآن ـ

 : تعجب گفتم با

 پسره؟ كدوم پسره؟ ـ

نم با اون و دستش و دراز كرده كه به درسا خا ستادهيشده و ا ادهيپ نيمهام از ماش دميكه د هيمنظورش ك نميبهم كرد كه برگشتم بب ياشاره ا هي

 كيش يليدرسا هم خ. تو بغلش فتهيدرسا پرت شه ب گهيباره د هيبوده كه  دواريام دميشا. كمك كنن نيشدن از ماش ادهيدامن بلندشون تو پ

 .شد ادهيپ نيو تو دست مهام گذاشت و با كمك اون از ماش تشدس

 : گفتم ميآروم به مر من

 .كنم يم فيتو برات تعر ميبر. مهامه ـ

 .بهم نيبد حيتوض ديكامل با. مدت كمرنگ بودم از خبرا دور موندم هي. كشمتون يـ م ميمر

 .بگن كيشده بودن كه تبر ادهيادب پ يبرا. كنارشون نميبهمون و مهام و شرو دنيرس دخترا

زد، فقط  ياصال حرف نم كه نيشرو. باال انيتشكر كردن ازشون دعوتشون كردن ب نايو س ميكردم و مر يو معرف نيمهام و شرو عيسر يليخ

مهام با  نايو س ميمر يحرفا؛ اما آخرش با اصرارها نيشن و فقط اومده بودن ماها رو برسونن و از ا يگفت مزاحم نم يكرد و م يمهام تشكر م

 . داد ياوك نيكسب اجازه از شرو

كنار كه  ميديماهام كه نخود آش خودمون و كش. و شروع كردن به بغل كردن عروس و داماد رونيعده آدم از تو تاالر اومدن ب هيلحظه  همون

 . ميتو دست و پا نباش

و  ميمر ميبهش گفت يوقت. نايو ا ندهياز عروس خانم آ فيتعر يو كل ميبا ذوق بغلش كرد. مهسا و ستوده ان دميبرگشتم د. بهم سالم كرد يكي

 .خشنود شد يعوت كردن مهسا كلد نميبا اصرار مهام و شرو نايس

 . انيدو تا هم م نيخوبه ا. شناسه تنهاست يو نم يكس نجايا اديم چارهيخوردم كه ب يهمه اش غصه هومن و م. ـ آخ جون مهسا

ستوده فقط جلو دخترا  نيجالبه ا. بود سادهيوا بيدست به ج نيزد، اما شرو يمهام داشت با هومن حرف م. و مهام اشاره كرد نيسر به شرو با

 .زد يچه راحت با مهام حرف م. شد يم ديسرخ و سف

 . ميدمغ شد ييجورا هي.قسمت زنونه و پسرا هم رفتن مردونه ميما دخترا رفت ،ييبا راهنما خالصه

 .اديجدا خوشم نم يها يـ از عروس من

 .رنيگ يم يـ نه توروخدا تو تاالر براتون مختلط عروس الناز

 .و جدا باشه يريبگ يكشمت اگه تو تاالر عروس يـ مهسا م من
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 .ده ياز دست م دنيرقص ياش و برا زهيآدم انگ يجور نيـ آره واال ا درسا

 م؟يها رو نگاه كن يخانم خان باج نيا مينيبش يتا ك ،يچيكه ه زهيـ حاال انگ من

 . ميو نشست ميآورد ريعروس داماد گ گاهيكنار جا زيم هيو  ميو در آورد لباسامون

زنم مدل موهام و  يو م ستيحواسم به قر و فرم ن گهيشه د يگرمم م يدونستم وقت يم. باال بسته بودم رهيگ هيو صاف كرده بودم و با  موهام

 .پس همون بسته باشه بهتره. كنم يخراب م

 . عروس داماد اومدن بعدم. ميكرد كيو سالم عل ميگفت كياومدن و ماها بهشون تبر ميكه گذشت اول مامان و خواهر مر كمي

 .گهيد نائهيبابا س. ذاشتم يكه مهم نبود نم ميروسر. بود دهيكه لباسم پوش من

من كه فلسفه . و انداختن رو شونه اشون رشونيفقط الناز و درسا شال حر. نداشت يهم مشكل يبود و از نظر قد يحلقه ا نيلباسش آست مهسا

 .به من چه آخه نش؟ينداز يكنه، مثال چرا م ينم يگذاشتن و نذاشتن شون فرق يآخه وقت. دميشاال رو نفهم نيا

دور  هيبعد . ايور يدر نيو از ا نيكه اومد يو اونام تشكر و مرس ميگفت نايو ا نيو خوشبخت بش كياومدن و ماها دوباره سالم، تبر نايو س ميمر

 . چرخش دور سالن رفتن نشستن سر جاشون

 : ومن گفتم ششونيپ ميرفت عيسر دايبد ديند نيمثل ا ماهام

 .نره ادمونيبندازم كه بعدا  ياول كار نيهم نياگه اجازه بد. چند تا سفارش عكس دارم هي يول ديببخش ـ

 ؟يـ سفارش از ك ميمر

 :چشمك و لبخند گفتم هيبا  من

 .طراوت جون ـ

 .و سرش و تكون داد ديهم خند ميمر

 . سر جامون مينشست ميو رفت ميتا عكس آروم گرفت 15-16 هيبعد  خالصه

 زنه؟ مگه الله؟ يچرا حرف نم. بازه ششيفقط ن ه؟يجور نيچرا ا نايس نيـ ا درسا

 .اديتا اونم به حرف ب ميكار كن نايرو س ديفكر كنم سه سال با م،ياريو به حرف ب ميو باز كن ميتا در دهن مر ميـ ما خودمون و كشت من

 .زبون باشه يخوره كم حرف و ب ياش نم افهيـ به ق مهسا

هم پررو و پر  يليگفت خ يم ميوگرنه مر. كشه يداشته معذبه و خجالت م كيچون دفعه اوله كه با ماها برخورد نزد ديشا. ستيـ خب ن الناز

 .حرفه

 . باال انداختم يا شونه

كرم رقص تو  يهر چ. نهيبره بش يطفل ميمر ميلحظه هم نذاشت كيو  ميداد ياز اول تا آخر اون وسط قر م. كه چقدر خوش گذشت بهمون يوا

 .من، بعد هم مهسا زنگ خورد يدوازده بود كه اول گوش يكايساعت نزد. ميكرد يتنمون بود همه رو خال

 .بود نيشرو. دادم جواب

 ـ سالم من
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 م؟ير ينم. ـ سالم نيشرو

 .لحظه هي ن؟يخسته شد. دونم يـ نم من

 : را كردم و گفتمبه دخت رو

 م؟ير يگه نم يم نيبچه ها شرو ـ

 .كنه يپاهام درد م دميبس كه رقص. ميآره بر يـ وا الناز

 . ميگه بر يهومنم زنگ زده م. ميـ آره بر مهسا

 : گفتم نيبه شرو يتكون دادم و تو گوش يسر

 .رونيب ميايم گهيد قهيتا ده دق. ميباشه بر ـ

 . ميكرد يتشكر و خداحافظ نايو س مياز مر ميو رفت ميو قطع كرد يگوش

 يحس م. بودم دهيپاشنه بلند و پوش يمخصوصا كه اون كفشا. كرد يپاهام از درد ذوق ذوق م م،يديرقص ديبد ديند يها يكه مثل عقده ا انقدر

و آخرم  ديكش يغيج كيتا به درسا گفتم . و پا برهنه راه برم ارميخواست كفشا رو در ب يدلم م. بلند پام رفته تو گوشت انگشتام يكردم ناخنا

 .ميو راه افتاد ميشد نيبه زور سوار ماش. ارميكفش مو در ب اشتنذ

 ادهيپ نياز ماش. تو باغ ميو رفت ميكرد ادهيدر خونه اش پ يمهام و جلو. بود دهيمطمئنا طراوت جون خواب. شده بود كيخونه ساعت  ميبرس تا

 . تو عمارت ميو رفت ميشد

 :دخترا گفتم به

 .االن اميباال منم م ديشما بر ـ

. كشون كشون و لنگ زنان رفتم تو آشپزخونه. بود تو عمارت هنوز ومدهيكرد و ن يو پارك م نيداشت ماش نيشرو. سر تكون دادن و رفتن هي

 .تشنه ام بود

كه  دميشن ييصدا هيكردم كه  يداشتم تمومش م. نشستم و آروم آروم شروع كردم به خوردن زيو پشت م ختميخودم ر يآب برا وانيل هي

 . دياومد و كمرم و مال يدست هي. رفته بود برق و روشن كنم ادمياون قدر خسته بودم . تو گلوم و به سرفه افتادم ديترسوندم و آب پر

 ؟يدرست قورت بد يتون يآبم نم. ـ آروم تر نيشرو

 .ندازه به من يم كهيت اديم د،يگه من ترسوندمت ببخش يبچه پروو نم. تر شده بودمآروم  كمي

 : دادم گفتم يكه رو هم فشار م ييدندونا با

 .تو گلوم ديپر يو آب نم دميترس يتو آشپزخونه، من نم ياومد يخبر نم ياگه تو ب ـ

 : آب خورد و گفت وانشياز ل كميمن و  يجلو نتيداد به كاب هيو تك ختيخودش ر يآب برا وانيل هيرفت و  نيشرو

 .ستيمن ن ريتقص يترس يم اديتو ز ـ

 : حرص گفتم با

 .ستيمن ن ريتقص. يمون يتو مثل جن م ـ
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 .يگفتم و نشستم رو صندل يآخ هي ارياخت يب. و نفسم و بند آورد ديچيتو پام پ يدرد بد هي هويكه  نمينفله رو نب نيبلند شدم كه برم و ا يعصبان

 : اومد جلوم گفت عيسر نيشرو

 شده؟ يچ ـ

 : ناله گفتم با

 ....پام ـ

 : رفت چراغ و روشن كرد و اومد زانو زد جلو پام و گفت عيسر

 ؟يپات چ ـ

 .له شده تو كفشم كردم يبه انگشتا اشاره

. از درد چشمام و بسته بودم. دستش آروم كفشم و از پام در آورد يكيدست مچ پام و گرفت و با اون  هيآروم با . متوجه منظورم شد نيشرو

 . پام و گرفت و كفشم و درآورد يكيآروم اون . كه آخم در اومد ديپام كش يبه انگشتا يدست هي نيشرو

 ؟يكار كرد يـ تو با پاهات چ نيشرو

 هيچه سوال نيا يپسرِ منگل نصفه شب نياصال ا. ميديباهاشون رقصدوان، امشبم كه ما  يم اي. گهيرن د يكنن؟ خب راه م يكار م يمگه با پا چ وا

 پرسه؟ يكه ازمن م

 .ياريجورابت و در ب ديـ با نيشرو

 : ترس و تعجب چشمام باز شد از

 هان؟ چرا؟ ـ

 .با دهن باز بهش نگاه كردم. بود يمن انگشتاش خون يخدا. نيخورد به دست شرو چشمم

 : ترسون من نگاه كرد و گفت يتو چشما نيشرو

 .ادياز انگشتات داره خون م ؟يكار كرد يگم با پات چ يم نيواسه هم ـ

 .يريگ يپات و نم يناخن ها نيشكنه و ا يكه دستت م ديآن يريبم يا ؟يننه خون واسه چ يوا

 .ـ جورابت و درآر نيشرو

 : فتمو گ يصندل ريو فرستادمشون ز رونيب دميپام و از تو دستش كش عيسر

 . شه ينم. نــــــه ـ

 : با تعجب نگام كرد و گفت نيشرو

 .پانسمان بخواد ديشا. نميانگشتات و بب ديشه؟ با يچرا نم ـ

 : با همون سماجت گفتم من

 ؟يپام و ببند يخوا يكه م يمگه دكتر ؟يد يكه واسه پام نظر م يكاره ا ياصال تو چ. ارميدر نم گه،يشه د ينم ـ

 راهنيپ نيبا ا. ها نيداشت شرو يچه توقعات. كردم قدش و بلندتر كنم يم يو سع دميكش يپراهنم و گرفته بودم و م ريهمون حالت ز تو
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 .رفت يبه باد م ميزندگ گهيد ارميجوراب و هم در ب نيكارم مونده بود كه ا كي نيكوتاهم هم

 : اخم تو چشمام نگاه كرد و گفت هيبا  نيشرو

 پاهات و ببندم؟ يكه بذار ارميبرات مدرك ب ديحتما با. ممكنه عفونت كنه. نميپاهات و بب ديگم با يكارا؟ م نيا يچ يعني ـ

 : با همون لجاجت گفتم منم

 .دم دست به پاهام بزنه يمن به كمتر از دكتر اجازه نم ؟يپس كه چ ـ

 : خونسرد گفت يلياخماش باز شد و خ. ابروش رفت باال يتا هي

 .اريخوب پس جورابت و در ب ـ

نگاه عاقل اندر  هيداشتم . كنه ينزنه ول نم ديتا امشب من و د نيا. اريگه جورابت و در ب يباز م نيگم ا يمن م يهر چ. پسرِ هم خنگه ها نيا

 : كردم كه گفت يبهش م يهيسف

 .كترمبه پات نگاه كنه؟ خوب منم د يد يبه كمتر از دكتر اجازه نم يگ يبابا مگه نم ـ

 .خنگ يكنه پسره  يمن و مسخره م ــــــشيچ

 .دن يكه دارو و آمپول م يياز اونا. منظورم پزشك. ستيكه ن يـ منظورم از دكتر، دكتر هر چ من

 يافتادم كه توش بابا يژاپن اليسر هي اديدونم چرا  ينم. زد يپسرِ لبخند م نيبود كه ا يدفعه ا نيسوم نيا ديشا. لبخند زد كه فكم افتاد هي

 نيلبخند بزنه اونم ا هيدفعه  هيهر سه سال  دياونم گفت مرد با ؟يخند يچرا نم دنيازش پرس. ديخند يوقت نم چيبود و ه ييدخترِ سامورا

 . دهيخند يعنيرفت باال كه  يم متريليلبش قده سه م يبعد گوشه ها. يرجو

 .ديخند يقشنگ م يليخ شييزد، اما خدا يلبخند م هيدفعه  هي يماه نميشرو نيا

 نه؟يدكتر پات و بب هي دياالن حتما با يعنيـ  نيشرو

 : با سر گفتم من

 .آره ـ

 ؟يكن يزنن تو قبول م يدن و آمپول م يكه دارو م ييخوب اگه من بگم دكترم، از همونا ـ

 .منم جراح قلبم يـ نه اگه تو دكتر من

 : بست گفت يبا همون لبخند كه دهنم و م نيشرو

 .جراح قلب كه نه، جراح مغز و اعصابم ـ

 .شده بود يچشام قد سكه پونصد ؟يگ يو م من

 .يبرم مامان طراوت و صداش كنم تا از اون بپرس يكن يـ باور نم نيشرو

برگشت اول به دستم كه رو دستش بود . دستش و گرفتم عيسر ستاديتو جاش كه ا. ارهيشد كه بره خانم احتشام و ب يداشت بلند م يجد يجد

 .نگاه كرد و بعدم به چشمام

 .كنم يگفتم ـ باشه باور م عيسر
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 : لبخند كج شد و گفت هي يدوباره گوشه لبش برا نيشرو

 كنم؟ نهيپاهات و معا يذار يپس م ـ

 .ارميو كش ب راهنميكردم پ يم يهمون جورم سع. با سر گفتم آره من

 . نميتونم انگشتات و بب يخوب با جوراب كه نمـ  نيشرو

 .ارميـ جورابم و در نم من

 :زد گفت يموج م طنتيكه توش ش ييصدا هيبا  نيشرو

 كنم؟ يچيكار كنم؟ جورابت و ق يپس چ ـ

 كنه؟  يچيخوشگل من و ق يجورابا. ترس برگشتم بهش نگاه كردم با

چشماش  هوي. كرد ياونم داشت به چشمام نگاه م. ديخند ياز لباش م شتريآدم ب نيا يبود كه چشما بيچقدر عج. ديخند يداشت م چشماش

در بلندتر كردن قد لباس داشتم  يبود كه سع راهنميمن رو پ يابروش رفت باال و همون جور كه نگاهش به دستا هي. و رو دستم زوم شد ديچرخ

 : گفت

 كه دكتر محرمه؟ يدون يم ـ

 : كالفه با اخم گفتم من

 ....خب.... ياگه دكتر باش يحت. هست كه هست محرم ـ

 :تند گفتم يچشمام و بستم وعصب. منظورم و بهش بفهمونم يدونستم چه جور يبودم و نم كالفه

 .شم يمعذب م يجور نيكنم و ا يبابا من هر روز تو چشمت نگاه م ـ

 .بود، قفل شد ستادهيكه باال سرم ا نينگام تو نگاه شرو. كردمآروم چشمام و باز كردم و سرم و بلند . ومدين ياز كس ييصدا چيه قهيدق كي قد

 : گفت يآروم يبا صدا نيشرو

 .باشه ـ

وقت مثل آدم رفتار  چيه وونهياَه د. همه پله برم باال نيكرد از ا يالاقل كمكم م شعوريپسرِ كجا رفت؟ ب نياَه ا. رونياز آشپزخونه رفت ب عيسر

 نيشرو يجد يبود؟ نـــــه حاال جد تيحس مسئول يهمه اش برا يعني. بود كه انقدر اصرار داشت بهم كمك كنه بيكنه؛ اما خوب عج ينم

عار  يكار و ب ياما اگه دكتره ب. بدتر خودم سوسك شدم ؟يخواستم سوسكش كنم گفتم به تو چه مگه دكتر يرو بگو كه م عيمن ضا ه؟جراح

 همه پله باال برم؟ نياز ا يبرد؟ چه جور يپسرِ منم با خودش م نيشد ا يكنه؟ حاال نم يكار م يجا چ نيا

 . تعجب كردم. اومد سمتم. از در وارد شد هوي نيبرم كه شرو يكار كنم و چه جور يكردم كه چ يفكر م داشتم

 مگه نرفت كه بره؟ پس چرا برگشت؟ نيا اه

 : دستش و به طرفم دراز كرد و گفت نيشرو

 .و بپوش نيا ايب ـ

 .از شلواراش و برام آورده بود يكي. دستش نگاه كردم به
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 : پام و گفت يكنم شلوار و گذاشت رو يدارم نگاش م ديد يوقت

 .تموم كه شد صدام كن ستميا يم رونيمن ب. بپوش ـ

 .گرفته بودش يضيحتما حس دكتر مر. پسره چه با شعور شده بود نيا. شلوار هيمن موندم و . رونيب رفت

آخ و اوخ از درد پا باالخره شلوار و پام  يخالصه با كل. اما سخت بود سم،يپام و باال نگه دارم و رو پاشنه وا يكردم انگشتا يسع. دمستايزور ا به

 .اومد نيشرو يصدا. كردم

 ؟يديپوش ام؟يـ ب نيشرو

 .تو ايـ آره ب من

كمرش  يچون شلوار بلند بود مجبور بودم رو. شلوار گشاد و بلند پام كرده بودم كرد هيخوشگلم  راهنينگاه به من كه با اون پ هيتو و اول  اومد

 دهش يبيغر زيچ هيتنگ من  راهنياون پ ريكه تو كمرش داشت ز يياون شلوار گشاد با اون تاها. سهيكوتاه تر وا كميو سه چهار بار تا كنم تا 

زد كه با چشم  يا هيقهقهه دو ثان هيو  رهيخودش و بگ يهم نگاه كرد نتونست جلوب يوقت نيداد كه شرو يباسنم و گنده نشون م نيهمچ. بود

 .اكتفا كرد يخوردش و به همون لبخند چپك عيغره من سر

با همون اخم . اخماش رفت تو هم. نگاه كرد كميپام و پام و با دستش گرفت و  ياونم زانو زد جلو. ياشاره كرد و من نشستم رو صندل بهم

 : كرد و گفت برگشت نگام

 ارن؟يدر ن يجور نيكه پدر پات و ا يريپات و بگ يناخنا نيا يوقت ندار قهيدونم تو دو دق يمن نم ـ

 : و آروم گفتم نييزده سرم و انداختم پا شرم

 .دن يپام و قشنگ تر نشون م يبلند انگشتا يآخه ناخنا ـ

 .بهت ابروهاش رفت باال با

 يصندل، كس ايكفش پاته  شهيتو كه هم ؟يكن يو ذوق م يكن يبه انگشتات نگاه م ينيش يدن؟ خودت م يقشنگ تر نشون م يـ واسه ك نيشرو

 ارزه؟ يبه سالمت پاهات م يقشنگ يعنيبعدم . زشت ايكه بخوان قشنگ باشن  نهيب يانگشتات و نم

 :گفتم آروم

 .نه ـ

 : آروم تر شد و گفت كمي نيشرو

 ؟يديفهم يريگ ينكنن، اما فردا صبح ناخنات و م تيبندم تا هم زخمش بسته باشه هم ناخنات انگشتات و اذ يامشب پاهات و م ـ

 .ـ آره من

 .ديخودم كفم بر. حرف گوش كن شده بودم من چه

زد و با باند دونه دونه  نيكرد و خوناش و پاك كرد و بعد بتاد زياول با آب پام و تم. و آب آورد نيو بتاد ليبلند شد و چند تا گاز استر نيشرو

 . انگشتام و بست

نبود، اما هنوز به زور انگشتام و  ياز ذوق ذوق پاهام خبر. داشتم يچقدر االن حس بهتر يوا. شست يداشت دستاش و م. تموم شده بود كارش
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 : برگشت سمت من و گفت نيشرو. بذارم نيتونستم رو زم يم

 ؟يبخواب يبر يخوا ينم ـ

 نيشرو. راه افتادم نيپشت سر شرو واريبه در و د زونيكشون كشون و آو. كرد يكه پاهام درد م يآ. وم از جام بلند شدمچرا گفتم و آر هي

 هويباال،  ميچهارتا پله كه رفت. رفتم رو پله ها يم يل يل ييجورا هينرده  زونيمنم آو. به پله ها ميديرس. رفت يمن راه م يجلو بيدست تو ج

 : برگشت و گفت نيوشر

 .همه خوابن ؟يكن يچه قدر سر و صدا م ـ

 : اخم بهش كردم وگفتم هي

كفش و  نيو ا فتهيشلوار گشاد تو كه هر آن ممكنه از كمرم ب نيبعدم با ا. تونم درست راه برم يكنه نم يكار كنم؟ پاهام درد م يخوب چ ـ

 كنم؟پرواز  يخوا يم ام؟يراه ب يچه جور يخوا يجوراب كه دستمه م

با  عيدستم از كمر شلوار ول شد كه سر. دست دراز كرد و كفش و جوراب و ازم گرفت. ستاديو كنارم ا نيينگام كرد و دوتا پله رو اومد پا كمي

 پسره اومده كمك؟ نيمونده بودم كه محبتش قلنبه شده ا. دستم گرفتمش يكياون 

 .سر و صدا مونده هنوز يعني يمعضل اصل ياز دستم گرفت لهيدوتا وس ؟يكه چ حاال

هوا بود محكم خوردم  يچون ب. ديدست انداخت دور كمرم و من و به سمت خودش كش هويشد و  كيبهم نزد كميكردم كه  ينگاهش م داشتم

 : بهش و با اخم و اعتراض نگاش كردم و گفتم

 ؟يكن يكار م يچ ـ

 : خونسرد گفت نيشرو

 .يبده به من تا انقدر سر و صدا نكن هيتك ـ

و بازو كجا به كارت  كليه نيپس ا ؟يبرد يو تا باال م يكرد يمن و رو دو تا دستت بلند م لمايف نيشد مثل ا يحاال نم. هيكمكشم خرك ـــش،يچ

 اد؟يم

 »و كمك؟  يپسر قطب. فتهيفكت ب ديقدرم با نيهم. نهيشرو نيبابا ا. بهت خوش گذشته ها ياديز يامشب انگار ديخفه آن «

ذارم دختر  يقطب جنوب م ياون وقت منم اسمت و به جا ؟يباش يجور نيهم شهيهم يريم يم. خوب و مهربون شده بود يليامشب خ شييخدا

 . اسم خرسِ تو كارتون پسر شجاعه نميخرس مهربون، اوخ ا. پسره نياسم اون دخترِ تو كارتون ممول بوده، شرو نيشه ا يمهربون، نه نم

 چهيزنن و ماه يم ييلويك ستيكه وزنه دو نايمثل ا. درشت بود، اما متناسب و قشنگ بود كلشيه قد و هدرست. نگاه بهش كردم هي يچشم ريز

برنامه  يها ياز مجر يكيگم عمو مهربون؛ اسم  يآهان م. گناه داره بهش بگم خرس ينه طفل. ناجور نبود رونيزنه ب يهاشون از هر طرف م

 .گم عمو مهربون يبهت م يمهربون باش شهياگه هم. خوبه نيا. كودكه

 يانگار ييجورا هي. دستم به نرده هيدستم به شلوارم بود  هي. تمام مدت تو فكر بودم. به خودم اومدم. ميديرس يپله ها م يبه باال ميداشت گهيد

خنگ  يخب پسره . رده بودمك دايپ يحالت جهش. خورد به پله يكوچولو پاشنه پام م هيآخه رو هر پله فقط . بلندم كرده باشه نيشرو ريكل مس

 .يكه راحت تر بود يكرد يبغلم م
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 : و داد دست خودم و گفت لميوسا نيدر اتاق ها و شرو يجلو ميديرس

 .قدر بلند بشن نينذار ناخنات ا گهيد ـ

قدر بزرگ بود كه سه  تختم اون. منم رفتم تو اتاقم. شلوارش و رفت تو اتاقش بينگاه بهم كرد و دستش و گذاشت تو ج هي. سر گفتم چشم با

 گهيفكر كنم د. دنيد يدو تا دخترم لباس عوض كرده بودن و ولو شده بودن رو تخت و داشتن خواب هفت پادشاه و م نيا. ميروش بخواب ينفر

 .چهارم بودن مپادشاه سو

دستمال مرطوب  هيتو اتاقم و با  يو لباسام و انداختم رو صندل دمشيپوش عيسر. آخه گرمم بود. تاپ و شلوارك از تو كشوم در آوردم هي عيسر

 .خوابم برد يك دميبعدم رفتم رو تخت ولو شدم و نفهم. حوصله شستنش و نداشتم. و پاك كردم شميآرا

**** 

 

تو . كردم يدونستم چرا درد كتك ها رو احساس م ياما نم نم،يب يدونستم دارم خواب م يكه م نيبا ا. دميد يم يخواب دعوا و كتك كار داشتم

 . دميبه خودم فشار آوردم و از خواب پر. بشم بهتره داريكشم، ب يخورم و درد م يكه من دارم كتك م يجور نيخواب فكر كردم ا

شده دست به كمر بهم نگاه  زير يهر دوتاشون با چشما. كنارشم الناز نشسته بود. چشم تو چشم درسا شدم. و تو جام نشستم دميخواب پر از

 . كردن يم

تو خوابم  يكردم كتك ها يزدن و من فكر م يتو خواب من و م شعوريدوتا ب نيبودم ا دهيتازه فهم. در اومد غميج. به بازوم ديمحكم كوب درسا

 . شن يو باعث دردم م نيواقع

 : با اخم گفتم يعصبان

 ن؟يدار يدگر آزار ن؟يزن يتو خواب آدم و م يواسه چ د؟يا وونهيد ـ

 .متياول جواب سواالمون و بده تا نكشت. ـ تو خفه درسا

 . باز از تعجب نگاشون كردم يچشما با

 ؟يـ چه سوال من

 : ديمشكوك پرس الناز

 ؟يباال خودت كجا رفت يماها رو فرستاد شبيد ـ

 :جواب دادم جيگ

 .آشپزخونه ـ

 ؟يكار كرد يـ چ درسا

 .ـ آب خوردم من

 ؟يبود يـ با ك الناز

 .اومد يچشمام داشت در م گهيد
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 ؟يكار كرد يچ ؟يرفت يبا ك ؟يكجا رفت يچ يعنيآخه؟  نيپرس يم هيمسخره چ يسواال نيـ ا من

 : رو نشونم داد و گفت ييجا هيبهم رفت و با انگشت  يچشم غره ا درسا

 ه؟يمال ك ه؟يچ نيا ـ

 كنه؟ يكار م يچ نجايـ ا الناز

 : الناز منفجر شد هوي

 ؟يخودت كجا رفت يماها رو خوابوند ـ

نگاه به الناز كرد و با لبخند  هيدرسا . آروم بودن يليو مهسا خ ميالناز و مر. ميكرد يم غيج غيمعموال من و درسا ج. بود ديها از الناز بع غيج نيا

 : گفت

 .يخوب اومد نيآفر ـ

 ييننه چه فكرا يوا. نيشيدوتا آت نيبگو چرا ا. خاك عالم به سرم يا. كه درسا اشاره كرد نگاه كردم ييبه جا. دوتا چشونه نيمونده بودم ا من

 . كه نكردن

 . تا بنا گوش باز شد شميكرده باشن، ن ييدوتا خنگول چه فكرا نيكه ا نياز تصور ا. افتاده بود يرو صندل نيشرو شلوار

 : باز گفتم شيهمون ن با

 .نهيشلوار شرو ـ

 : كشون به الناز گفت غيو ج ستاديپاشد ا. ديدرسا ترك هوي

 .رفته آثار جرم و پاك كنه ادشياخمو خانش عشق و حال، آخر شبم برگشته  شيماها رو خوابونده و رفته پ شبينامرد د نيا.... نگفتم.... نگفتم ـ

 : نگاه آرزومند گفت هيو با  ساديرو تخت و جفت من وا ديپر هوي

 .نيرفت نيتو اتاق شرو اي نياتاق اومد نيحاال تو ا ـ

 . و پرتش كردم اون ور شيشونيتو پ دميبا دست كوب محكم

 كارا؟ نيا اديبهش م ن؟يديپسره رو ند نيمن نه، ا د؟يشناس يفكرا؟ من و نم نيا يچ يعني. ـ گمشو تو هم منحرف من

 : آروم گفت الناز

 .يو مجبورش كرد يحمله كرد نيگفت تو به شرو... .درسا گفت يعني.... ميما فكر كرد نيخوب واسه هم ـ

 : و گفتم دميبنفش كش غيج هي

خودم و انداختم  دياون بار تو خر ايخودم و پرت كردم بغل مهام؟  شبيدختره؟ من بودم د نيا ايكنم  يمن حمله م. درسا غلط كرد ؟يچـــــ ـ

 .يشعور يب يليمهام؟ خ يگله بازو

 : باز گفت شيبا ن درسا

 يكار م يچ نجايا نيتنبون شرو نميكن بب فيحاال زود تعر. همه اش ماله خودمه ينگاهم بكن يبه مهام بخوا يكن يتو هم غلط م. نه من بودم ـ

 كنه؟
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 . كردن؟ آخرم مجبور شدم پام و نشونشون بدم كه باور كنن يشعورا باور م يب نيكردن، اما مگه ا فيو تعر يكردم همه چ شروع

 : گفت ناباور الناز

 دكتره؟ نيشرو نيواقعا ا يعني ـ

 ـ اونم جراح مغز و اعصاب؟ درسا

 .ميپرس ياز طراوت جونم م نانيحاال محض اطم. ـ آره فكر كنم من

 : و گفت ديكش يغيج هيدرسا  هوي

 .واريد هيمثل  نمونيبودم ب دهيحاال خوبه بالشت چ. يو كبود كرد اهيتمام دست و پام و س. دنتيخواب نيبا ا ديمرده شورت و ببرن آن ـ

 .بهش دميباز زبونم و در آوردم و خند شين با

و عكسا  ميو عروس و داماد حرف زد يطراوت جون در مورد عروس يتا ظهر برا. نييپا ميرفت ميديو لباس پوش ميو خنده پاشد يبا شوخ خالصه

 . ميرو نشونش داد

 رانيا يبرا يحيدارن، اما هنوز توض فيكه آقا جراح تشر ميخانم احتشام ماها مطمئن شد دييچاخان نكرده بود و با تا نمينماند كه شرو ناگفته

 . مينكرده بود دايكار بودنش پ يبودن و ب

 .شد يباورم نم. كردم يكه جلوم افتاده بود نگاه م ليروح به موبا يب ياتاق رو تختم نشسته بودم و با چشم ها تو

بعد . درسا هم باالخره تونسته بود مخ مهام و بزنه. شيهفته ماه عسل رفته بودن ك كي نايو س ميمر. گذشته بود يماه كي ميمر يعروس از

آشنا  شتريب ديكه درسا هم گفته با نا،يمهام به درسا زنگ زده بود و باهاش قرار گذاشته بود و بهش گفته بود كه ازش خوشش اومده و ا ،يعروس

اخمش و  يحت ديشا شه؛يهم يدوباره شده بود همون پسر سرد و قطب يعروس يهم فردا نيشرو. بودن ييو آشنا ياالنم در دوره دوست. بشن

رفت و آمدم از دانشگاه به خونه و  ريتو كل مس يحت. زد يكرد و كمتر باهام حرف م يمعموال با اخم نگاهم م. شده بود شترينگاه سردش بهم ب

 ييوقتا هي. اومد يسازش شب ها از دل باغ م يدوباره صدا. هم شده بود بيمرموز بود، االن عج. گفت ينم يزيچ ميديبرعكس، جز سالم و رس

 . بوده اليهمه اش توهم و خ يبعد عروس ياتفاقا ديكردم شا يفكر م

تو تهران  نايبا س شيروسهم كه بعد ع ميمر. بچه ها رفته بودن خونه تا خوب درس بخونن. ميترم دو هفته فرجه داشت انيخاطر امتحانات پا به

 . مونم تا درس بخونم يجا م نيگفته بودم هم نايمنم به مامان ا. كردن يم يزندگ

صفحه رو باز كردم بازم اون بود، . اس ام اسم اومد يخوندم، كه صدا يده روز تو اتاقم رو تخت ولو شده بودم و درس م نيشبم مثل همه ا اون

متن  هي. به متن كردم ينگاه هيمتعجب از شماره نا آشنا . دفعه اول سه هفته قبل اس داد ه؟ياس دادن چ منظورش از اس ام دميفهم ينم. نايس

 . بود يباد

گشتن  يبعد كل. كرد يآخه مدام شمارش و عوض م. بود نايهام كه همه اش تو كار اس و جك و متن و ا ياز همكالس يكيكردم الهه است،  فكر

 .جوك اي يبا متن ادب. دادم يو جواب م شيكيداد و من از سه چهارتاش  گهيد يچند تا. كردم و براش فرستادم دايمتن خوب پ هي

شماره الهه اس دادم  يكيمطمئن شدن به اون  يبرا. كه نكنه الهه نباشه ديلحظه به ذهنم رس هي. و فرداشم دوباره همون شماره اس داد گذشت

 ؟ييكجا ،يستيچه خبر؟ ن« : كه
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 ». ديش يم بيكجاها غ ستيتو دانشگاهم معلوم ن ،ينه اس ،ينه زنگ ن،ييدايكم پ. شما ياياز احوال پرس مييجا نيهم« : داد بجوا

 » ؟يشناس يشما ره رو م نيالهه ا« : اس دادم كه عيسر. گشاد شده بود چشمام

 » ه؟ينه ك« : رو فرستادم كه گفت شماره

 ». هيدونم ك ياالن نم يول ييكردم تو يتن ا حاال فكر م: گفتم منم

 » ؟يكن يچه م يسالم چه طور« : به شماره ناشناس اس دادم كه  عيسر

 .هامون بود ياز همكالس گهيد يكي ديشا. شناسه يدونستم طرف من و م يم

 » ؟يدانشگاه اي ؟يدر حال درس خوندن ؟يخوبم شما خوب« : اومد جواب

 بود؟ يك نيا يعني وا

 » ؟يكن يدرسم تو چه م يدارم م« : اس دادم من

 ». من شركتم در حال كار« : جواب

 دايگشتم اما بازم پ يپسرا و دخترا م نيب. ومدين ادميكنن  يهامون تو شركت كار م ياز همكالس يكيكدوم  نميبه مخم فشار آوردم بب يچ هر

 .كردم ينم

 »كنم؟  رهيشماره رو ذخ ديبا يبا چه اسم ومدين ادميفكر كردم اسمتون  يمن هر چ ديببخش« : دادم اس

 ؟يبا من، هنوز من و نشناخت يكن يم ياس باز يگفت تو دو روزه دار يشناسمت، اون وقت هر كدوم از بچه ها بود م يخواستم بگم من نم ينم

به شما زنگ بزنم تا  ده يگرفتم كه تو دانشگاه كه خطش آنتن نم ميشماره تون و از مر. ميهستم شوهر مر نايمن س« :نوشته بود. اس اومد هوي

 ». نگران نشم

 .كشمت ياگه دستم بهت برسه م ميمر يا. يخدا خوب شد آبروم و حفظ كرد يوا

 ». از دوستام اشتباه گرفته بودم، شرمنده يكيمن شما رو با  ديببخش« : اس دادم و گفتم عيسر

 ». نيبفرست نيبازم اگه جك و متن داشت. خوشحال شدم ه؟يچه حرف نيكنم، ا ينه خواهش م« : نايس

 .سرش دميو كش غيو ج ميزنگ زدم به مر عيسر. جوابش و ندادم گهيد

شرف از  يجوابگو يدادم ك يبهش م يناموس يجك ب اياگه من دو تا حرف  نا؟يبه س يكه شماره ام و داد يبه من بگ ديتو نبا شعوريب يـ ا من

 دست رفته ام بود؟

 .كردم كه نشناختم يعذر خواه ناياز خودش و س يكردم و كل فيدادم و ماجرا رو براش تعر تيو داد رضا غيج يلك بعد

 هي. بعد شروع كرد به حال و احوال و اخبار روز دادن. دو روز اول متن و جك بود يكي. داد يتك و توك اس م نايگذشت و بعد اون روز س نيا

 يبهم اس م نايدونه س يم ميخواستم بفهمم مر يم. دادم يو جواب م شيكياز هر ده تا اس . دونستم خونه است ياس داد كه م يساعت هيدفعه 

اس  ميفهمه كه من به مر يم نايس يانگار ميبعد سه تا اس به مر. دميو در مورد درس ازش پرس مياس دادم به مر ميچون تو فرجه بود. نه ايده 

 . ده بهم ياس نم گهيدم و د يم

 » م؟يبه مر يگفت يم يچ شبيسالم د« : ده كه يصبحش بهم اس م رداف
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 دهيو جواب ندادن به اس هاشم فا يكم محل. خبره يهم ب ميبودم مر دهيمخصوصا كه فهم. خواستم بهم اس بده ينم. داشتم يحس بد هي

من  افهيشناسه؟ مگه تو ق يده؟ مگه چقدر من و م يبا خودم فكر كرده بودم كه چرا به من اس م يكل. داد ينداشت، چون بازم به كارش ادامه م

بعدم مطمئن نبودم . كنم داديداد و ب اي. بگم بهش يزيتونستم چ ينم ميداد بهم اس بده؟ منم به خاطر مر يبه خودش اجازه م كهبود  دهيد يچ

 ده؟ ياس م يبا منظور خاص ايده  ياس م يجور نيهم ايكه آ

 .دوستم بود و تازه ازدواج كرده بود ميمر. تونستم بگم يهم نم يجا بود كه به كس نيا يبدبخت

 هيگن چون  يمهم و به من نم يزاياصوال بچه ها چ. نگم يزيدونم بعدنم چ ينگفتم، اما خوب نم يخاص زيچ شب؟يد« : بهش گفتم نيهم واسه

 ». پره يدم و از دهنم م يم يسوت ييجا

هام مثل  يهام و خوش طنتيش. دوست دارم يليو هم خ ميمر. شادم مم،يمن مثل مر ،يشناس يتو من و خوب نم يدون يم« : جواب داد نايس

 ». مهيمر

 . ده بهم يچرا اس م دميفهم ياما بازم نم. نداشت يخداروشكر پس هدف خاص. راحت شد الميخ كمي

 . منم از خدا خواسته گفتم باشه. رونيب ميبر ايكه درس خونده و ببهم زنگ زد و گفت مخش هنگ كرده بس  ميمر روزيد

 . دوماد بدم برم خونه ليعروس و تحو سادميمنم وا. دنبالش اديب نايزنگ زد س ميموقع برگشت مر. ميگشت يو كل رونيب ميرفت ييدوتا

جز  نايبود كه س نجايا شيجالب. معذب بودم يليخ. اومد باهاشون برم ياصال خوشم نم. دوتا به زور من و سوار كردن كه برسونن نيكه اومد ا نايس

 .نگفته بود يا گهيد زيچ چيسالم و خداحافظ ه

كه چرا  نيا ايده؟  يبهم اس م نايدونست كه س ينم مينداشت چرا مر ياگه از اس دادن منظور. شده بودم يعصب. اس داد شيساعت پ كي

 . كنه يدختر خونه خراب كن سهل الوصول نگاه م هيكردم به من مثل  ياحساس م. داشتم يحس بد هيزد؟  يكلمه حرفم نم كي ميمر يجلو

در  يفكر نيهمچ هيپسره  نيرفتار كردم كه ا يچه جور ايكار كردم  يآوردم كه چ يكردم سر در نم يفكر م يهر چ. ديترك يداشت م مخم

 ادي. كه بازم همه بودن يبارم تو عروس كيبار دم دانشگاه كه مهسا و الناز و درسا هم بودن،  كيبود؟  دهياصال مگه چند بار من و د. موردم بكنه

 .و كوتاه بود اما با كت و جوراب پوشونده بودمش يلباسم درسته حلقه ا. افتادم ملباس

كردم كه به باعث بشه اون به خودش اجازه ن يكار دميد يكردم م يكه فكر م يهر جور. تر از لباس من بود يدرسا و الناز كه بازتر و لخت لباس

 نيا. تونستم تمركز كنم رو درسم يشدم كه بعدش اصال نم يم يداد اون قدر عصب يهر بار كه اس م. بود ختهياعصابم بهم ر. كار و بده نيا

 .هيدونستم چ يكه نم يزيبه خاطر چ. اديشد از خودم بدم ب يكارش باعث م

 » د؟يد يچرا به من اس م نايآقا س« : اس دادم يعصب

 ». كنه آدم و يو آروم م حهيات مل افهيق. يد يبهم آرامش م ييجورا هيكنم  يحس م نمتيب يم يوقت. دونم چرا ينم« : نايس

ت دوس. ستميباشم نامرد ن يهر چ. هستم ميكه من دوست مر يدون يم ه؟يمنظورت چ« : گفتم ديلرز يكه دستام م يدر حال يدهن باز و عصب با

 ». نامرد بچسبم يكنم به تو يسه ساله ام و ول نم

رو  گهيهمد م،يبهم كمك كن م،يحرف بزن م،يگم با هم دوست باش يم. كن انتيگم بهش خ ينم. و دوست دارم ميمن مر. ستميمن نامرد ن« : نايس

 ». ميآروم كن
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 من و احمق فرض كرده؟ فكر كرده دخترِ پونزده ساله ام؟ ايپسرِ احمقه  نيا

بعدم . هام راه بدم ييو به تنها يخواد كس يو دوست دارم و دلم نم مييمن تنها. دوست بشم يخوام با كس ينا محترم، من نم يآقا دينيبب« : من

 يمو  نيا. يدوستم نيبابا تو شوهر بهتر. يخوامم تو من و آروم كن ينم. خوام تو رو آروم كنم يمگه آدم قحطه؟ من نم. و راه بدم يكيعمرا تو 

االن پشت  ،يزن يكلمه حرف نم كي ميمر يتو جلو م؟يكه با هم بزن ميدار ياصال ما چه حرف ؟يخوا ياز جونم م يچ. دست از سرم بردار ؟يفهم

 » ؟يبزن يكه بخوا يدار يتلفن چه حرف

 » . گفتم ياگه نبود بهت م. شد يبود و نم ميخواست باهات حرف بزنم، اما مر يدلم م يليخ يشد نياون روز كه سوار ماش« : نايس

 » ؟يبگ يخواست يم يمثال اگه نبود چ« : اس دادم يعصب

 »! من دوست دارم« : نايس

. داد يبهم نم يحس خوب چيه. نداشت ييبرام معنا. كردم ينگاه م ميبود كه به جمله تو گوش يساعت كي. شد يباورم نم. ديمخم ترك. كردم هنگ

 .بدم اومد ناياز س. از خودم بدم اومد

 ....ايحرفا رو بهم بزنه؟ خدا نيبه خودش اجازه داده بود ا نايداشتم كه س يكار كردم؟ چه رفتار يمن چ ايخدا

شه  يآدم ها نم افهيواقعا از ق. سوخت يم ميمر يدلم برا. رو نابود كنم نايس ايخواست نابود شم  يدلم م. خواست نباشم يدلم م. بد بود حالم

. و با تازه عروسش بكنه يكار نيهمچ هيو پست كه بخواد  فيانقدر كث. باشه يآدم نيهمچ هيخورد  ينم نايهمون جور كه به س. رو شناخت يكس

 فكر كرده بود؟ يبا خودش چ. زنش يميبا دوست صم ؟يبا ك نماو

 چند ساعت گذشته بود؟ . جا ساكت بود همه. شب بود. به پنجره نگاه كردم. هوا كم آورده بودم. برام سخت شده بود دنيكش نفس

 . كردم يم دايهوا پ ديبا. رونيرفتم ب يم ديبا. تونستم نفس بكشم ينم

 . بود كيهمه جا تار. در اتاق و باز كردم. و آروم آروم خودم و رسوندم به در واريدستم و گرفتم به د. زور از رو تخت بلند شدم به

 بود؟ يانقدر كار سخت دنيچرا نفس كش ايخدا. دميكش يبلند نفس م بلند

 ديكردن هوا با دايپ يبرا. دستم و رو قلبم گذاشتم. اومد يدر نم گهينفسم د. دميرسوندم، اما نرس يخودم و به پله ها م ديبا. رونياتاق اومدم ب از

 . نيبا زانو محكم خوردم زم. زانوهام خم شد. كردم؟ ناخودآگاه دوال شدم يكار م يچ

 داشيكه از تو پله ها پ دميو د نيشرو هيثان هيتو . ماتم به پله ها بود يچشما. كمكم كن ايخدا. دميكش ينفس م ياومد قبال چه جور ينم ادمي

 .خودش و بهم رسوند عيتا چشمش به من افتاد سر. شد

 ؟يجا افتاد نيشده؟ چرا ا يـ چ نيشرو

. آب برگشت وانيل هيتو اتاق و با  ديدو. شد ميمتوجه حال بد و نفس تنگ نيشرو. دميكش يبلند م يبا صدا نفس ها. تونستم جواب بدم ينم

 .شد يتشنه ام م شهيآب تو اتاقم بود، آخه هم وانيل هي شهيهم

وز خس خس گلوم كمتر شد، اما هن. جرعه آب، انگار راه تنفسم باز شد نيبا اول. كرد و مجبورم كرد ازش بخورم كيو به دهنم نزد وانيو ل اومد

 . خودشم كنارم رو به من نشست. تخت نشوند يكمكم كرد و بردم رو. بغلم و گرفت و به زور بلندم كرد ريز نيشرو. نداشتم كه پاشم يانرژ

 : بهم آرامش داد گفت طيتو اون شرا يبود ول ديكه ازش بع يآروم يصدا با
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 ؟يشد يجور نيكرده كه ا تيانقدر عصب يچ. يشد يپس حتما عصب ،يندار يشده؟ تو مشكل تنفس يچ ـ

 ياز اس ام اس ها. دميترس يم مياز گوش ييجورا هي. چشم دوختم لميبه موبا يفقط با ترس و ناراحت. اومد يگفتم؟ صدام در نم يبهش م يچ

 . توش وحشت داشتم

 نيهم. با همون تعجب به من نگاه كرد. دست دراز كرد و برش داشت. با تعجب بهش نگاه كرد. ديرس لميرد نگاهم و گرفت و به موبا نيشرو

 .چشمام بسته شد. آروم شدم رميو تو دستم بگ يگوش ستيالزم ن دميكه فهم

 .دميو شن نيشرو يعصب يدونم چقدر گذشت صدا ينم

 .كثافت شعوريـ ب نيشرو

 .ندارم يريبه خدا من تقص. نكردم يبا من بود؟ من كه كار نيشرو. بغض كرده بودم. چشمام و باز كردم آروم

كم شده  دنينفس كش يدوباره هوا برا. و پرت كرد رو تخت و روش و برگردوند طرف من يگوش. بهش نگاه كردم ياشك يبغض و چشما با

 زيبفهمه و همه چ مياگه مر. به خودش اجازه ابراز وجود بده نايكار كردم كه باعث شده باشه س يدونستم چ ينم يحت. نداشتم يمن كه گناه. بود

اگه دوستام . كنه حرف من و باور كنه يسمتم؟ مطمئنا شوهرش و ول نم اديب نايكردم كه س يكار كيمن؟ اگه فكر كنه من  نو بندازه گرد

 ....اگه ستم؟ين يبفهمن و فكر كنن من دختر خوب

 : سمت من و گفت ديكه چشمش به من افتاد، نگران خودش و كش نيشرو. هام هيتو ر دميكش يهوا رو مرفت و به زور  يم نييام باال پا نهيس

 ؟يشد يجور نيشده ؟ چرا دوباره ا يچ ـ

 .اديب رونياز دهنم ب دهيبر دهيو بغض باعث شده بود كه كلمات به زور و بر يكردم از خودم دفاع كنم، اما نفس تنگ يسع

 ....دا.... اس.... اون. ستين.... من ريتقص.... من.... يكار.... اون.... ـ من من

 ....يبغض لعنت نيكردم نفس بكشم اما ا يدهنم و باز كردم و سع. تونستم ينم گهيد

 : سرش و به چپ و راست تكون داد و گفت نيشرو

 . ينه نه، من منظورم تو نبود ـ

 :شد رهيدست دو طرف صورتم و گرفت و تو چشمام خ با

دونم  يمن م. بود يمرموز و موذ يليخ. اومد يپسرِ خوشم نم نياز اولش هم از ا. يستين يآدم نيهمچ هيدونم  يم. شناسم ين تو رو مم ديآن ـ

 ....دو سه، نفس كي. كن ميهمراه من نفس هات و تنظ. باشه؟ نفس بكش. آروم باش. يكن تيخواد خودت و انقدر اذ ينم. ينكرد يتو كار

 . كرد يم قيتزر يدستاش دور صورتم بهم انرژ. كنم ميبا نفس هاش تنظ كردم نفس هام و يسع

جون اومد گوشه لبم و همه بغض و  يلبخند ب هينكرده بود، خوشحال بودم كه با تمام بغضم  يدر موردم فكر ناجور نيكه شرو نيقدر از ا اون

رو گونه ام و پاك  يشصتش اشكا يآروم با انگشتا نيشرو. رو گونه هام ديدوتا قطره اشك شد و از گوشه چشمم چك ميو سرخوردگ يدلتنگ

 .كرد

 .آروم باش، آروم. يزيقطره ام اشك بر كي يحت يآدم نيهمچ هيخواد به خاطر  ينم ــــــشيـ ه نيشرو

شد به هق هق بدون  ليكننده ام تبدكنم، اما بغض خفه  هيگرفته بودم تو خودم گر ادي. كارها بلد نبودم نياز ا يعني. زميخواستم اشك بر ينم
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 .اشك

دستش آروم رو موهام و نوازش  يكياش و با اون  نهيسرم و آروم گذاشت رو س. تو بغلش ديدستش و حلقه كرد دور كمرم و من و كش نيشرو

 .كرد

 : گوشم نجوا كرد تو

كه نگاه و فكر  ينيتو پاك تر از ا. يخودت و عذاب بد گرانيبه خاطر گناه د دينبا. يآدما باش يهمه  يمسئول كارها يستيتو مجبور ن ديآن ـ

 .نكن تيپس خودت و اذ. بتونه آلوده ات كنه يمسموم و ناپاك كس

حس گناه و عذاب . آرومم كرده بود و اعتماد به نفس از دست رفته ام و برگردونده بود نيشرو. باشن آروم شدم ختهير شيكه رو آت يآب مثل

 . بود وجدان و ازم جدا كرده

نفس هاش، نوازش آرامش بخش دستش رو موهام و حس حرارت دستش دور كمرم، همه و همه دست به  يقلبش، حس گرم يتپشا يصدا

 . بشه قيو سوختن چوب بهم تزر شيآت يو آرامش حرارت شعله ها يو سست يدست هم داده بودن تا باز همون حس كرخت

تو وجودم رخنه  نيبود كه از شرو يچه حس نيا ايخدا. كردم دايو پ يشگيهم ديتو وجودم بازم آن .بود يتو سرم از صدا خال. هام آروم بود نفس

 . نيشرو رومندين يمحاصره تو بازوها. كه االن هستم و ول كنم ييكرد؟ آروم بودم و دوست نداشتم جا يم

 يسع قينفس عم هيچشمام و بستم و با . كرد قيحس و بهم تزر نيا غيدر يب نيداشتم و شرو ازين يتيحس حما نيهمچ هيبه  طياون شرا تو

حركت آروم خودم و از  هيبا . كنار دميكش يخودم و م ديبا گهيد. حس ها رو تو خودم جمع و محبوس كنم نيتونستم همه ا يكه م ييكردم تا جا

 . ارج شمنرم از تو بغلش خ يليحلقه دستاش شل شد و گذاشت من خ. رونيب دميكش نيتو بغل شرو

 ديكه پر از آرامش و سكوت و ام يلبخند. كه چقدر ازش ممنون بودم كه به خاطرم لبخند زده بود يوا. لبخند آرامش بخش بهم نگاه كرد هي با

 هي.... ديهمون آن. لبخندش باعث شد كه خودم بشم نيشدم، اما هم ياز قبل داغون م شتريب دميد يصورت سردش و م طيشرا نياگه تو ا. بود

 .تمام وجودم بهش زدم و از ته ته قلبم ازش تشكر كردم البخند ب

 ....يدونم چه جور ينم. ـ ممنونم من

 . كنن يدوستا از هم تشكر نم. نگو يچيه ــــــشيـ ه نيشرو

 قبول داشت؟ يمن و به دوست يعني. از تعجب باز مونده بود دهنم

 :لبخند كج گفت هيشلوارش برد و با  بيشد، دستاش و تو ج يجور كه از رو تخت بلند م همون

 .يكن يشونه خال يتون ياون موقع نم. يهم تو من و آروم كن يوقت هيالزم شد  ديشا ـ

 .سوال تنها گذاشت ايدن كيو من و با دهن باز و  رونياتاق رفت ب از

 

 **** 

**** 

 

نبود جوابش  يكس يداد ول يدونه اس م هيبار  هياونم كه اس ام اس دادنش كمتر شده بود و چند روز . رو ندادم نايجواب س گهياز اون روز د بعد
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 .خر االغ يو بده پسره 

برنامه خانم احتشامم . و هم سپرده بودم به مش جعفر نمينازن يگل ها يكارا يحت. نبود ياز جنگولك باز يخبر گهيشروع شده بود و د امتحانا

. زده ميج ييدوباره به خاطر تنها ايو ماساژ و استخرش  شگاهيرفته سر كالس ها و آرا نميكردم بب يكرده بودم و شب به شب چكش م ميتنظ

 . سره درس و درس و درس كياز صبح . فكر كنم يچيشلوغ بود و وقت نداشتم به ه يحساب سرمخالصه 

كه من و واسه  يبار اول. كم حرف و منضبط. بود يخوب راننده ا ييخدا. ميبرگردكرد تا با هم  يرسوندم و صبر م يم نيامتحان هم شرو روز

 يو صلوات م دميكش ينفس م ونيدر م يكيدانشگاه نگه داشت، به خاطر اضطرابم چشمام و بسته بودم و  يامتحان رسوند دانشگاه و جلو

 .دميو شن نيشرو يكردم كه صدا يكارو تكرار م نيامدام . فرستادم

 ؟يـ اضطراب دار نيشرو

 .و به نشونه آره تكون دادم سرم

 : آروم و مطمئن گفت نيشرو

 .يكن يدونم امتحانت و خوب پاس م يم. نترس ـ

 :برگشتم نگاش كردم كه گفت نانشيهمه اطم نياز ا متعجب

 .يبرس يخوا يم يكه به هر چ نميب ياراده رو در تو م نيا ـ

 : شم كه گفت ادهيتشكر كردم و اومدم پ هيود كه بهم داده ب ياز اعتماد به نفس سرمست

 . يموفق باش ـ

 .كرد و اضطرابم و خاموش  يام و صد برابر م هيبود كه قبل همه امتحانا روح ييجادو يكلمه  نيهم

و  يبه هر حال همه امتحان ها به خوب. خودم بود نيتلق دميشا. شدم يبرو برگرد موفق م يب ،يگفت موفق باش يم نيبود انگار چون شرو جالب

 .تموم شد يخوش

 . اميكه گفتم فردا پس فردا م يايم يمامان زنگ زده بود و گفته بود ك روزيد. رمياومده بودم نمره هام و بگ امروز

 : گفت

 اده؟يز لتيدنبالت اگه وسا ميايب يخوا يم ـ

و  ومدنين دمياما بعد دو روز كه د ن،يايذوق زده گفتم ب يسال اول كل. اومدن كمك ياگه م زد، اما عمرا يبود كه مامان هر سال م يحرف نيا

 : زنگ زدم گفت

 .دخترم ايخودت ب اد،يتونه ب يجان بابات كار داره نم ديآن ـ

 .و جمع كردم و رفتم خونه لميدست از پا درازتر و كنف شده خودم بار و بند منم

 : جواب مامان تشكر كرده بودم و گفته بودم تو

 .اميخودم م ،يخواد بد ينه مادر من وعده سر خرمن نم ـ

 يدو هفته ا هي ديقبلش با يكه بتونم بمونم خونه خانم احتشام، ول رميگرفته بودم ترم تابستون بگ ميتصم. خواست برم خونه ياصال دلم نم امسال
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 . رفتم خونه يم

زنگ به الناز زدم و نمره  هي. ميشدم و راه افتاد نيشرو نيسوار ماش. رونيكه گرفته بودم، از در دانشگاه اومدم ب ييمره هااز ن يو راض خوشحال

 . رفت خونه اشون شياونم دو روز پ. بعدش شماره درسا رو گرفتم. شد رفته بود خونه يم يچهار روز. هاش و گفتم

 : كرد و گفت دارميب نيشرو. و خواب بودم ريكل مس خونه و طبق معمول من ميديدو ساعت بعد رس هي

 ؟يخواب يتوش م ينيش يمگه گهواره است كه تا م ؟يبمون داريب نيكه تو ماش يامتحان داشته باش ديحتما با يعني ـ

 : لبخند دندون نما بهش زدم و گفتم هي

 .بهتر از گهواره است ـ

 يكه من فوق العاده فضولم همون باال ييو از اون جا دميدر باغ شن ياز جلو ييس رو صدا هيشدم و با دو از پله ها اومدم باال كه  ادهيپ نيماش از

 .كرد يم نگاهبود و اونم با تعجب به در باغ  ستادهيپله ها ا نييپا نميشرو. در چه خبره يجلو نميكردم كه بهتر بب زيو چشمام و ر ستادميپله ها ا

 : گفتم يو با كنجكاو ستادميا نيو دو تا پله باالتر از شرو نييتا پله اومدم پا ندچ

 كنه؟ يداره دعوا م ياون جا چه خبره؟ عمو جعفر با ك ـ

 :باال انداخت و گفت يشونه ا نيشرو

 . دونم ينم ـ

 يمرد هي. واضح شده بود كميصداها . تو باغ اديدم در بود تونسته بود عمو جعفر و بزنه كنار و ب يانگار هر ك. بلند تر شده بود كمي صداها

 .زد يصداش و انداخته بود سرش و هوار م

 كنه؟ يكار م يجا چ نيجا كجاست؟ ا نيا. اديبرو بگو ب. جا نياومدن ا دمشونيـ خودم د مرد

 .باغ يتو ومدين يكسخانم و آقا  ريغ. ديكن يجعفر ـ آقا اشتباه م عمو

 .رم يجا نم نينكنم از ا داشيمن تا پ. خونه نياومدن تو ا دميدنبالشون اومدم و د نجايگم خودم تا ا يـ من م مرد

زد كه هر آن  يقلبم اون قدر تند م. شد از ترس و تعجب گشاد شد يم كيو نزد ديكش يكه داد م يمرد دنيبا د ميشده از فضول زير يچشما

 دميد يروح م ايمطمئنم اگه جن . روح از بدنم خارج شده بود. رونيب فتهيام بشكنه و پوستم و پاره كنه و ب نهيقفسه س يدادم استخونا ياحتمال م

 .شدم  يقبض روح نم يجور نيا

كنار زد و از بغل  حركت مش جعفر و هيبا  ديتا من و د. كه چشمش به من افتاد ديكش يبود و هنوز داشت هوار م دهيرس مونيبه ده متر مرد

دستم و رو صورتم گذاشته بودم . نيزم يبه گوشم زد كه سه تا پله اون طرف تر پرت شدم رو يا دهيرد شد و به طرفم حمله كرد و كش نيشرو

 عيسر و مش جعفر هم ستاديمن و اون ا نياومد ب يعصبان نيبرداشت كه بهم حمله كنه كه شرو زيمرد دوباره خ. كردم يم نگاهشو با ترس 

 . اومد و كمر مرد و گرفت كه نتونه تكون بخوره

 :گفت يعصب نيشرو

 د؟يكار دار يبا ك. نياجازه وارد بش يجور ب نيهم ديتون يآقا، شما نم هيملك خصوص هي نجايجا چه خبره؟ ا نيا ـ

 يو حرف يحركت چيقدرت ه. روح از بدنم رفته بود. كردم يهنوز مسخ شده و الل به مرد نگاه م. ستادميبلند كردم و ا نيزور خودم و از رو زم به
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 .رو نداشتم

 : با صورت كبود انگشتش و به طرف من گرفت و گفت يعصبان مرد

 يخونه شون؟ خجالت نم ير يكه با پسرِ مردم م دهيرس ييكارت به جا گهيد. آبرو يب ي دهيورپر نيبا ا. دخترِ جوون مرگ شده نيبا ا ن،يبا ا ـ

 رو؟آب يب يكش

 : صداش و بلند كرد و گفت يعصبان نيشرو

 د؟يكن يم نيتو خونه ما و به ما توه ديكه اومد يچ يعني. آقا ديدرست صحبت كن ـ

 : زد و گفت يپوزخند مرد

 هم هست؟ نيخونه ا يعنيخونه شما؟  ـ

 : جواب داد يعصبان نيشرو. من بودم منظورش

  ن؟يهست ياصال شما ك. هست شونميبله خونه ا ـ

 : اشاره به من كرد و كبود شده گفت هي مرد

 ؟يپرس يآبروش نم يچرا از خود ب ـ

 يگم م وارهايتنم نبود مثل آفتاب پرست تو د يرنگ يشده بود و اگه لباسا وارايد يديمطمئنم رنگ من به سف. متعجب به من نگاه كرد نيشرو

 : با تعجب اومد سمتم و گفت ديروح من و د يمات و ب افهيكه ق نيشرو. شدم

  ؟يشناس يمرد و م نيتو ا ؟يشد يرنگ نيحالت خوبه؟ چرا ا ـ

 اياالن غش كنم؟  نيكه من هم يكن يكار هيشه  يم ؟يبار آرزوم و برآورده كن هي نيشه هم يم ايخدا. زور سرم و به نشونه آره تكون دادم به

 دلشون به حالم بسوزه و نخوان ازم سوال بپرسن؟ ناميوسط خالص شم و ا نين از اكه م فتهياتفاق ب هيسكته كنم؟ كال  ايبشم؟  هوشيب

 .من و از آرزو كردنم جدا كرد نيشرو يصدا

 د؟يآن هيمرد ك نيـ ا نيشرو

 يكه من و م ينشون بد ديكه نبا يتنها آدم يامروز جلو نيها، هم يكن يوقت من و صدا نم چيحاال تو ه. يتو كه من و با اسم صدا نكن يريبم يا

 ؟ياسمم و بگ ديكاره با كي ،يكه من و به اسم صدا كن ميكياون قدر نزد اي يشناس

 .دياسم من منفجر شده باشه بلند داد كش دنيهم انگار با شن مرده

 يناموس ب يب نيا يجلو اميب ديكه با دهيرس ييكارم به جا. يبگو كه آبرو برام نذاشت يتو هستم؟ دختره عوض يِبگو من ك گهيـ د بگو د مرد

 ؟يكن يم يچه غلط نجايبگو ا شعوريام اونم كجــــــا؟ خونه دوست پسرت؟ د ب يبدم من ك حيشرف توض

 . پله ها به ما نگاه كردن يو از باال رونياومدن ب گهيخانم و چند نفر د يما خانم احتشام و مهر يسر و صدا با

. روم بود كه هنگ كرده بودم يچنان فشار. رميخواست همون لحظه بم يدلم م.... وحشت ،يترس، نگران. مختلف بود يپر احساس ها وجودم

 يبدم كه من اونجا چه كار م حيكنم توض يبرم؟ فرار كنم؟ بمونم؟ جواب بدم؟ سع. كار كنم يچ ديبا دميفهم ينم. كردم يو درك نم تيموقع

دور و  يو مسخ شده به آدم ها ستادميفقط ا. دهن باز كنم ينتونستم حت. م بردارمقد هي ينتونستم حت. نكردم يكار چياما ه ه؟يكمرد  نيكنم و ا
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كه پر سوال نگاهم  نيكرد، به شرو يخودش خفه ام م يكردن همون جا با دستا يبود كه اگه ولش م يبه مرد كه آن چنان عصبان. برم نگاه كردم

انگار . به من چشم دوخته بودن هيبق رهيكه به خاطر نگاه خ.... خانم، يكه كمر مرد و گرفته بود، به خانم احتشام، مهر جعفركرد، به مش  يم

 يجون و انرژ چيتونستم حرف بزنم ه يكردن، اما من نم يهمه با تعجب و سوال بهم نگاه م. كه هست من جوابش و دارم يمطمئن بودن هر چ

 .حرف زدن نداشتم يبرا

 

 : گفت ياحتشام محكم و عصب مخان

 تو خونه من؟ هيمرد ك نيجا چه خبره؟ ا نيا. آقا نييپا دياريصداتون و ب ـ

اومد  رونيخشك شدم ب يكه به زور از ته گلو ييبا صدا. منتظر بودن كه من جواب سوال خانم و بدم. مرد، مش جعفر به من بود ن،يشرو نگاه

 :گفتم

 ....بابام ـ

قدر متعجب و بهت زده شده  نيهم هم هيخانم و بق يمطمئنم خانم احتشام و مهر. دميد يو دهن باز مش جعفر و م نيرونگاه متعجب ش كامال

 . بودن

 : مرد بلند شد اديفر يصدا

 . يكه آبرو برام نذاشت يبابا بش يكه ب يا ـ

آزاد كرد و با چند قدم  اديداشت نذاره جلوتر ب يمدت دور كمرش حلقه شده بود و سع نيمش جعفر كه تمام ا يحركت خودش و از دستا هي با

اون قدر . و چشمام تار شده بود دميشن يم سايناقوس كل يمحكم به صورتم زد كه از شدت ضربه تو گوشم صدا دهيكش كيو  ديبلند به من رس

خانم  يمهر. شد يشد و خون ازش جارروحم پرت شد دو متر اون طرف تر و نقش پله ها شدم و گوشه لبم پاره  يبود كه تن ب مضربه اش محك

 .اومدن بابام و گرفتن كه نتونه دوباره من و بزنه گهيخدمتكار مرد د هيسمت من و مش جعفر و  ديو دو ديكوتاه كش غيج هي

 : ناراحت گفت ياحتشانم محكم با صدا خانم

 .ستيبحث كردن ن يكه جا اطيوسط ح. ميتو دفتر من تا صحبت كن ديايب. آقا ديخودتون و كنترل كن ـ

كرد خودش و از دست اونا  يم يزد و سع يناجور بهم م يزد و حرفا يبابام مدام داد م. جعفر و اون مرد بابام و به زور بردن سمت عمارت مش

 غ،يج يصدا اديداد و فر يصدا. كردم يجون رو پله افتاده بودم و هجوم خاطرات تو سرم و تحمل م يمن اما ب. سراغم اديخالص كنه و دوباره ب

 يو نم شتريخوار شدن ب گهيآبروم رفته بود د يجا هم همه  نيتا هم. به زور خودم و كنترل كردم كه نلرزم، كه ضعف نشون ندم... ه، هق هقيگر

 .خواستم

 .ايدخترم تو هم ب دياحتشام ظت آن خانم

 يب. ام نظر خانم احتشام و نسبت به من عوض نكرده بودباب يپس حرفا. صدم روحم برگشته كياحساس كردم . دخترم دلم گرم شد دنيشن با

اگه بلد بودم حرف نگاه ها رو بفهمم امروز . بود يجور خاص هي. صورتش سرد نبود. كرد يداشت نگاهم م. نيسمت شرو ديچشمم چرخ ارياخت

 .گه يم يبهم چ هيخانم و بق يخانم احتشام ، مهر ن،ينگاه شرو دميفهم يم. خورد يبه دردم م يليخ
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 . زشت و القاب ناجور بهش نسبت داده بود يحرفا يكه پدرش اومده بود و كل يدختر من،

گم كارم درست بوده اما  يصبر كنه تا از اصل ماجرا خبردار بشه بعد قضاوت كنه؟ نم ديگه؟ نبا يم يجور نيپدر در مورد دخترش ا كدوم

 ....بزرگتره.... پدره.... اون

 يتيتمام شخص. سميتونستم سر پا وا يبه زور م. خانم كمكم كرد كه بلند بشم و من و به سمت عمارت بردن يهمراه مهر. اومد كمكم نيشرو

لحظه شكست و خرد شد؛ و  هيخونه نشون دادم، همه اش تو  نيخودم بسازم و در عرض هشت ماه به كل ا يكرده بودم برا يسال سع 22كه 

 . داد يبود و پاهاش و فشار م ستادهيا يرحم يو ب يبا سنگ دلها  هخرد نيا يپدرم رو

 رونيب نيقبل از باز كردن در بازوم و از تو دست شرو ميستاديدر كه ا يجلو. در دفتر خانم احتشام رفتم يخانم تا جلو يو مهر نيكمك شرو با

حرف و آروم در زد و در و باز كرد و اول خودش  يچون ب د،يمانگار از نگاه و صورتم منظورم و فه. نگاه پرسش گر بهم كرد هي نيشرو. آوردم

 . شد و بعد ما ردوا

 . كنه نانيغلطش اطم يكنه به باورا يكمكم م نيكه شرو نيا دنيخواستم با د ينم. ناجور در مورد من داشت يفكرا يكل پدرم

خانم رفت و ماها رو تنها  يو در و ببنده و مهر رونيخانم اشاره كرد كه بره ب يخانم احتشام به مهر. ستادميا نيو پشت سر شرو ميشد وارد

 . به خون نشسته بهم نگاه كرد يو كالفه با چشما يپدرم عصب. گذاشت

 ريبه د ريد. يمشكوك شد دميد م؟يخبر ندار يچيو از ه ميكه ماها تو خونه نشست التيبه خ ؟يايجا م نيا ياز ك ؟يكن يم يجا چه غلط نيـ ا بابا

 دن هـــــان؟ يچقدر بهت پول م يهرزگ يبگو برا. يكرد دايكار بهتر پ هيبهتر  يجا هينگو . يفرار كن يخوا يخونه و زودم م يايم

 ؟يكردم؟ ك يهرزگ يكردم؟ ك يجا كار م نيمن؟ من كه ا ؟يهرزگ. تو چشمام اشك جمع شد. گلوم و گرفت بغض

 : احتشام متعجب و ناباور گفت خانم

 .نكرده يكار بد چيوقت هم ه چيه. پرستاره من. پرستاره نجايا ديآن د؟يزن يكه شما م هيچه حرف نيا انيك يآقا ـ

 : به خانم احتشام نگاه كرد و گفت يعصبان بابام

 نيشب و روز ور دل ا خونه و نيكه بدون اجازه من، بدون اطالع خانواده اش خوابگاهش و ول كرده و اومده تو ا نينكرده؟ بدتر از ا يكار بد ـ

 دهپسرِ ش نيكنه پس چرا ا يكار م نجاياگه ا. كنن يدور دور م ابونايپسرِ دو ساعت تو خ نيدختره خراب با ا نيكه ا هيچه كار نيپسره بوده؟ ا

 اره؟يو از دانشگاه تا خونه م يعوض نيراننده اش و ا

روحم . برام نمونده بود يجون. به صورتم زد كه تن لرزونم تلو تلو خورد و چند قدم عقب رفت گهيد دهيكش كيبهم حمله ور شد و  يعصب پدرم

 .بود ستادهيقلبم ا. آبروم رفته بود. مرده بود

 : گفت اديبا فر پدرم

آبت  اد؟يم رتيگ يچ يباز... و ياز هرزگ ؟يگذاشت گرانيد اريمگه من برات كم گذاشتم كه خودت و راحت در اخت. خراب يدختره عوض ـ

گفتم حواست به  يبهش م يهر چ. خراب بار آورده يجور نياون مادرته كه تو رو ا ريتقص ؟يكرد يم يما باز يبا آبرو دينبود، نونت نبود، با

از اون  نيبب. اعتمادت و جهينت نيبب ايب» . كنه ينم يكار بد. دارم نانياطم ديمن به آن« : گفت  يره، م يم يره، با ك يكجا م نيبب ه،دختر باش نيا

خبر  ينكنه اون از همه چ. شده اتم باهات هم دست بود.... نكنه اون مادر. بهمون زد يچه ضربه ا. ميديد ييآبرو يچه ب يكه انتظار نداشت يكس
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 . كردنش تيوضع بچه ترب نهيا ؟ير يماهه خوابگاه نم 7-  8باشه كه تو  دهيشه اون نفهم يمگه م شت؟دا

 .روحش هم خبر نداشت چارهينوشت؟ اون ب يمادرم م يچرا گناه من و پا. باز كردمزور دهن  به

 ....ـ بابا من من

من . تو ندارم يو لجن يفيبه كث يمن دختر. يستيدختر من ن گهيتو د.... به من نگو بابا. صدات و بشنوم يخوام حت يخفه شو نم.... ـ خفه شو بابا

 ييآبرو يب نياگه خانواده ات برات مهم بودن، قبل از ا ،يخواست يكثافت؟ اگه پدر م يديفهم ،يارياسم ماها رو هم نم گهيد. خوام ينم.... دختره

 ....يستين ؟يفهم يم يستيبچه من ن گهيتو د. يكرد يبه ماها فكر م كمي

تو همون . پدرم مرده بودم يمن برا. شد شد يم ديهر اونچه كه نبا. تموم شد. دميلحظه مرگ و د كي يتو صورتم نگاه كرد كه برا ينفرت هي با

 .قبول نداشت شيمن و به فرزند. خواست يمن و نم گهياون د. لحظه تموم شده بودم

 يشه حرصش و سر مادرم خال يم يعصبان يدونستم وقت يم. شناختم يمن خوب بابام و م. سهيام بنو چارهيمادر ب يذاشتم گناه من و پا يم دينبا

 . اديم چارهيبه سر روح و احساسات اون زن ب ياصال هم براش مهم نبود كه چ. كنه هيزد كه خودش و تخل يزشت بهش م ياون قدر حرفا. كنه يم

 .زدم يآخرم و م يحرفا ديبا. و جمع كردم روميكه در خودم سراغ داشتم، ن يتوان نيآخر با

 دايجا رو پ نيمن خودم ا. يخواد دنبال مقصر بگرد يخود نم يب. ن از خوابگاه رفتمدونست كه م ينم يچكيه. خبر نداره يزيـ مامان از چ من

 .شدم پرستار خانم احتشام. كار و انتخاب كردم نيخودم ا. كردم

 .يـ خفه شو عوض بابا

 .بشه شتريب روميباعث شده بود ن نيشده بودم و ا يعصب

 : گرفتم گفتم ينفس م هيحرفام  نيكه ب يبا بغض در حال. حال شروع كردم به حرف زدن نياما با ا دميكش يزور نفس م به

 يهم كه دلتون بخواد م يهر فكر د،يگ يدلتون بخواد م يافتاد؟ شما هر چ يدرست شد؟ اتفاق يزيخفه شم؟ چرا؟ مگه تا حاال خفه شدم چ ـ

سال تو دلم تلنبار  22 نيكه ا يحرفا ديبا. حرف بزنم ديبا. خفه شم ديكه نبا هيزاتفاقا امروز همون رو. ديد ينم يهم به كس حيفرصت توض د،يكن

 يكنن؟ م يمگه همه كار نم. خواستم كار كنم يكار كردم؟ فقط م يمگه من چ. كنه يخفه ام م يغده چرك نيوگرنه ا. رونيب زميبر. شده رو بگم

تو خونه،  نهيبش ديدختر با ديگ يچون م د،يذار يدونستم نم يبهتون نگفتم چون م. تونم يخواستم بگم كه م يم. سميخودم وا يخواستم رو پا

به فكر  ديكن يم يمگه شما كار. بده يخوبه چ يفهمم چ يخودم نم ديكن يفكر م. ديو دار ديبه شعور من شك داشت. به ها خطر دارهيخونه غر

 اد؟يسر ما م يچ ديكن يمگه شما فكر م د؟يهست هيبق

 : با داد گفت بابا

 .كردن نداره يماستمال يهرزگ ؟يكن حشيتوج يخوا ي؟ م يكن يكارات و ماستمال يخوا يم. آشغال يخفه شو دختره عوض ـ

 : بلند گفتم يبا بغض و صدا. بلند شد صدام

 ،يپسر برم مهمون هيتا حاال شده دوست پسر داشته باشم؟ تا حاال شده من و با  د؟يدياز من د يكار كردم؟ شما چ يمن هرزه ام؟ من خرابم؟ چ ـ

بر  يكار حاالتا . ديديند.... نه د؟يدياز من د يتا حاال كار خالف د؟يبشنو ياز كس اي د؟ينيپسر بب هيمن و با  ابونياصال شده تو خ اي ؟ييجا اي يپارت

 .نكردم لتونيخالف م

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٦ 

 : ره كرد و با داد گفتاشا نيبه شرو يعصبان بابا

 ؟يكن يبازم انكارش م ساده،ينشونه فسادت كنارت وا ـ

بلند  يبا صدا ديبا يكي. بود يكاف گهيد. سال خفه خون گرفته بودم ستيب گهيبسه د. بود دهيكارد به استخونم رس. داد زدم يبه همون بلند منم

 : و بگه زيهمه چ

زد؟  شتونيخونه انقدر آت نيكه اومدم تو ا يديپسر د هي نيكه امروز من و تو ماش نيا. نبوده يفساد. نكردم يكم چون كار يآره انكارش م ـ

و شما رو اون جا  ميزد يو معشوقه هاتون و م يا غهيص يو در خونه زنا  مياومد يكه م ييكه من و مامان روزا ديفهم يانقدر بد بود؟ پس حاال م

مگه خودتون . ديبه من بگ يزيچ دياگه كار من بده، اگه زشته، اگه خالفه، شما حق ندار م؟يداشت يالچه ح ميديد ياون خونه ها با اون آدما م تو

براتون  و اصال نيرفت يور اون ور م نيرنگارنگ ا يو با زنا نيكرد يماها رو تو خونه ول م يوقت. گرفتم اديمن از خودتون  د؟يكن يكارا رو نم نيا

چه  نياصال فكر كرد. نشسته بود يزن هيبابات  نيتو ماش ،يخانم هي ايفالن جا  دميدادن كه بابات و د يمهم نبود كه از گوشه و كنار بهمون خبر م

فكر  د؟يزد يمتو قلب ماها  يچه زخم د؟يشكوند ياز مامانم م يچه كمر د؟يبرد ياز ما م ييبود كه چه آبرو تونيداد؟ حال يبه ما دست م يحال

بابام و  يكينكنه باز  يكه وا سهيو با هر زنگ تلفن تنت بلرزه و قلبت وا يجالبه كه همه اش گوش به زنگ باش يليخ ديراحته؟ فكركرد ديكرد

 يا غهيصصد تا زن  امبريهم پ يهرچ. كارا نيمعتمد شهر قباحت داره ا ان،يحاج آقا ك م؟يريباشه و بخواد خبرمون كنه كه جلوش و بگ دهيد

 غهيفقط به همون بند آخر كه گفته ص ديو ول كرد طشيشماها همه شرا. حالل بود يا غهيگرفتن زن ص يطيداشت، اما تو اون زمان بنا به شرا

دعواها به خاطر  نيبزرگتر شد بفهمه ا يوقت نه؟يپدر و مادرش و بب يبچه همه اش دعوا هيخوبه كه  يليخ ديكن يفكر م د؟يديحالل است چسب

ازشون گذشته با وجود دوماد ونوه  يو حاال كه سن ستين يبراش كاف ختهيو به پاش ر شيكه مامانش جوون نيكه باباش دنبال تنوعه؟ و ا نهيا

چقدر براش بد بود كه شوهرش  ديدون يم. اون شوهر داشت د؟يهم نبود تايبه فكر آن ،يچيمن به درك، سپندم ه ده؟يدنبال عشق و حال جد

 د؟يفهم يو م نيده؟ ا ينم تيكه به بچه هاش و آبروشون اهم ست؟ين يداره؟ كه مامانم براش كاف يا غهيبابات زن ص هبهش بگ اديب

 .اومد ينفسم به زور در م. اشك به هق هق افتاده بودم بدون

 يازشون خبر يبودم و احد هختيعمر تو خودم ر كيكه  ييحرفا. حرفام شوكه اش كرده بود. كرد يبهم نگاه م يشيآت يبا چشما يعصبان بابا

 . زدمشون يم اديبلند فر يو خانم احتشام با صدا نيشرو يكردم، حاال جلو يهامم بهش فكر نم ييتو تنها ينداشت، حت

نگاه  هيو به بق ستاديا يگوشه م هي ايقضا نيكه تو همه ا يكس. بچه اش نيتر اليخ يب. از دهن من بشنوه يروز هيحرفا رو  نيكرد كه ا ينم باور

 نيا دنيگفت باورش براش آسون تر بود تا شن يگفت، اگه مادرم م يگفت، اگه سپند م يم تاياگه آن. وقت اعتراض نكرد چيكه ه يكس. كرد يم

 .ممنوعه از دهن من يها رفح

 : بهم گفت دميشن ميكه تو تمام زندگ ييصدا نيبهم نگاه كرد و با سرد تر نهيپر از ك يپر از نفرت، با چشما يصدا هيبا . از تو شك در اومد بابام

 .نداره يمرده و زنده ات برام فرق گهيد. من مرد يبرا ديآن. ارمياسمتم نم يحت گهيد. يستيدختر من ن گهيتو د ـ

 . رونياز كنارم رد شد و از در رفت ب يعيسر يو گفت و با قدم ها نيا

 . جون رو پاهام نشستم يب. تحمل وزنم و نداشتن گهيد پاهام

 : خانم احتشام خودش و بهم رسوند و گفت. كه تا اون موقع تو شك بودن با رفتن بابام و نشستن من از شك در اومدن نياحتشام و شرو خانم
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 شده؟ حالت خوبه دخترم؟ يجان چ ديآن.... ديآن ـ

 . كرد شتريخانم احتشام بغضم و ب يمهربون

 .ارهيخانم گفت برام آب ب يبلند به مهر ياومد كنارم نشست و با صدا عيسر نيشرو

 .خانم گفت من و به اتاقم ببره يجرعه جرعه به خوردم داد و بعد به مهر نيخانم آب و آورد و شرو يمهر

 : خانم گفتم يپام و كه تو اتاقم گذاشتم رو به مهر. من و به اتاقم رسوند. خانم به زور پاشدم و از پله ها باال رفتم يكمك مهر با

 .ديبر ديتون يخانم م يمهر يمرس ـ

 : نگران گفت يمهر

 خانم؟ نيمطمئن ـ

 . خوام تنها باشم يـ آره م من

با همون حال زارم . مقنعه ام و با حرص از سرم گرفتم و پرتش كردم رو تخت. رفت و در و پشت سرش بست رونياز اتاق ب يعقب عقبك يمهر

 . تو اتاقه يكس ديفهم يشد تو لحظه اول نم ير وارد مكه از د يكي. اون ته اتاق نشستم وار،يرفتم تو سه كنج د

 .پنهون بود هينگاه بق ديكه از د يينشستم، جا يرفتم كنج اتاق م يو بغض م يبود تو موقع ناراحت عادتم

. كردم ينم هياما گربغض كرده بودم . چشمم ياومد جلو يقبل م قهيچند دق يتمام اتفاقا. و گرفتم تو بغلم و سرم و رو زانوهام گذاشتم زانوهام

 هيوقت گر چيوقت، ه چيو ه سميخودم وا يپا يباشم و رو يكرده بودم قو يسع ياز بچگ. باشم فيخواستم ضع يمن نم. نشونه ضعف بود هيگر

 . دو تا قطره اشك بود ميو ناراحت نهيبغض و ك تينها. نكنم

 .واريدادم به د هيچشمام و بستم و سرم و تك. نداشتم ييتو خونه بابام جا گهيمن د. شده بود تموم

 . با تعجب چشمام و باز كردم. ديچيتو اتاق پ يآهنگ هي يافكارم غرق بودم كه صدا تو

 .برگشت سمت من و بهم نگاه كرد. بود و روشنش كرده بود ستادهيا ريپل DVD يجلو نيشرو

 : كرد گفت يم قيكه آرامش و بهم تزر ييآروم، از همونا يصدا هي با

 ؟يچرا اون جا نشست ـ

 .ديچيپ يآهنگ و خواننده اش تو سرم م يصدا. شدم رهيجواب بهش خ يب

 

 بغض سر بشه هيامشبم با  نذار

 چشات تر بشه هيگر ريز بزن

 آروم رو هم يليچشمات و خ بذار

 كمي يسبك ش هيگر ريز بزن

 

چونه ام و گرفت و آروم صورتم و به سمت خودش برگردوند و با دستمال نرم خون . برداشت و اومد كنارم نشست زيدستمال از رو م هي نيشرو

چشمش به گوشه لبم بود و . دنيدرد كش يبرا ينه حس ختن،ير يداشتم برا يكرد، اما من نه اشك يسوخت و درد م يم. گوشه لبم و پاك كرد
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االن  يعني. يفكر بد چيبدون ه ،يوحشت ،يترس ،ينگران چيبدون ه. چه قدر آروم بود. كردم ياه ممنم به صورتش نگ. كرد يم وبا دقت كارش 

 .گفت يكه م يكنه؟ در مورد بابام، مامانم، خانواده ام؟ حتما االن براش شدم همون كلفت يم يدر مورد من چه فكر

 .دستاش و تو هم قالب كرد. واريداد به د هيتك. كنار پاش نيدستمال و گذاشت رو زم. چونه ام و ول كرد. تموم شد كارش

 : ديپرس آروم

 يكه برات افتاد اتفاق كم ياتفاق. يهمه مقاوم بود نيبسه ا. يسبك بش ديبا. كن يخودت و خال. كن هيگر ديآن. دونم يم ستيحالت خوب ن ـ

 .رونيب اديبذار ب. بذار بغضت بشكنه. يش يخفه م ياگه همه اش بغض كن. نبود

 

 امشب غرور و بذارش كنار هي

 با لذت ببار يهست يابر اگه

 كه ياگه عاشقش هست هنوزم

 گهيغصه ها رو تو قلبت د زينر

 

 .ديچيپ يآهنگ تو سرم م. نگاه كردم نيشرو به

 : بغض گفتم با

دوست نداره؟ كه از مامانش به عنوان  اديبچه بفهمه مامان و باباش با هم مشكل دارن؟ كه باباش مامانش و ز هيچقدر سخته كه  يدون يم ـ

 كنه؟  يم يو ناراحته سر اون خال يكنه؟ كه هر وقت عصب ياستفاده م نانيسوپاپ اطم

 

 خسته ات كنه گهينذار د غرورت

 دل شكستت كنه ديبا ستين اگه

 يداغون يپنهون كن يتون ينم

  ينباش ادشي يتون ينم

 يآسون نيا به

 

آرامش گرفتن دچار ترس و دلهره بشه،  يشنوه، اون وقت به جا يبابا مامانش و م يشه و صدا يم داريخواب ب صبح از يبچه وقت هي يدون يم ـ

 يكنن كه با ترس گوشاش و م يزنن، اگه دعوا م يم يمعمول يحرفا ايكنن  يگن، تا بفهمه دارن دعوا م يدارن م يسراپا گوش بشه تا بشنوه چ

 يم ياگه هم بعد گوش كردن به حرفاشون بفهمه كه دارن حرف عاد اد،يمامانشم در نم يگه و صدا يبه مامانش م اينشنوه باباش چ هك رهيگ

 ؟يچ يعنيبكشه و آروم بخوابه،  ينفس از سر آسودگ هيزنن 

 

 تو يو دوسش دار يعاشق هنوز

 و تيجار يبده اشكا نشونش
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 يداغون يپنهون كن يتون ينم

 ينباش ادشي يتون ينم

 يآسون نيا به

 

كه بابات، قهرمان  يبفهم تيكه تو اوج بچگ نيا ؟يحساب نكن اديرو محبت بابات ز يريبگ اديكه  نيا ه؟يبزرگ شدن تو دعوا چ يدون يم ـ

 يب يعني. يديناام يعني ؟يچ يعنيبچه  هي يقهرمان زندگ نيشكستن بزرگتر يدون يم. يكن يكه تو ازش تصور م ستين ياون تيزندگ

 ....ياعتماد

 

 بغض سر بشه هيامشبم با  نذار

 ، چشمات تر بشه هيگر ريز بزن

 آروم رو هم يليچشمات و خ بذار

 كم هي يسبك ش هيگر ريز بزن

 امشب غرور و بذارش كنار هي

 با لذت ببار يهست يابر اگه

 كه ياگه عاشقش هست هنوزم

 گهيغصه هات و تو قلبت د زينر

 

 يوقت ،يغصه دار يوقت ،يناراحت يكه وقت نيا ؟يچ يعنينداره  يگاه هيو تك سهيخودش وا يرو پا ديبفهمه با يبچه تو اوج بچگ هي يدون يم ـ

 .اگرم هست ممكنه حوصله ات و نداشته باشه. ستيوقت ن چيچون بابات ه. يخودت خودت و آروم كن ديبا يبغض دار

 

 خستت كنه گهينذار د غرورت

 دل شكستت كنه ديبا ستين اگه

 يداغون يپنهون كن يتون ينم

 ينباش ادشي يتون ينم

 يآسون نيا به

 

گوشت و به  يكنه؟ بعد بر ينكنه باز داره بامامانم دعوا م يتنت بلرزه كه وا ،يشنو يبلند از بابات م يصدا هي يچه قدر بده كه وقت يدون يم ـ

 شتريب. ستين اريشانس باهات  شهياما هم ؛يبكشنفس راحت  هي يتون ياون وقته كه م. خندن يكنن و م يم ينه دارن شوخ يو بفهم يدر بچسبون

كه سر هر مسئله . اديبارون ب يباد و بارونم انداخته گردن مامانت كه تو باعث شد يبابا كه حت اديفر يصدا. و دعواست داديداد و ب يصدا وقتا

مادرت و  يها يسرخوردگ نيشه رو سرش و تو تمام ا يم دهيكه كش داديخنك نبودن آب سر سفره غذا مامانت مقصره و داد و ب يحت يكيكوچ
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 .يساكت بمون يخشم به تو اصابت كنه مجبور ش نياز ا يكه نكنه گوشه ا نيو از ترس ا ينيبب

 

 تو يو دوسش دار يعاشق هنوز

 و تيجار يبده اشكا نشونش

 يداغون يپنهون كن يتون ينم

 ينباش ادشي يتون ينم

 يآسون نيا به

 

 ! يپسر قطب ؟يك ياونم برا. اومد انجام داده باشم ينم ادمي ميكه به زندگ يكار. كردم يدرد و دل م داشتم

. داد يبا دقت به تمام حرفام گوش م. مهربون بود يحت ييجورا هي. دميد يكردم، اون پسر سرد و خشك و نم يحال بهش نگاه م نيتو ا يوقت اما

 . بود يا يشنونده عال

دور بازوم حلقه شد و تو همون حالت نشسته  نيدست شرو ادمهيشد، فقط  سيصورتم خ يشد، ك ياشكام جار يبغضم شكست، ك يدونم ك ينم

 .اش نهيتو بغلش و سرم و گذاشت رو س ديمن و كش

 زيچ چيكس و ه چيشد فكر كنم ه يكه باعث م يحس ت،يحس امن. داد يكه بهم آرامش م يياومده بودم جا. ختمير يصدا اشك م يو ب آروم

حس  نيبود كه ا نيشرو نيتجربه رو نداشتم و حاال ا نيوقت ا چياما ه دميرس يتو آغوش پدرم بهش م ديكه با يحس. تونه بهم صدمه بزنه ينم

 . قرار گرفتن يكس تيبود مورد حما نيريكرد و چقدر ش يو بهم منتقل م

داد كه  يبهم م يرفت همه و همه حس يم نيياش كه باال و پا نهيحركت منظم قفسه س يبدنش، حت يقلبش، گرما ينفساش، صدا تمير

 .روميب زميو بر ميسال زندگ 22نگفته  يشد حرفا يكرد و باعث م يكرد و قفل زبونم و باز م يناخودآگاه آرومم م

 هيتونم بهش اعتماد كنم تو  يكه بعد بابام حس كردم م يترسم؟ چون هم قهرمانم بابام، هم تنها كس يچرا از رعد و برق م يكن يـ فكر م من

مرد و . اعتماد شدم يبعد اون به همه مردا ب. سراب و دروغه هيهمه حرفاشون  دميفهم. نابود شدن. همراه با رعد و برق برام شكستن يروز طوفان

 .ذارن يم هيبدبختن كه از همه وجودشون ما يكه توش تنها بازنده زنا فهيمسخره و كث يباز هيهمه اش  ازدواج

 .آورد و تو چشمام نگاه كرد نيينگاهش و پا. نگاه كردم نيسرم و باال آوردم و به شرو آروم

و از راه به  يكار كردن جرمه؟ گناهه؟ من كس. كردم؟ من فقط كار كردم يكار كردم كه بابام اون حرفا رو بهم زد؟ من كارِ بد يـ مگه من چ من

 كردم؟  يكردم؟ كار زشت رونيوو  يو خراب كردم؟ خونه كس يكس يدر كردم؟ زندگ

 : كرد گفت يآروم همون جور كه تو چشمام نگاه م نيشرو

 . ستين ياما تو ذاتت بد يفرصتش و داشت. يكارها رو نكرد نيكدوم از ا چيتو ه. آروم، آروم ــــشيه ـ

 : گفتم سيبغض و صورت خ با

 هرزه؟ ،يآشغال، عوض ف،يپس چرا بابام بهم گفت كث ـ

 : دستش موهام و نوازش كرد و گفت يكياش و با اون  نهيبا دستش سرم و گذاشت رو س نيشرو. به هق هق افتادم. م ادامه بدمنتونست گهيد
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 يمن م.... ديآن. يكه بابات بهت نسبت داده داشته باش ييبه آدما يشباهت جزئ هي يكه حت يتو خوب تر از اون. يستين نايكدوم از ا چيتو ه ـ

 ريمس نيتو اصال فكرت تو ا د،يآن. باشه هيكه توش خوب هستم شناخت بق يتنها كار ديشا. كنم يم يچند ماهه دارم باهات زندگ. شناسمت

سوزه،  يهمه م يكه دلش برا يتونه بد باشه؟ آدم يمثل تو م يچه طور آدم. هيو مهربون يتو وجودت پر از خوب. ستين يذهنت بد وت. ستين

از مش جعفر دربون تا زهرا كه تو . يخونه روح داد نيكه به ا يتو بود نيا نيبب. خونه نگاه كن نيبه ا. نگاه كن. زنه يل ها حرف مكه با گ يآدم

 .يكن تياذ يستيكه ن يزيخودت و به خاطر چ ستين ازيپس ن. دهيند ياز تو بد يكس. و بزرگ دوست دارن كيكنه، از كوچ يم كارآشپزخونه 

 .آخرش ينگاه آخر بابام، حرفا. اومد يبابام تو ذهنم م يبشه حرفا مياومد ترم يزد اما تا م يبه روح شكستم بند م. كرد يآرومم م حرفاش

 : گفتم دهيبر دهيبر هيگر با

 .كس و ندارم چيه گهيد. من تنها شدم. ستميدخترش ن گهيگفت د. ازم متنفره. خواد يمن و نم گهيبابام د.... نيشرو ـ

 .كرد تا آروم شم يموهام و بازوم و نوازش م با دست نيشرو

 : ممكن بود گفت يصدا نيآرامش بخشش كه تو اون لحظه برام قشنگ تر يبا صدا آروم

. كنه يبه حرفات فكر م ديكه خواب تشيآروم تر كه شد، عصبان. تونه از بچه اش متنفر باشه ينم يپدر چيه. بود يبابات عصبان. بهش فكر نكن ـ

خونه كه همه اشون تو رو دوست  نيا ي؟ پس آدما ي؟ پس من و مامان طراوت چ ييگفته تو تنها يبعدم ك. سراغت ادياون وقته كه خودش م

كه واسه جفتمون در نظر  يهيهر تنب ايكنه،  يكه م يهر كار ياز من دوست داره؟ متوجه نشد شتريمامان طراوت تو رو ب يدونست يم ؟يدارن چ

 .تو يبه نفع توئه؟ من و كرده راننده شخص ييجورا هي رهيگ يم

 .گهيد زهيو خونم و بر اديباعث شد بابام ب يشوفر دربست نيهم. گفت يقلم و راست م هي نيا. خنده ام گرفته بود هيگر وسط

 : لبخند سرم و بلند كردم و گفتم هي با

 .فرستادن تو از خونه بود رونيب يراه برا نيبهتر نيو ا يرفت ينم رونيبوده كه از خونه ب نيا يمن برا سيراننده سرو ياگه شما شد. رمينخ ـ

 : ابروش و برد باال و گفت هي نيشرو

 هيتنب نياز ا ديبود تا االن با نيراننده شدن من اگه ا ليدل يكن يپس فكر نم. رونميچرخم و مدام ب يمن سه ماهه با مهام م ست؟يحواست ن ـ

 م؟شد يمعاف م

. آرامش عادت كنم نيبه ا دينبا يول.... محل آرامش من. اش و چشمام و بستم نهيآروم سرم و گذاشتم روس. جواب نداشتم گهيد يكي نيا واسه

شه؟  يم يآرامش چ نيكاش بازم اخم كنه، اما پس ا. مهربون نشه گهيكاش د. كنارم باشه عادت كنم نيهام شرو يكه موقع ناراحت نيبه ا دينبا

 نيتو هم. بودم ريخود درگ. هم مهربون باشه هم نباشه. باشه هم نباشه نيخواستم شرو يهم م. خوام يم يخودمم مونده بودم چ ؟يخال هنذ نيا

 .شد و خوابم برد نيفكرا بودم كه چشمام سنگ

 

**** 

چشمم و رو هم فشار  جيگ. شده يكجام و چ اديب ادميكردم  يسع. سرم سفت بود ريخنك بود و ز نيبدنم رو زم. تكون چشمام و باز كردم هي با

 . داده بود و چشماش و بسته بود هيتك واريسرش و به د. باال سرم بود نيشرو. سرم و چرخوندم. دادم
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 !كنه؟ يكار م يچ نجايا نيشرو

بابام، حرفاش، بغض خفه . اومد ادمياتفاقات ظهر . بود نيشرو يپا يبودم و سرم رو دهيمن دراز كش. ميكنج اتاق نشسته بود. اتاقم بودم تو

و دو سال  ستيب. تموم شده بود.... شد قيبهم تزر نيشرو يكه به خاطر حرفا يدرد و دل كردنم، آرامش ه،يآهنگ، گر ن،يكننده، اتاقم، شرو

. كرده رونيو از خانواده ب خواد يو نداره، پدرش اون و نم يكس گهيكه د يآدم هي. بودم ديدختر جد هياالن  نيمن از هم. شده بود تموم يزندگ

كه خودم  ييجدا، دور از خانواده و نظرات و اعتقاداتشون، جا يزندگ هيخواستم؟  يو نم نيمگه من هم. ستادميا يخودم م يرو پا دياز حاال با

 رم؟يبگ ميتصم خودم يبرا

. اما هستن شونينيبب يتون يدرسته كه نم. بودن شهيكه هم ييهمون جا. مامان و بابات و خانواده ات هستن. بد فكر نكن يزايبه چ. بس كن ديآن

 . يقبول نداشته باشن بازم تو دخترشون شونياگه تو رو به فرزند يحت

 . ام يمن خوش باشن، من راض يب يمن و نخوان، تو خونه راهم ندن، فقط باشن، سالم؛ حت اصال

و  يديعمر براشون زحمت كش هيكه  ييزايچ. يجمع كن ديو از اول با تتيشخص. و بساز تيدوباره زندگ. بهش فكر نكن نياز ا شتريپس ب خوبه

 .رهيساعت ازت بگ كيتونه در عرض  ينم يكس

واقعا صرف نظر از كل كالمون . داده بود ميدوست كنارم بود و دلدار كيمثل  طيشرا نيچقدر ازش ممنون بودم كه تو ا. بود نيبه شرو چشمم

برام مهم نبود كه بغلم كرد تا آروم . شتياومد پ يخودش م يدار اجيبهش احت يدونست ك يانگار م. مثل مهسا، مثل درسا. بود يدوست خوب

 يمفهوم چينامحرمه ه بهيپسر غر هي نيكه شرو نياصال فكر كردن به ا طيمنم تو اون شرا يبرا. بود يعيطب زيچ هيكار  نيكه ا ونا يبرا. شم

 . نداشت

 يحاال چون بغلم كرد اونم ب ؟يكه چ يعني. نداشتن يدادم؟ به نظر من دختر و پسر با هم فرق يم تياهم يبه محرم و نامحرم يليخكه من  نه

 . نداشت يبرام معن زايچ نيمن كه بغل و ا اليخ يرم جهنم؟ ب يم رميشدم و گناه كردم و اگه بم يمنظور، آدم بد

كردم و تو دلم ازش تشكر  يلبخند نگاش م هيداشتم با . واقعا ازش به خاطر كنارم بودن تو اون لحظه ممنون بودم. چه قدر خوب آرومم كرد اما

 .كردم يم

 ؟يشد داريـ ب نيشرو

 داره؟يپسرِ ب نيا. خوردم يتكون هي

 .و بهم نگاه كرد ديدست چشماش و مال با

 ؟يديـ خوب خواب نيشرو

 برم سر جام بخوابم؟  ينكرد دارميچرا ب ؟يشد تياذ. يـ آره مرس من

 .خندون بهم نگاه كرد يچشما با

 ؟يشد يم داريكردم ب يصدات م يعنيـ  نيشرو

 . فهمم يخوابم نم يدونستم اگه بمبم بتركه وقت يم. ستين زاديهم مثل آدم دنتيكه خواب ديآن يريبم

 هيبود و گر نيشرو نهيسرم رو س ادمهيكه  يصحنه ا نيآخر. بودم دهيدراز كش ياومد ك ينم ادمي. نميكردم بش يخوردم و سع يتكون شرمنده
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 .پس حتما خودش سرم و گذاشته رو پاش. كردم يم

 ؟يـ تو من و خوابوند من

 : داد گفت يكه داشت گردنش و ماساژ م نيشرو

 .آره ـ

 .تمام تنت خشك شدهاالن  ؟يچرا موند ،يبر يتونست يم نيرو زم يـ خب من و كه خوابوند من

 .ديكش يداشت دستاش و م نيشرو

 .نيافتاد رو زم يشدم سرت م يـ اگه پا م نيشرو

 .يداد يبالشت بهم م هيـ خب  من

 : با اخم تو چشمام نگاه كرد و گفت نيشرو

 ؟ينش تيپنج ساعت تو جام بدون حركت نشستم تا تو اذ نكهياز ا يناراحت ـ

 :گفتم آروم

 .شميپ يكه موند نيممنونم واسه ا. ينش تيمن گفتم كه تو اذ ؟يش يخوب چرا ناراحت م ـ

 هيبرگشت و انگشت اشاره اش و به طرفم گرفت و  هوي. دو قدم به سمت در برداشت. كرد بشيدستش و تو ج. از جاش بلند شد نيشرو

 : وار گفت ديتهد ييجورا

 .كه انجام شده و تموم شده رو نخور يرهم غصه كا گهيد. يبشكن ديتو نبا. وقت مثل ظهر نباش چيه گهيد ـ

 پسر؟ نيا هياالن منظورش چ. كردم يدهن باز داشتم نگاش م با

 : باال انداخت و گفت يتفاوت شونه ا يو ب بشيو گذاشت تو ج نييو آورد پا دستش

 .حالت خوبه باهات كل كل كنم يدم وقت يم حيترج. تونم حرصت بدم ينم يناراحت يوقت ـ

 :اضافه كرد شخندين هي با

 .داره فيك يليخ يخور يحرص م يوقت ياون جور ـ

بود كه حال من و خوب كنه كه بتونه  نيواسه ا يمحبت و دوست نيهمه ا يعني. كردم ياز كاسه در اومده بود و با دهن باز داشتم نگاش م چشمام

لنگه كفشم و برداشتم و پرت  هيبا حرص . نگاه كردمبسته شد  نيكه پشت سر شرو يبه در ره؟يباهام كل بندازه و حرص بده و حالم و بگ

 : به در بسته و بلند داد زدم خوردكردم كه 

 . وونهيد. مردم آزار يسميپسره ساد ـ

دوش گرفتم تا حالم جا  هيپاشدم رفتم . تنم كوفته بود. از صبح مانتو و شلوار تنم بود. نشدم يخال نيرو بشنوه، واسه هم ناينبود كه ا يكس اما

 . اديب

 .اومد يبود و نم نم بارون م يهوا ابر. و نگاه كردم رونياز پنجره ب. دميبلوز و شلوار پوش هي. بهتر شد حالم

 شده؟ ونيتو هم دلت به حاله من سوخته كه آسمونت گر ايخدا
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دستام و از . رفتم رو چمنا. رونيرفتم بو از در عمارت  نيياز پله ها اومدم پا. رونياز اتاق رفتم ب. عاشقش بودم. بارون و دوست داشتم شهيهم

 : صورتم و رو به آسمون بردم و گفتم. هم باز كردم

 يبهم بده، هر چ يزيگم به زور چ ينم. توش هست يحكمت هيشد حتما  يجور نياگه ا. يهر كار كه تو بخوا. يدون يخودت م يهر چ ايخدا ـ

 . گم دمت گرم يم يداد

 . بوس واسه خدا فرستادم هيچشمك به آسمون زدم و  هي

 : داد زدم بلند

 . عاشقتم خدا جون ـ

 ديشاد با ديآن. ديبد بر ياتفاقا. شد يپاك م ديبا ميقسمت از زندگ نيا. كنم رونيصبح و از سرم ب يخواستم اتفاقا يم. دميباز چرخ يدستا با

 .ارهيكم ب ايخندم كه دن ياخم كرده من م ايحاالكه دن. به روم بخنده ايكردم كه دن يط ياليخ يهمه سال ب نيا. برگرده

 .داد يو روح خسته و داغونم و جال م ديبار يبارون رو صورت و تنم م يقطره ها. شدت گرفت بارون

 .بده، قدرت بده تا بجنگم، تا بخندم يبارون بهم انرژ يا

 .ديشدم؛ آن يداشتم خودم م. شده بود اديز رومين. دميآروم بعد بلند بلند خند اول

 .تو ايب يشد سيخ گهيـ بسه د نيشرو

و براش باز كردم و دندونام و نشونش  شمين. كرد يداشت نگاهم م بيبود و دست به ج ستادهيدر عمارت ا يجلو. ستادميا نيشرو يصدا با

 .دادم

 : داد گفتم با

 . بارون خوبه دوسش دارم. امينم ـ

 .نميتونستم اخمش و بب يفاصله هم م نيهم از

 .يخور يباال سرما م ايبـ  نيشرو

 .يمجبورم كن يتون ينم. اميـ نم من

 .تو خونه ارمتيم يچه جور نيتونم؟ صبر كن بب يـ نم نيشرو

اونم دنبالم  دم،يمن دو ديهم كه د نيشرو. سمت باغ دميو دو دميكش غيج هي. اديداره م يجد يجد دميد. نييو گفت و از پله ها اومد پا نيا

 دميبار كه برگشتم د هي. باشه دهيبهم نرس نيشرو نميگشتم بب يبرم يو هر از چند گاه دميچرخ يرفتم سمت درختا دور تا دور درختا م. ديدو

 . ستين نيشرو

 .باال و داد زدم دميو با ذوق پر ستادميا. جا مونده بود وليا

 . ديگن آن يمبه من . آقا يعمرا به من برس. قالت گذاشتم.... يديد.... يديـ د من

 هي. پشتمه نيشرو دميبرگشتم د. دمياز پشتم شن ييصدا هيكه  دميخند يداشتم م. شد در آوردم  يكه م ييدر آوردم و زبونم و تا جا يشكلك هي

 .و پا گذاشتم به فرار دميو اضطراب از ته دلم كش جانيبلند از ه غيج
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كنده  هي ياز رو. زد يم تارياومد و گ يكه م نيشرو گاهيبودم به مخف دهيرس. رفتم، فقط حس كردم درختا كمتر شدن يم يدونم كدوم طرف ينم

االنم . كردنامون افتادم يهام و گرگم به هوا باز يبچگ ادي. دور بشم نيتونستم از شرو يكه م ييخواستم تا جا يم. و رفتم وسط محوطه دميپر

صاف رفتم . و پرت شدم عقب دميدور چرخ هي. شد دهيدستم از پشت كش هويكه  دميدو يو م دميخند يداشتم م. همون موقع رو داشتم جانيه

 .اش نهيدماغم خورد تو س. نيشرو نهيتو س

 . تيتن سنگ نيبا ا يريبم يا. در اومد آخم

. كم بود يليفاصله امون خ. مچ دو تا دستم و گرفته بود نميبود و شرو نيشرو نهيدستام رو س. اخم سرم و بلند كردم و تو چشماش نگاه كردم با

 . هم خوب شد مينيدرد ب. تموم شد. ديخواب تميآروم و خندونش افتاد، عصبان يچشمم كه به چشما

 چشماش انقدر قشنگ باشه؟  ديپسر با هيچرا  يريبم. چه قدر خوش رنگه ،يقشنگ يچه چشما يآخـــــ

 .بود ختهير شيشونيرو پ كهيت كهيرو به باال بود اومده بود رو صورتش و ت شهيموهاش كه هم يسيون و خبه خاطر بار. رفت رو موهاش چشمم

 .حالتش نيچه ناز بود ا. طونيتخس و ش يمثل پسر بچه ها. بامزه شده بود چقدر

دوباره كنار زدم، . شيشونيرو پ ختيموهاش با سماجت دوباره ر. كنار زدم شيشونيبا سر انگشتام موهاش و از رو پ. باال رفت ارياخت يب دستم

 هيلبخند از ته دلم زدم و انگشتام و فرو كردم تو موهاش و با  هي. موهاشم مثل خودش تخس و لجباز بودن. خنده ام گرفت. ختيدوباره ر

و لبخند به موهاش نگاه كردم كه دوباره حالتش و از دست داد و  تيرضابا . موهاش رو به باال موند هيسه ثان يبرا. و فرستادم باال هاشحركت مو

 . تو صورتش ختير

 .بدجنس و حرف گوش نكن. موهاشم كپ خودشه طونيش يپسره . قهقهه سرمست زدم هيته دل  از

 . لبخند قشنگم رو لبش بود هي. خورد نيخندون شرو يكه نگام به چشما دميخند ياز ته دلم م داشتم

و لمس  نيشرو يكه موها يبا بهت به دست. جدا كردم نيحركت خودم و از شرو هيبا . آوردم يبود؟ سر در نم يچه حس نيده بود؟ اچم ش من

من چقدر پررو شده . نگفت؟ چرا جلوم و نگرفت؟ اخمام رفت تو هم يزيچ نيبود كه من كردم؟ چرا شرو يچه كار نيا. كرده بودم نگاه كردم

. دوسته هيفقط  نيشرو. ايبه خودت ب ديآن اد؟يو خوشت م يكن يتو بغلش احساس آرامش م يرفت ؟يكن يپسره م يتو موها دست ايح يب. بودم

 . بهش نگاه نكن گهيجور د. خرابش نكن. دوست خوب هي

و به من  بشيبود تو جدستاش و برده . شده بود يصورتش سرد و قطب. نه لبش نه چشماش. زد يلبخند نم گهيد. نگاه كردم نياخم به شرو با

 .كرد ينگاه م

 . ميخور يهر دو سرما م ميبمون گهيد كمي. ميشد سيتو جفتمون خ ميبر ايـ ب نيشرو

 .تو عمارت ميو رفت رونيب مياز تو باغ اومد ييدوتا. فتميخورم، اومد سمتم و با دست به كمرم فشار آورد كه راه ب ياز جام تكون نم ديد يوقت

به  نهيتو آ. تونست بازم بهم لبخند بزنه يم يزندگ. درجه عوض شده بود 180ام از صبح تا حاال  هيروح. رفتم و لباسام و عوض كردم عيسر

 .رونيخودم لبخند زدم و از اتاق رفتم ب

. خواست يدلم استراحت و گردش م.... الاما حا يو اون بلوا رو راه بندازه قرار بود دو هفته برم مرخص اديكه بابام ب نيقبل ا. كردم يفكر م داشتم

كه تا حاال خوب  ييجا هي. يخيتار يجا هيكجا خوبه؟ . دوست دارم برم مسافرت. رهيجا دور باشم تا ذهنم آروم بگ نيمدت از ا هيخواستم  يم
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 . شه يكه نم يياما خب تنها. اومد ادميآهان . نگشته باشم

 .هيعال يوا. سفر دخترونه هي. با دخترا هماهنگ كنم ديبا.... ها بچه

ذوق زده . هيچ انيحرف و خبر روز و هفته بهش گفتم جر يبعد كل. آدم درسا بود نيتر هيپا. زنگ اول به درسا زدم هي. ميرفتم سراغ گوش عيسر

 : قبول كرد گفت 

  م؟يبر ميخوا يم يفقط واسه ك. كنم يگم خبرت م يم نايبه مامان ا ـ

 : گفتم

 .ميگرد يبر م و مير يهفته م هي ـ

 نياَه حاال همچ. جون و تنها بذاره ناياومد س يكه دلش نم ميهمه قبول كردن جز مر. ميكه با درسا تموم شد، زنگ زدم الناز و مهسا و مر تلفنم

دلش بسوزه  نكهيا يآخرم برا. اصرار كنم اديشد ز ياما خوب نم اديهم ب ميخواست مر يدلم م. جون انگار پسره تحفه است نايگفت س يم

 : گفتم

 .يدم حسرت بخور يبعدا عكسا رو نشونت م ايباشه ن ـ

كرد بعد اون  يفكر م ييجورا هي. تا بهش گفتم قبول كرد. كردم يرفتم با طراوت جونم هماهنگ م يم ديبا بچه ها هماهنگ كرده بودم با خب

 .سفر برم نيحتما به ا ديبا ميال روحعوض شدن ح يشدم و برا يهفته قبل افتاده بود، دچار افسردگ هياتفاق كه 

با بچه ها . شهر و نينگشته بودم ا يوقت درست و حساب چيرفته بودم اما ه يچند بار. رازيخواستم برم ش يم. سفر يذوق داشتم برا يكل

 .ميتا تو راهم با هم باش ميهمه با هم حركت كن نجايتهران كه از ا انيهمه ب ميهماهنگ كرد

نظر هم  هي اديخواست ب يزلزله تنگ شده بود و م يآخه بچه دلش واسه درسا. البته به همراه مهام. رسوند ناليمن و تا ترم نيموعود شرو روز

 .نهيبب ناليشده درسا رو تو ترم

هم حرف  با يكل ميتوجه به پسرا نشست يو بعدم ب غيج يبغلش كردم و كل عيسر دميپر. مهسا با ستوده منتطر بودن ميديكه رس ناليترم به

 .درسا بود ديكه از راه رس يكس نياول. ميزد

 نيربع بعد ماش هيو واسه  ميرفت. ديساعت بعدم الناز رس مين هي. تا بنا گوش باز شد و ذوق مرگ شد ششيتا چشمش به درسا خورد ن مهام

 . ميگرفت

 يگرده و خوش م يره همه شهرا رو م يبابا اعتقاد داشت آدم با خانواده م. تا حاال دخترونه نرفته بودم مسافرت. ذوق داشتم كه حد نداشت انقدر

دو  يسخنران كيداد و  يم ريبه همه گ يكي يكيشد و  يخسته م يچرا؟ چون بابا از رانندگ. شد يگذرونه، اما معموال مسافرتامون زهرمار م

 .گرفت يحالمون و م يكه حساب نيخالصه ا. كرد يكوبنده رو شروع م اعتهس

كه  ياما وقت زا،يچ نيو از ا اديو پدرمون درم ميروز تو راه هيبا اتوبوس  يغر زد كه وا يالناز اولش كل. ميو سوار شد ميكرد يپسرا خداحافظ با

 . دارن زايچ نيو بالشت و از ا ييپا ريبزرگ و ز يها يهاست كه صندل VIPاتوبوس  نياز ا ميديد ميسوار شد

 ديكه راه افتاد الناز خودش و كش نيماش. ميداشت جانيمسافرت نرفته ه يدايبد ديند نيمثل ا. كرد ينشسته بود و با ذوق به اتوبوس نگاه م الناز

 .ما بودن يپشت يها يصندل قايدق نايالناز ا. ميالناز و مهسا با هم و من و درسا با هم نشسته بود. جلو
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 .داره يهمه چ. مايگم اتوبوس نگو بگو هواپ يزنم م يحاال زنگ م. خورد يمامانم همه اش غصه اتوبوس و م! ه؟يچ گهيد نيـ ا الناز

 .شدم داريو پنج صبح كه اتوبوس نگه داشت ب دميخواب كسرهيكه اتوبوس هم برام مثل تختخوابم بود  يياز اون جا. از خنده ميبود مرده

چون . ميماهام پررو پررو قبول كرده بود. خونه خاله الناز ميقرار بود بر. زد يساعت باهام حرف نم كيبود كه تا  ياون قدر از دستم كفر درسا

به دختر  ميساعت شش زنگ زد. و منتظر كه ساعت شش بشه  ميكرد يارتيز هيامامزاده آستونه  ميخونه ملت، رفت ميشد بر يساعت پنج نم

 . دنبالمون و ماها رو ببره خونه اديكه ب نازخاله ال

اون قدر . ميتو اتاق و ولو شد ميرفت. ما چهار تا آماده كرده بودن يكه برا يتواتاق ميو خوش و بش رفت كيخونه خاله الناز و بعد سالم و عل ميرفت

چند روزه  نيا ميكه بتون ميزيبرنامه بر مينيه بشساعت ده درسا به زور همه مون و بلند كرد ك. ميديخواب يچه جور ميديكه نفهم ميخسته بود

 .مينيهمه جا رو بب

 . دنيبه د ميمحل شروع كرد نيكتريو از نزد ميديبرنامه چ م،يموند ياونجا نم شتريچون چهار روز ب خالصه

 : رفتم كنار درسا و گفتم. ميآرزو كرد يتو حوض آرزو و كل ميسكه انداخت هيسعد ميرفت اول

زودتر جشن  نهيمهسا هم حتما آرزوش ا ؛يخواستگار اديبكنه و ب يحركت هيمهام زودتر . دونم يخودم م يخواد بگ ينه نه نم ه؟يآرزوت چ ـ

 .شوهر خوبه، اونم هر چه زودتر هيالنازم البد آرزوش  ره؛يبگ يعروس

 : چشم غره بهم رفت و گفت هي درسا

. رهيمن و بگ اديزنمش كه مجبور بشه ب يم نيمن اگه مهامم نخواد خر بشه همچ. رتشيبگ اديخر شه ب يكيكه  نهيخوب دختر معموال آرزوش ا ـ

سكه سه چهار تا  هي يجا ديكه با يكيتو . اديب رشيخوب گ زيچ هيآرزو كنه تا  قيخوب و دق ديالناز با. هست ييمهسا هم كه ستوده خر خدا

 .كه بازم شك دارم اديب رتيگ ياحمق هيبكنه و  يفرج هيخدا  ديتو حوض شا يازسكه بند

 . كنه يكار م يالناز چ مينيبب ميبر ايـ خفه بابا ب من

 .كرد يلب دعا م ريداد و چشماش و بسته بود و ز يكنار الناز كه سكه رو تو مشتش فشار م ميرفت

 . مشخصات بده تا خدا بتونه سرچ كنه ديكه فقط دو ساعت با ادهيز اراشيچقدر مع نيا نيـ بب درسا

 : به درسا زدم و آروم دم گوش الناز گفتم يچشمك هي

  ؟يدعا دار يليخ ـ

 .ـ آره الناز

 اده؟يـ آرزوهات ز من

 .ـ آره الناز

 برآورده بشه؟ يخوا يـ م من

 : چشمش و باز كرد و مشكوك گفت هي هويداد  يبسته داشت جوابم و م يكه تا اون موقع با چشما الناز

 آره چه طور؟ ـ

 .سكه تو تا آرزوت برآورده بشه يپرت كن ديبا يچه جور نينگاه كن بب ايخوندن و بذار كنار بورد  نيـ خوب پس ا من
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 : و گفت ستاديجفت چشماش و باز كرد و رو به من ا الناز

 چه طور؟ ـ

 : گرفتم و گفتم يژست هي

 .نگاه كن. گردون شيمثل آت ،يدور با سرعت بچرخون هيسكه ات و  ديبعدم با. يتمركز كن دياول با نيبب ـ

كوپتر سه دور تند چرخوندم و نرم ولش كردم كه  يكنار حوض و سكه ام و با دست راست گرفتم و با تمركز دستم و از بازو مثل پره هل سادميوا

 .صاف رفت وسط حوض

 .كنه يبا دقت داره به كارام نگاه م دميبه الناز نگاه كردم كه د برگشتم

 .ايحتما سكه رو ول كن ديور باـ فقط حواست باشه سر سه د من

 : نگاه مشكوك بهم كرد و گفت هي الناز

 ؟يكن يمسخره م يدار ـ

 : گفتم يجد يليخ من

 .ندازه يدرسا هم م نيمن سكه خودم و انداختم؟ بب يدينه به خدا، مگه ند ـ

مهسا كه . گرفت و رفت كنار حوض و همون حركات من و انجام داد و سكه اش و پرت كرد تو حوض عياشاره به درسا كردم كه درسا هم سر هي

 . ميكن ينم يراحت شد كه شوخ الشيدرسا هم سكه اش و انداخت، انگار خ ديد

بودم  ستادهيرش امنم كنا. گفت و بعد شروع كرد به چرخوندن دستش همراه سكه يلب ريز يزيچ هياومد كنار حوض و چشماش و بست و  اونم

 : گفتم يم يو ه

 .نره ها سه دور ادتيسر سه دور ولش كن،  ـ

 .سكه رو ول كرد يدونم ك يهم كه هل شده بود نم چارهيب الناز

سكه حوض و رد كرده صاف رفت اون سمت حوض و محكم خورد تو  ميديافته كه د يسكه كجا م مينيماها همه نگاهمون به حوض بود بب حاال

 . زد يحرف م يمرد هيبود و با  سادهيكه اون سمت حوض وا يسر پسر

و سكه و بعدم به ماها كه از ترس و  نييگفت و سرش و گرفت و اول به پا يآخ هيپسر . محكم خورد كه من گفتم سر پسرِ شكست نيهمچ سكه

اون طرف  ميرومون و كرد عيكنه سر يبه ما نگاه مپسرِ داره  ميديمن و درسا تا د. نگاه كرد مينكش غيكه ج ميدهنمون وگرفته بود يتعجب جلو

 يبود كه همون جور مات و بهت زده داشت پسره رو نگاه م نيالناز بدبخت اون قدر شكه و شرمگ نيو كار ما نبوده، اما ا ميديتو رو ند ماكه مثال 

 . كرد

 .ساديگفت و حوض و دور زد و اومد كنار الناز وا شيبه مرد كنار يزيچ هيدوال شد و سكه رو برداشت و  پسرِ

 : به درسا گفتم آروم

 .كنه تو حوض يآخ آخ االن پسرِ الناز و پرت م ـ

 .زنه تو سرش يـ نه االن م درسا
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 .كنه داديداد و ب ديشا. اديشعور به نظر نم يـ نه بابا انقدر ب من

 : كرد و گفت يبه الناز كه دست به دهن با ترس نگاش منگاه  هينگاه به سكه كرد و  هيالناز و  ياومد جلو پسره

 سكه شماست؟ نيا ـ

 : گفت عيبدبختم كه هــــول، سر الناز

 .شرمنده ام. خواستم بزنم بهتون، از دستم پرت شد يبه خدا نم ديببخش ـ

 : لبخند قشنگ گفت هيكه از ترس الناز خنده اش گرفته بود، با  پسرِ

 .بوده كه سكه شما به سر من خورد يافتخار ه؟يچه حرف نيا ـ

 .سرخ شد كه نگو نيهمچ ديو شن نيالناز بدبخت تا ا. بود ومدهيپسرِ انگار بدش هم ن. و درسا دهنمون سه متر باز مونده بود من

 :به سكه الناز كرد و گفت ينگاه هي پسرِ

 سكه رو نگه دارم؟ نيتونم ا يم ـ

 :با خجالت و تعجب گفت الناز

 سكه رو؟ ـ

 : لبخند زد و گفت هيدوباره  پسره

از همكارامون و كه  يسر كيانگار قسمت بود كه من امروز . و باهاتون آشنا بشم نميمن با ارزشه چون باعث شد شما رو بب يسكه برا نيا ـ

 .سكه با شما آشنا بشم هيبا  يجور نيجا و ا نيا ارميمهمون شهرمون بودن و ب

 .دوباره قرمز شد الناز

 : در آورد و گرفت سمت الناز و گفت گهيسكه د هي بشيتو ج از پسرِ

 . تو حوض ديبنداز ديتون يم. كه ازتون گرفتم يسكه ا يسكه هم جا نيا دييبفرما ـ

 .آروم دستش و جلو برد و سكه رو گرفت الناز

 .باهاتون خوشحالم يياز آشنا. محق نيديآ. هستم نيديـ من آ پسر

 : با خجالت گفت النازم

 .منم خوشبختم. من هم الناز فروتن هستم ـ

 : به سكه تو دست الناز كرد و گفت ياشاره ا هي پسر

 تو حوض؟ نيبنداز نيخوا ينم ـ

 : و گفت نييبهش داده بود كرد و سرش و انداخت پا نيديكه آ ينگاه به سكه ا هي النازم

 .نه ـ

دو  نيبه ا ميمن و درسا مثل فضوال با دهن باز داشت. نيديقشنگ اومد تو صورت آ خنده هيكار الناز  نيبا ا. بشيآروم سكه رو گذاشت تو ج بعدم

 .خاك بر سر خنگشون فقط من بودم ظاهرا. كرد يبلد بود و رو نم ييزايچ هيالنازم  نيپس ا. دن يكه چه قشنگ به هم خط م ميكرد يتا نگاه م
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 .و باز كردم و توش و نگاه كردم فميك. و گشتم باميتو ج عيسر

 ـ چته؟ كك افتاده تو تنت؟ درسا

 :سمت درسا و تند گفتم برگشتم

 ؟يدرسا سكه دار ـ

 : با تعجب گفت درسا

 .يكار؟ تو كه سكه انداخت يچ يخوا يسكه م ـ

 .ميراض ادياصغرشم ب هيخوام  يالناز سكه ننداخته مراد گرفت حاال من مراد نم نيحوضه كارش درسته؛ بب يانگار. ستيـ نه اون قبول ن من

 .من سكه اضافه دارم ن؟يخوا يخانم سكه م -

 . رهياز من كوتاه تر بود، چاق با صورت ت كميبود كه قدش  يپسر هي. سمت صدا برگشتم

 . رفته بود سهيبرگشتم سمت درسا كه از خنده ر. گرد شد چشمام

 : به پسره با حرص گفتم رو

 .رينخ ـ

 . و با خودم بردم دميدرسا رو كش دست

 :گفتم يعصب

 ؟يكرد داياون دربونات و پ يسر من كه شد رفت ،يواسه الناز از فرشته هات فرستاد ؟يبود فرستاد يچ نيا ايخدا. شانس ما رو نيتوروخدا بب ـ

 .زنمت ها يمرگ درسا نخند، م

 .تلفنش و قطع كرد ديماها رو كه د. زد يداشت با ستوده حرف م. مهسا شيپ ميديرس

 د؟يآن يشده؟ الناز كو؟ درسا چته؟ تو چرا انقده اخم يچ ه؟يـ چ مهسا

 : اشاره به الناز كردنم و گفتم هي

 .منم چون بدبختم ناراحتم. درسا هم مرض داره. كنه يالناز داره گره بختش و باز م ـ

 .شده يكرد چ فيمهسا تعر يخنده اش و گرفت و برا يبه زور جلو درسا

 يهمراه الناز راه م نيديآ هيلحظه حضور در سعد نيناگفته نماند كه تا آخر. رونيب مياومد هيعكس گرفتن از سعد يساعت و كل كيبعد  خالصه

پا عكاس  هيآخرش  گهيد. رهيچهار نفره بگ يبهش كه ازمون عكسا ميو داد نيدورب يگذره ه يبهش خوش م ياديپسره ز ميماهام گفت. اومد

 .ودشده ب يباش

 

**** 

 

مختلف و  يژستا يكل. حال داد يليخ. ميگرفت يعكس م ميداشت مينيكه باغ و بب نياز ا شتريب. بود كيباغ دلگشا، چون نزد مياون جا رفت از
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كه  ييو از اون جا هيحافظ ميبعد اونم رفت. گهيالبته ناهار كه چه عرض كنم، ساعت چهار بود د. ميجا ناهار خورد هي ميبعدشم رفت. مختلف يمدال

 يحافظ دلش م ديحاجت داده بود شا يكه اون جور هيحوض سعد. ميريفال بگ هيكه  ميكتاب حافظ با خودمون نبرد هينبود،  ادمونيكدوم  چيه

من و درسا هم . پيخوشت يپسرا يمسافر اومده بود و كل يآخه كل. يبازم عكس و چشم چرون. اومد يمن بدبخت م ريخوب گ زيچ هيسوخت و 

. شب شده بود گهيد. رنيازمون عكس بگ انيب ميدو تا از خوباشون گفت يكيبه  ميهم رفت يچند بار هي. ميداشت يبر نم زشونچشم ا زايمثل ه

الناز با دوستاش اومده  دهيفهم يدر واقع وقت يعني. دعوتشون كرده شام لشونيو خاله الناز زنگ زد كه فالن فام ميخورد يا وهيآب م هي ميرفت

 . رو دعوت كرده خونه اشون ازنگ زده ماه رازيش

گوش نكرد و گفت غذا پختن و  م،يخور يغذا م رونينه زشته ما ب ميگفت يهر چ. ميمهمون نواز بودن ماها شرمنده شد اليخاله و فام نيكه ا بس

 يماهام چقده م. هم بودن يكينزد ليچه فام. خونه برادر شوهر خاله الناز ميو رفت ميگرفت نياصرار ماهام ماش يخالصه با كل. شن يناراحت م

 . كردن ييرايازمون پذ يهام ه چارهيب نيا. ميو مثل خانم ها نشست كياونجا و پررو پررو سالم و عل ميرفت. مشونياختشن

 : به الناز گفتم ميكه وارد شد اولش

  ادن؟يكنن؟ چرا انقدر ز يم يزندگ يچندتا بچه دارن؟ چند نفر نايالناز ا ـ

 . بزرگ همراه دو سه تا دختر جوون و سه چهار تا پسر جوون و چند تا بچه اون جا بودن يسه چهار تا خانم و سه چهار تا هم آقا آخه

 خونه ان؟ نيهمه مال ا نايـ ا درسا

 : آروم گفت الناز

 .دينكن يزيزشته تورو خدا آبرو ر. ماها مهمون دارن ريخودشون غ ناينه ا. شنون يم سيه ـ

برادرزاده شوهر خاله الناز بود  ياز دخترا كه انگار يكي. نه شب بود كيساعت نزد. ميبود دهيسر شام رس گهيد مياومده بود ريه ما دك انقده

 : اومد به مامانش گفت

 ارم؟يمامان شام و ب ـ

 .دنيبچه ها هنوز نرس گهيد قهيده دق هيـ نه صبر كن  مامانش

 .انيخوان ب يم رتريادبن كه از ماهام د يچه ب گهيد نايا نيبب ان؟يهم هستن كه ب يا گهيد ياما بچه ه ريكه مگه غ ميمونده بود ماهام

 يبا صدا م،يكرد يم ييراياز خودمون پذ مياومد و ماهام كه داشت كيسالم عل يصدا قهيدق هيبعد زنگ در و زدن و بعد  قهيدق 8-7 هي خالصه

 .ميبكن يچاق سالمت هيبچه ها  نيكه با ا ميستاديا مياحترام پاشد يسالم برا

 : آروم گفت درسا

نه همون دو سالشونه كه . دارن يكشه براشون؟ چرا انقدر آروم قدم ور م يبچه ها دو سالشونه؟ چرا از در اومدن تا تو سالن انقدر طول م نيا ـ

 .گهيد كهيقدم هاشون كوچ

 .نجايا ديتورو خدا آبروم و نبر. كنن خوب كينفر سالم عل nبا  ديـ خوب با الناز

 .نفر ماها دهنامون از تعجب باز موند نيبا اومدن سوم. وارد شدن يكي يكيبچه ها  نيسالن بود كه ا يبه ورود چشممون

 : دم گوش الناز گفتم آروم
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 كنه؟  يكار م يچ نجايا. نهيديكه آ نيا ـ

 .نگفت يچيبود ه دهيهنگ شتريبدبخت كه از ماهام ب الناز

 .لبخند خوشحال اومد جلو و سالم كرد هياما اون زودتر به خودش اومد و با . كرد يمتعجب داشت بهمون نگاه م نميديبود كه آ نيا شيجالب

 .نمتونيب يخوشحالم دوباره م. داريـ سالم مشتاق د نيديآ

 :و گفت نيديآ ياز پسرا با آرنج زد به پهلو يكي

 قبال؟ يبود دهيجان مگه شما خانم ها رو د نيديآ ـ

 : با لبخند گفت نيديآ

 .هم بود ينيريش ييچه آشنا. داشتم ييبله افتخار آشنا ـ

 .كه سكه الناز خورده بود بهش ييهمون جا. ديبه سرش كش يبا همون لبخند دست بعد

 .كه لبو شده بود از خجالت الناز

 : مشكوك گفت هيدوم پسر

 قرمز شده؟ يجور نيكه دختر خاله من ا هيچ هيقض نيديآ ـ

 .بابا اليخ يـ ب نيديآ

 .بگه يزيخواد چ يبود كه نم دايپ

 يهم كه م نيديآ نيا. خوب خانم ها من پدرامم پسر خاله الناز. بشه يحاال برو كنار بذار جلسه معارفه رسم. نيديآ يلوس يليـ خ پسره

 ينم يخوب حاال الناز خانم دوستانتون و معرف. پسر عموم يكياون  استيبرد دينيب يپسر خوب و آرومم كه م نيا. منه يپسر عمو دشيشناس

 د؟يكن

 .ديآن نميدرسا، مهسا و ا. كنم يم يـ البته معرف الناز

 . بهم كرد و منم تو دلم براش زبون در آوردم يطوالن كمينگاه  هي ايبرد

 .خوام يوبال نم گهيد. جوش رفته گهياون موقع جو گرفته بود من و، االن د. شد يم داتيپ نيديلب حوض مثل آ ديآقا با رهيد گهيد

 .ميبس كه راه رفته بود ميخسته و گرسنه شده بود يليخ ييخدا. ميغذا خورد يشش لوپ ميسفره رو گذاشتن و ماها نشست خالصه

الناز از دختر صاحب خونه  ميكه ما دخترا با آژانس اومده بود يياز اون جا. خونه خاله الناز ميرفت يم ديبا گهيد. دوازده بود كينزد ساعت

 : دختر عموش و صدا كرد و گفت نيديو گفت آ نيخواست كه براش زنگ بزنه آژانس، كه تا ا

 .برمشون يمن م. خانم ها با آژانس برن ستيشبه خوب ن. يخواد زنگ بزن يصبا نم ـ

 .رتيغ وليـ ا من

 .خواد بره تو عمل يزد حاال م يو تو مهمون داشيد. با الناز باشه شتريخواد ب يم ه؟يچ رتيـ نه بابا غ درسا

 .نيادب يب يليـ خفه خ الناز

 .سمت ما اديداره م سيـ ه مهسا
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با صاحب خونه و مهمونا . مياومد و ازمون اجازه خواست كه ماها رو برسونه، ماهام از خدا خواسته قبول كرد نيديآ. ميمون ساكت شد همه

 . رونيب ميو رفت ميكرد يخداحافظ

حاال برو جلو  يعنيكه  ميباز به الناز نگاه كرد شيو با ن يپشت يرو صندل ميديباز كرد من و مهسا و درسا چپ موتيو با ر نيدر ماش نيديآ تا

 . نيبش

لبخند  يشرم هيو براش باز كرد و الناز با  بنيزودتر از اون در ماش نيديآ كه نهيبه ما تابلوها رفت و اومد بره جلو بش يچشم غره اساس هي النازم

 . شد فيخر ك نميديزد كه آ

گرفت  عياشاره به درسا كردم كه درسا هم سر هي. زنه يحرف نم يكس ميديگذشت، ماها د قهيدو دق هي. ميو راه افتاد نيتو ماش مينشست خالصه

من . ميديشد و مثال خواب يور هيكه من و درسا و مهسا سرمون  دينرس قهيبه سه دق. گفت كه اونم با سر موافقت كرد يزيچ هيو دم گوش مهسا 

 . بود يباز لميدرسا هم كه آخر ف. كرد يشك نم يبود كه كس دهيمظلوم خواب نيمهسا هم همچ. بود نيماش يخواب تو ارمكه ك

 : گفت يكه م ميديو شن نيديآ يگذشت صدا كمي

 . دوستاتون چه زود خوابشون برده ـ

 : لحظه بعد الناز گفت چند

 .امروز ميراه رفت يليحتما خوابشون برده، خ يخوابه؛ مهسا و درسا هم به خاطر خستگ يشه م يروشن م نيكه عادتشه، تا ماش ديآن ـ

 .من راه و بلدم ديبخواب ديـ اگه شمام خسته ا نيديآ

 .بره يـ نه من خوابم نم الناز

 : گفت يآروم يصدا هيبا  نيديآ

 .منم فكر نكنم امشب خوابم ببره ـ

سرش و  ايالنازم بچه باح. كرد يبرگشته بود به الناز نگاه م نيديآ. نگاه كردم يركيز ريچشمام و باز كردم ز يال. شدن كيرمانت نايكه ا يوا

 . نييانداخته بود پا

تونم  يشم و م يكه كنار شما شجاع م هيدونم چه جور ياما نم ستم،ين ييمن آدم پررو.... شما دنيد. بود ميروز زندگ نيـ امروز بهتر نيديآ

 .حرف دلم و بزنم

 .ياز فضول ميمرد. ميرس ياالن م ؟يد يچرا لفتش م گهيبزن د خوب

 .دهدونم چم ش ينم. دارم يبيحال عج هياز همون موقع كه سكه شما خورد تو سرم .... من.... ـ راستش من نيديآ

 .يشد يضربه مغز گه؟يمعلومه چته د خوب

 ميليباهم فام ييجورا هيكه  نميا. شناسمتون يوقته م يليخ يانگار ييجورا هي. از شما خوشم اومده يليكه من خ.... خوام بگم كه يـ م نيديآ

 . باهاتون آشناشم شتريخواد ب يدلم م يليخ. هيعال

 .به الناز نگاه كرد منتظر

خورد و  يتكون هي نيماش هويفكرا بودم كه  نيتو ا. يكن يجلوت و نگاه كن پسر، االن ماها رو جوون مرگ م ،يكه انقدر چشم چرون يريبم يا
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 .ستاديا

 . ميشما تصادف كرد يكه آخر، سر عشق و عاشق يريمرگ بگ يا

 ....الناز. كنم من و منتظر و چشم به راه نذار يخواهش م. نمتونيبتونم بب يك گهيد ستيمعلوم ن. ميديرس د؟يبگ يزيچ ديخوا يـ نم نيديآ

كردم واسه  يماچ از لبت م هي دميپر يكردم، تازه شم م يقبول م عيمنم بودم سر يجور كه تو بدبخت و با ناز صدا كرد نيا.... كوفت و الناز يا

 .يمحكم كار

 : با ذوق گفت نميديآ. برد و نيديلبخند قشگ زد كه دل آ هيالناز برگشت و  دميگوشه چشم د از

 .ممنونم الناز يليخ. ممنونم ـ

 .پسر خاله يالبته پسر عمو. شه يهم پسر خاله م عيسر چه

 يكار به جاها ميديترس گهيد. ميش يم داريب ميبه تكون خوردن كه مثال دار ميشده كم كم شروع كرد ياك هيقض گهيد ميديماهام كه د خالصه

+ 18 يذاشت ما صحنه ها يبود نم يخاله خان باج ياديمهسا ز نياما خوب ا م،يبود هيالبته من و درسا پا. و صحنه ماچ و بغل بكشه كيبار

 .مينيبب

و منتظر  اطيتو ح ميو رفت ميو زنگ خونه رو زد رونيب نياز ماش ميخودمون و پرت كرد يتشكر تند يو بعد كل ميشد داريمثال از خواب ب خالصه

 . كنن ياز هم خداحافظ يدرست و حساب نيديالناز و آكه 

 ....شد و زود بگو و يرو سرش كه چ ميديالناز پاشو گذاشت تو خونه ماها پر تا

 : لبخند و ذوق گفت هيبا  النازم

 . شماره ا مو گرفت ـ

 .كنه يچه م هيحوض سعد نيا وليـ ا درسا

 :با حرص گفتم من

  ؟يباز يهم پارت هيسر حوض سعد ،يباز يهمه جا پارت يعني ـ

 .و رفتم تو خونه دميبا حرص پام و كوب بعد

كه من  يياز اون جا. نارنجستان قوام بود ديشا ستين ادمياسمش  قايخونه قوام؛ دق ميرفت. شروع شد يدنيد ياز مكان ها ديفردا دوباره بازد از

با ذوق  رهيازمون عكس بگ اديبهش گفتم ب يبابام بودا، وقت يجا اروياال ح. خوش شانسم دربون اونجا از من بخت برگشته خوشش اومد يليخ

 .عكسا داد يتز تو مدال يكرد و اومد و تازه كل لقبو

 .داد به من بدبخت يم ريبابا و بابا بزرگ بود گ يهرچ ؟يكرده بود، اما چه كار يكار هيفرم باالخره  يخط چشم و موها يانگار

 .ديتخت جمش يمجسمه ها نيدونه از ا هي نيشرو يو برا دميانگشتر نقره خوشگل خر هيطراوت جون  يو من برا ليبازار وك مياون جا رفت از

 وهياون قدر تشنه امون بود كه هر كدوم دو تا آب م. مينشست يفروش وهيآب م هيجا تو  هي ميكه رفت ميقدر گرممون شده بود و هالك بود اون

 . ميسفارش داد

اومد دنبالمون و ماها  نيديشده بود الناز زنگ زد آ ريباغ جهان نما و آخر شبم چون د ميخونه و ناهار و استراحت و شبم رفت ميديسه رس ساعت

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٥ 

خواست از كار و  يالناز بود كه م ريگ يبدبخت گلوش حساب. نايرسونمتون و ا يم اميمن م نيبگرد نيبر نيرو رسوند خونه و اصرار كه اگه بخوا

 . ميقبول كرد يزود ميآورده بود ريمفت گ نيماهام كه راننده و ماش فته،يب يزندگ

دلم براش تنگ شده بود . خونه طراوت جون و كرده بود يدلم هوا. سبز و قشنگ بود يليباغ ارم كه خ ميفرداش به صورت فشرده رفت دوباره

. تونستم زنگ بزنم يزاد كنم و اصال به فكر اونا و خونه نباشم، نممسافرت ذهنم و آ نيكرده بود كه تو ا ديكه بهم چند بار تاك يياز اون جا يول

 .دمشيد يتهران و م ميگشت يبرم گهيروز د ود

 . نداختن يم يا كهيت هيهم  ييوقتا هي. اومدن دنبالمون يم ميرفت يباغ سه تا پسره دنبالمون راه افتاده بودن و هر جا م تو

 : به درسا گفتم برگشتم

 . ستيشانس كه ن. كوره افتادن دنبالمون ياره و اوره و شمس ؟ينيب يتورو خدا م ـ

 : به پسرا كرد و گفت ينگاه هي درسا

 .كوره خوبه ها يشمس دياما آن ـ

شد، اما من لج  يبا حال م يليخ يرازيزد با اون لهجه بامزه ش يهم كه حرف م يبود؛ وقت پيقد بلند و خوش ت. ستيبدم ن نيهمچ دميد برگشتم

 . بودم دهيرو خط كش ايرازيچون لب حوض بهم حاجت نداده بود منم دور پسر ش ،يدم با سعدكرده بو

 . ماها رو رسوند خونه نيديو آ ميخورد رونيبازم شام ب. يكرمان يدروازه قرآن و سر مزار خواجو ميرفت نيديبا آ شبم

 .تا شب رونيب ميرفت يو صبح م ميديخواب يم مياومد يشب به شب م. خونه خاله الناز برامون شده بود خوابگاه رسما

داد كه اون  حياومد برامون توض دياون جا بود كه ماها رو كه د ييآقا هي. كه موزه هم بود ليحمام وك ميو رفت رونيب ميصبح ده از خونه زد بازم

صداش  يكيو تا  ميآقا گوش كرد يحرفا خوب به يماهام مثل بچه ها. كردن يم شيكنن، آخه داشتن باز ساز يكار م يجا چه خبره و دارن چ

و  ميهم اون جا زد يدور هيخان و  ميارگ كر ميبعدم كه رفت. مياز خودمون عكس گرفت كيو چ كيو چ ميو در آورد نيكرد و رفت ماهام دورب

و از شانس ماها دو تا تور هم  ديكه اومد و ماها رو برد تخت جمش ميشد نيديبازم دست به دامن آ م،يبرگرد ميخواست يكه فردا م يياز اون جا

تور  يقاط ميماهام رفت. داد يم حيبهتر از خانمِ توض يليخ ييكه خدا ،ييآقا هيشون  يكيداد و  يم حيتوض يخانم هيشون  يكيكه تو  دناومده بو

 . ميو كامل بشنو حاتيكه تمام حرفا و توض ميبود درِياول تو دهن آقا ل فيو رد ميشد

 . ميآورد يخودمون نم يكرد ماهام به رو يبه ما نگاه م يه م،يهم كه ماها به نظرش آشنا نبود اروي

منم  م،يايمال كدوم توره كه دفعه بعد با اونا ب اروي نيا نيبرو بب ديكردن كه آن رميبچه ها ش يه. رونيب ميكه تموم شداز محوطه اومد حاتيتوض

 : مرده تموم شد گفتم هيپسرِ كه با  يفتم جلو و حرفاكه خودمم از كار پسرِ خوشم اومده بود ر

كه اگه ما  نيهست يزيچ يخواستم بدونم شما از طرف تور يم. مياستفاده كرد يليجالب بود و ما خ يليخ حاتتونيتوض. ميماها مسافر ديببخش ـ

 م؟يبه طور كامل از اطالعاتتون استفاده كن ميبتون مياومد گهيدفعه د

 : كج شد و گفت كميبهم كرد و گوشه لبشم  ينگاه هي پسره

از  ديتون يبهتر از منم هستن كه م يدرهايتورها و ل نجايدر هر حال ا. نجايامروزم به خاطر مراسم اومدم ا. من استاد دانشگاهم. ستمين دريمن ل ـ

 .دياطالعاتشون استفاده كن
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 يغيج هيافتاد  زشونير يو تا چشمم به خنده ها كميدخترا اومدن نزد .شده بودم بد عيضا. منم كش آوردم رسما. گفت و رفت يديببخش هي

 . سرشون و روم و برگردوندم و قهر كردم دميكش

 نيدورب هي يكيبا ذوق هر كدوم  دايبد ديماهام مثل ند. نوشتن يخيحروف م يبزرگ يتابلو هيرو  ميدياز محوطه كه د رونيب ميرفت يم ميداشت

 .عكس گرفتن يخيم ياز الفبا ميو شروع كرد ميدر آورد

ماهام دماغ سوخته و . دن يم گانيدو متر جلوتر را ديخوا يم يخيتابلو كه گفته بود اگه بروشور خط م يكه تموم شد چشمم خورد به باال كارمون

 .خونه ميو رفت ميشد نيديآ نيسوار ماش ميو رفت ميديرامون و كش عيضا

ساعت نماز و دعا  هيقد . شاه چراغ ميرفت نيديو با آ ميكرد يو با همه خداحافظ ميو جمع كرد لمونيو وسا ميشد داريب عيروزم سر نيآخر صبح

 .رونيب ميو بعد عكس گرفتن اومد ميو التماس دعا از شاه چراغ كرد ازيو رازو ن

 تا چه حد آخه؟ يفتگيخودش. ميتا عكس گرفته بود 600-500چند روزه  نيا تو

بود و به الناز  يپسر خوب نيديآ شييخدا. كنن يكه حرف بزنن و خداحافظ ميو تنها گذاشت نيديو ماهام الناز و آ ناليماها رو رسوند ترم نيديآ

 .اومد يم

خواب بودم و به  ريمنم كه خب كل مس. تهران ميو خاطره خوب و عكس فراوون برگشت يانرژ يمسافرت چند روزه ما تموم شد و با كل باالخره

 .نگهم داره، توجه نكردم داريكرد ب يم يدرسا كه سع يكتكا

 

**** 

. آخه قرار بود چند روز خونه اونا بمونه. و مهسا با ستوده كه اومده بود دنبالش رفت ميكرد يهمه از هم خداحافظ ميديتهران كه رس ناليترم به

 . آژانس گرفتم و رفتم خونه خانم احتشام هيمنم . الناز و درسا هم اتوبوس گرفتن رفتن خونه هاشون

واسه كل كل و حرص دادن و حرص خوردن و  ضايهم ا نيشرو يهاش، برا يطراوت جون با اون مهربون يكه چقدر دلم تنگ شده بود برا يوا

رو حساب  هيشدم و كرا ادهيپبا ذوق . دم خونه دميفكر كردم كه رس ياون قدر به همه چ. كرد يكه آدم و شوكه م گاهشيگاه و ب يها يمهربون

لبخند به لب . نهيكشه همه رو بب يروز طول م هي. ميچقدر عكس گرفته بود. كنم فيداشتم واسه خانم تعر زيكه چقدر چ يوا. مكردم و زنگ زد

گفتم و چمدون به دست  ياسالم عجله  هيتكون دادم و  يدست هيتو خونه و واسه عمو جواد  دميدو. باز شد يتق يدر كه در با صدا يجلو ستادميا

 . داد لخ لخ كنان و با سرعت رفتم سمت عمارت يچمدون اجازه م يكه چرخا ييتا جا

 يپا دميرس. توجه نداشتم يچيكه مونده بود به عمارت شده بودم و به ه يزوم عمارت و مسافت. باغ تنگ شده بود نيكه چقدر دلم واسه ا يوا

با . رفتم كه از در ردش كنم يهمون جور كه با چمدون ور م. و كشوندم باال و با ذوق از در عمارت وارد شدم نميپله ها و به زور چمدون سنگ

 : بلند داد زدم يصدا

 .من برگشتم ؟ييـ طراوت جون، طراوت جون كجا

 دياستقبال از آن يبرا يكس نميزحمت چمدونم و از در رد كردم و سرم و بلند كردم تا بب يبا كل. ممكن باز بود يتا جا شمين يو دلتنگ جانيه از

 ينم. و باهام چشم تو چشم شد خشك شدم نييكه همون لحظه از پله ها اومده بود پا يپسر جوون دنيبا د هوينه، كه  ايخانم گل گالب اومده 
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 .دارم يكردم قلب يحس نم گهيچون د رون،ياز تو حلقم زد ب اي ستاديقلبم ا دونم

 يجلو قايآدمه و حاال، دق نيا نمشيوقت دوباره بب چيخواست ه يدلم نم ميآدم بود كه تو كل زندگ كيكرد؟ اگه  يكار م يجا چ نيا نيا ايخدا

 .كرد يبود و اونم با همون تعجب بهم نگاه م ستادهيمن ا

 : گفت يبا بهت و ناباور پسر

 ....ديآناه ـ

 . بود؛ درست رو به روم نجايكرد االن ا يكه اسم كاملم و صدا م يتنها كس. به پسر بود و هنوز تو شوك بودم چشمم

 ،يچقدر ماه نيشرو يوا. دميفرشته نجاتم و د هوي. آدم نيجا، تنها با ا نياز ا ريهر جا باشم غ. خواست فرار كنم يدلم م. داشتم يبد حال

 : لبخند كج زد و گفت هياومد و چشمش كه به من افتاد  رونيتو سالن ب از نيشرو. يرس يبه موقع م شهيهم

 ؟يبرگشت يك ديآن ـ

وقت بهم  چيه. بود بيبرام عج نميكار شرو. به زور دستم و تو دستش گذاشتم. جلو اومد و دستش و دراز كرد سمتم يور هيهمون لبخند  با

 : دستش و پشت كمرم گذاشت و من و به سمت جلو هل داد و گفت هيكه بعد دست دادن  نيتر ا بيعج.... داد اما حاال يدست نم

 . كنم تيبه چند نفر معرف ديكه با ايب. و بذار تو اتاقت لتيبرو وسا ايب ؟يستاديجا ا نيحاال چرا ا ـ

 كنه؟ ميخواست معرف يم يجا چه خبر بود؟ به ك نيا. نگاه كردم نيتعجب به شرو با

 :نگاه كرد و گفت به پسر نيشرو

 .بچه هام اونجان. برو تو سالن مامان طراوت منتظرته ؟ييجا نياه تو ا ـ

 . من و سمت پله ها هل داد و خودش دست پسر و گرفت و كشوند تو سالن نيشرو

 يو از كجا م نيا نيكنه؟ شرو يكار م يجا چ نيپسرِ ا نيا. جا چه خبره نيتونستم بفهمم ا ينم. بود يذهنم خال. و منگ از پله ها باال رفتم جيگ

 شناسه؟

 .نبود رانياون كه اصال ا. جا باشه نيتونه ا ياون نم. نميب يحتما دارم خواب م نه

آروم  كمي اميافته؟ تا م يمن م يبد با هم برا يجا چه خبره؟ چرا همه اتفاقا نيا ايخدا. تو اتاقم و رو تختم نشستم و سرم و تو دستام گرفتم رفتم

 .يزندگ نياَه گند بزنه به ا. افته ياتفاق تازه م هيم بش

 .در اتاق به خودم اومدم يصدا با

 . تو در بازه ايـ ب من

 . اومد جلو بغلم كرد. به احترامش بلند شدم. خانم اومد تو اتاق يباز شد و مهر در

 . بود يخال يليجاتون خ. دلمون تنگ شده بود ن؟يشما برگشت ديـ خانم آن يمهر

 .همه تون تنگ شده بود يخانم منم دلم برا يمهر يـ مرس من

 .تو سالن هستن نييپا نيايخانم احتشام گفتن صداتون كنم ب يـ راست يمهر

 : زدم و گفتم مهيلبخند نصفه ن هي
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 .اميباشه االن م ـ

 . رونيتكون داد و از اتاق رفت ب يسر يمهر

 يشلوار ل. عوض كردم يبلوز مشك هيمانتوم و شالم و در آوردم و تاپم و با . جا چه خبره نيا دميفهم يم ديهر چه زودتر با. نييرفتم پا يم ديبا

و  ييرفتم تو دستشو عيسر. نييبرم پا يجور نيخواستم ا ينم. ام داغون بود افهيق يوا. كردم نهينگاه به خودم تو آ هي. ام هم پام بود رهيت

عطر خوشبو هم به خودم زدم و موهامم كه صاف كرده بودم  هيكردم و  يدرست و حساب شيآرا هي قهيصورتم و شستم و اومدم در عرض پنج دق

 يجلو دينبا. اعتماد به نفسم برگشته بود. بهتر شده بود يليام خ افهيحاال ق. تو صورتم ختميموهامم كج ر يجمع كردم پشت سرم ، جلو رهيبا گ

 . ارميپسر كم ب ناو

 . شدم و رفتم تو سالن رياز پله سراز. رونيتاق اومدم بو از ا دميكش قيتا نفس عم دو

و سه تا دختر هم تو  گهيو خانم احتشام و اون پسر، دو تا پسر د نيشرو ريهمه آدم از كجا اومده بودن؟ غ نيا. از تعجب گرد شده بود چشمام

 . سال بودن يتا س ستيب يهمه شون تو رنج سن. سالن بودن

. دميكردم و انقدر به خودم رس شيبود كه تو خونه آرا بيبراش عج ديشا. نگاهش رو من زوم شد. دين و دبود كه م ينفر نياول نيشرو

به  بايتقر. لبخند بزنم هيكردم  يسع. من اما نگاهم به طراوت جون بود. داشت يپسر هم چشم ازم بر نم. رژ بود هيتو خونه  شميآرا نيشتريب

 . همه متوجه من شده بودن گهيد. بودم دهيجمعشون رس

 .با لبخند بلند شد و برگشت طرفم و دستش و باز كرد كه بغلم كنه ديمن و شن يخانم احتشام تا صدا. لبخند سالم كردم هي با

 .يبهت خوش گذشته بود كه ماها رو فراموش كرد يليانگار خ. دلمون تنگ شد ؟يباالخره اومد زميـ سالم عز احتشام

 :گرفتم گفتم يكه دو سه تا ماچ آبدار از گونه اش م يتر شد و با ذوق رفتم جلو و رفتم تو بغلش و در حال قيلبخندم عم منم

 . نيد يكه اگه زنگ بزنم جوابم و نم نيكرد ديتهد يبرم زنگم نزنم، حت نيخودتون گفت.... طراوت جون ـ

 : قهقهه خوشحال زد و گفت هيجون  طراوت

 .بهت ساخته ازريانگار ش. كردم دختر يشوخ ـ

 :لبخند گفتم با

 .يليآره خ ـ

 .پسر از پشتم اومد هي يصدا

 ارن؟يشما رو سر حال ب يجور نيهستن كه تونستن ا يخانم ك نيمامان طراوت ا -

بود تو  ختهيور ر هيموهاشم . خوب بود يليكه خ پشيت. ساله افتاد 26-25 بايپسر جون تقر هيچشمم به  هيك نميپسر برگشتم بب يكه با صدا من

 .بود نيچهار شونه و قد بلند البته كوتاه تر از شرو. خوب بود شيكل افهيبود و ق دهيپوش يشلوار ل هيبلوز مردونه و . صورتش

 : من و به خودش فشار داد و با لبخند گفت كميحركت  هيبا . طراوت جون هنوز دور شونه ام بود دست

 .خونه است نيا يداسر و ص. دختر زلزله است نيا ؟يگيو م نيا ـ

 .پوزخند كج رو لبش بود هي نيمتر باز مونده بود و فقط شرو هيدهن همه . بهت برگشتم سمت طراوت جون با
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 : گفتم آروم

 .نيو لو بد ميواقع تيكه ماه نينه ا ديكن فياز من تعر ديطراوت جون االن جلو مهموناتون با ـ

 : قهقه زد و گفت هيجون دوباره  طراوت

 هيتنب نيكرد تشياگه بفهمم اذ. زهيمن به اندازه شما عز يچون برا ديمثل دختر خودمه، پس خوب باهاش رفتار كن. منه هيدختر بهار زندگ نيا ـ

 .ديبپرس نيزنم از شرو يبلوف م ديكن ياگه فكر م. باشه ادتونيحرف  نيا. نيش يم

 : نشست رو مبلش و گفت اليخ ينگاه كردن كه اونم ب نيبا تعجب برگشتن به شرو همه

 .ديكن تيو اذ ديآن ديبش يزيچ يحمال ،يمحافظ ،يشوفر ،يدربون نيخوا ياگه م ـ

 هيهوا  يب عيسر. كنن ياومد همه دارن نگام م ادمي هوينازك كردم كه  نيشرو يپشت چشم برا هي. بار همه با دهن باز به من نگاه كردن نيا

 .نييگفتم و سرم و انداختم پا ديببخش

 هستن مامان؟ يخانم مهم ك نيـ حاال ا سرپ

 گن مامان؟ يچرا همه به طراوت جون م اه

 . هم دوسش دارم يليمن كه خ زيعز ديآن. خانم پرستار هستن نيـ ا طراوت

 : رو به من گفت بعد

 .من هستن ينوه ها دينيب يكور و كچال رو هم كه م نيا ـ

 . اعتراض همه بلند شد يصدا

 ....اونوقت از ماها ديكن يم فيكور و كچل؟ از پرستارتون انقدر تعر ميـ مامان حاال ماها شد دختر

شدم  ريپ ديفكر نكن. نياومد ينبود نم نياالنم اگه شرو ران،يا نيومديبعدشم شماها چند ساله ن. و گفتم ديآن يها يـ خوب اول كه بد احتشام

 .ستين ميحال يچيه

 .حواله دخترِ كرد يپوزخند هي نيشرو

 ....پسر بلبل زبون نيا بيبه ترت. نكردم يآهان، بچه ها رو معرف.... نميجون ـ خب بذار بب طراوت

 :ساله كرد و ادامه داد 26-25به همون پسر  اشاره

 .....زنهيدخترم كه همش غر م  نيا. كنه يسالشه، مهندس عمرانه و تو شركت باباش كار م 25مهرداد،  كميپسر پسر كوچ ارهيمه ـ

 يلبخند دوستانه بهم نگاه م هيصورت بانمك داشت و با  هيبود و  يساله بود كه موهاش فندق 24-23دختر  هيبه دختر معترض كرد كه  اشاره

 :كرد

 . خونه يم تيريسالشه و مد 23. دختر دختر بزرگم ماهرخ. ساستيمل ـ

 ينشسته بود كه فكر كردم داره سر كالس به درس معلم گوش م نيهمچ. كرد يسته بود و بهم نگاه مكه آروم نش گهيدختر د هيكرد به  اشاره

 .ده

از  نميا. خونه ياالن داره حقوق م. مهتاب كميدختر دختر كوچ. سالشه اسمش فرنازه 21نوه امه،  نيكتريكوچ ينيب يدخترم كه م نيـ ا احتشام
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 .كنه يخونده و تو كارخونه باباش كار م يبازرگان تيريمد. ش آتوساستسالشه و اسم 24كه  الديم ميدختر پسر دوم

از همون اول كه وارد . بود دورش ختهيبلوندش و باز ر يكرده بود و موها شيآرا يكل يخودش بد نبود ول افهيق. آتوسا كردم افهينگاه به ق هي

 . كرد يبهم نگاه م زيرآمينگاه سرد و تحق هيشده بودم با 

 يساله خوب با پوست 25پسر هي. كرد نگاه كردم يم يكه طراوت جون معرف يتو دلم براش شكلك در آوردم و به پسر. ينچسب اجنب دختره

 .بود يرونيا يلياش خ افهيق. پسره نيا افهيچه بامزه بود ق يآخ. رهيت يقهوه ا يبا چشم و ابرو ،يمشك يروشن و موها

 . و اسمشم ماكانِ لهيوك مهران كه ميپسرِ پسر سوم نميـ ا طراوت

 .يشناختم؛ البته تا حدود يرو خوب م يكي نيا. اشاره كرد به اون پسر بعد

پسرِ . داره يشركت بزرگ مهندس هيخونده و  يمعمار. نوه بزرگمه نيو دوم نهيچون همسن شرو ،ينوه ام البته تو معرف نيجون ـ و آخر طراوت

 .سالشه و اسمشم آرشامه 29پسر بزرگم و برادر آتوساست و 

كرد و  يلبخند مشتاق نگاهم م هياون با صورت ناباور و . چشمامون توهم قفل شده بود. خوبه، الاقل اسمش و راست گفته بود.... آرشام.... آرشام

نگاهم و  ،يكشمكش چشم قهيدق كيبعد از . ردم و بهش چشم دوختمكه تو وجودم ازش داشتم و تو صورتم و نگاهم جمع ك يمن، همه نفرت

 هياش شب افهيانگار ق. كرد يجور خاص نگاهم م هي. بود يجور هيصورتش . نيو اومدم روم و برگردونم كه چشمم خورد به شرو كردمازش جدا 

 .چشم غره رفتم بهش و روم و برگردوندم هي .آرشامه، از اونم بدم اومد ياومد كه اونم پسر عمو ادميلحظه  هي. عالمت سوال بود

 . زدن من اما تو فكر بودم يهمه با هم حرف م. ميتموم شده بود و همه نشسته بود معارفه

روز بعد  هي يانگار. اومده بودن نيبه خاطر شرو شتريبود ب دايجور كه پ نياما ا ران،ينوه ها به بهانه مادر بزرگشون اومده بودن ا نيهمه ا ظاهرا

من  هك ييشه و از اون جا يخوشحال م يبود كل دهيخانم هم كه مدت ها بود نوه هاش و ند. كنن يم ريو همه رو غافلگ انيمسافرت من سر زده م

 .آرشام بوده زيكه باهاش رو به رو شدم صورت نفرت انگ يزيچ نيخبر از همه جا اومدم خونه و اول يحق تماس با خونه رو نداشتم ب

خانم هم با لبخند بهم اجازه داد . اجازه گرفتم كه برم تو اتاقم يعذرخواه هيعد از خوردن ناهار مجبور بودم تو اون جمع بمونم اما بعدش با ب تا

 . بودم و خسته بودم دهيچون از راه رس

 .دميسرم شنآرشام و از پشت  يپام و رو پله ها گذاشتم كه صدا. رونياز جام بلند شدم و از سالن اومدم ب عيسر

 .صبر كن، كارت دارم ديآناه.... ديـ آناه آرشام

در اتاق و  عيسر. توجه به صدا كردناش تند تر از پله ها باال رفتم و خودم و رسوندم به اتاقم يب. شدم يكرد از اسمم متنفر م ياون صدام م يوقت

 : كه گفت دميآروم شن يصدا هي. دميشن يپاش و پشت در اتاقم م يصدا. بستم و خودم و پرت كردم رو تختم

 پس كجا رفت؟  ـ

 .خوابم برد يدونم ك ينم. كنم يكردم ذهنم و خال يچشمام و بستم و سع. دونست اتاق من كجاست يبود كه نم خوب

 

**** 

 

و رفتم  دميرتم كشبه سر و صو يدست هيدست و صورتم و شستم و . كرده بود دارميخانم بود واسه شام ب يمهر. كرد دارميدر از خواب ب يصدا
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 يدوست داشتم تو اتاقم م. آدما برام سخت بود نيا نيحضور ب. سالم كردم و رفتم كنار طراوت جون نشستم هي. همه تو سالن بودن. نييپا

 . موندم

 يجون حرف م طراوت يبا آب و تاب و آروم برا. كردن فياز اول شروع كردم به تعر. و من براش گفتم ديجون در باره مسافرتم پرس طراوت

 .همه رو تو سالن داشتم يبا چشمم هم هوا. زدم

آرشام . خانم آورده بود و تعارف كرده بود يقبل مهر قهيشربت تو دستش بود كه چند دق وانيل هيداده بود و  هيخاموش تك نهيبه شوم آرشام

توجه بهش مشغول  يب. كنه يچه خوشحالم نگاه م. ارميخواست چشماش و در ب يدلم م. كرد يبود و به من و طراوت جون نگاه م سادهياون جا ا

 . حرف زدن بودم

دفعه با  هيمثال . جلب توجه بود يو برا يشيهمه حركاتش نما ييجورا هي. زد ينشسته بود و باهاش حرف م نيشرو يهم رو دسته صندل آتوسا

 يم يزد و كم كم سع يم نيشرو يبه دست و بازو يخود يب. فرستادشون عقب يم يكرد و الك يدست تو موهاش م. زد يبلند قهقهه م يصدا

كه باعث قهقهه  ييو داشت و به حرفا شيسرد و قطب افهيهمون ق نيمونده؛ اما شرو نيبود بد تو كف شرو دايپ. نهيبش نيشروكرد بره تو بغل 

 .خوش خنده است ياديدختره ز ديشا... دونم وا ياحساس؟ چه م يپسر انقدر ب يعني. زد يشد پوزخند م يآتوسا م

 .زدن يهم دور هم جمع بودن و حرف م گهيچهار نفر د اون

 دميبه اون جاش رس يوقت. من يلبخند متمركز شده بود رو حرفا هيطراوت جونم با . گفتم يو حوض آرزو م هيطراوت جون از سعد يبرا داشتم

و ساكت شدن و  دنيكه همه ترس يبلند شروع كرد به خنده جور يدفعه طراوت جون منفجر شد و با صدا هي ن،يديكه سكه الناز خورد تو سر آ

داره بهش بده،  يزيچ يبه تنفس مصنوع ازيشد تا اگه مادربزرگشون ن زيخ مين شيرو صندل اريمه يحت. نگاه كردن مادربزرگشونبا تعجب به 

 .آخه از خنده به نفس نفس افتاده بود

 .ما عادت داشت يبود كه به كارا نياونم به خاطر ا. بود نيكرد بهمون، شرو يكه خونسرد نگاه م يكس تنها

 هو؟يشد آخه  يـ مامان طراوت حالتون خوبه؟ چ آرشام

 . كنه يداره نگام م نيشرو دميچشم غره بهش رفتم و روم و برگردوندم د هي هيمنم دور از چشم بق. به من نگاه كرد منتظر

كه بخواد تو  ستيكه به پسر عموش چشم غره رفتم؟ نه بابا فضول ن رهيحالم و بگ ادينكنه بعدا ب يول ه،يخود نياشكال نداره شرو د؟يد نيا اه

 .دخالت كنه هيكار بق

 يبچه ها رفتن دوباره همون جا نيو بعدش ا ميشام و خورد. خانم اومد و واسه شام صدامون كرد يآروم تر شده بود كه مهر كميجون  طراوت

از آشپزخونه . نه ايمرتبه  يهمه چ نميبدم بب يسر و سامون هياز اون جمع رفتم سمت آشپزخونه كه مثال به كارها  فرار يمنم برا. نشستن يقبل

شده  ريد گهيكنم كه د ميجا خودم و قا هيخواستم راهم و كج كنم برم . رونيآرشام اومد ب دميسالن بودم كه د يبه ورود دهينرس. رونيب ماومد

 .صدام كرد. بودم دهيبود و آرشام د

 ؟ير يم يكجا دار. كارت دارم سايوا ديآناه.... ديـ آناه آرشام

 . و نگهم داشت ديبازوم و از پشت كش هويروم و برگردوندم كه برم تو آشپزخونه كه . محلش ندادم بازم

 .شنگاهم به صورت هينگاه به دستش كه بازوم و نگه داشته بود كردم و  هيبا اخم  يو عصبان برگشتم
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 .ـ دستت و بكش كنار من

 ؟يكن يـ كارت دارم چرا از دستم فرار م آرشام

 : گفتم يجد يلياخم، خ با

 .ديدستتون و بردار دياحتشام لطف كن يآقا ـ

 :لبخند گفت هياول متعجب بعدم با  آرشام

 ؟يچ يعنياحتشام  يآقا.... تو چته؟ منم آرشام! ديآناه ـ

 اي. منم آروم بمونم ديبكن ديخوا يم يشه كه شما هر كار ينم ليكنم اما دل يمادر بزرگتون كار م يمنم برا. ديجا مهمون نيشما االن ا دينيـ بب من

 ندازمش؟ كدوم؟ يخودم م اي ديكش يدستتون و م

 .كرد ياونم با بهت به چشمام نگاه م. و مبارزه طلبانه بهش نگاه كردم يجد

 جا چه خبره؟ نيا -

خوب بدبخت حق . كرد يبا اخم و تعجب داشت نگاهمون م. ميديسالن د يو تو ورود نيسمت صدا و شرو ميلحظه برگشت هيو آرشام تو  من

 هيبا  نيمنم كه تو دست آرشام، مشكوك بود خب؛ اما من خوشحال از حضور شرو يكم بود و بازو يليداشت تعجب كنه، فاصله من و آرشام خ

 . كدومشون هم نگاه نكردم چيبه ه. و بدون حرف رفتم سمت سالن رونيب دميحركت بازوم و از تو دست آرشام كش

 يدلم نم گهيد. از خانم اجازه گرفتم و رفتم تو اتاقم عيمنم سر. اومدن و بدون حرف نشستن سر جاهاشون نميبعد من، آرشام و شرو قهيدق چند

 .خواست تو اون جمع باشم

**** 

 

تو جمع، از كنار خانم احتشام  نييتو اتاقم باشم و اگه مجبور شدم برم پا شتريو كرده بودم كه ب ميتمام سع. گذشت ياز برگشتم م يروز دو

 .نمشيخواستم بب ينم يخواستم باهاش حرف بزنم حت ينم. ارهيب رميتكون نخورم كه نكنه باز آرشام االغ تنها گ

 .ششونين همه اون جا جمع بودن و خانم گفت كه منم برم پچو. باغ يتو نييخانم صدام كرد كه برم پا ياتاقم نشسته بودم كه مهر تو

 . گهيمونم د يمنم تو اتاقم م ديحالش و ببر ديخب شما بر.... خدا يا

. گذاشته بودن نشستم بونيسا ريكه رو چمنا ز ييها يرفتم كنار طراوت جون رو صندل يتند. همه بودن. نييباشه گفتم و حاضر شدم رفتم پا هي

ها راحت شم  جهينوه نت نيبذار از شر ا. بودم؛ همه كارها افتاده بود گردن مش جعفر دهيوقت بود بهشون نرس يليخ. ل هامچشمم خورد به گ

 .دلبندم زانيعز شتونيپ اميم

 يشيچشم غره آت كي. كرد يچشمم خورد به آرشام كه با لبخند بهم نگاه م. گفت يم يزيچ هيداشت . طراوت جون به خودم اومدم يصدا با

 . بهش رفتم

 .هم آرشام شتريو اون، ب نيچند وقته كارم شده بود چشم غره رفتن به ا نيا

 : با اخم گفتم عيپررو اومد كنارم نشست و خواست حرف بزنه كه سر پررو
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 . ها ينزد يحرف زد ـ

 . دهن باز بهم نگاه كرد با

 .ارهيرفته بود تو آشپزخونه تا شربت ب يآخه مهر. ارهيخانم رو هم ب يخانم بگم قرصا يجون صدام كرد و بهم گفت برم به مهر طراوت

منم . شد دهيدستم كش هويشدم كه  يپله ها رد م يداشتم از جلو. رونيگفتم و اومدم ب يرفتم تو آشپزخونه به مهر. گفتم و بلند شدم يچشم هي

 . بهم و صورتش اومد تو حلقم ديچسب يكي هوي. كنار پله ها واريتعادلم و از دست دادم و پرت شدم عقب و خوردم به د

با . از صورتم صورت آرشام بود يتو فاصله پنج سانت. حس كردم هنوز سالمم و رو پام، چشمم و باز كردم يترس چشمام و بسته بودم، اما وقت از

 : گفتم يعصبان. تكون خوردن نداشتم يمنگنه كرده بود كه جا واريمن و به د نيهمچ. كرد ياخم بهم نگاه م

 .وونهيولم كن د ه؟يچه كار نيا ـ

 .كنم يـ تا باهات حرف نزنم ولت نم آرشام

 . ـ عمرا من

. شده بودم واريد يرو هيمثل اعالم. چسبوند واريمن و به د يشتريبا دست هلش بدم عقب كه با دستاش جفت دستام و گرفت و با فشار ب اومدم

 .اومد يزورش نفسم درنم نيبا ا رهيبم يا

 چرا؟ د؟يچرا آناه. يكن يـ سه روزه همش دنبالتم كه باهات حرف بزنم اما تو همش فرار م شامآر

 :نفرت نگاش كردم و گفتم با

 ؟يسوال و ازم بپرس نيشه ا يچرا؟ روت م ـ

 ؟يندار گهيد يدوستم داشت يزمان هي.... آرشام تو.... منم آرشام.... ديـ آناه آرشام

دوست داشتم به خاطر حماقتم  يزمان هياگه . همش توهم بود. يوقت آرشام من نبود چيتو ه. يو اعتماد به نفس كاذب دار ييـ هنوزم پررو من

 .ولم كن بذار برم. بود

 .اما من هنوز دوست دارم، مثل همون وقتا يتو دوستم نداشته باش ديـ كجا؟ شا آرشام

 : دادم و گفتم لشيتحو يپوزخند

فقط اسم دوست  نايالبته ا ؟يو دوست داشت ديو عاطفه و مهش سايو پر بايكه من و فر ييمثل همون وقتا؟ همون وقتا ؟يدار واقعا؟ هنوزم دوستم ـ

 رو هم بگم؟  هياسم بق يخوا يم. يبودن كه تو كالس ما داشت ييدخترا

 : با داد گفتم. تونستم خودم و آروم نگه دارم ينم گهيد. شدم يعصبان

شعور بودم كه  يمن ب. ييمرد خوب هست و اونم تو هيفقط  ايكردم تو دن يفكر م. يكردم تو آدم ياحمق بودم كه فكر ممن . ولم كن آرشام ـ

. بچه بودم كه خام حرفات شدم. شن يآدم كه سرتاپاش پر دروغه، كه دلش باند فرودگاست همه توش جا م هي. مثل تو رو دوست داشتم يآدم

. گشتن مرد يو دوست دخترات نگران دنبالت م يخبر رفت يكه ب يهمون روز. نمونده يچيازش ه. مرد يشناخت يكه تو م يولم كن، اون دختر

مدرسه  يبا نصف دخترا دميكه فهم يروز. ام هم دوسته گهيد يايمن با چهار تا از همكالس ريكه دوسش داشتم غ يكس دميكه فهم يهمون روز

 .ولم كن. اسمتم بشنوم يخوام حت يگمشو آرشام نم. يزد يو عشق م يپاك زمن دم ا يو برا يدوست بود

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠٤ 

خورد چندشم  ينفساش كه به صورتم م ياز گرم. تر كيشد و صورتش نزد يم شتريخوردم، فشار آرشام بهم ب يحرص م شتريمن ب يچ هر

 .بود شتريكنم اما اون زورش ب دايصورتم و چرخوندم سمت راست و شروع كردم به تقال كردن، بلكه از دستش نجات پ. شده بود

 ....ديآن -

 .خودش و ازم جدا كرد و من تونستم نفس بكشم عياسمم انگاركه آرشام از خواب بپره سر دنيشن با

جون كه سر بزنگاه  نيهمون شرو. همون فرشته محافظ منه نيتونستم بفهمم كه ا ياز صداشم م. نگاه كردم ميلبخند و تشكر به صورت ناج با

 : برداشت و گفت نيآرشام چند قدم به سمت شرو. رسه يم

 ....ما نيشرو ـ

كردم نفس بكشم رسوند و كمرم و گرفت و  يم يتوجه به آرشام با دو قدم بلند خودش و به من كه خم شده بودم رو زانوم و سع يب نيشرو اما

 : صافم كرد و گفت

 حالت خوبه؟  ـ

 .بود دستم از مچ قطع بشه كينفله اون قدر محكم دستم و گرفته بود كه نزد. دمدست چپم مچ دست راستم و گرفتم و ماساژ دا با

 .ـ خوبم من

با همون اخم برگشت سمت . تر شد ظياخماش كه تو هم بود غل. دستام و گرفت و به مچشون نگاه كرد عيسر. نگاهش به دستام افتاد نيشرو

 : آرشام و گفت

 جا چه خبر بوده؟ نيبه من بگه ا يكي ـ

 : گفت لكسير آرشام

 .ميزد يبا هم حرف م ميداشت ديمن و آناه. نبوده يخبر ـ

 : با بهت گفت يلب ريز نيشرو

 ....ديآناه ـ

 : شد و محكم به آرشام گفت شتريب اخمش

 اد؟يجور كبود شده و نفسش هم باال نم نيدختر ا نيكه دست ا هيچه جور حرف زدن نيا ـ

 : گفت نيشلوارش كرد و رو به شرو بيدستاش و تو ج آرشام

 .نداره يبه تو ربط. بود ديمن و آناه نيب يحرف خصوص هي ـ

حرف بزنم؟  يخصوص اميو هم ندارم، حاال ب شيدارم كه با تو بزنم ؟ عموم يمن چه حرف يغلط كرد. گفتنات ديآناه نيآرشام با ا يريبم يا

 .لينفهم گور تيشخص يب شعوريب

 .انقد كه بد اخم كرده بود دميلحظه ترس هينگاه كردم،  نيشرو به

 : به آرشام گفت رو

 .اشيمخصوصا خصوص. كنه يم دايباشه به من ربط پ ديكه مربوط به آن يزياتفاقا هر چ ـ
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 .گرتويج. تو يماه. فحش بارت كردم يقبلنا كل ديببخش. گهيد يجون خودمون نيشرو. دفاع، خوشم اومد وليا

 : با تمسخر گفت. آرشام باال رفت ياز ابروها يكي

 ؟يكارش يچرا اون وقت؟ شما چ ـ

 :به آرشام نگاه كرد و گفت يجد يليخ يحس دوستانه ا نيبدون كوچكتر نيشرو

 .دوست دخترمه ديآن ؟يدون ينم ـ

 :ديدهنم پر از

 من؟ ـ

 يعنيشد كه  ادتريكمرم ز يفشار دستش رو. ديصدام و شن نياون قدر آروم و با بهت گفتم كه فقط شرو. نييفقط آرشام كه فك منم افتاد پا نه

نگاه  هيبا دهن باز و متعجب و مبهوت . نگام به آرشام افتاد. اومد يخواستم هم حرفم نم يمن كه بدتر از آرشام تو بهت بودم م. خفه حرف نزن

خوبش شد . شده بود جيبدبخت گ. گرفت نيو به شرور يرو به من ه يانگشت اشاره اش و باال آورد و ه. كرد يم نينگاه به شرو هيمن  هب

 .اصال يريبم

 ....!دوست دختر....! اون....! ـ تو آرشام

 .رونيرفت ب يحرف چيبرگشت سمت در و بدون ه يمبهوت نگامون كرد و بعد اخماش رفت تو هم و عصب كمي

 نيبرگشتم با همه وجودم به شرو. شد كه يزشت بود نمو ماچ كنم، ما خوب  نيخواستم بپرم شرو يم. سوسك شدنش ذوق مرگ شده بودم از

 : زدم و گفتم ضيلبخند عر كينگاه كردم و 

 دوست دختر؟ ؟يو از كجا درآورد نياما ا ،يكرد خوب لهش كرد يورجه وورجه م يليخ. يممنونم، ممنونم كه سوسكش كرد ـ

 .خنده ريز زدم

 : كرد گفت يم بشيجور كه با اخم دستش و تو ج همون

 . گم يموارد دروغ نم نيدونه تو ا يشناسه م ينشه، چون من و خوب م زونتيكه آو رهيتونست جلوش و بگ يبود كه م يزيتنها چ ـ

 : نگاه كرد و گفت بهم

 .ير يو بهش چشم غره م يكن يكه ازش فرار م دميد يچند روزه همش م نيا ه؟يمشكل تو با آرشام چ ـ

 دن؟يهم فهم هيبق يعني ؟يديتو همه رو د يـ وا من

 .ـ نه فكر نكنم نيشرو

 .كرد يو صدا م نياومد كه من و شرو يم اطيخانم احتشام از تو ح يصدا

 : رو به من گفت نيشرو

 يولت نم گهيد ميآرشام بفهمه چاخان كرد هيچون كاف ميكن ينقش باز ديمدت با هيفكر كنم تا . هيآرشام چ هياتاقت برام بگو كه قض اميشب م ـ

 .كنه

 :و گفت ديبه گردنش كش يدست هيو سرش و چرخوند سمتم و كالفه  ستاديا. قدم رفت جلو هي
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 .كرد تيتو به منم سرا يفضول نيآخر ا ـ

 يمن و ببخش كه بهش م ايخدا. بود دهيچقدر فهم. انسان با شعور و دوست خوب بودم نيكه چقدر من ممنون ا يوا. تا بناگوش باز شد شمين

 . خوبه، گل پسره نيكردم آرشام بود، شرو حيكه تشر ييهمه اونا. رميگ يهمه حرفام و پس م. يابونيبو غول  اليگفتم گودز

 : گفت يرفتم كه صداش اومد كه م يم نيتو دلم قربون صدقه شرو داشتم

 ؟يايب يخوا ينم ـ

 : گفتم عيدر اومدم و سر اليخواب و خ از

 . اميچرا چرا دارم م ـ

چشمم خورد به آرشام كه با . نشست جفت من نميشرو. مينشست ميتو باغ و رفت ميبا هم رفت. بود برسم ستادهيدر ا يكه جلو نيتا به شرو دميدو

 . اديبه كلوخ، خون از سر و صورتش م يديپسره رو مال نيكه خوب پوز ا ينيشرو وليا. بود يتو دلم عروس. كرد ينگاه م نياخم و حرص به شرو

نگاه به خودم كردم  هي. دميازش دزد يزيچ هي يكرد انگار يبه من نگاه م نيهمچ. لبخند روم و برگردوندم كه چشم تو چشم آتوسا شدم با

 . روم و برگردوندم اليخ يب. نكردم دايپ يزينگاه كردم چ يدختره دستم باشه، اما هر چ نياز ا يزيچ هي ينكنه اشتباه نميبب

لبخند زد و  هيزنه كه اونم من و نگاه كرد و  يداره آروم با طراوت جون حرف م دميدفعه د هيفقط . ار من جم نخورداز كن نيتا شب شرو گهيد

 . گفتن به هم يچ دمينفهم. سرش و تكون داد

 . تمام مدت از كنارم نشست نيبدبخت شرو. از خانم احتشام اجازه گرفتم كه برم بخوابم 11:30 ساعت

صورتم و شسته بودم . كه بخوابم دميبلوز و شلوار گشاد و خنك و راحت پوش هيلباسام و عوض كردم و . رفتم تو اتاقم گفتم و يكل ريشب بخ هي

 .در اتاقم اومد يرو تخت كه صدا دميرفتم پر. و مسواكمم زده بودم

 .بهت زده اون افهيتو ذهنم نمونده بود جز ق يا گهيد زيآرشام بودم كه چ يكنف يانقدر ذوق زده . رفت ادميو  نيكل قرارم با شرو به

 هي دينگاهم و كه د. متعجب نگاش كردم. اتاق ياومد تو نيدر باز شد و شرو. گفتم و منتظر به در نگاه كردم دييبفرما هيتختم نشستم و  رو

 .كنن يپشت چشم نازك نم يجور نيدخترام ا. پشت چشم برام نازك كرد كه كف بر شدم

 فت؟ر ادتيـ  نيشرو

 رو؟ يـ چ من

 .يـ قرار بود در مورد آرشام برام بگ نيشرو

 ....ـ آهان من

 : اومد و با فاصله رو تخت نشست و گفت نيشرو. نييسرم و انداختم پا ناراحت

 .شنوم يخب م ـ

دست همه رو از  طنتيتو ش. اعتماد به مرد بودم يپر شر و شور اما ب يرستانيدختر دب هيكه  يبه زمان. كردم يبود و به گذشته فكر م نييپا سرم

 .اومد يكال از مرد جماعت بدم م. رفتم يجور كارا نم نيپشت بسته بودم اما دنبال پسر و ا

 ....اومدن دنبالمون كه بلكم بتونن مخمون و بزنن وخرمون كنن، اما من يم يرستانيجغله و دب يپسرا
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 : نگاه كردم نيشرو به

 اعتماد و زده بشم بابام بود؟ يكه باعث شد نسبت به جنس مذكر ب يزيچ نيبهت گفتم بزرگتر ادتهي ـ

 .كرد دييبا سر تا نيشرو

 : چشماش نگاه كردم و گفتم تو

 . شد مياعتماد ينبود كه باعث ب يبابام تنها كس ـ

 .كردن فيو شروع كردم به تعر دميآه كش هي

 يبا دوستام گله ا شهيبعد مدرسه هم. شناختن يبودم كه كل مدرسه من و م طونياون قدر ش. داشتم شوق و ذوق يليرفتم خ يكه م رستانيدب -

دم . ميتا با هم حركت كن ميهمه مون جمع بش ميستاديا يم شهيهم. با هم بود ييجاها هيخونمون تا  ريسه چهار نفرمون مس. خونه ميرفت يم

 دينشون بدن كه شا يخود هي ،يو هر چ كهيو با متلك و ت ننيكه منتظرن چهار تا دختر بب يرستانيپره پسر دب يدون يهم كه م ترونهمدرسه دخ

 يها نگاهم نم يرستانيبچه دب نيوقت به ا چيه. بودن ختهيجوجه خروسا ر نيدم مدرسه ما هم از ا. و بزنن و باهاش دوست بشن يكيبتونن مخ 

كردم  يفكر م. اومد يبابام از پسرا بدم م يهم به خاطر رفتارا ياز طرف. يبهشون توجه كن يحت يبودن كه بخوا نيبه نظر من بچه تر از ا. كردم

 هيرفتم خونه،  يروز كه طبق معمول داشتم با دوستام م هي ؟يها دار بهياز غر يچه انتظار ينينب يرياز بابات خ يخب وقت. همه مثل بابام هستن

كه دل و روده  ميديرو سوژه كردم و با بچه ها خند نهيماش نيانقدر ا يمسخره باز يمنم كه خدا. دنبالمون اومد يطوالن ريمس هيك يش نيماش

. و هر كس رفت سمت خونه اش ميكرد ياز هم خداحافظ. شد يكه راهمون از هم جدا م ييبه جا ميديرس يبا خنده و شوخ. مون درد گرفته بود

 .هيمشك كيش نيتاد به همون ماشچشمم اف هويكه  مخونه بود ريتو مس

 »كرد؟ يكار م يچ نجايا نياه ا «

 ابونيظهر بود و خ 2:30ساعت . نبود ابونيتو اون خ ياز من كس ريكردم، غ رينگاه به جلو و مس هي. نبود يكس. نگاه به پشتم كردم هيبرگشتم  ـ

لحظه با خودم  هيدنبال من بود؟  يعنيجا بود  نيا نِيماش نيا. تعجب كرده بودم. شهر ما هم ظهرا مثل شهر مرده هاست همه خوابن. ها خلوت

سرعت قدم  ياز فكر دزد و آدم دزد. شد ينم دهيد نيماش يبود كه تو يجور هي نيماش يها شهيآخه ش. خواد بدزدتم يكردم نكنه دزده م فكر

چه خودم و . دميخند يساعت بعد به فكر خودم م هي. دمينفس راحت كش هي دميبه خونه رس يوقت. كردم تا زودتر برسم خونه شتريبهام و 

اما ماجرا تازه از اون روز شروع . رفت ادميموضوع به كل  نيفردا صبحم ا. بودم كه بخوان بدزدنم يمهم تيانگار چه شخص. ودمگرفته ب ليتحو

شدم سر و  يكه تنها م يرياز مس قاياز دم مدرسه دنبالم نبود، دق گهيتفاوت كه از فرداش د نيبا ا دميد يو م نيهر روز اون ماش بايتقر. شده بود

ماه بعد نسبت به  هي. اوال بهش مشكوك بودم. دميوقت راننده اش و ند چيه. اومد يشد تا سر كوچه مون هم دنبالم م يم دايپ نِيكله ماش

 هي. كارت بزنه ديبا يساعت هيهر روز سر  يگارد يباد هي اي يكارمند هي يانگار. بود يباز هيماه بعدش برام مثل  هي. شدمتفاوت  يحضورش ب

پنج  هي. كردم دايبه خل بودنم اعتقاد پ. نميبب يدود يها شهيو با ش نيماش هيمن منتظر بودم كه . بود بيعج. اديبودم كه ب نتظرهر روز م ييجورا

 يحاضر بودم هر كار. مردم يم يداشتم از فضول. راننده اشم معلوم نبود. گفت ينم يچياومد و ه يدنبالم م نيماش. گذشت يجور نيماه هم

 يهم دنبالم م اهيس نيماش. گرفتم شيخونه رو در پ رياز بچه ها مس يروز بعد خداحافظ هيكه  ميبود شميتو ماه ش. نميو بب شبكنم تا راننده ا

 يعروس ميگ يجور وقتا ماها م نيا. بارون تند هي. دنيشد كه همراه آفتاب آسمون شروع كرد به بار يدونم چ ينم هوياما . بود يتابهوا آف. اومد
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بشم و شروع كردم به  سيكوله امو از پشتم گرفتم و گذاشتم رو سرم كه كمتر خ. شن يم يكيكنه و بارون و آفتابش  يم يقاط اشغاله كه هو

هوا پام رفت  يب. كرده بود يو گل كلمياز آب پر شده بود و كل ه هيكه در عرض سه ثان ييگوداال نيرفت تو ا يمن م يپا نيا يحاال ه. دنيدو

با حرص كوله و دستم از رو سرم اومدن . اَه بلند گفتم هي تياز عصبان. به مانتو و شلوارم ديگودال گنده ها و كل آب و گلش پاش نيدونه از ا هيتو 

 .دميشن ييصدا هيكردم كه  ياشتم به لباس نابود شدم نگاه مد. نييپا

 .ديراه بر ابونيلباسا تو خ نيبا ا ستيخوب ن. تا خونه برسونمتون دياگه اجازه بد -

و  ستادهيكنارم ا يِمشك نيماش دميگشاد از تعجب د يبا چشما. كنه يلفظ قلم داره خواهش تقاضا م يجور نيا يك نميتعجب برگشتم بب با

كه  نيذوق زده از ا. پس حتما خودش بود كه گفت برسونمتون. و صورت راننده ام سمت منه نييسمت راننده تا رو دماغ راننده اومده پا شهيش

 نكيع هيپسرِ . اروي ييذره شناسا هياز  غياومده، اما در نييپا شهيذره ش هيزل زدم به همون  نميتونم صورت مرموز راننده رو ببب يباالخره م

. يمردم از فضول يداشتم م. نبود دايابروهاشم پ يبود، حت دايپ شينيو نوك ب شيشونيپ كميفقط موهاش و . يتو چشمش بود به چه گندگ يابآفت

از . ولوئه نجاينداره و همش ا يماهه كار و زندگ شيكه ش هيپسرِ ك نيكه ا نميخواست بب يبا تمام وجودم دلم م. نگاش كردم كوكمش كمياول 

لحظه فكر كردم نكنه فكر  هي. گرفت يم ميبود كه برام تصم ميفقط فضول. نبودم ناياصال تو فاز پسر و ا. هيهم دوست نداشتم فكر كنه خبر يطرف

خلوت  ابونيخ نيماه تو ا شيش نيو بدزدتم، اما خودم به خودم جواب دادم نه بابا ا رهيشدم گازش و بگ نيو تا سوار ماش باشهداشته  يشوم

دختر تو اون سن و سال تو چه حال و  هي يدون ينم. ستين نايو ا ياز دزد ينكرد، پس خبر يو داشت اما كار دنتيبار فرصت دزد 10000

 يزرنگ يادعا. منم مستثنا نبودم. كار ممكنه نيبه نظرت بهتر يتو اون سن هر كار احمقانه ا. كنه يم يخودش زندگ سهوا ييايدن هيتو . هييهوا

 .گرفت يم ميجلوتر از عقلم برام تصم يِفضول نيداشتم اما ا

 د؟يد يـ افتخار م پسر

 ». يذار يمونه هم تو امشب راحت سرت و رو بالشت م يآرزو به دل نم نيبرو هم ا ايب. يپسرِ منتظره تو مفتخرش كن ديآن نيبب «

رعد و برق زد كه از ترس چشمام و  هي هوي. اومد يبارون مآفتابش رفته بود و فقط  گهينگاه هم به آسمون كه د هيبه لباسم كردم  گهينگاه د هي

 : به پسره گفتم عيو گرفتم و سر مميلحظه تصم هيبستم و تو 

 . ممنون ـ

كرده باشه كه تا من  مينكنه چهار نفر اون پشت قا نميكردم كه بب يپشت يها ينگاه به صندل هيقبل سوار شدن . شدم نيرفتم سوار ماش يتند

 يزيتم. نگاه كردم نشيحرف به دم و دستگاه ماش يو ب نينشستم توماش. گرفتم ليتحو ياديدوباره خودم و ز دمينشستم خفتم كنن كه د

 : لبخند گفت هيپسر برگشت سمتم و با . زد يداشت برق م. بود الببرام ج نشيماش

 .سالم ـ

 . اومد سالم نكردم ادمي تازه

 : گفتم يتش و تندسم برگشتم

 ....سالم ـ

 يچشماشم م ديصورتش جالب بود اما با يفرم كل. داشت يخوش فرم يلبا. نميتونستم لب و چونه اش و بب ياالن م. روم و برنگردوندم گهيد اما
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 . دادم يبعد نظر م دميد

 : هوا گفتم يب

 .و ور دار نكتيع ـ

 گهيگفتم، اما مصمم بودم كه امروز د يچ دميتازه فهم. دميگنده اش ابروش و د نكيع يابروش رفت باال و از باال هيشد و  شتريپسر ب لبخند

و  نكشيدستش باال رفت و ع قيمنتظر نگاش كردم كه با همون لبخند عم. برد يشب عمرا خوابم م دمشيد ياگه كامل نم. نمياش و بب افهيق

 .چشمم تو چشماش قفل شد. صحنه برام اسلوموشن شده بود نيا. از چشماش برداشت ومگرفت و آر

به  نميتر و بب كيخواست برم نزد يدلم م. جادوم كرده بود ييجورا هيتونستم چشم از نگاهش بردارم،  ينم. چشمام بود يجلو اهيس لهيت دوتا

 يچشم ها قهوه ا شتريب. بودم دهيند يچشم مشك آخه تا حاال. اههيس اهيواقعا چشماش س ايده  ينشون م اهيچشماش انقدر س نشيخاطر ماش

 يجذاب نشون م يليداشت كه صورتش و خ اهيس اهيس يموها و ابروها و مژه ها. چشم ها اصل بودن نيا يزد اما انگار يم ياهيبود كه به س رهيت

 يفكر بودم كه ب نيتو ا. چشماش رنگ شب بود شييخدا. كنم دايرو پ يپسره چشم شب نيكه چقدر خوشحال بودم كه تونسته بودم ا يوا. داد

 : دوباره به چشمام نگاه كرد وگفت. پسره چشمش رفت سمت لبم و لبخندم. رو لبم مدلبخند او ارياخت

 .من آرشام هستم ـ

 : گفتمتوجه به دهن باز از تعجبش به رو به رو نگاه كردم و  يب. كنم يحتما منتظر بود خودم و معرف. فقط كله تكون دادم منم

 د؟يافت يراه نم ـ

 هيبق گهيارضا شد د ميمن كه فضول. رهيبه من چه نگ. رهيقهقهه اش و بگ يجلو دنيكرده بود با نفس كش يسع. دمينفس بلند پسر و شن يصدا

 .شدم و تشكر هم نكردم ادهيمنم مثل بز پ. كرد ادهيو پسر من و سر كوچه امون پ ميحرف حركت كرد يب. نداره ياش به من ربط

روز از بچه  هي. اون هفته هم گذشت. نگفت يچياومد و ه يهفته ه هي. نزد يبازم حرف. بود نييپا نيماش شهيبار ش نيا. دوباره پسرِ اومد فرداش

ن يا يو برا دميچيپ ابونيخ هي چياز پ. نبود داشيگشتم اما پ يم يِمشك نيبا چشم دنبال ماش. كردم و تنها رفتم سمت خونه امون يها خداحافظ

به حضور هر روزه اش  ومده؟ين نِيبودم چرا ماش نيتو فكر ا. نبود نِياز ماش ياما نه خبر دميدورم دور خودم چرخ هيو بگردم  ابونيكه كامل خ

 .دميشن ييصدا هيفكرا بودم كه  نيتو ا. برام جالب بود. عادت كرده بودم

 ؟يگرد يدنبال من م -

 نهيدست به س پيپسر قد بلند خوش ت هيپارك بود اون جا و  يِمشك نياه ماش. ابونيچشمم خورد به كنار خ. ستادميتعجب و ترس تو جام ا با

پسر شل شده  شيرو داده بودم و ن يدهنم و گرفتم، اما خوب سوت يبا دستم جلو عيكه سر دميكش يسوت هي ارياخت يب. نيداده بود به ماش هيتك

 .با اخم سرم و آوردم باال و نگاش كردم. ستاديراهم ا يو كردم اونور و اومدم رد بشم كه پسر اومد جلو مرو. بود

 : گفتم يو جد خشك

 .برو كنار ـ

 : افتاد نگاهم كرد و گفت يكه لبخند از رو لباش نم پسره

 ستم؟يا يم رتيكنم؟ چرا هر روز تو مس يكار م يچ نجايو ا ميمن ك يبدون يخوا ينم يماه حت شيبعد ش ؟يكن ينم يانصاف يب كمي ـ
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 .خواستم پررو بشه يداد، اما نم يو قلقلك م ميحس فضول داشت

 : اخم گفتم با

 بخوام بدونم؟  ديچرا با. نداره يبه من ربط ديكارياگه شما ب ـ

 ؟يستيكنجكاوم ن يعنيـ  پسر

 .ـ نه من

به معلم ها هم  يدونست حت يكس نم چيكه ه يآره اسمم، اسم كاملم، اسم. خشكم زد اسمم دنيو گفتم و از كنارش رد شدم برم كه با شن نيا

 .دميگفته بودم آن

 : قدم به سمتم برداشت و گفت هي. منتظر نگاش كردم. دميلحظه فكر كردم اشتباه شن هي. و با تعجب بهش نگاه كردم برگشتم

 . دونم يم تميليفام. دونم يمن اسمت و م يديآره درست شن. ديآناه ـ

 .دميترس كميبود؟ جاسوس؟  يك نيا. شد يباز تر نم نيدهنم از ا. شجره نامه ام و گفت يهمه  قهيدق كيدر عرض  بعد

 ؟يهست يتو ك.... ـ تو من

 : با لبخند گفت پسر

 م؟يمن ك يبدون يخوا يحاال م ـ

 ؟يدون يرو از كجا م زايچ نيـ ا من

ماهه كه  شيش. يماهه كه شب و روزم شد شيش. كنم يماهه دارم بهت فكر م شيش. كنم يم قيماهه دارم در موردت تحق شيـ چون ش پسر

 .نميب يرم تو رو م يهر جا م

 يپوزخند هي نيواسه هم. خورد يدختر خنگ م هيلوس و مسخره بود كه فقط به درد خر كردن  ييجورا هي. حرفاش به نظرم چرت بود راستش

 :دادم بلند گفتم يتفاوت روم و برگردوندم و همون جور كه به راهم ادامه م يبهش زدم و ب

 .يشن نگه دار يكه خامش م ييهمون دختر احمقا يغازت و برا هيصد من  يحرفا نيبهتره ا يول. يكه سرگرمم كرد يجالب بود مرس ـ

شد كه نتونسته روم اثر بذاره، اونم بعد  يباورش نم. ده بوداش خنده دار ش افهيكه چقدر ق يوا. لبخند دندون نما نشونش دادم هيو  برگشتم

 .آورد يپر درم يپسر نيهمچ هياون حرف ها از  دنيبود از ذوق شن يهر ك. يماه الل باز شيش

 .زد يو م يتكرار ياومد و هر روز هم همون حرف ها يپسره هم هر روز م نيگذشت و ا خالصه

 : اومدم از كنارش رد بشم كه گفت. بود ديلباش سف. كرد يسرفه م يبود و ه دهيروز كه اومد رنگش پر هي

 . شدم اليخ يب مميمرض يتو حت دنيبه خاطر د نيبب ـ

زنه  يم ميكه خودش گذاشته بود با خودش ج يسر ساعت خودش و برسونه به قرار هر روزه ا نكهيا يبرا رياليبودن و بستر ضيآقا مر ظاهرا

 يب. دميآن ترس هي نياز شدت سرفه خم شد و افتاد زم ياما وقت لمهيكردم همه اش ف يفكر م. فاش و باور نداشتمحر. نجايا اديو م مارستانيب

 . شد ياز اونجا رد م يتاكس هيتك و توك . نبود يكس ابونميتو خ. سمتش كه كمكش كنم رفتم ارياخت

كمكش . گرفتم يتاكس هيو  دميدو. گردنم فتهيخونش ب رهيگفتم نكنه بم. بودم دهيترس يحساب. بود ديسف يليرنگشم خ. كرد يبد سرفه م يليخ
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 . مارستانيب نيكتريكردم سوار شه و بردمش نزد

حالش واقعا . ستادميباال سرش ا انيتا اونا ب. خودشون و رسوندن ضهيشماره زنگ زدم تا گفتم مر نيو گرفتم و به اول شيكردم و گوش شيبستر

دعا . كالفه شده بودم. گرفت يلحظه هم نگاهش و ازم نم هي. داشت چشماش و باز نگه داره يكرد اما با سماجت سع ياستراحت م ديبا. بد بود

اومد  ييآقا هيبعد  قهيده دق. داد يقلقلكم م ييجورا هيبود اما  بيكاراش برام عج. كرد يداشت معذبم م. انيكردم كه زودتر آشناهاش ب يدعا م

 : گفت  يتا كمر خم شد و مدام م ديكه تا آرشام و د

 ن؟يبود چرا فرار كرد يبد نيحالتون به ا د؟يرفت مارستانيآقا چرا از ب ـ

. كار و كرده باشه نيمن ا دنيخواستم قبول كنم به خاطر د ينم. كه فرار كرده دهيترس يفكر كردم كه حتما از آمپول و سرم م نيبه ا يبدجنس با

چاخان كردم كه حال دوستم بد شد و  يكل. رانندشون بوده وخودم با آژانس رفتم خونه دميكه بعدا فهم ارويه آرشام و سپردم دست اون خالص

كالمش عادت  يهر روزه و ب دنيبه د. راستش نگرانش بودم. از آرشام نشد ياز اون ماجرا دو روز گذشت و خبر. اومدم ريد نينا واسه هميا

. لبخند زدم هي ارياخت يب دنشيبا د. رو به راه رو به راه نبود، اما سر پا بود. بود شيشگيهم يد دو روز دوباره سر ساعت تو جابع. كرده بودم

كنه كه باهاش حرف  ميخالصه بعد هفت ماه تالش تونست راض. شده بود مونيكيباعث نزد شيضيانگار مر. راحت شده بود كه سالمه الميخ

. رفت يعاشقانه اش تو كتم نم يحرفا. ميبود يمثل دوتا دوست معمول. رسوندم خونه ياومد دنبالم و بعد تموم شدن مدرسه م يصبح ها م. بزنم

 هي. وابسته اش شده بودم. بهش عادت كرده بودم. گذشت يم مونيسه ماه از دوست. كردم يم عشيهم ضا يكل. با هم ميداشتبگو بخند  شتريب

 يم عشيمن ضا يهر چ. خوب و مهربون بود يليخ. نكنه اخالقش مثل بابام باشه، اما نبود نميكردم بب يكاش مكن تشيهمش تو شخص ييجورا

ممكنه  يشم، كه حت يقرار م يبراش ب نمشيخواستم به خودم اعتراف كنم كه برام مهم شده، كه اگه نب ينم. دافتا يكردم لبخند از رو لبش نم

 نيبابام اول ريغ. شعورش باالتر بود كميالاقل . بچه دوست نشدم هيكه با  نيتر بود و من خوشحال از ا ازم هفت سال بزرگ. دوسش داشته باشم

 .بده يتكون هيخودش و گذاشت و تونست قلبم و  ريكه آخر تاث.... خوب بود كه لومو اونقدر ج دمشيد يبود كه م يمرد

آرشام كماكان هر روز من و به مدرسه و از . كتاب دستم بود نميتو ماش يحت. خوندم يداشتم درس م يمثل چ. مدرسه شروع شده بود يامتحانا

شدم و خودم  الشيخ يمنم ب ومديمنتظر موندم آرشام ن يصبح هر چ. بود ياضيفكر كنم ر. امتحان سوم چهارمم بود. رسوند يمدرسه به خونه م

. كردم ينم داشيزدم پ يهم بهش زنگ م يهر چ. خبر بودم يازش ب يدوسه روز. ومديمنتظرش شدم ن يبعد امتحانم هر چ. سهرفتم مدر

. گذروندم يم يكي يكيامتحان ها رو  يمنم با نگران. از آرشام نشد يافتاده باشه؟ تا آخر امتحانا خبر ينكنه براش اتفاق. نگرانش شده بودم

خوندم  يها رو م هيمدرسه نشسته بودم و داشتم تند تند آرا اطيتو ح. بود اتيادب مونيامتحان آخر. شدم يم وونهيد يرانو نگ يخبر يداشتم از ب

 .شد زياسم گوشام ت هي دنيكه با شن

اسم دوست پسرش بود كه نظرم و . بود شونيكيبحث سر دوست پسر  يانگار. زدن يتا دختر كنارم نشسته بودن و داشتن با هم حرف م سه

 . آخه اسمش آرشام بود. جلب كرده بود

 : گفت تشدوس

 .بودم نشيمهال من عاشق ماش يوا ـ

 .ناز و باكالس بود يليخ. بود يگريخودشم خوب ج يطور ول نيـ منم هم مهال
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 .دوست بوده نميبا نگ دميـ اما شن هيسوم دختر

 : تفاوت گفت يب مهال

دوست بوده، اما خوب  گهيد يها يليه و خالصه خو ساحل كه سال سوم ياز كالس دوم تجرب سايو پر ياضيدونم بابا با مژده از كالس دوم ر يم ـ

 يبه خودم افتخار م يكه تونستم با آرشام دوست بشم كل نيمن خودم هم. هم دوسته هيكدوم از دخترا براشون مهم نبود كه آرشام با بق چيه

 .كنم

 

 .يپسره دوست بش نيبا ا يكه بتون يمونث باش هيكه افتخار نداره فقط كاف نيا. يـ بس كه خر دوستش

 .تونستم پوز همه دوست پسرام و به خاك بمالم يكه باهاش م نهيمهم ا ستيمهم ن ناشيـ ا مهال

 يليآرشام من خ. شناسم ينباشه كه من م يكردن اون آرشام يم فيازش تعر نايكه ا يآرشام نيا ديشا. كردم ياشتباه م ديشا. ديسوت كش سرم

 .شد يباورم نم .گن فرق داشت يم نايكه ا ينيبا ا

 : سمتشون خم شدم و گفتم به

 ه؟يآرشام چ نيا نيشه بدونم ماش يم. دميصحبت هاتون و شن يمن اتفاق ديببخش ـ

 ش؟يشناس يتو هم م هيچ.... نشيـ آره ماش مهل

 .گهيشهره شهر شده د. كه نشناستش هيمحتشم؟ ك ش؟يليبود فام يچ.... آرشام نيكه ا هيـ ك دختر

كه  يليبه فام يهر چند اون موقع اصال توجه. و شماره تلفن كند بود لياسم و فام يحافظه ام برا. بودم دهيو شن شيليفام مارستانيبار فقط تو ب هي

 .گفت نداشتم يدختر م

 :دميپرس جيگ

 كجاست؟ ديدون ياالن م ـ

 : با تعجب بهم نگاه كرد و گفت مهال

 يم يجا زندگ نياومده بودن ا يدو سال هيپروژه كل خانواده  هيبه خاطر . كايهفته است كه با خانوادش همه برگشتن آمر هي ؟يمگه خبر ندار ـ

 .كايپروژه اشون كه تموم شد همه شون برگشتن آمر. كردن

كردم با همه  يبود كه من فكر م يكردن همون آدم يم فيازش تعر نايكه ا يآشغال نيا. ديچرخ يدور سرم م ايدن. دميشن يحرفاشون و نم گهيد

كردم اومده تا بهم ثابت كنه اگه بابام قهرمانم بد  يكه فكر م هيكردم تافته جدا بافته است؟ همون يكه فكر م يكنه؟ همون يهم جنساش فرق م

 خوب و عاشق و مهربون؟ يشه كه همه مردا بد باشن؟ كه هستن آدم ها ينم ليدلشد 

 . كرده بودمش ميمتقلب اعتماد كردم و راحت وارد قلب و زندگ يدروغگو هيكه چه راحت به  نياز ا. خودم متنفر شدم از

و  يارزش زندگ يآدم ب هيخواستم به خاطر  ينم. بود رفتم سر جلسه امتحان يگرفته بودم، اما به هر جون كندن جهيقدر حالم بد بود كه سرگ اون

 .داشتم ياالن كار مهمتر. تونستم فكر كنم يآشغال بعدنم م نيبه ا. كردم با تمركز به همه سواال جواب بدم يسع. ام و خراب كنم ندهيدرس و آ

 لميوسا. آرشامم تموم شده بود. مدرسه ها تموم شده بود گهيد. بود يليروز سال تحص نيآخر. رونيتمركز امتحانم و دادم و از جلسه اومدم ب با
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. كنم هيخواستم گر ينم. كرد يگلوم از شدت بغض درد م. بغضم گرفت. آرشام افتادم ادي. رونيمدرسه اومدم ب و جمع كردم و آروم آروم از در

 ادي. گوشام و گرفتم. رعد اومد يصدا. شد اهيابراش س. انگار آسمون هم حال من و داشت. كنم هينداشت كه به خاطر اون آدم ابله گر يعنم

 ....دوست دارم گفتناش.... حرفاش ادي.... آرشام ادي.... دعواش با مامانم ادي.... بابام

 ».... رهيتو رو ازم بگ يذارم كس ينم.... منم آرشام توام.... فقط من.... يمن ديتو آناه.... ديآناه «

 . شد و تو بارون گم شد ياشكام با قطرات بارون قاط. اشكم دراومد ارياخت يب. كرد سيقطره هاش صورتم و خ. ديبار بارون

اشك . دارم يبفهمه چه حال بد يكه كس نيبدون ا زميصدا اشك بر يتونستم ب يحاال م. يكه فرستاد يممنونم به خاطر بارون رحمت ايخدا

 ياومد، اما از اون روز به بعد ازش م يتا اون روز از رعد و برق بدم م. رعد و برق زد. ديآسمون تپ. ختميبارون راه رفتم و اشك ر ريز. ختمير

بود كه آرشام  يا هيهد نميا. شدم يچه حال اليو كيشمال نزد يديخودت كه د. افتادم يم انتيدعوا و وحشت و خ اديبد،  يروزا ادي. مديترس

كه دم از عشق  ياز كس نمياون از بابام قهرمانم ا. اون روز از آرشام متنفر شدم، از مردا متنفر شدم، از عشق از دوست داشتن بدم اومد. بهم داد

 .اعتماد كنم ينتونستم و نخواستم به كس گهيد. جور بودن هيهر دوشون . زد يم

از ازدواجم بدم . باهاشون ندارم ينزنن مشكل يدر مورد عشق و عاشق ياديكه فكشون بسته باشه و زر ز يگم با پسرا مشكل دارم نه؛ تا وقت ينم

 يروز هيكردم كه  يوقت فكر نم چيه. نداره يجز بدبخت يزيچ. هيو بردگ يريدختر مثل اس هي يازدواج برا رانيجا تو ا نيچون به نظرم ا اديم

من آرشام و فقط تو شهر . نبود رانياون كه اصال ا. نبود ادميآرشام كه  يليفام. جا تو تهران و خونه خانم احتشام نياونم ا. نميآدم و بب نيا وبارهد

 .كانيهام آمر ليگفته بود همه فام ادمهي. داشته باشه ليمكردم كه تو تهران فا يفكرشم نم يحت. بودم دهيخودمون د

 .كرد نگاه كردم يكه تا اون لحظه آروم به حرفام گوش م نيو به شرو دميكش قينفس عم هي

 آرشام نكبت خالص شم؟ نيتا از شر ا يبهم كمك كن يهنوزم حاضر. يدون يمن و م يزندگ يهمه رازها بايـ خب حاال تو تقر من

 . نگام كرد نهيدست به س نيشرو

 . نگران نباش. كنم يكمكت م. دم ياگه شروع كردم تا آخرش ادامه م ايكنم  يو شروع نم يكار ايـ من  نيشرو

 : نگاش كردم يقدردان با

 .يهست يممنون، واقعا دوست خوب يليخ ـ

 :بند زد و گفت ميلبخند ن هي نيشرو

 .يو از سرم كم كن يكيالزم شد تو شر  دميشا. در اليآرشام به ژ ـ

 : و گفتم دميلبخند دستام و بهم كوب با

 .جلو اديبگو ب يو ناكار كنم؟ بدخواه مدخواه دار يبزنم ك.... نفس كش يا. هيكش سيو گ سيمن كه خوراكم گ وليا ـ

 : گفت رونيگردوند تا بره ب يكه روش و برم يزد و در حال يلبخند هي نيشرو

 .وونهيد ـ

 : با اخم گفتبرگشت سمتم و  هوي

 .حرصت بدم ديفقط من با. كنه تتيمن اذ ريغ يكس اديخوشم نم ـ
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 .كه صداش كردم رونيبرگشت كه بره ب. خواست يحرص دادن من و م يحق انحصار. خل ي پسره

 ....نيشرو يـ آها من

 .برگشت سمتم نيشرو

 : انگشت اشاره ام و سمتش گرفتم و گفتم زيآم ديتهد

 يچون الزمت م يخودت تو بهشت زهرا قبر بخر يبرا يبرسه اون وقت بهتره بر يكلمه از حرفام به گوش كس كيكلمه، فقط  كي هيفقط كاف ـ

 . شه

 يگوش مفت داره جون م نميشرو نيا. داد ها يم يدرد و دل چه فاز. كه چقدر سبك شده بودم يوا. رونيتكون داد و رفت ب يسر هيلبخند  با

 .ده واسه سنگ صبور بودن

 .خوابم برد عيوسر دميكش دراز

آرشام پررو رو  نيتونم با كمك شرو يكه م نيدوش گرفتم و خوشحال و شاد از ا هيرفتم . شدم داريصبحش كه نه فردا ظهرش از خواب ب فردا

 يكيفتن تو باغ و گفت چند نفرشون ر. رو گرفتم هيو سراغ بق ششيرفتم پ. رفتم تو سالن، طراوت جون اون جا بود. نييجز بدم رفتم پا

 .دادم يم اديدادنم بهش  قيآمار دق ديبا. داد يآمار م يجور نيو طراوت جون ا ميخوبه سر جمع ده نفرم نبود. اتاقاشونن ودوتاشونم كه ت

رفتم عكسا رو هم آوردم و همه رو نشونش . كنم، شروع كردم به حرف زدن فيكنارش و چون تا اون روز نتونسته بودم از مسافرتم تعر نشستم

 گهيمنم بهش گفتم دفعه د. چقدر از عكسا خوشش اومد. ديچقدر از كارامون خند. و الناز نيديآ يزده شد برا جانيكه چقدر ه يوا. دادم

 .خانم هم خوشحال قبول كرد. رازيش ميبر ديبا ييدوتا

 يآرشام و نم نينحس ا افهيشه اگه ق يظهرم ظهر نم دياَه مرده شورش و ببرن كه صبحم، ببخش. سالم كرد يكي كه ميزد يحرف م ميداشت

 . دميد

 : و گرفت و گفت نيبدون اجازه دست دراز كرد و دورب تيشخص يب. نگاه كرد نيتو دورب يو پررو پررو نشست كنار من و به عكسا اومد

 .نميبب نيآخ جون عكس بد ـ

 .عكسا دنيخودش شروع كرد به د بعدم

كه ننه بزرگش  فيح. يچ يعنيدونه اجازه  يهنوز نم دهيسن رس نينره خر به ا. بزنم تو سرش كه گردنش بشكنه نيخواست همچ يم دلم

 نيو از ا نيتونست دورب يبود حتما م نجاياگه ا. گرفت يجا بود تا حالش و م نيا نيكاش شرو يا. كرد و دست و بالم عاجز بود يداشت نگام م

 .رهياالغ بگ

 نه؟ اياون جاست  نميبب. نميباغ و بب شهيتا از ش دميخودم و باال كش كميپسره كجاست؟ رو مبل  نيا ن؛يگفتم شرو يراست

 : آروم گفت يبود ول نيسرش تو دورب آرشام

 دوست پسرت كجاست؟ يدون يكه نم يهست يچه دوست دختر ؟يگرد يدنبال عشقت م ـ

 .دميتوجه به آرشام رو به خانم پرس يب

 كجان؟ نايا نيـ طراوت جون شرو من
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 :با طعنه گفت ييجورا هيابروش رفت باال و  هيلبخند زد و  هيجون  طراوت

 .تو باغن ناشميا. رونيمهام اومد دنبالش و رفتن ب شيدو ساعت پ نيشرو ـ

 .تر شد قيكردم كه لبخندش عم و باز شمين. ندازه يطراوت جونم چه زرنگ شده من و دست م اه

 : آروم گفت آرشام

 ؟يعشقت رفته دختر باز يآخ ـ

پسر چقدر كنه  نيكه ا يا. آرشامم پشت من بلند شد و اومد دنبالم. هوس كرده بودم. ارميب ييتوجه بهش از جام بلند شدم كه برم دوتا چا يب

 .از االن نميبود، ا زونيكه دنبال من آو يماه 7- 6اون از اون . بود يجور نياَه از اولشم هم. بود

كه  رونيب مياز سالن اومد. گه يداره م يدونستم چ يكردم و نم يبهش نم يكرد كه من اصال توجه يبلغور م ييزايچ هيواسه خودش  آرشام

 .يرسا خالد يجا. پسر خوب دلم تنگ شده بود براش يناز. مهام يآخ. و بعدشم مهام از در عمارت وارد شدن نيشرو دميد

 .شم يخوب دور و برم م يمن دلتنگ همه آدما اصوال

 .لبخند و ذوق رفتم جلو سالم كردم با

 ؟يمهام خوب يـ سالم چه طور من

 ؟يتو خوب يـ سالم مرس مهام

 : لبخند گفتم با

 .ورا نيچه خبر؟ از ا ـ

 : آورد و دم گوشم گفت نييصداش و پا مهام

 .ببرم براش رميبگ قيجا آمار دق نيا اميپدر من و در آورده كه ب رانياومدن ا نيشرو ياليفام دهيتا فهم. از دست درسا ـ

 .دميخند بلند

 كمه براش؟ رهيگ يكه هر روز از من م ييآمارا نيا يعني. دختر يريبم يـ ا من

 . مظلوم شونه اش و باال انداخت مهام

 .تورو خدا منم كرده جاسوس نيت بب مهام

 .كنه يبا اخم نگام م يكه چشمم افتاد به آرشام كه عصبان دميخند يبلند م داشتم

لحظه شك  هي. كرد يتفاوت به من و مهام نگاه م ينگاه كردم كه خونسرد و ب نيبرگشتم به شرو ؟يكن يواسه من اخم م نهيگمشو بوز برو

نكنه جا بزنه؟ خوب جا . داد من كه ازش نخواستم شنهاديكنه پسر عموش و سوسك كنم؟ خوب خودش پ يكمكم م نيشرو يجد يعني. كردم

 دميشدم چون د ييچا اليخ يمنم ب. تو سالن ميرفت ييچهار تا. عمرا خودم و محتاج مرد جماعت كنم. كنم يواسه آرشام م گهيفكر د هيبزنه 

 . ناهار آوردن و بچه ها رو صدا كردن. نهيچ يناها رو م زيخانم داره م يمهر

 

***** 
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. نهيو آتوسا كه اون چشم نداشت من و بب نمشيبودن؛ البته به جز آرشام كه من چشم نداشتم بب يخوب يخانم احتشام بچه ها يكل نوه ها در

اومد  يبر حسب اتفاق م نيگرفت كه شرو يشدت م يينگاهشم وقتا نيا. خواست خفه ام كنه يانگار م. دميترس يكرد كه م ينگام م نيهمچ

چرا  نيزد ا يحرف هي نيحاال شرو. شدا يم شيزيچ هيدخترِ هم  نيا. نشست يمن م كينزد ياومد و رو صندل يخاطر نبود جا م هب ايمن  كينزد

به زور دو تا كلمه با هم  ديشا نيبود چون من و شرو بيبرام عج. همه باور كرده بودن يآرشام باور كنه اما انگار ميجو زده شده بود؟ ما گفت

حاال . زد ياون با نگاه بهم مشت م ايپروندم  يمن با چشم براش جفتك م ايو  ميخورد يهم از دست هم حرص م ييوقتا هي. ميزد يحرف م

. كرد كه بره تو بغلش يخودش و خم م نيهمچ. نشسته بود نيذاشت، دختره همش رو دسته مبل شرو يبه آتوسا هم محل نم نيخوبه شرو

 .بده اديدختر  نيبه ا يمخ زن يبرا پبود كه دوتا راه كار تو يدرسا خال يجا

 : بلند گفت اريمه هوي. زدن يو بچه ها با هم حرف م ميدور هم تو سالن نشسته بود همه

 .ييجا يسفر هي يگشت هي يرونيب هي. مياما همه اش تو خونه نشست رانيا ميچه وضعشه؟ ما اومد نيبابا ا ـ

 يكردن م ياز سر شب شال و كاله م. به زور دو شبش تو خونه بند بودن ديكه من خونه بودم شا يچند روز نيتو ا. گفتا يداشت دروغ م حاال

 . موندم تو خونه يشدم و م يم ميبهانه ج هيمنم هر بار به . رفتن دور دور تو شهر

 .داشت؟ من پرستار طراوت جون بودم پرستار نوه هاش كه نبودم يمعن چه

كه  ييروزا نيخونه دلمون واسه ا ميكه برگرد گهيمسافرت؟ به خدا چند وقت د ميگم چه طوره بر يمن م. جا نيا ميديـ آره به خدا پوس سايمل

 .سوزه يم ميتو خونه هدر داد يخود يب

 .تو خونه بودن كه بخوان وقتشون و هدر بدن نايا چقدرم

 م؟ياما كجا بر. من باهاش موافقم. هيخوب دهيـ مسافرت ا ماكان

 مشهد چه طوره؟ ارتيز ميبر اي. رازياصفهان، ش ؟يگرد رانيا ميـ بر سايمل

 .نميدوست دارم اون جا رو بب. شيك ميگم بر يـ م فرناز

 . حال كنم  ييجا هيخوام برم  يم. رو هم ندارم نايو ا خيحوصله درس تار. و ندارم ينه من حوصله گرما و خفگ يـ وا اريمه

 .كنن يحال م يمدل نيا رانهيجا ا نيكار؟ ا يچ يجا اومد نيا گه،يد يموند يم يكه بود يهمون كشور يحال كن يخواست يم خوب

 : كرد و با غرغر گفت ياخم فرناز

 .خواست يم ايدر. خواست يدلم شنا م ش،يخواست برم ك يمن دلم م ـ

و هول  عيانقدر سر. بهم كوبوند يدست هيمبل برداشت و  يبا ذوق دستش و از پشت هوينشسته بود  نيكه طبق معمول رو دسته مبل شرو آتوسا

. داره يبغل گرم هي نيكه بفهمه شرو ستيدختر ن نياما انگار قسمت ا ن؛يتو بغل شرو فتهيرسه و م يكار و كرد كه گفتم االن به آرزوش م نيا

 .زيه تيترب يب. ديآن يبش هخف يوا

 : گفت جانيبا ه آتوسا

هم جنگل و كوه و هر . حال كرد شهيغر بزنه، هم م اريكه مه ستيگرم ن شيخواد، هم مثل ك يداره كه فرناز م ايشمال؟ هم در ميچه طوره بر ـ

 .شيارتيجنبه ز يتازه امامزاده هم داره برا. داره نيكه بخوا ياحتيس زيچ
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 شيشرج يبا اون هوا تابستون وامونده نيدونست شمال تو ا يچه م نيا يول يزيچ هيو جنگل و كوهش  ايرو داره؟ در نايشمال همه ا يعني حاال

 .گوشه لبم اديلبخند ب هيباعث شد كه  فتنيخوردن ب... برن اون جا و از گرما به  نايكه ا نيبا تصور ا. ارهياز آدم درم يچه پدر

 .ظاهرا همه با شمال موافق بودن. كردن يآتوسا بحث م شنهاديها داشتن در مورد پ بچه

 : گفت عيكرد و سر يفكر هي آتوسا

 . نمشيخواست برم بب ياون جا، همه اش دلم م دهيخر اليو نيشرو دميكه شن شياز چند سال پ ن؟يشرو ياليو ميچه طوره بر ـ

 : گفت نيرو به شرو بعد

 ....گهيد ميبر م؟يبر نيشرو ـ

 .فتنيراه ب ناياالن ا نيالزم بود تا هم نيفقط موافقت شرو انگار

ملت منتظر  هي ستيحرف نشسته و براش مهم ن يسنگ ب كهيت هيكه مثل  نميشرو نيا. اليببرتش و نيكنه شرو يالتماس م يچه جور نيبب يآخ

 .هستن ييچه آرزو به دل ها نيبب. كنن يدارن نگاش م

كه  همه شون شكلك در آوردم يكردم و تو دلم برا يذوق هيمنم،  نهيو بب نيشرو ياليكه تونسته و يجمع تنها كس نيكه االن تو ا نيتصور ا با

كه من رفتم و  نهيمهم ا اليخ يب. حرصم داد يحساب يول.... خبر يب. هم نكردم خودش من و برد يتازه اصرار الش،يدلشون بسوزه من رفتم و

 .نرفتن نايا

رفت  شيوقت پ يليخ. شده يميچون قد اديخوب اون به حساب نم يول ده،يرو د اليمهام كه زودتر از من و ريالبته به غ. چشمم به مهام افتاد هوي

 .بود

شمال ما؟ چه صاحب شده بودم  نيبر نيخوا يشمال نداره كه م نيكن يم يكه زندگ ييمگه اون جا.... خوام ينم. بچه ها نيا دنيچه شمال ند اما

 . كرد يفتخار مبه داشتنم ا يزمان هيكه  ييهمون بابا. قبول نداره گهيد شميكه من و به فرزند ييهمون بابا. ارث بابام بود.... شمال و 

كه  يوا. افتاده بود نيف نياومد اما دماغم به ف ياشكم در نم. دميكش يآه پر حسرت از سر دلتنگ هي. بغض كردم هويبابام و خونه امون،  ادي با

 يجلو نميبا آست ستينه، كه اگه ن ايحواسش به من هست  يكس نميسرم و بلند كردم كه بب. ستيوقت دستمال همرات ن چيكه ه ديآن يريبم

 . رميمماخم و بگ

 . كرده بود زير كميافتاد كه زل زده بود تو چشمام و چشماش و  نيسرم و بلند كردم چشمم به شرو تا

آب  اليخ يب. ير يبهم چشم غره م يپاك نكردم كه دار نميخب بابا هنوز كه دماغم و با آست. كنه؟ انگار دزد گرفته ينگاه م نيچرا همچ وا

با چشم دنبال دستمال . نگام كنه يجور نيا نيبود كه شرو نيبهتر از ا. كردم يواسش م يفكر هياون موقع  نيياومد پا يفوقش م. شدم مينيب

 .توجهم و جلب كرد نيشرو يبرم روش كه صدا رجهيكه اگه اوضاع ناجور شد ش مگشت يم

 .ميكه همه مون بر يبه شرط مير يـ باشه م نيشرو

 .گهيد نير يمگه قرار بود دو تاتون جا بمونه؟ خوب همه تون م واه

 : با عشوه گفت آتوسا

 ؟يشد يراض. مير ياحتشام م يخوبه؟ همه نوه ها. ياحتشام يمسافرت دسته جمع هي. جون نيشرو مير يمعلومه كه همه مون م ـ
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 : تفاوت گفت يسرد نگاش كرد و ب نيشرو

 .جان نيكه ا هينايمنظورم همه ا. احتشام نبود يمنظورم فقط نوه ها ـ

خانم هم  يمهر. جاست، منم هستم نيا شهيمهامم كه هم. نوه ها خود طراوت جون هست رِيغ ه؟ياالن منظورش ك. نگاه به دور و برم كردم هي

 مونه؟ يم يك گهيد. هست

 : گفت جيگ آتوسا

 ا؟يك يعني ـ

آخه ماها اصال برنامه سفر . نگاهم به مهام افتاد، اونم بهت زده بود. دهنم باز مونده بود. با انگشت من و مهام و طراوت جون و نشون داد نيشرو

 سفر چه وقته بود؟. برگشته بودم رازيهفته بود از ش هياونم من كه تازه . مينداشت

 ؟يبه كار ماها دار كار يچ. ميكن يبرو بذار ماهام زندگ التيبا فك و فام خب

. رانيا دياياون قدر بهتون خوش گذشت كه مجبورتون كرد هر سال ب ديشا. ديمسافرت بر هيخوبه كه شما جوونا . جون ـ منم موافقم طراوت

 .جا كار دارم نيكه ا نينشستن و ندارم، هم ا نيهم جون تو ماش. تونم يباهاتون، اما من نم انيم دميمهام و آن

 . من و مهام هم. كردن يه مادر بزرگ نگاه مها ساكت ب نوه

 .بهتون خوش بگذره ديبر. شم ينم ليـ منم مزاحم جمع فام مهام

 .اومدم ينم يكرد يتو هم نگام نم يسيدختره ف. كرد تا منم شرم و كم كنم يمنتظر داشت به من نگاه م آتوسا

 .ندارم يمرخص گهيمن تازه مسافرت بودم و د. اميتونم ب يـ منم نم من

 : تفاوت گفت يب نيشرو

 .خوب پس مسافرت كنسله ـ

 .همه در اومد غيج

 : گفت غيبا ج آتوسا

 چرا؟ يوا ـ

 : همون جور سرد و خشك گفت نيشرو

  ؟يچ دياما مهام و آن اد،يتونه ب يدرك كرد كه واقعا نم شهيحاال مامان طراوت و م. خوام يم الميجمع و تو و نيچون من گفتم ا ـ

 : د بدجنس زد و گفتلبخن هي

 .گذره يبه من خوش نم انين نايتا ا ـ

جا  نيجالب ا. فرو كردم از ترسم يبرگشت با غضب نگاهم كرد كه من خودم و تو صندل نيهمچ. اومد يخونش در نم يزد يرو كارد م آتوسا

 .نداشت يكرد، به مهام كار يبود كه فقط به من نگاه م

خودم  يننه بابا. مونم ها يرو دست ننه جون تو م رهيگ يمن و نم يشم كس يكنه كچل م يمن و م يسايگ اديپسر االن دختره م يريمرگ بگ يا

 .خوان يكه من و نم
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 . گفت يم يچ هي يهر ك. افتاده بود يا ولوله

 ». به خاطر ما. گهيد نيايخوب ب« : گفت يم يكي

 ». شترهيمزه اش ب ميباش شتريب يهر چ. گه يراست م نيشرو« : گفت يم يكي

نه هر دو ماه .... بار ، نه؟ دو بار هي يمسافرت سال. بابا من تازه مسافرت بودم. ييجا اميآتوسا و آرشام ب نيمن عمرا با ا. هستن ها يا لهيپ چه

 .شه يلوس م شمياديز گهيد. ونيدرم

 رهيها م نيشده بود اما گفته بود چند روز بعد ا يمهام از بس كه اصرار كرده بودن بهش راض. بودم كه بمونم تو خونه ور دل طراوت جون مصمم

 . حاال همه منتظر موافقت من بودن. يكيشركتش بده و كارها رو بسپره به  يبه كارا يسر و سامون هيتا 

 .اديگم م يكه من م دهيجون ـ اگه مشكل آن طراوت

 : با دهن باز گفتم من

 . هفته اش مسافرت بودم هيماه كه  نيم؟ ادار حيمن مگه چه قدر وقت تفر ه؟يچ اديطراوت جون م ـ

 : گفتم يشوخ به

 د؟ياون جا كه از حقوقم كم كن نيمن و بفرست نيخوا ينكنه م ـ

 : زد و گفت يچشمك هيجون  طراوت

 . يريگ يهم م يقيتشو ياگه بر ـ

 : با سوءظن به طراوت جون نگاه كردم و گفتم. ذوق زده ام كرد يقيآن فكر تشو هي. بود يجد يليبا چشمك بود اما خ نكهيا با

 ن؟يد يم يقيتشو ؟يجد ـ

 : من آورد و آروم گفت كيو نزد سرش

 يبراشون خاطره خوب بساز ياگه بتون. يرو به اون رو كن نيمسافرت از ا هيبا  يو كه تونست نيشرو. من سخت تره تا با من يساختن با نوه ها ـ

 .دم يبهت م يبخوا يكه سهله هر چ يقيتشو رانيا انيبشن ب قيكه بازم تشو

..... هزارتا خاطره خوبم بساز براشون. ندارن يبه من و تو كار رانيا انيب گهينخوان د نايا ران؟يكش برگردونم به ا نجايبه من چه؟ مگه من ا وا

 .كه بود هست يخيشه، اما هنوز همون  يمهربون و آدم م ييوقتا هيرو به اون رو شده؟ درسته كه  نيكجاش بعد سفر از ا نيتازه شرو

 يِقيتشو ستين ياز آقاجون خبر گهياوضاع كه د نيكار كنم؟ تو ا يخوب چ. يقيهم به خاطر اون تشو شتريب. اصرار قبول كردم يبعد كل خالصه

 .اديبه كارم م

 .برم ديبا نايو قول و ا عيو تطم ديهر بار به زور و تهد. تو بخت و اقبال و سرنوشت من قفل شده نيشرو ياليشمال و و نيا يانگار.... خدا يا

مسخره اش كه من  شنهاديبود با اون پ نيا ريهمش تقص. دميدر اتاقش د يو جلو نيرفتم كه برم بخوابم شرو يكه داشتم از پله ها باال م شب

 هيبود و به در باز اتاقش تك ستادهيا نهياما آروم دست به س نيشرو. حرص بهش چشم غره رفتمبا . االن مجبورم آتوسا و آرشام و تحمل كنم

 . ودداده ب

 .فردا آماده باش يـ برا نيشرو
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 : حرص گفتم با

جا تا  اون يببر يگاريمن و ب يخوا يدونم م يمن كه م ؟يخوا يكار؟ پرستار مفت م يچ يببر يخوا يمن و م گهيد يرفت يم التيخوب با فام ـ

 .براتون بپز و بشور كنم

 : زد و گفت يپوز خند هي نيشرو

 .حرف نداره شيآشپز يرانيدختر ا ننيبب يو نشونشون بد تيخوام ببرمت تا هنر آشپز يم قا،يدق ـ

 .ادب برو خودت و مسخره كن يب تيترب يب. حرص بهش چشم غره رفتم با

 : داشت، سرد گفت يبر م وارياش و از د هيكه تك يدر حال. رفت پوزخندش

 . خانواده ات تنگ شده.... شمال و يچون احساس كردم دلت برا يايگفتم ب ـ

توجه  نيهمه اصرارش به خاطر خودم بود؟ ا نيپس ا. و بغضم شده باشه يكردم كه متوجه ناراحت ياصال فكرشم نم. زده بهش نگاه كردم بهت

 گفت؟ يمله رو مج نيانقدر سرد و شل ا ديحتما با. بود يكردنش هم خرك

 .گرفتت يتوهم دوست دختر. ها شهيم تيزيچ هيبرات خوبه؟ تو هم  ــــــزميشمال عز ميبر ايپس با محبت و عشق بگه ب يچ هان

 .سفر برات الزمه. ـ برو بخواب نيشرو

 .رفت تو اتاقش و در بست خودش

 ....ينـــــــــيشرو. يچه پسر خوب يآخ

 .دميتو اتاقم و راحت خواب رفتم

فك و  گهيدونن من خوش خوابم د يم نيحاال طراوت جون و شرو. تا لنگ ظهر بخوابم گهيگفتم زشته د. شدم داريبه زور ساعت نه ب صبح

 .بفهمن كه ديكه نبا لشونيفام

. ت جون حرف زدمبا طراو كمي. نشستم صبحانه ام و خوردم. نشده بود داريب يا گهيطراوت جون كس د ريغ. نييشدم حاضر شدم رفتم پا داريب

است پا شدم رفتم سراغ گل هام تو باغ كه  دهيفا يب دميكنم بذاره من بمونم تهران، اما كو گوش شنوا؟ آخرش كه د شيكردم راض يبازم سع

مش  شيرفتم پ. خوشگلم بودم ينگران گل ها. بدن و برگردن تيرضا يك نايا ستيمسافرت معلوم ن مياگه قرار بود بر. برسمبهشون  كمي

 ديد يم يكيكردم كه اگه  يالتماسش م نيهمچ. ديمن، مثل چشماتون ازشون مراقبت كن يگل ها نيسفارش كه جون شما و جون ا يجعفر و كل

 . برم سفر ششيپ ذارم يكرد دارم بچه هامو م يفكر م

لحظه شك  هي. ور ولو شدن هيحتشام هر كدوم ا ينوه ها نيبعد ناهار ا. واسه ناهار اومدن صدام كردن. ظهر خودم و سرگرم گل هام كردم تا

 . خورد قصد سفر داشته باشن يهاشون نم افهيكدوم به ق چيه دميد يكه من م يينايبه من نگفته؟ ا يچكينكنه سفر كنسل شده و ه. كردم

 .دميراحت رفتم تو اتاقم دراز كش اليساعت دو با خ. شدن اليخ يخودشون ب وليكه ا نيدلم ذوق زده شدم از ا تو

 .خوردم يغصه باز كردنشون و م ديو جمع نكرده بودم وگرنه االن با لميخوب شد وسا.... شيآخ

ساعت از پنج گذشته . دميد لميف كمميور رفتم و  وتريبا كامپ كميكردم با دخترا و  ياس ام اس باز كميواسه خودم تو اتاق موندم و  خوشحال

 . سر و صداست رونيب دميبود كه د
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 مهمون اومده؟ يعنيشلوغ شد؟  يكه تا حاال ساكت بود ك جا نيا وا

باز شد و  نيدر اتاق شرو هوي. رفتن و نداشتم نييحس پا يول ،يمردم از فضول يداشتم م. دميسرك كش رونيدر و باز كردم و به ب كنجكاو

 . كردم يگاه مبا دهن باز و متعجب داشتم بهش ن. رونياومد ب دهيچمدون به دست و آماده و لباس پوش نيشرو

 : نگاه به من كرد و گفت هي نيشرو

 ؟يچرا هنوز حاضر نشد ـ

 حاضر شم؟ يچ يـ برا من

 : كرد و گفت ياخم هي

 شمال؟  ميمگه قرار نبود بر ؟يچ يعني ـ

 ـ قرار؟ مگه كنسل نشد؟ من

 .و زل زد به من ستاديا نهيدست به س كالفه

 م؟يبه خاطر رفتن و امروز كنسل كن ميانقدر بحث كن روزيد ميا وونهيآخه عقل كل مگه د. جا نيا يفيـ به خدا تو ح نيشرو

 : سرم و خاروندم و گفتم يجيگ با

 .نيشد اليخ يمنم فكر كردم ب نينكرد يحركت چيكدوم ه چيآخه از صبح ه. دونم يچه م ـ

 : كرد و گفت يپوف هي نيشرو

 .بدو برو حاضر شو مينشد اليخيب يديحاال كه فهم ـ

 . برگشتم تو اتاق يمجبور

با . در دسترسم بود چپوندم تو چمدون يمحبت كردم هر چ. بدتر گهيو هولم بودم كه د جيگ. اومد يكه چقدرمن از ساك جمع كردن بدم م يا

 نيبا ا يچه جور. م و غم باد گرفتمنگاه به پله ها كرد هي. رونيسرعت نور حاضر شدم و به زور كشون كشون چمدون به دست از اتاق اومدم ب

 ن؟ييبرم پا نيچمدون سنگ

 .نيياومدم پا ياز پله ها م يكي يكي. كج شدم يور هيباال كه خودم  دميكش نيگفتم و چمدونم و همچ يعل اي هي

 ديو با يمن نخوام دم شماها باشم ك ن؟يبه من چه؟ من و چرا وبالتون كرد نياصال بخوا. نيكارتون كنه كه مسافرت نخوا يكه بگم خدا چ يوا

چرا .... ستاين نميسنگ ياما نه انگار نه،يسنگ يببرم آخه؟ وا نيو تا دم ماش نيا يجون چه جور يمن ب. نهيچمدون سنگ نيكه چقدر ا يوا نم؟يبب

 ره باال؟ يانقدر سبك شد؟ وا چرا مثل بالن چمدونم داره م يدفعه ا هي

با تعجب . دميكش يپله ها بود و چمدون و پشتم م نييچون چشمم به پا دميد يكردم، نم يافتاد و حس م يكه واسه چمدونم م يياتفاقا نيا همه

 . دست بلند كرده هيپشت سرمه و چمدونم و با  نيكه شرو دميروم و برگردوندم د

 .نييپا يرفت يم يداشت دمتيدفعه كه د نيشد؟ آخر داتيـ وا تو از كجا پ من

 .ـ خب دوباره اومدم باال باهوش نيشرو

 ـ چرا اون وقت؟ من

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٢ 

 : دستش و آورد باال و گفت يكياون  نيشرو

 نه؟ اي يحركت كن يخوا يحاال م. و جا گذاشته بودم برگشتم برش دارم نكميع ـ

 . ـ آهان باشه من

 .نهك يچمدونم حركت نم دمياز پله كه د نييپا اميحركت كردم كه ب. هنوز به چمدون بود دستم

 .كنه يكه متعجب نگاهم م دميو د نيكه دوباره شرو اديچمدونم نم يرم ول يچرا من م نميبب برگشتم

 گهيهم كه من چمدون و بلند كردم، خوب د ينيبب يرسه، م يدختر تو كه زورت به چمدونت نم. ايدر دن يهست يبيعج زيچ هيـ واقعا تو  نيشرو

 .ارميبرو ، برو منم چمدونت و م ه؟يچ دنتيكش

 ال؟يگودز ؟يكن عيانقدر من و ضا دينبود تو با زايچ نيبودم حواسم به ا يحاال من عصب. تيترب يب

ومواظب  نيسفارش كه برنامه هاتون و مرتب انجام بد يطراوت جون و بغل كردم و كل. نييپشت چشم براش نازك كردم و از پله ها اومدم پا هي

 . كردم ياحافظاز كل اهل خونه هم خد. نايو از ا ديباش

مثل مامانم و  شييخدا. انقدر كه طراوت جون من و راحت گذاشته بود. گذشت يبهم خوش م ناياز خونه مامانم ا شتريخونه طراوت جون ب كال

كه دلش  بود نيا يسفر برا نيدونم فرستادنم به ا يم. داشت شتريكه نوه اش بود ب نياز شرو ياونم هوام و حت. مثل مامان بزرگم دوسش داشتم

دوست داشتم كه . گذشت ياما واقعا بودن با طراوت جونم بهم خوش م. دوست داشت برم بهم خوش بگذره. من تنها بمونم تو خونه مداو ينم

زنگ بزنه  هي يتونست حت يام هم به خاطر بابام نم چارهيبابام كه اون جور، مامان ب. خانواده شده بودم يمخصوصا االن كه ب. باهاش وقت بگذرونم

بابام و تموم كنه و  نيبا ا يكه من خودم هزاربار بهش گفتم زندگ هيهمون زن نيا. شناسم يمامانمم خوب م. شناختم يو خوب م اباممن ب. بهم

 يبه خاطر بچه ها ليكنه؛ اما مامانم اوا ينم يتو استرس و عذاب و هول و وال زندگ شهيحداقل انقدر هم. برسه يحداقل به آرامش فكر

االنم مطمئن بودم دلش خونه . ماها رو خراب كنه يخواست با جدا شدن از بابام زندگ يو نم ميكه دختر بود تايمن و آن ططربعدم به خا كش،يكوچ

 . تونست بخوره يبدون اجازه اش آبم نم يبابا حواسش به كل خونه بود و كس ييجورا هي. كنه يفكر تلفن كردن به منم نم ياما به خاطر بابا حت

 داره؟ دهيچه فا. يبد رشونيتغ يتون يكه نم ييزايفكر كردن به چ اليخ يب. از دستش در رفته بودم يكيمن  البته

 .رونياز عمارت اومدم ب نيو دنبال شرو دميآه كش هي

 . ستادميا نيشرو نيرفتم كنار ماش. نشستم يآرشام م نيعمرا من تو ماش. و آرشام بودن نيراننده هام شرو. ميبر نيبود با دوتا ماش قرار

 : و گفت نيشرو نيبدو بدو خودش و رسوند به ماش آتوسا

 . اميم نيمن با شرو ـ

  ؟يخود ياومد ب يدختره بدم م نياَه چرا من انقدر از ا. كنه دهيدختره هول پسر ند ايب

 :اومد و گفت ارميمه

 . ميبش ميتقس نايتو ماش يكه تعداد مساو اميم نيپس منم با شرو ـ

 . دميخواب يباشه، من از همون اول م نيتو ماش يمن كه مهم نبود ك يبرا

بارم  هي يمرد ينم. نهيجلو بش اريمه يذاشت يخوب م تيترب يدختره ب. نهينتونه بش يا گهيد يجلو نشست كه كس يرفت رو صندل عيسر آتوسا
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 .ينيپشت بش

 يداد و تا تق ينشون م يجانيخودش و ه يزد و الك يخواست آتوسا رو بزنم بس كه حرف م يكه چقدر دلم م يوا. ميشد نايحرف سوار ماش يب

 ميهام هر ن دهيجاده ند نيتونستم بخوابم؟ ا يدختر مگه م نيا يبا سر و صدا و اداها. نيشرو يزد به بازو يدست م يخورد ه يم يبه توق

خواب  جيو منم گ ميرفت يهشت ساعته م ميراه چهار ساعته رو داشت. هالك بودم گهيد. ستادنيا يساعت م كيزدن كنار و  يبار م هيساعت 

. ذوق مرگ شده عتيطبب دنيكه مثال با د ديكش يم غيج هي يذاشتم الك يتا چشم رو هم م. تونستم بخوابم يكالغ خانم نم نيبودم، اما به خاطر ا

 . بودم از دستش هگرفت جهيسر گ گهيد

 حالت خوبه؟ ديـ آن نيشرو

 .كرد ينگاهم م نهيداشت از تو آ. چشمام رفت سمتش نيشرو يصدا با

 : اخم به زور گفتم با

 .خوبم ـ

و دور  ساشيخواستم گ يم. كرد ميعصب يكه حساب ديكش غيج هيآتوسا دوباره . زد چه مرگمه يرفته ام داد م يليو يليق يچشما. ديو فهم حالم

 . رونيب نيو پرتش كنم از ماش چميدستم بپ

 ؟يكش يم غيج يكه ه يچ يعني. ـ آتوسا ساكت نيشرو

 .نجايقشنگه ا يليـ آخه خ آتوسا

 م؟يكش ينم غيپس چرا ما ج مينيب يو م يقشنگ نيا ميـ خب ماها هم دار اريمه

 : و گفت اريسمت مه ديبا حرص چرخ آتوسا

 .ديذوق يبس كه ب ـ

 : اداش و در آورد ارميمه

 . ميارياداها در ب نياز ا ميستيخانم ما لوس ن رينخ. ديذوق يبس كه ب ـ

 .آتوسا رو گرفته بود و حرف دل من و زده بود نيحال ا يجور نيو بغل كنم كه ا اريخواست بپرم مه يكه دلكم م يآ

 .بخواد استراحت كنه يكس ديسر جات شا نيآروم بش كميگه  يراست م اريـ مه نيشرو

 .شم غره توپ رفتچ هيآتوسا با حرص برگشت و بهم  هوي

 .ريبه درك دختره خود درگ. كرد؟ من بدبخت كه الم تا كام حرف نزدم اصال نيچرا همچ وا

 ميديدونم ساعت چند رس ينم. در جاده تونستم بخوابم يداريب 3:30ساكت شد و من بدبخت بعد  جانيسوت ه نيا اريو مه نيشرو يتشرا با

 .كوچولو چشمام و باز كردم هي يكس يبا تكون ها ادمهيفقط  ال،يو

 : گفت يداد و م يداشت تكونم م اريمه

 . ميديشو، رس داريب ـ

و تلو تلو خورون و با  نييپرت كردم پا نيبه زور خودم و از ماش. خواستم خوابم بپره ينم. خواب بودم جيهنوز گ. باز كردم مهيو نصفه ن چشمام
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 نياول. نبود نياز تو ماش لشونيهمه در حال در آوردن وسا يانگار. بود كيهمه جا ساكت و تار. رفتماز پله ها باال . اليباز رفتم تو و مهين يچشما

مانتوئه  نيا يول. داد يرو تخت فاز م دنيكه چقدر خواب يوا. حال رفتم تو و خودم و پرت كردم رو تخت يكه جلوم بود و باز كردم و ب يدر

. دمينفهم يزيچ گهيد. كه چقدر خواب خوبه يوا. رو تخت دميبسته مانتو و كفشم و در آوردم و دراز كش يبه زور با همون چشما. كرد يم تمياذ

 .شدم هوشيانگار ب

 

**** 

چه خوبه دارم خواب آب خنك  يوا. پره يخوابم م. خوام چشمام و باز كنم ينم. چسبه يآب خنك م وانيل هياالن .... آب. چقدر تشنه ام بود يوا

 . دستم يآب خنك و داد وانيل هي نيا يون دستت مامان ثواب كردقرب. نميب يم

 يسع يتو جام بزنم اما هر چ يغلت هياومدم  يتو همون حالت خواب آلود. خواستم چشمم و باز كنم ياما نم نم،يب يدونستم دارم خواب م يم

گن  يكه م زايچ نيجك و جونورا، از ا نيننه نكنه از ا يتونم تكون بخورم؟ وا يشدم؟ چرا نم يجور نيچرا من ا ايخدا. ديتنم نچرخ نيكردم ا

 . اومد بختك ادميبود؟ آهان  يباشه؟ اسمش چ يانگشتت و تكون بد يحت يتون يرو آدم بعد تو نم فتهيم

 ينه دست نه پا نه كمرم و نم. ن انگشتاه چرا تكون خورد اما فقط در حد همو.... شد؛ انگشت پام يكردم انگشت دست مو تكون بدم اما نم يسع

 اغخوان اما نذار د يدرسته ننه بابام من و نم. هزارتا آرزو دارم. من هنوز جوونم. رميبختكه خفم كنه بم نيخدا نكنه ا يوا. تونستم تكون بدم

 . ننيجوون بب

و بكن  تيحاال تو سع ؟ياگه ترسناك باشه چ. ترسم ياما نه م ،يبكن شيكار كي يتونست ديشا ينيبختك و بب نيچشمات و باز كن الاقل ا ديآن

 . پلكات اصال باز نشد ديشا

آروم آروم چشمام و . تونم حركت بدم يآخ جون پس چشمام و م. باز شدن مهين يزحمت اضافه ا چيبدون ه. كردم چشمام و باز كنم يسع آروم

 يزيچ هيانگار . تونستم به چپ و راست تكون بدم يسرمو نم. فرق داشت وارينگش با دكه نه ر وارميد واريالبته د. بود واريجلوم د. باز كردم

 .و قفل كرده باشه كلميو سرم و كل ه پامدست و 

 ه؟يچ نيا يوا. و آروم باال بردم سرم

 كنه؟ يكار م يجا چ نيا نيا.... نميب يمن دارم خواب م نه

 . خورد يبه فرق سرم مچونه اش . شدم نيو كه بلند كردم رخ به رخ شرو سرم

 چرا تو حلق منه؟  نيا

 .اديدستم ب تمياز موقع يكل زيچ هيزور چشمام و چپ كردم تا  به

 يتر با پاش پاهام و تو هم قفل كرده بود جور نييپا كمي. شده بود دهيچيبود كه دور شونه ام پ نيشرو يعضله ا يبازوها دميكه د يزيچ نياول

 .تونستم تكون بخورم يرقمه نم چيكه ه

رو . مياتاق خواب بود هيتو  يانگار. كردم ميكه بود ييبه زور به جا ينگاه چپك هيمن و گرفته بود؟  يجور نيا نيمن كجا بودم؟ چرا شرو اصال

 دم؟يجا كه نفهم نياومده بودم ا يمن ك م؟يكرد يكار م يتخت چ هيباهم رو  ييدوتا نيتخت اما من و شرو هي
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كالفه و خسته شده  گهيد. شد يدورم محكم تر م نيشرو يكردم حلقه دست و پا يتقال م شتريمن ب يهر چ. شد يكردم تكون بخورم اما نم يسع

 :گفتم ديرس يبلند كه تو سكوت اتاق بلندتر به نظر م يكم يبا صدا يعصب. بودم

 .شو ردايبا توام ب نيشرو. نفسم بند اومد. يخفه ام كرد نم،يشو بب داريب ـ

به . انداخت ريغرش ش اديكه من و  ديكش ازهيخم هيچشمش و باز كرد و  هيخواب آلود . آقا تازه پلكشون تكون خورد دميكش غيهمه ج نيا من

 :گفت يخواب آلود و كش دار يبا صدا. همون اندازه دهنش باز شده بود

 ؟يشد داريب ـ

 .شه يم داريب تيحالت و موقع نيبود پسره، پررو انگار هر روز تو هم لكسمير چه

 .تونم تكون بخورم يكنم تو تابوتم كه نم ياحساس م. خودت و تكون بده نميـ پاشو بب من

 .ديزد و طاق باز خواب يغلت هيخونسرد بازوهاش و شل كرد و پاشم از دور پام جمع كرد و  يليجفت چشماش و باز كرد و خ نيشرو

 . باال تنه لختش دهنم باز موند از تعجب دنيكه با د نيبرگشتم سمت شرو يعصبان. ازوهام و ماساژ دادمتو جام نشستم و با دو تا دست ب عيسر

 ؟يچه شكم ؟يكلياما چه ه اد،يبود تا تو ذهن من لخت به نظر ب يچرا لخته؟ البته شلوار پاش بودا، اما خب همون نداشتن بلوز كاف نيعالم ا خاك

 . وليا

 : رو تنش و با اخم گفتم دميمالفه رو كش عيسر. كه بهش نگاه نكنم خودم و گرفتم يزور جلو به

 .هيزيخجالتم خوب چ. ادب يخودت و بپوشون ب ـ

 .تعجب چشماش و باز كرد و بهم نگاه كرد با

 ؟يچ يـ خجالت؟ برا نيشرو

 .تنت كن يزيچ هيپاشو  ست؟يچرا لباس تنت ن ييپررو يليـ خ من

 : دور خودش و دوباره چشماش و بست و با چشم بسته گفت ديچيروش و برگردوند و مالفه رو پ اليخ يب

 .يول كن اول صبح ـ

 ست،ياتاقِ مال كجاست؟ اتاق من كه ن نيكردم؟ اصال ا يكار م ياتاق چ هي يتخت تو هي يرو اليگودز نيمن تو بغل ا. افتادم تميموقع ادي تازه

 پس كجاست؟

تو جاش نشست كه مالفه از روش افتاد و منم چشم  عيسر. حركت و ازم نداشت نيانتظار ا. گرفتم و محكم كوبوندم پشتشحرص بالشتم و  با

 . و پهنش يبرجسته و عضله ا يها نهيمنحرفم رفت سمت س

 :گفت يعصبان نيشرو

 ؟يزن ي؟ چرا م يچ يعني ـ

 . دم يكنم بذار بعدا جوابت و م يم يزيدارم ه. بابا االن كار دارم برو

 : توش خنده بود گفت شترينبود ب يعصبان گهيكه د ييبالشت و پرت كرد سمتم و با صدا نيشرو

 .باالست نيچشمام ا. با توام ها يهــــو ـ
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پس  رميبگ شيدست پ ييجورا هي. رميو بگ ميزيه يبود كه سه  نيا يبرا شتريالبته ب. اخمام رفت تو هم. كه گفت كار خودش و كرد يهو

 .فتمين

 ؟يمن و بغل كرده بود يچ يبرا م؟يتخت هيما رو  يچ يبرا ؟يكن يكار م يچ نجايجا كجاست؟ تو ا نيگم ا يم. تيترب يتو كالهته ب يـ هو من

 . فهيات، حافظه ات هم ضع گهيعالوه بر صفات قشنگ د دميخوبه فهم. يكي يكيـ صبر كن  نيشرو

 .ـ من و مسخره نكن جوابم و بده من

 : آروم تر گفت نيشرو

. باال ارميمن مجبور شدم چمدون تو رو هم ب. اليتو و ياومد ميديكه رس اليبه و. راه خوابت برد يتو تو. مياومد شبيد ست؟ين ادتي ميما شمال ـ

 .يجا خواب نيتو ا دميبخوابم كه د رمياومدم تو اتاقم بگ يرانندگ يبعد كل

 .باز كردم و وارد شدم و خودم و انداختم رو تخت دميكه د يدر نياول ادمهي. اومد ادمي تازه

 : با اخم گفتم من

 رون؟يب يمنم، چرا نرفت يديخوب د ـ

 : بهم كرد و گفت يهينگاه عاقل اندر سف هي نيشرو

 . پر بودن بعدشم همه اتاق ها رون؟يجا من برم ب نيا يجا اتاقه منه ها، تو اومد نيا نكهيمثل ا ـ

 جا شدن؟  ياتاقا چه جور نيهمه آدم تو ا نيا. نداشت شتريجا در كل سه تا اتاق ب نيگه ا يراست م يوا

 چرا لباس تنت نبود؟  ؟يمن و بغل كرده بود يچرا اون جور ،يديخواب يـ خب حاال اومد من

 اما چرا مانتو نداشتم؟ شالم كجا بود؟. پام بود نيكوتاه با شلوار ج نيآست شرتيت هي. خودم يافتاد به لباس ها چشمم

 درش آورد؟ يـ مانتوم كو؟ ك من

 : كرد و گفت يكالفه پوف نيشرو

منم با . چون من كه اومدم مانتو تنت نبود نيخوش خواب خان مانتوتون و خودتون در آورد. يكن يم دارياالن همه رو ب نييپا اريصدات و ب ديآن ـ

 . بره يلباس خوابم نم

 :گفت ياخم كرد و بهم نگاه كرد و با حالت تهاجم هوي بعد

شده  نيو مال نيسفت نگرفته بودمت تا حاال خون ياگه اون جور. كردم يمن داشتم از خودم محافظت م ؟يبغلم كرد يشه بگ يبعدم روت م ـ

 . بودم

 .يستيمدله نرمال ن چيكه ه ديآن يريبم. كردم يدهن باز داشتم نگاش م با

 يزيچ هيبخوابم كه تا چشمام و بستم  دميدراز كش شبيمن بدبخت د ؟يكن يتو خواب مشت و لگد پرت م يجور نيا شهيـ تو هم نيشرو

دستت و گذاشتم بغلت دوباره چشمام و بستم، . شده به دماغم دهيدست خانمه كه كوب دميبا وحشت چشمام و باز كردم د. مينيمحكم خورد به ب

 ينشد داريهم صدات كردم ب يهر چ. اومد ينفسم به زور باال م. رو شكمم يپات و انداخت دميچشمام و باز كردم د. كممكنده افتاد رو ش هي هوي

 .يدورت كه تا صبح تكون نخور چميبپ يمنم از ترس جونم مجبور شدم اون جور. سبكه يلينه كه خوابت خ
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 دنيدخترا تو اتاق من خواب ميمر يكه واسه عروس ياون شب يحت. دميخواب يمتنها  شهيبود كه هم نيواسه هم. نييزده سرم و انداختم پا خجالت

 . نيرفت رو زم يم. جا نخوابه نيخواست ا يخوب به من چه؟ م. من و خودشون گذاشتن كه از حمالت من در امان باشن نيچند تا بالشت ب

 .ادهيروتم ز يجاش و گرفت ياومد ييپررو يليخ

 .از جاش بلند شد نيخوردم كه شرو يخوشگلم غصه م يخودم و اخالقا يباز عيداشتم واسه ضا هنوز

 ـ كجا؟ من

 :و گفت ستاديتو جاش ا نيشرو

 .رميواسه صبحانه بگ يزيچ هيبرم دست و صورتم و بشورم برم  ديبخوابم ، خوابم كه پر يكه نذاشت دنيخواب ـ

 ....ـ آهان من

اومد  قهيهم بعد چند دق نيشرو. باال و چشمام و بستم دميخت و مالفه رو تا خرخره كشدراز شدم رو ت عيمن سر ،ييرفت تو دستشو نيشرو تا

 . خوردم  يغلت هي لكسير رونيكه راحت شد رفته ب الميخ. منم تمام مدت چشمام بسته بود. از اتاق رونيو لباس عوض كرد و رفت ب رونيب

چشمام و . چپونم يم ياتاق هيشدن خودم و تو  داريكه همه ب گهيساعت د هي. بذار بخوابم ست،يكه ن نمينشده، شرو داريب ياالن كه هنوز كس خب

 .بستم و سه سوت خوابم برد

 

 

***** 

 . خوردم و چشمام و باز كردم يتكون هي

 ....مامان يوا.... بود يچه خواب شيآخ

ناراحته  هيعصبان دميكرد نفهم ينگاه م يجور هي. كرد يشدم كه رو تخت كنارم نشسته بود و نگام م نيچشمام و باز كردم چشم تو چشم شرو تا

 ....هيچ

 . با اخم نگاش كردم و گفتم. دستم رو قلبم بود. باعث شد سكته رو بزنم دنشيخوب د اما

 ؟ينگاه كن يجور نيو تو خواب ا يكس دينبا يدون يتو نم ـ

 : مشكوك نگاش كردم و گفتم. حرف نزد نيكه شرو بيچقدر عج. نگفت يچيه

 ؟يچرا ساكت ه؟يچ ـ

 :كرد گفت يشد و همون جور كه نگاهم م نهيدست به س نيشرو

و بعد خودت  يكرد دارياز خواب ب يمن و اون جور ؟يندار يعذاب وجدان چيه يعني ؟يراحت بخواب يكنم تو چه طور تونست يدارم فكر م ـ

 ؟يديخواب يگرفت

 : و گفتم دميندخ ثيخب

 .عذاب ندارم لوممياپس هي ـ

 : داد و گفت ثيلبخند خب هيجواب خنده ام و با  نيشرو
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 .يحس كن يزيچ هيحرفم  دنيبعد از شن ديخب شا ـ

 : گفتم اليخ يب

 .ستيعذاب مذاب تو مرام ما ن. عمرا ـ

 شه؟ ينم تيزيهم چ يشد ياتاق موندن نياگه بگم تو ا يحت يعنيـ  نيشرو

 :گفتم غيبا ج من

 چــــرا؟ ؟يچ ـ

 : شد و گفت قيعم نيشرو ثيخب لبخند

 . كرد يكار هيشد  يم ديشا يبود زتريسحر خ كمياگه  ـ

 : شد گفت يجور كه از جاش بلند م همون

 داريب ريدوما كه تو د. اديدخترا سه نفره تو اتاقن و پسرا هم كه وضعشون بدتره چون قراره مهامم ب. توش يكه تو بر ستين ياتاق چياوال كه ه ـ

 .يدياتاق خواب نيتو ا شبيد دنيو همه فهم يشد

 : و گفتم دميدست موهام و كش با

 كنن؟ يم يياالن چه فكرا. آبرو شدم رفت يخدا ب يوا ـ

 : زد و گفت يلبخند هي هيشد و بعد چند ثان رهينقطه خ هيحرف من به  نيكه با ا نيخورد به شرو چشمم

 .كنن يهم م ييآره چه فكرا ـ

 .بودن اگه فكر ناجور بكنن تيترب يب يليخ يعني. كرد فكراشون و يداشت تصور م تيترب يب. حرص بالشت و پرت كردم تو صورتش با

 : خونسرد گفت نيشرو

 .ستين ينگران يپس جا ،يكنن تو دوست دخترم يفكر م نايخوب ا ؟يچرا ناراحت ـ

 . گرد شده بود چشمام

 داره دوست دختر شب تو اتاقِ دوست پسرش بخوابه؟ يچه معن. كه بدتره نيا ست؟ين ينگران يجا يچ يعنيـ  من

 : نقطه نگاه كرد و دوباره با لبخند گفت هيدوباره به  نيشرو

 .داره يمعن يليخ.... ام ـ

 : گفتم غيحرص و ج با

 ....ـــــــنيشرو ـ

 ....ـ جانم نيشرو

 !جانم. دفعه هيكه انقده مهربون شد  دهيد ايچ الشيبله؟ با من بود جانم؟ معلوم نبود تو خ. از جانمش گشاد شد چشمام

 : باال انداخت و گفت يكردم كه شونه ا ينگاه م نيبه شرو متعجب

 ....به دوست دخترم بگم كلفت خوشگله كه نايا يشه جلو ينم. كردم يم نيداشتم تمر ه؟يچ ـ
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 : گفتم غيبا ج دوباره

 ...نيشرو ـ

كه فقط من  نيجا بزرگتر از همه اتاق هاست، هم ا نيكه ا نيهم ا. يجا بمون نيتازه به نفع خودته ا. نكن نيشرو نيـ خب بابا انقدر شرو نيشرو

 .شه يم التيخ يو ب يشه تو با من يكه آرشام مطمئن م نيسه نفر و چهار نفر توشن؛ هم ا كهيد ياتاقا. ميو توا

 .تو اتاق مييكه من و تو تنها نهيكار؟ مشكلمم ا يخوام چ يآبروم بره كه آرشام مطمئن بشه؟ م. مطمئن نشه اهيخوام صد سال س يـ م من

 : نگام كرد و گفت يجد نيشرو

 .رونيب ميبر ميخوا يصبحونت و بخور م ايپاشو حاضر شو ب. و داد نكن غيپس انقدر ج. يبكن يكار يتون ينم. كه افتاده هيدر هر حال اتفاق ـ

 .شوهر مرده ها ماتم گرفته پاشدم برم دست و روم و بشورم نيو منم مثل ا رونيحرف از اتاق رفت ب نيا بعد

 هيتو  نيموندن با شرو يبكنم، حت يكه آرشام و خرد كنم هر كار نيا يحاضر بودم برا. شد يشر آرشام به كل كنده م. چندان بدم نبود البته

 .حالم بهم خورد.... عوق.... خواست بره تو اون اتاق با آتوسا؟ يم يك .ستيبدم ن. اتاق

***** 

 

اعتماد  نيبه حرف شرو اديراستش ز. رهيمچم و بگ يكيدادم  يهر آن احتمال م. و رو اون ور نيا دميكش يمثل دزدا مدام سرك م. نييپا رفتم

 .و با اون حرفاش حرصم بده ارهيكردنش و سرم در ب داريب يخواست تالف يم ديشا. نداشتم

من همه تو  يزياز شانس چ. متوقف شدم هويرفتم سمت آشپزخونه كه . نييباز و خوشحال اومدم پا شيبا ن. دميو ند يپله ها كه كس تو

 يطرف ترم م اون اليتا چهار تا و ميبود نايحاال اگه من و درسا ا. كردن يچقدرم آروم كار م. خوردن يآشپزخونه نشسته بودن و صبحانه م

 .ميكن يم يغلط هي ميرماها دا دنيفهم

 ....شم برگردم تو اتاق كه ميج دهيمن و ند يخواستم تا كس. گن يم يچ يديشن يزدن كه اصال نم يآروم حرف م انقده

 نيتا ا يچه طور تونست يديخواب نيانقدر تو ماش. اگه خوابت كم بود بهت قرض بدم ؟يديراحت خواب. خانم خوش خواب ريـ ظهر بخ اريمه

 ؟يساعت بخواب

همه برگشته بودن و  اريمه يبا حرفا. كرد شكل لبخند باشه، سرم و بلند كردم يم يباز شده بود و سع يكه عصب يشيبا ن. شده بود ريد گهيد فرار

 .مبود نيتو اتاق شرو شبيانگار نه انگار كه من د. بودن يو عاد لكسير يليهمه خ. كردن يبه من نگاه م

و  نيو داد نكردم و نزدم شرو غيروشن فكر بودم كه صبح ج يليمنم خ شييخدا. نبودن كه ديبد ديمثل من ند. هيعاد زايچ نيا ن،يخارج نايا بابا

 .چارهيدفاع از جون خودش بود ب ياگرم بغلم كرد برا. من رفتم اتاقش و تصاحب كردم. نكرد يخوب اون بدبختم كه كار يول. له كنم

چاقو  نيهمچ. ديمال يداشت رو نونش كره م. ستاديا يكرد كه قلبم داشت وا م يقرمز شده بود و بد نگاهم م نيوسط فقط آتوسا بود كه همچ نيا

كنن،  يپرت م رنيگ يها كه نشونه م لميف نيچاقو رو مثل ا نيلحظه حس كردم هر آنه كه ا هيداد كه  يرو دستش گرفته بود و با حرص فشار م

از ترس آب دهنم و با صدا و به . واريشم به د خيم هيكنن، پرت كنه طرفم و منم مثل اعالم يكه همه رو هوا پرش م يليتخ يايژاپن لميف نياز ا

چشمم قفل شد رو . سكته نكنم كه بدتر سكته كامل و زدم نياز ا شتريچشمم و ازش گرفتم كه ب. سكته ناقص و كرده بودم. زور قورت دادم
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شده بود  ديداد كه دستش سف يبدبخت و فشار م وانيل نيا نيهمچ. داده بود هيتك نتيآب پرتقال دستش گرفته بود و به كاب وانيه ليآرشام كه 

 يكار هيهم  يبد گفته بود كه هر يهر ينداخت كه عمه پسرِ اومده بود و سر شام انقدر از بابا يپاتر م يهر لميف اديمن و  نميا. از زور فشار

 . اديب شيآرشامم پ يحالت برا نيدادم ا يمنم احتمال م. تو دست عمه بتركه وانيل كهكرده بود 

دادم كه گمشه  يم يتو دلم به خودم دلدار. ترسناك بود يلياخم آرشام خ شيخدا. رفتم و اومدم نمايدور س هي هيچند ثان نيمن در عرض ا بابا

تو اتاق اون  ديدوست پسرمه عشقم كش يالياصال به تو چه؟ و. يبكن يتون ينم يغلط چيه. كنه يواسه من اخم م. يپسره متقلب دختر باز عوض

 . مبخواب

 .من صبحونه ات و بخور يجا نيبش ايب زميعز ديـ آن نيشرو

 ـــــــزم؟يعز جـــــــان؟

انقدر خوش اخالق  دميخواباتاق باهات  هيشب تو  هيحاال . جنبه ات كنن پسر يشدم خودم خبر ندارم؟ خاك بر سر ب نيشرو زيعز ياز ك من

 ....جنبه يب شيچ. يشد

تا من نشستم آتوسا با حرص . و برد نشوندم دياومد جلو و دستم و كش. لبخند خوشگل بزنه هيرفتم كه باعث شد  نيبه شرو زيپشت چشم ر هي

 : و از جاش بلند شد و گفت زيرو م ديو كوب وانشيل

 .ديحاضر ش ديبخور عيشما هم سر. حاضر شم رميمن م ـ

اون كنار  ستاديا رغضبيپسرِ تا آخرش مثل م نياما ا رون،يرفت ب يآرشامم م يكاشك. خوردم يبهتر؛ راحت تر غذا م. رونيو گفت و رفت ب نيا

 . بذار خوب حرص بخوره انتر. اوردميخودم ن يمنم عمرا به رو. و زل زد به من

 ادهيپ نايو ا مينگه داشت يبازار محل هي يجلو يوقت. بودن ديبد ديند نايكه چقدر ا يوا. بازار ميبعدم حاضر شدم بر. دل امن صبحونه ام و خوردم با

كاله  نيا. كردن يو با ذوق نگاه م يدرميتاكس يجك و جونورا نيرفتن تو مغازه و ا يم. ذوق كردن كه نگو نيهمچ ايدست عيصنا دنيشدن، با د

درست شده  يكه با گوش ماه ييو ساعتا نهيآ نياز ا يكل. گرفتن ياز خودشون عكس م كيليچ كيليذاشتن رو سرشون و چ يها رو م يريحص

 .بودن يا يكول يچه جوادا نايا يوا. دنيبودن خر

 م؟يدر آورد يباز ديبد ديند يجور نيماهام ا يعني م؟يزد يم بيعج ايرازياون ش يانقدر برا رازيش ميماهام كه رفت نكنه

 . اصال قابل درك نبودن برام. كردم ينگاه م دايبد ديند نيمانتوم كرده بودم و با تعجب به ا بيو تو ج دستام

 .كه انگار تازه عروس دامادن نيشرو يآتوسا كنه دست انداخته بود دور بازو نيهمچ. رفتن يكه جلوم راه م نيافتاد به آتوسا و شرو چشمم

 ارهيپت نيبودم، اون وقت ا نيمثال من دوست دختر شرو يدختره عوض. رميحالش و بگ ييجورا هيدوست داشتم . گرفت يدختره لجم م نيا از

. دونستن يكه نم نايا ينبود ول يزيچ نمونيحاال درسته ب. داد بهش يشد و چراغ م يم نيشرو زونيجلو من آو. كرد يخانم مراعات من و هم نم

 ننيبا تعجب برگشتن بب ناميا. و صدا كردم نيشرو يذوق ساختگ هيبا . زدم ثيلبخند خب هيدر آوردم و  بميدستام و از ج. تو سرم ومدا يفكر هي

و آتوسا هر دو با دهن باز و متعجب  نيشرو. شدم زونيآو نيشرو يتنه آتوسا رو زدم كنار و خودم از بازو هيسمتشون و با  دميدو. چه خبره

 .كردن يبهم نگاه م

 : گفتم ضيلبخند عر هينگاه كردم و با  نيبا ذوق به شرو
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 .چقدر قشنگه نيو بب نيا ايجون ب نيشرو ـ

برگشتم . شده بود جيگ يكه حساب نيشرو. حركت كرد كلشيبعدش ه قهيكه اول دستش اومد و دو دق دميو كش نيدست شرو نيهمچ بعدم

 .كنه ياومد بهم نگاه م يكه ازش خون م ييگره كرده با چشما يكبود با مشتا دميكه د هيآتوسا در چه حال نميبب

 .چه منم باورم شده بودا. دوست پسرمه يناسالمت. ادينگاه كن كه جونت در ب انقدر

جالب بهش نشون  زيچ هيخواستم  يجا؟ آهان م نيو چرا آوردم ا نيحاال من ا. كرد يمنتظر نگام م نيشرو. مغازه هي يجلو دميو كش نيشرو

 . ارميجالب از كجا ب زيحاال چ. بدم

 . نايدخترونه با ربان و از ا يكالها نياز ا فميرد كيبودن،  يمشك ييكابو يكالها فيرد كي. كاله فيخورد به دو رد ممچش

 : گفتم نيبه شرو حيلبخند مل هياز اونا رو برداشتم گذاشتم سرم و با  يكي عيسر

 .چقدر قشنگن نايا نيبب ـ

 .نگاهم به كاله كرد هيبه من و  بينگاه عج هي نيشرو

 .ميدار يـ خوشت اومد؟ باشه ورش م نيشرو

 كار؟ يخوام چ يمن كاله م م؟يدار يو ورم يچ جان؟

 . نيپرش گذاشتم رو سر شرو هيها رو بر داشتم و با  ييدونه از اون كاله كابو هي عيسر

 : گفتم رميكه سه كارم و بگ نيا يبرا. فقط مات پرشم مونده بود نيشرو

 .ميريبگ نميا. اديمبهت  يليقشنگه، خ نميخوب ا ـ

 . بهم كرد بينگاه عج هيدوباره  نيشرو. كاله سرم بذارم ييعمرا تنها من

 كنه؟ ينگاه م يمدل نيچرا امروز ا نيا وا

كالهش و از رو  نيچون شرو. مجبور شدم كاله و رو سرم بذارم يستيمنم تو رو دربا. رفت سمت فروشنده و جفت كالها رو حساب كرد بعدم

 . سرش بر نداشت

گرد به كاله ما دوتا نگاه  يكه چشمم افتاد به آتوسا كه با چشما مير يراه م ميخوردم كه ما دوتا االن مثل منگال كاله به سر دار يحرص م داشتم

 . روباه انداخت اديزد كه به شدت من و  نيلبخند به شرو هي ميشد كشيتا نزد. اومد يخونش در نم يزد يكارد م. كرد يم

 : گفت نيبه شرو رو

 . خوام يم يكيمنم . يچه كاله قشنگ يوا ـ

 : و نشون داد و گفت ميديكه ازش كاله و خر يبا انگشت مغازه ا نيشرو. نگاه كرد نيبه شرو منتظر

 . ميدياز اون جا خر ـ

 .و رفت ديو گفت و راهش و كش نيا

 يبرا. اما دستش و نگرفتم نيو خودم و رسوندم به شرو دميدو. بود يتو دلم عروس. دختره باحال بود نيمشت خورده ا افهيكه چقدر ق يوا

 .ارميكه چقدر دوست داشتم براش زبون در ب يوا. خورد يرفت و حرص م يآرشامم مدام بهمون چشم غره م. موندم كشينزد نانياطم
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رفتن سمت  يم يدخترام ه نيا. ايكنار در ميساعت دو بعد از ظهر ظل گرما رفت د،يبد ديند يايغربت نيو بنا به اصرار ا ميخورد رونيو ب ناهار

 يبود و به زور دنبال خودش م دهيو كش نيآتوسا كنه هم دست شرو. عقب دنيدو ياومد سمتشون م يو تا آب م دنيكش يم غيج يآب و الك

مطمئن بودم . ميآفتاب مستق ريواسه خودم مثل خنگا نشستم تو ساحل ز. گرفتم يبشم وگرنه بد حالش و م سيخواستم خ ينم كه فيح. برد

 . سوزم يآفتاب م نيحتما با ا

 .كردم ينگاه م هيگذاشته باشم از پشت شالم به بق هيو انگار پوش نييبودم پا دهيشد كش يكه م ييو تا جا شالم

 ؟يكرد ميخودت و قا -

 .نگاه كردم ايتوجه بهش به در يروم و ازش برگردوندم و ب دم؟يفهماومد كنارم نشست كه من ن يك. بود آرشام

 .كنه يولت م نيـ شرو آرشام

 گه؟يم يچ هان؟

 .نگاش كردم برگشتم

 : نگام كرد و گفت آرشامم

احتماال . باهات بمونه اديكه بخواد ز يستين ييتو از اون مدال. شناسمش يمن م. رهيكنه و م يهاش و كه كرد ولت م يخوش. مونه ياون باهات نم ـ

 ....باهاته وگرنه ييتنها ياز رو

 : تفاوت و سرد بهش گفتم يب

 .داشته باشه يكنم رابطه ما به تو ربط يفكر نم ـ

 .يخور يكنه و اون وقت ضربه م يدونم ولت م يم. من نگرانتم ديـ آناه آرشام

 : زدم و گفتم يپوزخند

 يكه با احساساتم باز ياون وقت ،يداد بميو فر يبهم نارو زد يكه اون جور يه بخورم؟ اون وقتولم كنه و ضرب نيكه شرو ينگران ؟ينگرانم ـ

و درك نكرده بودم، اون  يبود و هنوز نامرد كيكوچ يليخ اميكه فقط شونزده سالم بود و دن ياون وقت ،ياز اعتمادم سواستفاده كرد ،يكرد

 .گذره يم يچ ايدونم تو دن يسالمه و م 22االن . نه االن يبود ينگران ضربه خوردن من م ديوقت با

 . گفتن آرشام توجه نكردم ديآناه ديراه افتادم و به آناه اليبه سمت و. بود يكوچه بغل نيهم اليو. حرص بلند شدم با

 .كه نم نم بارون شروع شد اليرفتم سمت و يداشتم م.... ديآناه.... ديآناه. كرده ريانگار سوزنش گ پسره

 .شده بودن اليو ياومد كه با آه و اوه راه يبچه ها م يصدا. بارونش به راهه شهيشمالم كه هم نيا اَه

 ....آرشامه ريهمش تقص.... اَه. دلم بذارم يو كجا نيشرو نيحاال ا ؟يد يمكافاته به من م يهر چ ايخدا. نيو رفتم تو اتاق شرو اليو رفتم

چشمام و . يبلند آهنگ گوش كن يداد با صدا يفاز م يليخ. گوش كردم ميتو گوش يو گذاشتم تو گوشم و به آهنگا ميو هندزفر دميكش دراز

 . بسته ام و تو آهنگ غرق شدم

. اومد ييصدا هياز تو اتاق . دوتا آهنگ بود و سكوت نيفاصله ب. داد يبه آدم آرامش م كيكه چقدر موز يوا. سه تا آهنگ و گوش كردم دو

 . چشمام و باز كردمآروم 
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 : گفتم يغيج يو از تو گوشم در آوردم و با صدا ميهندزفر. و رو تخت نشستم دمياز جام پر هوي

 ؟يكن يكار م يچ يدار نيشرو ـ

من دستاش متوقف شد و با تعجب برگشت سمت من  غيبا ج. بودش دهينافش باال كش يبود و تا باال شرتشيدستش به حالت ضربدر به ت نيشرو

 : و گفت

 كنم؟ يكار م يچ ؟يچ ـ

 : اخم نگاش كردم و كالفه گفتم با

 .يمن لباسات و عوض كن يجلو يجور نيهم يتون يتو نم نيشرو ـ

 : ول شد و كامل برگشت سمتم و گفت شرتشيدستاش از ت نيشرو

 چرا؟ ـ

 نيا. يزنا و دخترا راحت لباسات و عوض كن يجلو رانيتو ا يتون يتو نم.... جا نياما ا هيكار برات عاد نيدونم كه ا يم. ستيدرست ن نيـ بب من

 . معذب بشن يش يباعث م. دونن يجا بد م

 : با تعجب بهم نگاه كرد و گفت نيشرو

 ؟يش يتو هم معذب م ـ

 .اديسوال كردن داشت؟ عمرا معذب بشم، خوشمم م نيا حاال

 . يمراعات بكن ديبا مياتاق باش هيتو  مياالنم كه مجبور. يبكن ديكار و نبا نيگم ا يم نيـ شرو من

 .خارونه يسرش و م جيگ نيشرو دميدر و باز كردم و اومدم ببندمش كه د. رونيشدم از اتاق برم ب بلند

چه  ديد يم يكيبزنم، اما اگه  دشيد داوم يكرد؟ درسته كه من خوشم م يم ميو قا يقشنگ نيبه ا كليه نيا ديچرا با. بچه حق داشت خب

 . كردن يكه نم يناجور يفكرا

. كرد ينگاشون م ارميكردن و مه يم يآرشام و ماكان تخته باز. زدن يحرف م سايفرناز و مل. همه نشسته بودن دور هم. نييرفتم پا پاشدم

 .آتوسام معلوم نبود كجاست

و  دنيجلوم، تخته د زيكه گذاشتمشون رو م ديو تو دستم د ليو پفك و آج پسيچ اريمه. دوتا ظرف تنقالت گرفتم و اومدم نشستم رو مبل رفتم

 : شد و اومد نشست كنارم و گفت اليخ يب

 .يخوش بگذرون يچه جور يخوب بلد اديخوشم م ـ

 .ام گرفت خنده

 .زنن يحرف و م نيا فتهيم يشكمو تا چشمشون به خوراك يـ فقط آدما من

 : تكون داد و گفت يسر هي ارميمه

 . كامال درسته ـ

مرده بودم از دستش از . و پر حرف بود و شوخ يخاك يليخ نيبرعكس شرو. خوش زبون بود اريمه. ايرو خوراك ميبا هم افتاد ييو دوتا دميخند
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واسه خودش  يهر ك. ما و مشغول خوردن شد شيكرد و ماكانم اومد پ يماكان با آرشام باز يو رفت و جا نيياز پله ها اومد پا نيشرو. خنده

 . اومد يآهنگ دوف دوف هيروشن شد و  ونيزيتلو هويخوش بود كه 

 و روشن كرده؟  ونيزيتلو يك نميتعجب نگاه كردم بب با

 . داد يبود و هماهنگ با آهنگ خودش و تكون م تادهسيا ونيزيتلو يجلو. دميمن اصال نفهم ن؟يياومده بود پا يآتوسا ك نيا اه

 .برو كه منم اومدم وليـ ا اريمه

 . فرناز و ماكان هم رفتن وسط. دنيآتوسا و با هم رقص شياز كنارم بلند شد و رفت پ اريمه

 يب. اومد رو لبم يلبخند. ازم رفت ييچه آبرو. افتاد اليو نيخودم تو هم دنيبه رقص ادمي. گرفته بودم يانرژ جانشونيبهشون بود و از ه چشمم

 . كرد يلبخند داشت بهم نگاه م هياونم با  ن؛يسمت شرو ديچشمم چرخ ارياخت

بودم و به  ستادهيپنجره ا يجلو نهيدست به س. بارون شدت گرفته بود. نگاه كردم كيو تار يابر يجام بلند شدم و رفتم كنار پنجره و به هوا از

آسمون و كمتر  يبدنم و سفت كردم و چشمام و بستم كه صدا. و كم داشتم نيهم. آسمون و روشن كرد ينور هي وهي. كردم يآسمون نگاه م

خواستم . دميدست ترس نيرعد بترسم، از تماس ا يكه از صدا نياز ا شتريب. دور شكمم حلقه شد يدست هيرعد آسمون  يبا صدا همزمان. بشنوم

 . يكمم تنگ تر شد و از پشت رفتم تو بغل كسخودم و بكشم جلو، اما حلقه دست دور ش

 : آروم دم گوشم گفت يصدا هي

 .شتمينترس من پ ـ

ممكنه  يعنيرعد؟  ياز صدا ايكه بغلم كرده نترسم  يبود از كس نيبود؟ منظورش ا يمنظورش چ دم؟يدرست شن يعني. بود نيشرو يصدا صدا،

 اومده كنارم كه نترسم؟ يعنيترسم،  يدونه كه من م يرعد و برق باشه؟ م يكارش برا نيا

 .گهيد زيچ چينه رعد، نه آرشام و نه ه. يبترس يزياز چ دينبا شتميمن پ يـ وقت نيشرو

 يكي يكه بدون نيا. لبخند زدم ارياخت يب. حس آرامش هي. كرد قيو بهم تزر يخوب يليحس خ هيو  ديچيپ كيموز ميمال يتو صدا نيشرو يصدا

كنه كنارت باشه  يم يكه از ترس هات خبر داره سع يهمون كس يكه بدون نيا يوحشتناكه، ول يياز خودت از ترس هات خبر داره به تنها ريغ

 . هيحس خوب يليخ ،ينشون بد يخودت و قو يو الك يخودت تنها باهاشون مبارزه كن يستيو اون جور وقت ها مجبور ن يايتا با ترست كنار ب

. با حركت دستش رو شكمم چشمام گشاد شد. داد يهنگ شروع كرد به حركت به چپ و راست و منم همراه خودش تكون مهمراه آ نيشرو

كرد  يم يسع نيهم شرو يهر چ. تكون بخورم مترميليم كينتونستم  گهيبدنم سفت شد و د. نفس هاش كه به گردنم خورد نفسم و حبس كرد

 . ش، نتونستمنم همرا رقصههمراه آهنگ تكون بخوره و ب

 : ديازم پرس آروم

 . ميرقص يم ميمثال دار ؟يخور يو تكون نم يستاديچرا ا ـ

 : كه حبس شده بود به زور گفتم يبهم فشرده، با نفس يلب ها با

 .دستت و بردار «

 : متعجب گفت نيشرو
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 ؟يچ ـ

 : تر گفتم عيسر

 .دستت و بردار ـ

با سرعت نور خودم و به . ديشل شد و آروم از دور شكمم جدا شد و خودش و عقب كش هويناراحت شد چون دستش  دميبود كه متعجبه، شا دايپ

 . آشپزخونه رسوندم

 يتونستم جلو ينم. اومد ياز شدت خنده اشك از چشمام م. خنده رينشستم و پق زدم ز. شد دور شكمم و زانوهام خم شد دهيچيپ دستم

 .ارهيخنده ام و بند ب نتونست نميدلخور شرو يصدا يحت. رميو بگ دنميخند

 ؟يبر سهير يجور نيباعث شده ا يبپرسم چ شهيـ م نيشرو

 : گفتم دهيبر دهيبر دميخند يكه هنوز م يو در حال ستادميزور سر پا ا به

 ....قلقلك.... حساس.... شكمم.... دستت.... من ـ

 . باشه دهيفهم يزياصال مطمئن نبودم از حرفام چ. گشاد شد نيشرو يچشما

 : شمرده شمرده گفت نيشرو

 ؟يدستم رو شكمت بود حساس نكهيتو به ا ـ

 .كردم دييسر تا با

 : گفت ناباور

 ؟يهست يكه قلقلك نيو ا ـ

 .آره يعنيكلم و تكون دادم  دوباره

 : ناباور و دلخور گفت نيشرو

 بود كه من بغلت كردم و دستم رو شكمت بود؟ نيرفتنات به خاطر ا سهير نيا يعني ـ

 .لب هام و جمع كردم و مظلوم نگاش كردم. دلخور بود يليخ

 : زده گفتم خجالت

 .شد يم شتريقلقلكم ب يديكش يرو گردنم كه نفس م. فقط هم دستات كه نبود. حساسم يليخب من خ ـ

 : گفت يبهت زده و عصب نيشرو

 ؟يقلقلك نداشت ريغ يحس چيه يعني ره؟يگ يخنده ات م يتيموقع نيتو همچ ؟يتو واقعا دختر..... شه يباورم نم ـ

 تونه داشته باشه؟ يم يا گهيچه حس د اديآدم قلقلكش م يخوب وقت. كردم ينگاش م جياالن من داشتم گ گهيد نه

 . كردم يرفتنش و نگاه م جيمنم گ. رونياز آشپزخونه رفت ب يچند لحظه با بهت و حرص نگام كرد و بعدم عصب نيشرو

 چرا ناراحت شد حاال؟ اديبود؟ خوب من قلقلكم م يدفعه؟ منظورش چ هيچش شد  نيا

. كرد ينگام م يدار يدو سه دفعه چشمم به آرشام افتاد كه با پوزخند معن. كرد نگام نكنه يم يبود و سع نيتا آخر شب باهام سر سنگ نيشرو

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣٦ 

 .بود يخانواده ارث نيگفت؟ پوزخند زدن هم انگار تو ا يم يچ گهيد نياه ا

 يكي. يشلوار گشاد مشك هيبا  ديكوتاه گشاد سف نيآست شرتيت هي. دميراحتم و پوش يلباسا. گفتم و رفتم تو اتاق يكل ريبخ شب هي ازدهي ساعت

 خودمچقدرم من . امياتاق بودم بهتر بود كه نامرتب به نظر ب هيتو  نيكه با شرو تيوضع نياما االن تو ا ه،يكرد لباسام قرض يفكر م ديد يمن و م

بودم، عمرا  دهيو از دهن كل خاندانش شن فشونيچند وقت تعر نيكه ا يرنگارنگ يسنش و و دوست دخترا نيبا ا نيشرو. گرفتم يم ليو تحو

 .ذاشت يبه من محل م

 . در اومد و منم چشمام باز شد يو چشمام و بستم كه صدا دميتخت دراز كش رو

پسرِ آدم بشو  نيا. چشمام و بستم عيمن سر شرتشيا دستش رفت سمت تت. وارد اتاق شد و رفت سمت كمد كه لباساش و عوض كنه نيشرو

 .خوبه گفتم جلو خانم ها لباستو عوض نكن. ستين

از . تنش نبود شرتيبازم ت. بود دهيرو تخت دراز كش نيشرو. چشمام و باز كردم عيسر. تخت اومد يكردم كه صدا يخودم غرغر م شيپ داشتم

 .اورديباال ن شترياما تا نافش ب ديكه كولر روشن بود پتو رو رو تنش كش يياون جا

 .متعجب چشماش باز شد. پتو رو تا رو گردنش باال انداختم يقبل هر حرف. كردم و تو جام نشستم يپوف يحرص

 .ـ اوال كه حجابت و حفظ كن من

 ست؟يخانم ها ن يـ مگه اون برا نيشرو

 ؟يديجا خواب نيبعدم چرا ا. كنه يصدق ممثل تو هم  يونيآقا يـ برا من

 : داد و گفت هيو به آرنجاش تك ديخودش و باال كش يكم نيشرو

 بخوابم؟ ديكجا با ـ

 : گفتم كالفه

 .ميتختم بخواب هيرو  ميتون ينم گهيد. بد و ناجور هست يبه اندازه كاف مياتاق بمون هيتو  ميكه من و تو مجبور نيهم نيبب ـ

 ـ چرا؟ نيشرو

 :داد زدم يعصب

 ؟يبه خنگ يخودت و زد اي يدون يتو واقعا نم ـ

 : بهم رفت و گفت يغره ا چشم

 .درست صحبت كن ـ

 : تر گفتم آروم

دو تا دوست دختر و پسر  يحت اياون جا دوست دخترا و دوست پسرا  ديشا. فرق داره يكرد يم يكه تو زندگ ييبا اون جا. رانهيجا ا نيبابا ا ـ

 ....ارنيبده، زشته، حرف در م نجاياتاق بخوابن، اما ا هيبا هم تو  يمعمول

 : باال رفته گفت يبا ابروها نيشرو

 ارن؟يحرف در م ـ
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 : گفتم نيشرو يهمه خنگ نياز ا كالفه

 ....زايچ نيدختره فالنه و فلونه و خانواده نداره و از ا نيزنن كه ا يپشت سر دخترِ حرف م ننيشيم يعني ـ

 ه؟يـ فالن و فلون چ نيشرو

 : با حرص موهام و دادم عقب و گفتم. خواستم موهام و بكشم يم گهيد

 .خوابه ياتاق م هيكه باهاش نسبت نداره شب تو  يپسر هيكه با  ستين يدخترِ آدم خوب گنيم يعني ـ

 .فتهيب ياتفاقكه  ستيقرار ن. مياتاق بخواب هيتو  ميتون يشم چرا من و تو نم يمن متوجه نم نيـ بب نيشرو

 .دونن يكه نم هيبق ميدون يو ما م نيـ خب ا من

 : تو جاش نشست و گفت نيشرو

 .ستياصال مهم ن زايچ نيبودن و براشون ا كايآمر شونيمنه كه تمام زندگ ياليفام هيمهمه؟ فكر كنم منظورت از بق هياالن حرف بق ـ

 : و گفتم دميكوتاه كش غيج هي كالفه

 .تخت بخوابم هيبا تو رو  ستميمن راحت ن. نداره يربط چيبه اونا ه "اصال. باشه ـ

 : باال رفت و با پوزخند گفت نيشرو يابرو هي

 ؟يكار كن يچ يخوا يم يخب نخواب. نهيآهان پس دردت ا ـ

 .بخواب نييـ خب تو برو پا من

 .بخواب نيخودت برو رو زم يخوا يپس اگه م يتو مشكل دار نيم؟ بببخواب نياتاق من، تخت من، بعد من برم رو زم. ـ روت و برم نيشرو

 .رو خودش ديو پشتش و به من كرد و پتو رو كش ديدراز كش لكسير بعدم

 .با مشت بزنم تو مغزش كه جمجمه اش ترك برداره نيهمچ گهيم طونِيش. دستام و مشت كردم يعصب

من كه تا سرم به . دنده به اون دنده شدم و غلت زدم نيساعت ا كيقد . برد يبخوابم، اما مگه خوابم م نيبالشتم و گرفتم و رفتم رو زم ناچار

پاشدم . درد گرفته بود نيزم يتمام تنم به خاطر سفت ياز طرف. بود بيبرام عج يخواب يب. تونستم بخوابم يخواب بودم حاال نم ديرس يبالشت م

 يخواست كار ياگه م. خوردت ينترس نم. نداره يكه مشكل نيخوب ا. بود دهيرو تخت دراز كشكه راحت  نيچشمم خورد به شرو. نشستم

 .ستين يمدل نيها؛ پسرِ اصال ا يهست ينه بابا تو هم توهم. كرده بود شبيبكنه د

 .نييكم مونده بود از تخت پرت بشم پا. دمينقطه اش دراز كش نيتر يجام بلند شدم و آروم رفتم رو تخت، تو گوشه ا از

 ـ نظرت عوض شد؟ نيشرو

 : بهش رفتم و گفتم يچشم غره ا. كرد يلبخند مسخره نگام م هيدراز كش با . برگشتم عيسر

 .دونم و تو ينشو وگرنه من م كيهمون گوشه تخت بخواب و به سمت من نزد. حواست و جمع كن ـ

 : كرد گفت يتش و به من مكه داشت پش يكرد و در حال يپوف شرون

 سراغ تو؟ اميدختر قحطه ب. ها ياز خودت مطمئن ياديتو هم ز ـ

 تميامن. اميبهتر كه اصال به چشمش ن. ها شهيم ميزيچ هيمنم  اد؟يم رتيكجا بهتر از من گ. دلتم بخواد من نگات كنم. تيترب يادب ب يب ي پسره
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 . يجور نيا شترهيب

 .كه خوابم برد دينكش قهيبه دو دق. دور خودم و چشمام و بستم دميچيپ يو بهش كردم و پتو رو هم حساب پشتم

تو دلم بود كه رو اعصابمم اثر  يحس بد هي. مته رو مخم بود، اما نه مته تو شكمم بود يانگار. حس مسخره چشمام و باز كردم هياحساس  با

 . اومد يم حس و درد بدم نياز ا شهيهم. گذاشته بود

تونستم تكون  ينم. پاشم انداخته بود رو پاهام هيشده بود و  دهيچيدورم پ ريتو حلقم بود و بازوهاش مثل زنج نيصورت شرو. و باز كردم چشمام

م ورش ه يچه حس. ميانقدر دعوا كرده بود شبيانگار نه انگار كه د. كنه يبه حرف آدم گوش نم لونمياپس كيپسره  نيا اديخوشم م. بخورم

 ....ــــــادياَه اَه بدم م. دهيمن و چسب يجور نيفكر كرده من دوست دخترشم كه ا ينكنه راست راستك. داشته

 چيپ ريمن و زنج يپسره از ترس جونش و به خاطر خرج عمل صورت و دماغ و فك مكشه كه دو دست. همش جو بود نايها، ا ميخودمون حاال

 . خوابم يدونم چقدر بد م يخودم كه م. حقم داره. كرده

به خودم بدم كه تكون  يكردم تكون يسع. تكونش داد شهينم نهيانقدر هم سنگ. دستاش مثل گرز رستمه. كنه يداره خفه ام م نميا اهــــه

 . همانا اليگودز نيخوردن من همانا تنگ تر شدن حلقه دست ا

 .ره تو مغزش يكه دستم م هيچرخش يحتما فكر كرده دوباره از اون حركتا. من و يكشت اَه

باالخره خالص شدم و تونستم خودم  ريناپذ يتالش مداوم و خستگ قهيدق 8- 7بعد از . دستاش و باز كنم يكردم آروم آروم حلقه  يتمركز سع با

دونست  ينم يكي. مزد ينفس نفس م. نگاه كردم نيو به شرو ستادميبلند شدم ا عيسر. تخت نييخودم و پرت كردم پا ريمثل ت. و نجات بدم

 .كوه كندم دكر يفكر م

دلم . ديخواب يم تيمعصوم نيو با هم يآروم نيبه هم. نازم انداخت يعسل خواهر زاده  اديمن و . بود دهيآروم و راحت تو جاش خواب نيشرو

كردم  يبغض م يكيكوچ زيشدم و با هر چ يو حساس م يعصب. حالتم نياز ا. روزا متنفر بودم نياز ا. بغضم و قورت دادم. ذره شده بود هيبراش 

كردن جلو چشمم  يم يرفتن و سع يجور وقتا همه از دستم درم نيتو خوابگاه كه ا. كردم يداد و هوار م يخود يشدم كه ب يم يعصب نقدراو اي

 . ندم بهشون رينباشن كه گ

 . شرور ثيخب يپسره . ستيمعصوم ن غول تشن اصال هم نيا. اخم كردم. نگاه كردم نيو دوباره به شرو دميآه كش هي

 دهياالن آروم خواب شييخدا. كنم يبدبخت خال نيدوست داشتم حرصم و سر ا يخوديبود كه ب نيمهم ا. ستيمهم ن دميشرارتش و كجا د حاال

 .مشكل سر خلقت بدبختانه زنان بود. شد يمربوط نم ياحد چينه به ه نينه به ا يربط چيهم ه تميكرد، مشكل االن من و عصبان ينم يبود و كار

 كجا برم من؟. االنم كه نصفه شبه. اوردميبا خودم ن يزيرفته بود، چ ادميمن احمق اصال  ايخدا. دميآه كش هي

 يخوابه تو يپسره راحت م نيحاال ا. اش جهينت نميبفرما ا. ستيحواست به خودتم ن. يد يو درست انجام نم يوقت كار چيكه ه ديآن يريبم يا

 ....اَه. بده كيشيبمون و ك داريبدبخت تا صبح ب

تونست  يم نيشرو ديآدم فكر نكن هيگم  يحاال م. فاصله بود نشيآدم ب هيقد . و كتابخونه نشستم نهيآ زيم نياتاق و ب يحرص رفتم گوشه  با

 يمبل اي يصندل يرو يحت ايبرم رو تخت بخوابم  دميترس يم. شد كه منم جا شدم يدختر جا م هي يول. شد ينه اون جا نم نجاها،يا نهيبش اديب

 .بزنم بعدا خودم و فحش كش كنم يگند هي تميوضع نيبا ا دميترس يم. نميبش
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خوش به . نگاه كردم نيبه شرو. دادم بهش هيدستام و حلقه كردم دور زانو هام و چونه ام و تك. كنج نشستم و زانوهام و گرفتم تو بغلم اون

زجر و  يپس چرا هر چ ؟يمگه ماها رو تو خلق نكرد ؟يمگه ماها رو دوست نداشت ؟يباز يپارت يتو همه چ ايخدا. دهيحالش چقدر راحت خواب

س چرا اون و تازه اشم مگه تنها بود؟ آدمم بود، پ. يگرفت يكرد تو به دل نم يكار هيحاال حوا  ؟يو نكبت و فالكت بود و به ما داد يبدبخت

مجازات جفتشون نبود؟ پس چرا حوا رو  نيمگه ا ؟ياما مگه هر دو رو ننداخت رون،ياز بهشت انداختمش ب يگيدونم م يم ؟يمجازات نكرد

خورد؟  يجا از دست آدم حرص م نيا يحوا هم مثل زنا ايخدا. يمعضل هر ماه، بدبخت نيا مان،يبچه دار شدن، درد زا ؟يمجازات كرد شتريب

 يجور نيرفت؟ پس چرا بچه هاش ا يم گهيد يشد؟ دنبال زنا يكرد؟ دست بزن داشت؟ معتاد م يم تشيساخت؟ آدم اذ يسوخت و م يم ماون

 ره؟يم شبچه به پدر و مادر نكهيشدن؟ مگه نه ا

 بهت جوابم بدن؟ بياز غ يمنتظر يپرس يخوشحال سوال م ينشست. يگ يم يور يدر يدار گهيد.... ديشو آن خفه

دست راستش و . ديبه خودش داد و طاق باز خواب يتكون هيو  دينفس بلند كش هي. بود نيهنوز چشمم به شرو. رفتم يبا خودم كلنجار م داشتم

 .كرد نييباال و پا كميدستش و . بسته اخم كرد يبا چشما. كه قرار بود من خواب باشم يگذاشت رو قسمت

 گشت؟ يتخت باشم كه اون جور دنبالم م ريز ايتخت  يكرد ممكنه من باال يفكر م منگل

همون جور طاق باز سرش . كنم باز بود يبود، اما فكر م كيچون تار دميد يچشماش و نم. كه قرار بود من باشم ييو برگردوند سمت جا سرش

اون  يداشت كه تو يزيت يانصافا چشما. چشمش به من افتاد كه اون كنج نشسته بودم. ور و اون ور اتاق نگاه كرد نيآورد باال و به ا كميو 

 .بود دهيو د نم يكيتار

 :گفت يخواب آلود يسرش و رو بالشت گذاشت و با صدا ديكش يم ازهيو همون جور كه خم ديدست چشماش و مال با

 ؟ياون جا چرا نشست ـ

دفعه اش دلدرد  هيمن از هر چهار پنج بار . خوردم به خاطر دل دردم يداشتم حرص م. اخمام تو هم بود. و اعصابم متشنج بودكرد  يدرد م دلم

درد  نيا ديتونم به سبك خودم خودم و آروم كنم با يو نم ستميو من تنها ن ميينجايامشب كه ا نيكه من ته شانسم هم ييگرفتم و از اون جا يم

بلند  يدوف دوف يقيموس هياگه االن تو اتاق خودم بودم، با مشت زدن به بالشت و پرت كردن پتو و و گوش دادن به . اومد سراغم يم زخرفم

 ....جا نيكردم اما ا يدردم و كم م

 ادمهي. كنه يو كم مدردم  نيزم يخنگ فكر كنم كه خنك يو مثل بچه ها نميخنك بش نيزم نيرو ا اميبود كه ب نيكه تونستم بكنم ا يكار تنها

شد  يلحظه كم م هيانصافا واسه . شه يسرد دردش خوب م يكردم اگه شكمم و بذارم رو سنگا يكه بچه بودم و دل درد گرفته بودم و من فكر م

 .گهيخنگ بودم د. كردم يگرم كردن دلم سردش م يهنوزم به جا. شد يم شتريدردش ب داما بع

دستم رو شكمم بود و . گفتم يآ هيبهم فشردم  يلب ها و دندونا نياز ب ارياخت يب. د تند تند نفس بكشمشده بود و باعث شده بو شتريب دردم

 .كردم با فشار دادن دلم دردم و كم كنم يم يسع. صورتم جمع شده بود

بلند شد و تو جاش  نيشرو. ستيدرست ن يزيچ هيداد كه  يانگار نشون م يكيآروم تو اون سكوت شب و تار يبلند نبود، اما همون صدا صدام

 . نشست

 ـ تو حالت خوبه؟ نيشرو
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 .سرم و تكون دادم فقط

 . شد قيجاش بلند شد و اومد جلوم نشست و به صورتم دق از

  ؟يضيمر ست؟يشده؟ حالت خوب ن يزيـ چ نيشرو

 يزايمورد تو چ هي نينه تنها تو ا. دميكش يخودم تنها درد م شهيمعموال هم. سوال و بپرسه نيمرد ازم ا هي تيوضع نيبود كه تو ا يبيعج حس

 تيدونستم حس مسئول يم. آورده بود ادميسوالش انگار همه دردام و  نيبا ا نيحاال شرو. نفهمه درد دارم يكردم كس يم يهم سع گهيد

 .بكنه يسوال نيهمچ هيشده  اعثكشتتش كه ب

 .دستم يدستش و گذاشت رو. كرد كيخودش و بهم نزد. دم يجواب نم ديد

 : بهت زده گفت يصدا هي با

 دستت چرا سرده؟ ـ

 .دوباره اومد كنارم نشست و تو صورتم نگاه كرد. جاش بلند شد و المپ و روشن كرد از

 كنه؟ يـ كجات درد م نيشرو

كردم  ياحساس م كمميفكر كنم . گفتم؟ راستش برام مهم نبود كه بفهمه، اما دوست نداشتم بهش بگم يم نيبه ا ديچرا با. خواستم بگم ينم

 .كشم يخجالت م

 : گفت يمحكم و جد يبا صدا نيشرو

 كنه؟  يگفتم كجات درد م ـ

اش از  افهيق. دوست ندارم بگم ديانگار فهم. تو چشماش نگاه كردم. سرم و آروم بلند كردم . برد يبود كه آدم ازش حساب م يجور هي صداش

 : آروم تر گفت كميدر اومد و  يخشك

 .ارمينبات برات ب ييچا هيرم  يم. رو تخت بخواب ميبلند شو بر ـ

 دميترس يم. نگه داشتم تا تكون نخورم نيبغلم و گرفت كه بلندم كنه كه به زور خودم و رو زم ريز. شم خودش اومد جلو يبلند نم ديد يوقت

 يجا م نيهم يجور نيشده تا صبح هم. رو تخت بخوابم اميامكانات ب يب يجور نيمحال بود ا ياز طرف. دميو به گند كش نيزم نميبلند بشم بب

 .رفتم رو تخت ينمنشستم 

 : دوباره جلوم نشست و گفت. دست از تقال برداشت يكالفه و شاك نيشرو

 ؟يش يپس چرا بلند نم ـ

 .جا خوبه نيهم. رو تخت اميـ نم من

 : ابروش و برد باال و گفت هي نيشرو

 ؟ينيجا بش نيتا صبح هم يخوا يم يعنيواقعا؟  ـ

 .سر گفتم آره با

 : كرد و با حرص گفت يپوف كالفه
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 ؟يبا من لج كن يخوا يبپرسم چرا؟ م شهيم ـ

 يمن سگ م يكن يبگو عشق م زميخوب عز. ول بكن نبود نيا رم،يو نگ نيكردم كه پاچه ا يمن مراعات م يهر چ. آمپر چسبونده بودم گهيد

 .يكن ميحرص يرنه آزار كه نداروگ گه،يپرم بهت د يشم م

 : گفتم ياخم و عصبان با

 .شهيم فيكث.... اميرو تخت نم ـ

باشه  هي نيشرو. پسره نيبس كه حرصم داد ا دياز دهنم پر. داده بودم يباز سوت. چشمام و بستم. و اخمام رفت تو هم  دمينفس بلند كش هي

 . رونيرفت ب يكنار در بود داشت از در م. چشمام و باز كردم. گفت و از جاش بلند شد

 رون؟يب رهيحاال چرا از اتاق م شعوريب

 : حرص گفتم با

 .چراغم خاموش كن رونيب يريم ـ

 .شد شتريدر و كه بست حرصم ب. رونيبرق و زد و رفت ب ديكل

برم  گهيم طونِيش. زهيسالم و تم زتينترس تخت عز. يريكبيكار كردم؟ نگرانِ تختش شده ا يچ حاال مگه. يكرد لهيانتر خب خودت پ ي پسره

 .خواد بشه ها يم يبا دل امن رو تختش بخوابم و بذارم هر چ

در اتاق باز شد و . سرم و بلند كردم. چشمام و باز كردم ييصدا هيدونم چقدر گذشت، با  ينم. سرم و رو زانوم گذاشتم و چشمام و بستم يعصب

آب بود و تو  وانيل هيدستش  هيتو . اومد جلوم زانو زد و نشست نيشرو. شد زيبه خاطر نور چشمام ر. المپ و روشن كرد. اومد تو اتاق نيشرو

 . گرفت جلوم بسته قرص در آورد و هيو از توش  نيو گذاشت زم لونينا. لونينا هياش  گهيدست د هي

 .شه يو بخور دردت آروم م نيا ايب ـ

 . شد بخورمش يكاش م. حسرت به قرصِ نگاه كردم هيقرص از كجاش آورد؟ با  نيا. چشمام گرد شد. نگاه به قرص كردم هي

 :گفتم زونيآو يو حسرت و لبا يناراحت با

 .خورم يقرص نم ـ

 : كرد و تو چشمام زل زد گفت اخم

 ؟يمگه درد ندار ـ

 . و تكون دادم رمس

 .بره نيو بخور كه دردت از ب نيـ خب پس ا نيشرو

 خورم؟ يقرص نم يكرد واسه لجباز يفكر م نيا. چشماش زل زدم تو

 : كردم آروم گفتم يجور كه تو چشماش نگاه م همون

 نيگفت بهتره بتونم بدون قرص ا يم شهيمامانم هم. خورم يكنم و قرص نم يكه بشه تحمل م ييدستت درد نكنه بابت قرص، اما من تا جا ـ

 . بزرگ تر كنار اومد يبشه راحت تر با دردا ديو تحمل كنم، اون وقت شا كيكوچ يدردا
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 ينگام م يجور هي. به خوردم بده يزيخواست به زور چ يبود نه م ينه عصبان. اومد نييآروم پا نيدست شرو. مامانم باعث شد بغض بكنم ادي

 .فقط زل زده بودم تو چشماش دميفهم ينم يچيكال از نگاه هكه من  يياز اون جا. كرد

قبل از . دستم و دراز كردم و ازش گرفتم. واسه من بود يانگار. سرم و بلند كردم. گرفت جلوم  يمشك لونينا هي. ستاديجاش بلند شد و ا از

بار تو  نياول يو برا ديسرم سوت كش. و باز كردم لونيدر نا. با تعجب به رفتنش نگاه كردم. رونيتوشه از اتاق رفت ب يبتونم بپرسم كه چ نكهيا

 .حس كردم لپام قرمز شد ميزندگ

 و بخره؟ نيمن ا يوقت شب رفت كه برا نيا يعني دم؟يكه من نفهم رونيرفت ب يك نيخدا ا يوا

 . بود يبسته پد بهداشت هي لونينا تو

 : زدم تو سرم و گفتم يكي. اوردميكه همرام ن ديبودم فهم و تابلو عياونقدر ضا حتما

 بشه؟ فيخوام تختت كث يعمه جونم بود گفت نم. فهمه ينه پس خنگه نم ـ

  ؟يكش يچرا خجالت م حاال

 .و گرفته نيآخه رفته ا خب

 نيمگه ا هيعيطب زيچ هيخجالت  يخجالتم ب. يكن تيخودت و اذ يالك ستيپس الزم ن. ينگفت يزيكه گرفته؛ خودش رفته تو كه بهش چ گرفته

پاشو خودت و جمع . هيبراش عاد نايبابا ا شه؟يسرش نم زايچ نيا يعنيهمه دوست دختر داشته  نيا ميمادر نداره؟ خرس گنده از ننه اش بگذر

 .معذب نباش يالك يكن و الك

كارم كه تموم شد . ييرفتم تو دستشو عيسر. نبود يخدارو شكر خبرنه . كه نشسته بودم كردم ييبه جا عينگاه سر هياول . جام بلند شدم از

 .اومد تو اتاق نيكه شرو دميباز و بسته شدن در فهم يصدا دنيبعد با شن قهيدو دق. خودم يدوباره اومدم نشستم سر جا

 .نبات داغ بود وانيل هيدستش . جلوم نشسته بود. سرم و بلند كردم. كنارمه نياحساس كردم شرو. بود نييپا سرم

 : گفت آروم

 . ره يم نيدست و پاتم از ب يشه، سرما يو بخور دلت بهتر م نيا ـ

صورت  هيمالفه برداشت و تاش و باز كرد و  هياز توش . از جاش بلند شد رفت سمت كمد. نگفتم يچيو از دستش گرفتم و ه وانيالل ها ل مثل

 .من يگذاشت رو تخت سر جا ليمستط هي

 : دوباره اومد كنارم و گفت. كردم يخوردم و به كاراش نگاه م يبات داغ و مآروم ن آروم

 .قرصم بخور نيا ايب ـ

خورم كه خودش  يدهنم و باز كردم كه بگم قرص نم. زنم يها كه حرف نم يخيبه زبون مر شه؟يسرش نم زاديپسرِ زبون آدم نيا. كردم اخم

 : زودتر گفت

 .يبخور ديبا طيشرا نيتو ا قرص آهنه، نيا. ستياز اونا ن نيا ـ

با همون . گهيبخور د يعنيبا ابرو اشاره كرد كه . دهنم يكنم خودش قرص و در آورد و گذاشت تو ينم يكار چيه ديد. بهت بهش نگاه كردم با

 . ته مونده نباتمم خوردم. نيينبات داغ قرص و فرستادم پا
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 .رو تخت ايـ بلند شو ب نيشرو

 : و چشماش و گردوند و گفت دينفس بلند كش هيكه كالفه  اميبگم نم اومدم

 .يكن فشيكث يخوا ينم يايدونم نم يدونم م يم ـ

 . چشم غره بهش رفتم كه باعث شد گوشه لبش كج بشه هي. آورد يمن و درم يداشت ادا تيترب يب

 برات مالفه پهن كردم؟ يديمگه ند. يكن ينم فيـ پاشو كث نيشرو

 . تكون نخوردم بازم

رفتم رو تخت . منم كه از خدام بود رو تخت راحت بخوابم. حركت بلندم كرد و هلم داد سمت تخت هيبغلم و گرفت و با  ريبلند شد و ز خودش

 . نشست رو تخت كنارم و گذاشتش رو شكمم. آب گرم برداشت سهيك هي يخم شد و از رو پاتخت نيشرو. دميدراز كش

 و آورد؟ نيرفت ا يك نيا اه

 : گفت آروم

 .شه يگرمش كن دردش كم م كمي. يخور يقرص كه نم ـ

 .پتو رو انداخت رو تنم. بده واقعا دردم كم شده بود رشيخدا خ. دميكش ينفس از سر راحت هي ديكه به بدنم رس سهيك يِگرم

هر چقدرم لج . بگم راهيبد و ب نيخواست به شرو ياالن حالم خوب بود و دلم نم. كردم يكرده بودم فكر م دايكه پ يو بستم و به آرامش چشمام

 . وقت ها ياونم بعض. شد يم يوقت ها آدم خوب يبود، اما بعض خچاليو  يدرآر و حرص

 .دميو از سمت چپم شن نيشرو يصدا. بسته ام جمع شد و اخمام رفت تو هم يچشما. شد شتريكه كم شد دل درد منم كم كم ب سهيك يگرما

 كنه؟ يشده؟ هنوز درد م يـ چ نيشرو

 يبا حس دست. پتوم تكون خورد. اومد يم ياز فاصله كمتر دنشينفس كش يصدا. خورد ياحساس كردم رو تخت تكون. سرم و تكون دادم آروم

 .رو شكمم چشمام باز شد

 يگاه سرش كرده بود و به چشمام نگاه م هيكرده بود و دست راستش و تك تنه اش و از رو تخت بلند مين. كنارم بود نيشرو. و برگردوندم سرم

 . چرخوند يم رهيپتو گذاشته بود رو شكمم و آروم آروم به شكل دا ريدست چپشم از ز. كرد

 ت بخواب؟برو سمت خود يقطب خچاليفتم  گيدادم م يهلش م ديكردم؟ با ياخم م ديداشتم؟ با يدستش و بر م ديبا. بهت و تعجب بودم تو

 . نه دستش و برداشتم، نه اخم كردم، نه هلش دادم اما

 ياز طرف. كرده ام آرامش بخش بود خيبدن  يرو يگرم نيبود، گرم گرم و حس ا يياستوا يانگار هوا. نبود يدستش سرد و قطب. خواستم ينم

. كنه يكار و م نيدرد من و آروم كنه ا نكهيمطمئن بودم به خاطر ا. داد باعث شده بود دردم كم بشه يكه رو شكمم م يدستش و ماساژ يگرما

 .يشوخ و لج درآر و حرص يو قابل اعتماده، ك يجد يشناخته بودمش كه بفهمم ك يچند وقته به قدر نيتو ا. نداره يقصد خاص چيدونستم ه يم

 ،يبود دوستش باش يفقط كاف. بود يخواست سر به تنش نباشه اما دوست خوب يچقدر دلم م هر م،يچقدر بد بود، هر چقدر كل كل داشت هر

كرد كه چون دخترم  يفكر نم نيبه ا. كرد يكرد به منم نگاه م يكه به مهام نگاه م يبه همون چشم. كرد ينم يدختر و پسر بودنت براش فرق

 يدختر م هينبود كه تا چشمشون به  گهيد يمثل پسرا. كرد يازم دفاع م ينه الك داد يم ينه به خودش زحمت. باهام فرق كنه شرفتار ديپس با
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 . نتشونيكنن تا دختره بب مونيخودشون و م يخواستن ه يكردن و م يم ينيريخود ش عيافتاد سر

 نيكه هم نيمگه نه ا. چزوندتت يذاشت به وقتشم م يبه وقتش مرام م. كرد يبه وقتش ازت دفاع م. به وقتش كنارت بود. نبود يجور نيا اون

 .كمك من شده بود يكل يبرد، ول ينم يكرد؟ اون كه سود يم يكه از دست آرشام راحت باشم داشت نقش باز نياالن به خاطر ا

مونم و كه بود باعث شد آروم ب يهر چ. بود يدونم چ ينم. تفاوتم نبود يب. نبود يچشماش قطب. خشك نبود شهيمثل هم. به صورتش بود چشمام

 . نكنم يكار چيه

 رهيبهش بگم بگ ديبا.... اديخوابش م نيشرو. بخوابم ديبود، نبا نيچشمام سنگ. تنم گرم شده بود. نبودم يعصب. آروم بودم. بهتر بود يليخ دلم

 بدبخت چه؟ بگم خوبم راحت باش؟ نيبودم به ا ضيمن مر. بخوابه

 ....خوابم برد.... نفس هام منظم شد.... بگم يزيچ نكهيبدون ا.... رو هم افتاد چشمام

***** 

 

تجربه اش كرده  ميكم تو زندگ يليخاص كه خ تيامن هي ب،يحس آرامش عج هي. باشم دهيوقت انقدر آروم خواب چيه ميكنم تو زندگ ينم فكر

دستش . بود دهيو رو به من دراز كشهمون جور كج . نگاش كردم. كردم يشكمم حس م يو رو نيدست شرو. آروم چشمام و باز كردم. بودم

 .سرش بود ريز

 يتو اوج ناراحت. باهام نداشت، اما تا حاال كم كمكم نكرده بود ينسبت نيشرو. يحس تشكر، قدر دان هي. بود يدونم چ ينم. تو دلم داشتم يحس هي

 ينموقت بود كه دلم  يليخ. خواست سر به تنش نباشه يدلم نم گهيد. بود اديز يليذاشت خ يكه م يريحرف، اما تأث يآروم، ب. كنارم بود ازيو ن

دوست داشتم . دوست داشتم حالش خوب باشه. خواستم كلش و بكنم ينم. شدن عيحرص خوردن و ضا هيالبته به جز  اديسرش ب ييخواست بال

 .خواستم شاد باشه يم. نميلبخندش و بب

 يآدم خشك و ب هيتو رو  يصورت گرفته باشه؟ چ نيممكنه خنده رو از ا يچ. دهيچقدر آروم خواب. بود كيبهم نزد يليخ. سمتش بود صورتم

 ؟يكن يم يو آدماش دور ايچرا از دن ؟يباش تياهم يب زيبه همه چ يكن يم يتفاوت كرده؟ چرا سع

 : لب گفتم ريز آروم

 .همون جور كه من همه رازهام و بهت گفتم. يگفت يكاش بهم م ه؟يراز تو چ ـ

 نرمه صورتش؟  يعني ه؟يچه جور يعني. چقدر پوستش صافه. ديكش يانگار دستم و م يحس هي. شد كيبه صورتش نزد. باال اومد ارياخت يب دستم

 . برام سوال شده. خب هيحس كنجكاو يواسه ارضا ه؟يخوب مگه چ. خواست صورتش و لمس كنم يم دلم

 .گفتم يواسه خودم م يلب ريرو ز نايا

. آروم با انگشتام صورتش و ناز كردم. فيپوست نرم و لط هيصاف با . صورتش گرم بود. شد يجور هيدلم . تآروم رو صورتش نشس انگشتام

شه گفت  يم. بود يدوست فوق العاده ا. اومد يواقعا ازش بدم نم. رو صورتم نشست يلبخند. فكش هيشد تا زاو دهيدستم از گوشه صورتش كش

 . كه دارم هيدوست نيپسرِ، اما بهتر نكهيبا ا

 : گفتم آروم
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 كارات و جبران كنم؟ يچه جور. يخوب يليجون خ اليگودز ـ

 .دميآروم از جام بلند بشم كه صداش و شن اومدم

 ؟يكن يـ برام صبحونه حاضر م نيشرو

 .گرد شده از تعجب برگشتم سمتش يچشما با

 ـ هان؟ من

 : حالت مظلوم گفت هيبا  يبه همون آروم. لبخند نگام كرد هيچشماش و باز كرد و با  آروم

 . ره يداره ضعف م يدلم از گشنگ. داره ياز اون صبحونه معروفات كه همه چ ؟يكن يبرام صبحونه حاضر م ـ

 دارينازش كردم ب يوقت يعني. و بشنوه ميلب ريز يبوده كه راحت بتونه حرفا كيبهم نزد يبود؟ اون قدر داريب يبود؟ از ك داريب نيشرو يعني

 بود؟

 : دميو مشكوك پرس آروم

 ؟يداريب يتو از ك ـ

 . حس كردم يزينه چ دميشن يزينه چ. شدم دارياالن ب نيـ هم نيشرو

 : محكم كوبوندم به بازوش و از جام بلند شدم و با حرص گفتم. ديبار يم طنتيچشماش ش از

 .ياعالم كن ديبا يداريب يوقت. يشعور يب يليخ ـ

 : گفت مهيلبخند نصفه ن هيرفت باال و با  بروشا

 . دادم يرو از دست م زايچ يليكردم خ ياگه اعالم م ـ

 : گفتم يغيج يصدا با

 . يبد يليخ ـ

 . ييو در رفت تو دستشو نييپا ديداد و از تخت پر يجا خال عيبردم سمتش كه بهش حمله كنم كه سر هجوم

تشكر  يبرا. رفتم تو آشپزخونه. دست و صورتم و شستم نييپا سيرفتم سرو. نييواسه خودم دندونام و رو هم فشار دادم و با حرص رفتم پا من

 ....ناهار و شام كه. هست كه خوب بلدم ييتنها وعده غذا ييخدا. صبحانه رو آماده كنم ديهم كه شده باشه با

 ؛يعسل، حلوا شكر ر،يش ر،يكره، مربا، پن. يهمه چ. باز شد شمين ارم؟يب يخوب چ. خچاليفتم سراغ ر. و آب كردم و گذاشتمش رو گاز يكتر

 .مرويتخم مرغ هم در آوردم كه هم آب پز كنم هم ن

. مرويحاال برم سراغ ن. نياز ا نميخب ا. قابلمه پر آب كردم و تخم مرغا رو گذاشتم توشون و گاز و روشن كردم هيرفتم . دميچ زيو رو م ليوسا

خوندم،  يخودم آهنگ م يلب برا ريداشتم ز. صبر كردم كه روغن داغ بشه. روشنش كردم. كردم و با روغن گذاشتم رو گاز دايرو پ تابهيماه

خوندم  يودم آواز مواسه خ. به خاطر آواز خوندنم رهيدوباره برام دست نگ ديسر رس نيحواسم بود كه كلماتم نا مفهوم باشه كه اگه شرو هامنت

 : با لبخند و تخم مرغ به دست برگشتم گفتم. دميپاش و شن يكه صدا

 .شه يهم حاضر م مروين يصبر كن كمي. آماده است زيهمه چ بايتقر ـ
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 .بسته شد شميچشمم بهش افتاد ن تا

 .برام يديهم چ يزيچه م. نبودم يـ به دستت درد نكنه راض آرشام

 نيشرو يو صبحونه برا زيم نيا. جا باشه نيخواستم ا ينم. اون شروع بشه افهيدوست نداشتم صبحم با ق. نهيكه بش يرفت سمت صندل دستش

 .الشخور نيبود نه ا

 : كه از حرص بهم فشرده شده بود گفتم ييدندونا با

 .نينش ـ

 : ابروش باال رفت و با تعجب گفت هي

 صبحونه بخورم؟ يچرا؟ پس چه جور نم؟ينش ـ

 : پوزخند زدم و گفتم هي

 .باشه گرانيآدم چشمش دنبال سهم د ستيخوب ن. خب نخور ـ

 .ام و گرفت كهيت

 : و گفت ستاديا صاف

 .دنبال سهمم نباشن هيكه بق يمن به سهم خودم قانعم به شرط ـ

 : احساس تو چشماش نگاه كردم و گفتم يو ب صاف

 .شيكه تو توهماتت بخوا يكه قسمتت باشه نه اون هيسهمت اون ـ

 .كنم يم يكيو  تيبدست آوردنش توهم و واقع يبرا. خوام يكه م هيزيمن اون چ يـ سهم برا آرشام

 .شه يوقت سهمت نم چيه يخوا يكه تو م يزياون چ. يتو همون توهم بمون ديبار با نيـ ا من

تو چشمام زوم كرد . و با شدت بازوهام و گرفت ستاديجلوم ا. انگار بد حالش و گرفته بودم. شد كيتو چشمام نگاه كرد و با اخم بهم نزد زيت

 . كرد يم تيپوستم و اذ شيداغ و عصب ينفس ها. گهيتو حلقم بود د. آورد نييسرش و پا

 : گفت محكم

 يليخ. يمون يهم نم شيآخر ،يستيت دخترش ندوس نياول. يهست يسرگرم هيتو براش  ؟يديهنوز نفهم. رميگ ياگه شده به زور سهمم و م ـ

 .خوره يبدردت نم اتيكار نيريش نيعاشقونه و ا زيم نياون موقع ا گهيد. شه يزود ازت زده م

 : زد و گفت يپوزخند هي

 .عشقتون فوران بكنه دميتا حاال ند. ذاره يمثل تو محل نم يبه دختر. شناسم يو خوب م نيمن شرو ؟يزرنگ يليخ يفكر كرد ـ

 : خند تو چشمام نگاه كرد و گفت شين هي با

 . ديش يكردن خسته م يزود از نقش باز يليخ ـ

 : و گفت ديكرد و من و به سمت خودش كش شتريرو بازوهام و ب فشار

 .بار بغلت كرده باشه هي يحت نيكنم شرو يفكر نم ـ
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 .اومد و رو لبام زوم شد نييپا. ديرو صورتم چرخ چشماش

 .باشدت دهيبار بوس هي ايـ  آرشام

 :به چشمام نگاه كرد و گفت دوباره

 ن؟يواقعا انقدر من و احمق فرض كرد. دميند يحركت عاشقونه ا چيه ـ

 : چشم هاش زوم لبام شد و گفت دوباره

 گذشته؟ نايچه طور از ا. واقعا احمقه نيشرو ـ

تمام حرصم و تو دستام جمع . خواست لهش كنم يدلم م. زد يمخورد داشت حالم و بهم  ينفس هاش كه به صورتم م يگرما. شده بود چندشم

با . ديچيتقشون تو سكوت اون جا پ يصدا. اون قدر با حرص فشارشون دادم كه تخم مرغ ها شكستن از فشار. تو دستام تخم مرغ بود. كردم

 .هشزدم ب حيلبخند مل هي. آرشام نهيو باال آوردم و گذاشتم رو س ميمرغ خمت يهمه قدرت دستا

دستم و رو لباسش . بازم تو چشماش نگاه كردم شيبا همون ن. لبخند بهم زد هيخنگول كه فكر كرد از حرفاش خوشم اومد و رام شدم  آرشام

از . حركت هلش دادم عقب هيو با  شخنديشد به ن ليتبد حميلبخند مل. گشاد تر شد ششين. كن يتكون دادم كه فكر كرد دارم نوازشش م كمي

 .دستاش از بازوهام جدا شد و چند قدم رفت عقب. دخور حركتم جا

آورد و به لباسش نگاه  نييسرش و پا. نگاه به دستام كرد هينگاه به من  هيگرد  يبا چشما. پوزخند دستام و باال آوردم و بهش نشون دادم با

 ....با حرص اومد سمتم كه. شده بود يعصب. اخم كرد. كرد

 ....زميعز ديآن -

 .نميگرفته بودم، شرو ليچه خودم و تحو. نميبرم شرو تيوقت شناس نيمن قربون ا يا

 : لب گفت ريبا حرص دستاش و مشت كرد و ز. استپ شد ميكه اومد آرشام تو دو قدم نيشرو يصدا

 ....كنم يرامت م ـ

 .از آشپزخونه رونياونم روش و برگردوند و رفت ب. بهش زدم يپوزخند عصب هي

دادم به  هيبا حرص دستام و تك. نكيرو گرفتم و پرتش كردم تو س تابهيبرگشتم و دسته ماه عيسر. اومد يروغن سوخته م يبو. بودم يعصب

و خراب  ميمرده شورت و ببرن آرشام كه زندگ. كنم ميو تنظ ميعصب يكردم خودم و آروم كنم و نفس ها يو چشمام و بستم و سع نتيكاب

 .ستميدختر نوجوون و احمق ن هي گهيد. محاله دوباره خام حرفات بشم. ازت متنفرم. ياعتمادم كرد يبه همه مردا ب. يكرد

دور  يدست هيعقب كه  امياومدم ب. صاف كردم نتيبدنم و كه ول داده بودم رو كاب. فكر كردم آرشام برگشته. شده كيبهم نزد يكيكردم  حس

حاضر نبودم . ازش متنفر بودم. بودم نكنه آرشامه دهيترس. رونيمد و چشمام از حدقه زد بنفسم بند او. شد و رو شكمم قفل شد دهيچيكمرم پ

 .بهم بخوره يدستش اتفاق يحت

 يعصب گهيد. آروم شدم. دوباره بدنم شل شد. راحت شده بود الميخ. از كنار گوشم نفسم آزاد شد و چشمام بسته شد نيشرو يصدا دنيشن با

 .داد يكرده بودم كه توش بهم آرامش م دايپ يخونه امن هيانگار . نبودم

 ؟يكه چ يعنيچرا بغلم كرده؟  نيشرو. لحظه چشمام باز شد هي
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 . دميآرومش و تو گوشم شن يتكون خوردم و اومدم دستاش و از دور كمرم باز كنم كه صدا هي

 .كنه يآرشام داره نگاهمون م. تكون نخور. ـ آروم باش نيشرو

 : گفت ديشن يكه آرشام حتما م يبلند يبا صدا بعد

 .يتو معركه ا. يديچ يزيچه م زميعز ـ

خورد مور  ينفس هاش كه به گردنم م. سرش و خم كرد و چونه اش و رو شونه ام گذاشت نيشرو. خورد يحرف زدن لباش به گوشم م موقع

 دينفس هاش به گردنم، با ايخورد  يدستش به شكمم م يقتبود و يا گهيهر موقع د. نبود يبار عصب نيا ينفسم بند اومده بود ول. كرد يمورم م

 نيكردم ا يداشتم؟ چرا فكر م ياحساس رخوت و سست دنيخند ياومد؟ چرا به جا يچرا قلقلكم نم يول روز،يمثل د. خنده ازرفتم  يم سهير

 شدم؟ ينم تيبغلم كرده بود اذ يجور نيا نيكه شرو نيچرا از ا ده؟يآرامش و بهم م تيحالت نها

اون قدر چشمام و به سمت چپ . نگاه كردم نيسرم و تكون بدم به شرو نكهيبدون ا يچشم ريز. داغ شدم. مثل برق از گردنم گذشت يزيچ هي

 يكياحساس كردم . بوسه آروم روش نشوند هيگردنم گذاشت و  يلبش و رو گود نيشرو. بردم كه فكر كردم االنه كه چپ بمونه و لوچ بشم

 .خود به خود بسته شد و نفسم حبس شد ممچش. زددلم و چنگ 

تا تونستم چشمام و باز كنم  ديطول كش هيدو ثان. خودش و ازم جدا كرد. شل شد و از دور كمرم آزاد شد نيشرو يدستا. هم نشد هيسه ثان ديشا

 . ودنشسته بود و اخم كرده ب زيپشت م. نگاه كردم نيبرگشتم به شرو. رميبگ نتيام و از كاب هيو تك

گذاشتم و نشستم پشت  نيشرو يو جلو شيكيو  ختمير ييچا. ميزد يكدوم حرف نم چيه. درست كردم ييرفتم چا. جوش اومده بود يكتر

 .زيم

 .يديبه موقع رس يليخ.... راستش.... خواستم تشكر كنم يم.... زهيـ چ من

 . تو چشمام نگاه كرد كه بهم آرامش داد يآروم افهيبا ق. برگشت بهم نگاه كرد. باز شد اخماش

 : لبخند زد و گفت هي

 .رميحالش و بگ ديبا. شده اديز يليروش خ گهيد. نگران آرشام هم نباش. واسه صبحونه يمرس ـ

 نيرو شروتونستم  يوقت. هيمن معلم يكار برا نيفهمم بهتر يحاال م. شه يمدل حرف زدن من فرم كالمشون عوض م ريجان كه همه تحت تاث يا

با آرامش صبحونه امون و . رو لبم نشست يلبخند هيفكر  نيبا ا. راحت ترن هيكنم مدل خودم حرف بزنن، بق يكار هيو خانم احتشام اثر بذارم و 

 . ميخورد

 نييو كاناال رو باال پا ونيزيتلو يمنم رفتم جلو. خوردن صبحونه يشدن و اومدن برا داريبچه ها ب يكي يكي م،يكه صبحونه امون و خورد ماها

 .كردم

 : اومد كنارم و گفت آرشام

 .ييدانشجو دميشن ـ

 : دم دوباره گفت يجواب نم ديد يوقت. نگاه بهش كردم مين هي

 .يسر و كار دار اهيباشه كه با گل و گ زيانگ جانيه يليخ ديحتما با ؟يرشته ات و دوست دار ؟يخون يم يكشاورز ـ
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 : برگشتم سمتش و گفتم يجانيسر ذوق اومدم و ه هويو گفت  نيا تا

كاشته  يبوته ا اريبار خ هي. داره كه نگو يدادن اون قدر حس خوب وهيم ميكه كاشت ييزايچ مينيب يتو مزرعه و م مير يم يوقت. باحاله يليآره خ ـ

عجب . ميكرد يكه چه ذوق يوا. چولو در آوردنكوچولو مو اريچند تا خ ميديد ميسراغشون كه بهشون آب بد ميبعد چند وقت كه رفت ميبود

 .مزه اش معركه بود. نخوردم يبه اون خوشمزگ اريهنوز كه هنوزه خ. داشت يمزه ا

بود كه تا در  نيمنم ا يبد. زنم يحرف م يرفته بود دارم با ك ادميلحظه  هي. زدم يكردم و حرف م يبه آرشام نگاه م جانيذوق و لبخند و ه با

لحظه چشمم خورد به  هيكردم كه  يداشتم به آرشام نگاه م. رفت يم ادميشدم و زمان و مكان  يخود م ياز خود ب دنيپرس يمورد رشته ام م

دا تومن با ارزش كه خ يهزار ساله  يكوزه ها نياز ا يكياومده موزه و داره به  يكرد كه انگار يبا ذوق به من نگاه م نيهمچ. ضشيعر دلبخن

ماها و با اخم نگام  ياومده و درست نشسته رو مبل جلو نيشرو دميكردم كه از پشتش د يم فيداشتم با ذوق براش تعر. كنه ينگاه م متشهيق

زده  كرد منم شك يكه نگاه م نيهمچ يعني. خود به خود دهنم بسته شد. بزنه لهم كنه اديكرد كه گفتم االنه كه ب ينگام م يه جور بدي. كنه يم

 : داد و گفت كيفشار كوچ هيساكت شدم متعجب نگام كرد و دستش و گذاشت رو پام و  ديآرشام هم كه د. دستام تو هوا موند و دهنم جمع شد

 ؟يد يشده؟ چرا حرفت و ادامه نم يچ ديآناه ـ

. تونه دستش و بذاره رو پام؟ بكش دست خر و يگفته م يك. چه پسر خاله شد نيا. گرد شده به دست آرشام كه رو پام بود نگاه كردم يچشما با

دفعه  هيكه  تيخاص يبده ب يزيچ يكردم كه دستور يداشتم با مغزم بحث م. داد يبودم مغزم فرمان حركت نم نيچون هنوز تو شك نگاه شرو

 .دهن آرشام باز مونده بود. شد و من از جام كنده شدم دهيتو هوا بود كش نوزدستم كه ه

اومده  رونيب نيآرشامم كه از بهت حركت شرو. رونيرفت ب ياز در ساختمون داشت م. برد يرفته بود و من و دنبال خودش مدستم و گ نيشرو

 .اومد يبود با اخم دنبالمون م

 ش؟يبر يم يكجا دار ؟يكن يكار م يچ يدار نيـ شرو آرشام

من  يتوجه به آرشام و حت ياخم كرده و ب نيشرو. اومد يقدم پشت ما م 7-  6آرشامم . شدم يم دهيو منم دنبالش كش رونياز در رفت ب نيشرو

و  نيدادم كه آرشام بتونه شرو يم حياون لحظه ترج ييآرشامم رو اعصاب بود، اما خدا يصدا. رفت يم اليبلند به سمت در و يبا قدما اطيتو ح

 دفعه؟ چرا رم كرد؟ هيشد  يآخه چ. هيكارا چ نيدونستم منظورش از ا ينم. بود ترسناك شده يليخ. تا من از دستش فرار كنم ارهنگه د

شدن دستم مثل كش پرت شدم عقب و رفتم تو شكم  دهيدور رفتم جلو و با كش هيمنم  ستاديا نيهمزمان شرو. شد دهيلحظه دستم كش هي تو

 كرد؟ يم نيچرا همچ نيا. ه بودچشمام گشاد شد. متوقف شدن نداشتم ياصال آمادگ. بود ستادهيكه ا نيشرو

لحظه شك كردم كه واقعا  هي. باال اومدن و دو طرف صورتم و قاب گرفتن نيشرو يو بلند كردم كه بپرسم چته بابا؟ كه جفت دست ها سرم

 ه؟يچه كار نيبود، اما ا نيدست ها مال شرو نينه ا. با بهت چشمام و به چپ و راست چرخوندم. نه ايكه دو طرف صورتمه  نهيشرو يدست ها

 دهيد لمايتو ف.... نكنه.... نكنه. تازه مغزه ام جرقه زد. شهيتر و بزرگ تر م كيبه چشماش نگاه كردم كه حس كردم چشماش داره نزد دوباره

 . بره يحركت هيخواد  يكه پسره م نيا يعنيحركات  نيبودم ا

 ....نــــــه.... من؟ يعني.... ن؟يشرو يعني. نـــــه

 هيمخالفتم و  ديخودم و بكشم عقب، با ديهلش بدم، با ديدونستم االن با يم. حركت و انجام بده نيخواد ا يم يچه جور نميبودم كه بب منتظر
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 يلب ها. كارها فقط ناخودآگاه چشمام رفت سمت لباش نيهمه ا يو من و ببوسه، اما جا اديمقدمه ب يب هويشد كه  يدادم، نم ينشون م يجور

شد بس كه به لب  يچشمام داشت كج م گهيد. بشه دهيخواست كه حتما د يلبش م. برجسته بود انگار. بايفرم ز هيبا . داشت يقشنگ ودرشت 

 ينگاه م يجور خاص هي. و به چشماش بدوزم رميمجبور شدم نگاهم و از لب هاش بگ يناچار. تر شدن كيو نزد كيهاش نگاه كردم و لباش نزد

 .چقدر خوب بود هيگه بلد بودم بفهمم تو نگاهش چا ايخدا. كرد

واقعا كنجكاو . بوستم يم يچه جور نيشرو نميآره من منتظر بودم كه بب.... و منتظرم ستادميكشم، چرا هنوز ا يدونستم چرا خودمو عقب نم يم

 .هيشدن چه جور دهيبودم بدونم بوس

واقعا . نياونم شرو. هيبوسه چه جور هيشد كه نخوام بدونم  ينم ليدل نيازشون متنفر بودم، اما ا شهيهم. كرده بودم ياز پسرا دور شهيهم

. داشته ياديمتعدد معروف بوده، پس تجربه ز يكه به داشتن دوست دخترا يكس. بوسه ينفر و م هي يچه جور نيكنجكاو بودم بدونم شرو

 . شد كه از جام تكون نخورم يمها باعث  نيهم

 يو نم نيكه اصال شرو يبود اما غرق فكر كردن بودم؛ جور نيكنم؟ چشمم به شرو يحس نم يزيپس چرا من چ ده؟يا انقدر طول كشچر اما

 ييجورا هي. چشمام بود يداشت جلو يسبز و قهوه ا يكه توش رگه ها يجفت چشم سورمه ا هياومدم  رونيب نياز فكر شرو يوقت. دميد

 . هفت رنگ متعجبم كرده بود چشم نيبازم ا. خوشحال بودن

مشت شده و صورت  يبود و با دستا ستادهيا نيگرفتم و با كمال تعجب چشمم خورد به آرشام كه پشت سر شرو نيشرو يو از چشما نگاهم

 .رفت اليداد و پشت كرد و به سمت و رونيبا حرص ب ينفس. كرد يكبود به ماها نگاه م

حركت و انجام داده بود تا آرشام و مثل خود من به اشتباه بندازه  نيا. در كار نبود يدنيبوس. دميفهم يش مكار نيو از ا نيتازه منظور شرو ايخدا

 . بسوزونتش يتا حساب ميهست يكه ما در حال رد و بدل عشق

بودم،  يكنم شاد م يببكنم تونسته بودم آرشام و عص يكه واقعا كار نيكه بدون ا نياز ا ديشدم، با ياز حرص خوردن آرشام خوشحال م ديبا

 يشياز نما ؟يدونم از چ ينم. خوشحال نبودم. بكنه ممنون باشم، اما نبودم يكه كار نيكرده بود بدون ا دنيكه وانمود به بوس نياز شرو ديبا

 نيكه خودمم باورم شده بود كه شرو نيبدون جواب موند؟ از ا ميهمه كنجكاو نيكه ا نيبود؟ از ا يتقلب دنمونيكه بوس نيبودن كارمون؟ از ا

 بود؟ دهيكه نبوس نيبوستم؟ از ا يم

. بودم ناراحت بودم ستادهيحركت و منتظر ا يكه ب نياز ا شتريب ديشا. دارم يدونستم چه حس يبودم؟ ناراحت بودم؟ كالفه بودم؟ واقعا نم يعصب

در حد نوازش به صورت  شتريآروم ب دهيكش هيدستم باال اومد و  ارياخت يب. ستميبا نجاينداشت كه مثل ماست ا يمعن. كردم يم يكار كي ديبا

 .زدم نيروش

هــــــه  يدهنم تا صدا يو دستم رفت جلو دميكوتاه كش غيج هي دهيحركتم تعجب كردم كه ناخودآگاه همزمان با كش نيقدر خودم از ا اون

 .اومد و خفه كنم يم رونيكه از دهنم داشت ب يبلند

 يليكه س يدستاش از دور صورتم شل شد و دست راستش به سمت گونه اش رفت و با بهت گونه ا. شده بود رهيبهم خ نيناباور شرو يچشما

 : خورده بود و گرفت و گفت

 بود؟ يچ يبرا نيا ـ
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شدن ناخواسته  دهيومد صحنه بوسا ادمي هيكه تو اون ثان يزيبكنم و تنها چ يكار كيدونستم؛ فقط تو اون لحظه ذهنم فرمان داد كه  ينم خودمم

حاال من خر هم همون حركت وانجام داده بودم و حاال داشتم خودم و . زدن يگوش پسره م ريهم ز دهيكش هيبود كه بعد از بوس  لمايدخترا تو ف

 ؟يد يجوابش و م يحاال چ. گرفتتت لميجو ف د،يكردم كه بابا ابله پسرِ كه تو رو نبوس يم عنتل

 . نشون بدم يكردم خودم و عصبان ياخم سع هيپررو تو چشماش نگاه كردم و با  پررو

 . يد يها قرار م تيموقع نيـ دفعه آخرت باشه كه من و تو ا من

سر خوردم و . دادم هيدر اتاق و بستم و بهش تك. رد شدم و تند خودم و به اتاقمون رسوندم نيسرعتم از كنار شرو نيو گفتم و با آخر نيا

 .كار ممكن بود نيبود كه من كردم؟ ابلهانه تر يچه كار نيا. ام ونهيواقعا كه د. زانوهام و تو بغلم گرفتم. تم پشت درنشس

خودم . ده يهل م رونيداره در و از ب يكيبه خودم اومدم كه حس كردم  يدونم چقدر تو اون حال نشستم و خودم و سرزنش كردم؛ فقط وقت ينم

اومد تو اتاق و دست  ديمن و پشت در د يبه كل اتاق انداخت و وقت ينگاه هي. ديمتعجب تو اتاق سرك كش نيد و شرودر باز ش. دميو كنار كش

 : گفت بيتو ج

 چرا؟ ؟يپشت در نشسته بود ـ

 .هام و باال انداختم شونه

 .يجور نيـ هم من

 .رونيب ميبر ميخوا يـ پاشو حاضر شو م نيشرو

 ـ كجا؟ من

 . كنه؟ حاضر شو يم يـ چه فرق نيشرو

 .نييو رفتم پا دميلباس پوش عيو من سر رونياتاق رفت ب از

 .حرص بخورم ديبا نايا يها يباز ديبد ديكه من چقدر از دست ند يوا. ميدور تو شهر زد هي ميو رفت ميشد نيماش سوار

 .نه خل و چال ديكن يستيمثل آدم تور نيباش ستيقراره تور اگه

 شيخيسرماش و  ،يبه بست يبزن سيل يريبگ نيهمچ. كرده بودم يفيق يبد هوس بستن. ميبخور يبستن ميقرار شد بر دنيدو ساعت چرخ بعد

 .روحت و تازه كنه

 يرفتن تو بستن سايآتوسا، ماكان و مل ن،يشرو. ديبار يبود و بارون داشت اما بارون نم يهوا هنوز ابر. ميشد ادهيجا نگه داشتن و همه مون پ هي

و  لهينبودن اگه آرشام پ يبد يالبته بچه ها. كوچولو خوشم اومده بود ازشون هيبار  نياول يبرا. خواستن يم يفيهمه ق. رنيبگ يه بستنك يفروش

 .ميگرفت يكنه رو فاكتور م يآتوسا

 نيماش هيماها به فاصله  يداده بودن و رو به رو هيآرشام تك نيبه ماش ارميآرشام و مه. ميستاديو منتظر ا نيشرو نيبه ماش ميدا هيو فرناز تك من

تو  ينهر كدوم دو تا بست. دنيبه دست از راه رس يبچه ها بستن قهيبعد چند دق. كنار هم پارك شده بودن نايماش. زدن يبودن و حرف م ستادهيا

 . تو دستش و بهم داد يها ياز بستن يكيبه فرناز داد و در كمال تعجب من آتوسام اومد و  يبستن هياومد و  سايمل. دستشون بود

و گرفتم و با لذت شروع كردم به  يبستن اليخ يب. بود يثيدونم چرا رو لبش لبخند خب ينم يول. شعور داره كميدختره هم  نيا يانگار نه
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 ينداخت وسط حرفا يخودش و م يبه زور خودش و چپوند و ه اريو مه نيشرو نيو فرناز و ب سايمن و مل يآتوسا رفت رو به رو. دنشيسيل

 . نيماكان و شرو

ذره بخورم كه هم زود تموم نشه و هم لذتش  هيذره،  هيو  يدوست داشتم بستن ياز بچگ. بودم ميمشغول لذت بردن از بستن نايتوجه به ا يب من

مشغول كار خودم بودم و جز . خوردم يم يِاز بستن يهورت هي هوي شدياما وسطاش كه طاقتم تموم م. كردم يبهتر مزه اش و حس م. بشه شتريب

سرم و بلند كردم و با لذت تو . و فرستادم تو دهنم يگنده از بستن كهيت هيو  دميكش مياز بستن يهورت هي. كردم يو نگاه نم يا گهيم كس ديبستن

 . هم كرده بود يكياخم كوچ هي. بود و چشمش به من بود ستادهيمن ا يدرست رو به رو نيشرو. دهنم مزه مزه كردم تا آب بشه

 .كنم زبونش و كج به سمت راست برام در آورد يدارم نگاش م ديد تا

  اره؟يداشتم زبون درم ياالن من باهاش كار. تيشخص يب تيترب يب

 . مات موند رو من. كوچولو در آوردم براش هيمنم زبونم و  يتالف يبهم برخورد كه برا انقد

 ارم؟يم زبون در بمنم بلد يديد ؟يشد خورد خوب

 .زبونش كش اومده بود و درازتر شده بود يبار انگار نيا. زبونش و در آورد يشد و دوباره همون مدل شتريب كمي اخمش

 .من اللم يشه كه فكر كن ياما خوب نم ،يمتر زبون دار مين دميبابا فهم. كنه يم يزبون دراز يمثل بچه ها ه. كشه يخجالتم نم اوا

برگشت سمتم و  عيزد و چشماش و چرخوند اما سر يپوزخند هيهه همراه با  هيچشماش گرد شد . خوشگل براش در آوردم يليزبونم و خ منم

 .تونست زبونش و در آورد يكه م ييتا جا يشيچشم غره توپ آت هيبا  يو عصبان ظيغل يبار با اخم نيا

 رونيقدر ب نيزبونش هم نيشرو دنيكه بهم حمله كرد بكشتم بعد د يبهمون ش. انداخت اليسگ و يزغال اديكنه؟ من و  يم نيچرا همچ االغ

به من چشم . اخم و چشم غره رفتم بهش هيبعدم . فرش قرمز شد هيزبونم و در آوردم براش قد  نيهمچ يو حرص يكفر. اومده بود از دهنش

 ستم؟يبلد ن يره ؟ فكر كرد يغره م

 .برداشت و به سمت من اومد نياش و از ماش هيتك دميد هوي. كرد يبه من بود و مات نگام م چشمش

تموم شد شرف مرف نموند . ختيكردم كه اونم ر يآبرودار كمي نايا يجلو. الشيكشه جلو فام يمن و م اديامام زاده هاشم رحم كن االن م اي

 .گهيد

 .تعجب كرده بودن. ات و ساكت نگاش كردنم نيحركت شرو نيزد با ا يحرف م نيبود و ماكانم كه داشت با شرو نيشرو زونيكه آو آتوسا

« كه  نهيا شيو معن هيدونستم حرص ياما من كه م حه،يكردن مل يفكر م گهيد يباشه و مطمئنا اونا حيكرد مل يم يلبخند كه سع هيبا  نيشرو

 . ستادياومد سمت من و كنارم ا»  كشمتيم

به بغل و رخ به رخ  دميچرخ نيتونستم چشم از اون نگاهش بردارم، همراه با شرو يشده بودم و نم زميپنوتيمارها ه نيكه مات مثل ا منم

مغز كند من فرمان فرار داد  نيا يوقت هيدستش و به بازوم گرفت كه اگه  هيبا همون لبخند  نيشرو. قرار گرفتم ستاديكه اومد كنارم ا نيشرو

 . دستش و آروم آورد باال يكيبعد اون . برم درنتونم 

از ترس . نزنه تو صورتم شيغربت ليفك و فام نيجلو ا نيشرو نيكنم، فقط ا يرم امامزاده دو تا شمع روشن م يدفعه م نيبه جون خودم ا ايخدا

مشكل گشا و  ليداشتم تو دلم نذر شمع و آج. آبروم بره شتريب اديخورد به صورتم الاقل اشكم در ن شيليچشمام و بستم و آماده كه اگه س
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 . و بهت زده چشمام باز شد جيرو صورتم و كنار لبم گ يدست هي يكردم كه با حس گرم يمصلوات 

كرد و انگشتاش كه تا حاال آروم و نوازشگر  ياخم هي ديباز شده من و د يچشما نيتا شرو. لبم مونده بود يكه رو نيشرو يخورد به چشما نگام

 .همه رژم و پاك كرد بايبه لبم و تقر ديكف دست دو بار، محكم كش به صورتم و با ديشد و سفت و محكم كش يم دهيكنار لبم كش

 : گفت ياخم و حرص با

نگات  يآرشام چه جور ينيب ينم ه؟يچه كار نيا. شيزنه به بستن يزبون م سادهيساعته وا هي. يستيخوردن بلد ن يدو ساله بستن يمثل بچه ها ـ

 .ارهيكنم، خانم واسه من زبون در م ياشاره م ساعته دارم كي. شده يكنه؟ همه دور لبتم كه بستن يم

 .به لبم ديكش يگفت و با حرص دستش و م يرو م نايا

. آرومِ آروم بود. ينه خشك بود، نه سرد بود، نه عصبان. بود يجور هيباشه اما چشماش و نگاهش  يكرد اخم كنه و جد يم يكه سع نيا با

 . چشماش سبز شده بود

دوباره . دوباره رفت سمت لبم نينگاه شرو. قطره بارون افتاد رو لبم هي. اومد رو صورتم  ينم بارون شروع شده بود و قطره هاش فرود م نم

بعد آروم انگشتش و گذاشت رو قطره بارون رو لبم و آروم و نرم سر . كرد ينوازشم م يشد گوشه لبم انگار دهيكش ميانگشتاش آروم و مال

انگار دوست داشتم به نوازش لبم ادامه . حس خوب هيشده بودم؛  يجور هي. سرش كامال خم شده بود رو صورتم. لبم حركت كرد روانگشتاش 

 .غرق شده بودم يحس قشنگ هيتو . بده

 .بارون گرفته گهيد ميبر -

 هيبا  نميشرو. عقب دميو خودم و كش نييسرم و انداختم پا عيمن سر. ميشده باش داريخواب ب هيانگار از . ديكل حس و حالمون پر تيپاراز هي با

 . پشت گردنش دياخم دستش و كش

 .تيترب يب. و تاك كردن ما كيو سط ت اديكه جفت پا م تميشخص يآتوسا ب نيا

 نيشرو نيمنم آروم رفتم كه برم تو ماش. نشست نيشرو نيماش يجلو يآتوسا اومد و رو صندل. ميها تا سوار ش نيسمت ماش ميبرگشت همه

 .و در سمت آتوسا رو باز كرد نيياومد و دستم و هل داد پا يدست هيبه در  دهيو باز كنم كه نرس نياومدم در عقب ماش. نميبش

 چرا حاال در و باز كرده؟. كنارم ستادهيا نيشرو دميتعجب برگشتم نگاه كردم د با

 : رو به آتوسا گفت نيشرو

 .نيبرو عقب بش ايآتوسا ب ـ

 : باال رفته و متعجب گفت يبا ابروها آتوسا

 ؟يچ ـ

 : كرد و گفت ياخم هي نيشرو

 .تو رو ندارم يپر سر و صدا يخوام حوصله آهنگا ياالن آرامش م. نيبرو عقب بش ايگفتم ب ـ

 .ذارم يخب آهنگ نم. ـ باشه آتوسا

 .نهيجلو بش ديخوام آن يم.... برو ايب.... ـ آتوسا نيشرو
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 .ميشده بود جيجفتمون گ. ميكرد نينگاه به هم و بعد به شرو هياول . و آتوسا هم زمان دهنمون از تعجب باز موند من

 : رو به من گفت يآتوسا رفت تو هم و عصبان ياخما

 ....ياديجلو براش ز. شه ينم شيزيچ نهيحاال پرستار مامان بزرگمون پشت بش ـ

 .حرفش نصفه موند نيشرو يشينگاه آت با

 : گفت يآروم اما محكم و جد نيشرو

حواست و  ه؟يچ گهيپرستار مامان بزرگ د. ديدر ضمن اسم داره آن. يزن يحرف م يجور نيدفعه آخرت باشه كه در مورد دوست دختر من ا ـ

 .حرفم و تكرار كنم اديكه چقدر بدم م يدون يم. جمع كن

نگاش كرد  كميآتوسا . دونم يآتوسا رو نم گهيبودم، د دهيترس يكه از جذبه اش حساب يكيمن  شييداخ. به آتوسا زل زد تيهمون اخم و جد با

 يبه ناچار رفت و با حرص رو صندل. راه افتادن نايآرشام ا ديآرشام كه د نيهم به من زد و با اخم اومد بره تو ماش يتنه ا هيشد و  ادهيو بعد پ

 .دوتا بود نشست نيا عقب كنار فرناز كه فقط نظاره گر جدل

 : دستش و به سمتم دراز كرد و گفت نيشرو

 .سوار شو ـ

خودشم . سوار شم؟ دستش و گرفتم و سوار شدم يخواست االن قورباغه ا ينم يعنيخواست كمكم كنه سوار شم؟  يم. نگاه به دستش كردم هي

 .كار و كرد نيا هويچرا  نيكردم كه بفهمم شرو يبا خودم كل كل م جيمنم گ. رفت و پشت فرمون نشست

قلوه  يلبا نينه پس باالخره ا. اومد رو لبم كيلبخند كوچ هي. نوازش لبام افتادم ادي. شده داريحسش ب دميشا. از دست آتوسا خسته شده ديشا

 . دستم و گرفته و گذاشته رو دنده نيشرو دمينگاه كردم د. دستم گرم شد هوي. بكنن يكار هيتونستن  يا

 .كنه يمعجزه م. دارم يا ييجادو يمن چه لبا. چه متحول شد هوي نيا نـــــــه

 ظمياخم غل هيماست و  يآتوسا چشمش به دستا دمينگاه كردم د يچشم ريز. كنه يداره پشت و نگاه م نهياز تو آ دميد. نگاه كردم نيشرو به

 .كرده

 نيچسب راحت شه همه ا نيكه از شر ا نيا يبرا نيكدوم لب؟ كدوم جادو؟ كدوم معجزه؟ شرو. واسه خودتا يزد يچه توهم ديآن ــــــشيچ

 .كارها رو كرد

بودن، رفته بودن غذا  دهيهنوز نرس نايآرشام ا. آروم نشستم تا آتوسا خوشگل حرصش و بخوره. با خودمم حرف نزدم اليبه و دنيتا رس گهيد

 .انيب رنيبگ

 يم يسع يچه بانمك شده بود وقت يآخ. اومد جلو چشمم يم نيهمش صورت شرو. و مانتو شالم و در آوردم و ولو شدم رو تخت تو اتاقم رفتم

جز دادنش استفاده كرد،  ياز من برا ييجورا هيكه  نيبا ا. كردم فيك يكل. آتوسا رو جز داد نيچه خوب ا. باشه، اما نبود يو جد يكرد عصبان

 . كرد يول م كمي زونيآو يدختره  نيا ديشا. مهم نفس عمل بود. نبود ماما مه

 .ان لهيپ يخانوادگ.... اه

 .آخ جون غذا. اومد اطيآرشام از تو ح نيخاموش شدن ماش يصدا
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بود  كينزد. آرشام جلوم ظاهر شد هويپام و رو پله آخر گذاشتم كه . رهيگ يغذا رو نم يجا يچيه. رونياز جام بلند شدم و از اتاق رفتم ب عيسر

 . اخمام تو هم رفت و اومدم از كنارش رد بشم كه بازوم و گرفت. سكته كنم

 گه؟ يم يچ گهيد نيا واه

 : گفت يبا اخم تو چشمام زل زد و عصب. با تعجب نگاش كردم برگشتم

 ن؟ياخمت مال منه خنده و نازت مال شرو ـ

 ناز كردم كه خودم خبر ندارم؟ يك من

 .نگاش كردم قطف

 .يبلد نبود ايناز كردنا و دلبر نياز ا يبا من بود يـ وقت آرشام

 .ستميسر تو هنوزم بلد ن به

 .ميهم زل زده بود يو تو چشما ميبود ستادهيپهلو به پهلو ا. سمت خودش دميبازوم و فشار داد و كش. بودم ستادهيا كنارش

 همش اخم؟ ؟يبا من مهربون تر باش كمي شهيـ نم آرشام

 .داره انتر يچه انتظارات. دميحرص بازوم و كش با

واسه دوست  ميهست؟ مهربون اريتو و ماكان و مه نيب يچه فرق. دوست پسرم مهربون تر باشم ينداره با پسر عمو يـ مهربون تر؟ لزوم من

 .پسرمه

 .كردملبخند حرص درآر جمله ام و تموم  هيكردم و با  هيقصد رو كلمه دوست پسر تك از

. پله يدرست رو به رو. مبل سه نفره نشسته بود هيرو  نيفقط شرو. كدوم از بچه ها نبودن چيه. و رفتم سمت مبال نييپله آخرم اومدم پا اليخ يب

 يبا صدا. ميبود؛ چون اگه چشمش باز بود ماها درست رو به روش بود دهيپس آرشام و ند. داده بود و چشماش و بسته بود هيمبل تك يبه پشت

 .كنه يو بهم نگاه م ستادهيآرشام هنوز همون جا ا دميبرگشتم د. چشماش و باز كرد امپ

 شترينخورده و دهن سوخته نشم، تو هم ب ميمنم حل. يالاقل دروغگو نش اميقمزه ب كميبذار  ام،ينازو عشوه م نيشرو يبرا يكه تهمت زد حاال

 .لجت درآد

 . نيكنارش بودم اما كامل برگشته بودم سمت شرو. نشستم نيرو به شرو يور هيو  نيرفتم كنار شرو حيلبخند مل هي با

 .داد يكوچولو دندونام و نشون م هيلبخند زدم كه  هيصورتم و بردم جلو و . كرد يآورد فقط نگاهم م يكه از كارام سر در نم نيشرو

منم . گهيشد د يپس حتما قشنگ م. باشه دايگفت بخند دندونتم پ يم يعكاسِ ه ره،يعكس بگ هيرفته بود آتل يخواهرم وقت يواسه عروس ادمهي

 . داشتم ازيقشنگ ن يزايعشوه اومدن به چ يبرا

 يا قهيفشرده دو دق يدونه از اون كالسا هيكه االن الزمت دارم كه  ييدرسا كجا يا. زميبر ديعشوه با يچه جور نميتا حاال فكر نكردم بب ييخدا

 ». هيشتر يليعشوه هات خ« : گفت يم شهيدرسا هم. يناز اومدن و برام بذار

 . دميخند يكردم و م يسرم و كج كرده بودم و تو چشماش نگاه م. شروع كردم به تند تند پلك زدن همراه لبخندم. كرد يفقط نگام م نيشرو

 ....دميشا فتهيكارگر ب ديشا. كنه يخواد ناز كنه پلكاش و تند تند باز و بسته م يكه دختره م يو كارتونا موقع لمايهمه ف تو
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 .امتحانش نكنه گهيكس د چيبهتره ه. ستين ديروش مزخرفه و اصال مف نيداد كه ا ينشون م نيگرد شده شرو يراستش چشما خوب

 : با بهت آروم گفت نيشرو

 ؟يكن يكار م يچ يدار ـ

 . حرف وا رفتم نيباشم، اما با ا موفق به غمزه اومدن شده ديداشتم كه شا ديكوچولو ام هيحرفش  نيقبل ا تا

كار و بكنم كه حرفش تهمت  نيكنم منم خواستم ا يآرشام گفت برات ناز م. اومدم يسرم داشتم برات عشوه م ريخ ؟يدينفهم يعني شيـ چ من

 .نشه

تو بهت خنده بلندش بودم كه دست راستش حلقه شد . زد كه چشمام باز موند يقهقهه ا هي هوي. شد زيرفت باال و چشماش ر نيشرو يها گونه

 .اش نهيسرم رفت رو س. شدم تو بغلش دهيدور شونه هام و و كش

و  نيكه آرشام بفهمه دست شرو نيكردم آروم بدون ا يسع. كرد يقرمز و حرص نگامون م يآرشامم با چشما. قدر شكه شده بودم كه نگو اون

 .كنماز دورم باز 

 .دستت و ول كن ؟يكن يكار م يگفتم ـ چ آروم

 : كه خنده اش آروم شده بود گفت نيشرو

 . يو موفق شد يخوب بذار فكر كنه عشوه ات و اومد ؟يآرشام و حرص بد يخوا يمگه نم ـ

 : حلقه دستش تنگ تر شد و گفت. رفتم كه خودم و آزاد كنم يهنوز با دستش ور م من

 .رهيتحمل كن بذار نقشه ات خوب بگ كمي. كمتر وول بخور ـ

 ست؛يبعدا هم منتش سر من ن. ميو ببر ضشيبذار ف. گهيبود د ياجبار قيتوف. تيوضع نيراستش خوشمم اومده بود از ا. آروم گرفتم يناچار

 .كار و كرد نيا نيچون شرو

 عيسر. رميآروم بگ قهيدق هي يذار يتو كه نم يريبم يا. فرم يرفت تو موها نيزدم كه حس كردم دست شرو يبه حس خوبم لبخند م داشتم

 .كرد ينگام م يسوال. و نشستم و بهش زل زدم دميكش رونيدستش و از تو موهام ب

 هو؟يـ چت شد  نيشرو

 : پشت چشم براش نازك كردم و گفتم هي. كردم موهام و با دست صاف كنم يسع آروم

 ؟يكرد يكار م يچ يداشت ـ

 : كرد و گفتمتعجب به دستش نگاه  نيشرو

 .كردم يداشتم موهات و ناز م ـ

 يصاف ناز نم يفر و كه مثل موها يبره؟ موها يفر دست م يتو موها يآخه ك. يختير يموهام و بهم م يداشت يكرد يناز نم. نه گه،يـ نه د من

شم مثل گوسفند پف  يم شهيهمش وز م يدست تو موهام بكن يجور نياالن اگه ا سه،يخوب وا نيهوا ا نيكه تو ا دميزحمت كش يكل. كنن

 .كرده

 : گفت رهيكرد جلو خنده اش و بگ يم يكه سع يدر حال. حرفم خنده اش گرفته بود از
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 كنن؟ ينوازش م يفر و چه جور يخب مثال موها ـ

 : نگاه گفتم هيو صاف كردم و با  گلوم

 .يناز كن يجور نيا ديبا. بود يسوال خوب ـ

. كنم يدارم ناز م يعنيعقب كه  دميآروم دستم و كش. كف دستم با موهام فاصله داشت متريسانت كيو سرم كه نه ر. و گذاشتم رو سرم دستم

 .داد يشد به كف دستم و قلقلكم م يم دهيكوچولو از موهام كش هيفقط 

خودش سرم و رو پاش جا به جا كرد و همون . سمتش كه پرت شدم رو پاش ديمن و كش نيحركت همچ هيكرد و با  يخنده ا هيدوباره  نيشرو

 .شروع كرد به نوازش موهام يمدل

 .كنه ينم ريموهام گ يهم دستت تو فرا گهيد. بهتره يجور نيا. يديـ د من

 يچه حس خوب. بسته شد كرد كه مثل گربه چشمام يموهام و نوازش م نيهمچ. پسرِ امروز چقدر خوش خنده شده بود نيا. ديخند دوباره

موهام و  هيكه به قول درسا خرك يمدل نيو ا نهيكار نبود كه بخواد بش يكس اون قدر ب چيراستش ه يعني. تا حاال تجربه اش نكرده بودم. داشت

 .يماه. پسر يدستت مرس. كرد يكار و م نيداشت ا نيشرو اناز كنه؛ ام

 .ناهار نيايغذا حاضره ب -

 شمينكرش ع ينره خر با صدا نيتازه تو حس خوب نوازش شدن غرق شده بودما، ا. ديسرخر شهيخواهرت هم ايخودت  ايپسر كه  يريبم يا

 .دونم بابا يبود كلمه اش؟ چه م نيهم. و منقش كرد

منم انگار . كرد يمبدبخت فقط با بهت بهم نگاه . پرت شد تو هوا نيكه دست شرو دمياز جام پر نيهمچ دمينكره آرشام و شن يبگم تا صدا البته

آخه قلبم . ارميو بدست ب ميكردم كه خونسرد يسرفه ا هي. پاشدم نشستم و موهام و درست كردم عيمچم و گرفته باشن سر يدزد نيدر ح

كه موفق شده بود حال خوبم و خراب كنه، نگام  نيباز و خوشحال از ا شيآرشامم خشنود با ن. بودم دهيترس يحساب. زد كه نگو يمتند  نيهمچ

 .دوست داشتم برم بزنم تو فكش يآ. كرد يم

هوا هم زده  اديخوشم م. رونيشد رفت ب يبود و نم يهوا بارون. بخوابم كميبعد ناهار رفتم تو اتاق . سراغ ناهار ميرفت ميحرف بلند شد يب خالصه

 .ها دهيغرب د نيتو حال ا

خوب . ساعت نه شب بود. كنار تخت برداشتم زيو از م ميو گوش دميمن؟ پر دميچقدر خواب يعني يوا. بود كيهمه جا تار. و باز كردم چشمام

 .كشه يو ناهارم پنج عصر، خواب بعد از ظهرم تا نه طول م ميخور يصبحونه رو ساعت دوازده م يوقت

 يجور هي ينشسته بودن و هر ك ونيزيطبق معمول همه دور تلو. نييپا شدم و رفتم دست و روم و شستم و لباس هام و مرتب كردم و رفتم بلند

 .سر خودش و گرم كرده بود

 .داغ توپ ييچا هيده؟  يفاز م يبعد خواب چ. و گذاشتم يتو آشپزخونه و كتر رفتم

 نيياز گلوم پا ييتنها دميبخورم د زميخواستم واسه خودم بر. درست كردم و گذاشتم دم بكشه ييچا. تو آشپزخونه موندم اديجوش ب يكتر تا

 . ره ينم

 .ديبود كه من و د ينفر نيماكان اول. ششونيو رفتم پ ختمير ييهمه چا يبرا
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 .چسبه يهوا م نيتو ا ييچقدر چا. ـ به دستت درد نكنه ماكان

. تعارفش كنم يينشسته و منتظره چا زيخ ميماكان ن دميخودش برداره كه د يكه هر ك زيو بذارم رو م ينيخواستم س. بود رونيبارون ب منظورش

. خورم يپشت چشم بهم گفت نم هيآتوسا با . تعارف كردم هيبه بق يبعدم مجبور. دلش نشكنه رفتم جلوش و بهش تعارف كردم نكهيا يبرا

و  مييمنم چا. شون و برداشتن ييحرف چا يب هيبق. براش آوردم يخواستگار ييفكر كرده چا. و برداره ييسال طول داد تا چا هيآرشام هم 

 .كرد يم نييداشت كانال ها رو باال پا اريمه. خاموش نشستم نهيبرداشتم و كنار شوم

 .شه ياالن شروع م. ميترسناك نگاه كن لميف مينيبش نيايـ بچه ها ب اريمه

هم اومدن و دور تا دور  هيبق. نشست ونيزيتلو يجلو نيماكانم رفت رو زم. نشست ونيزيبه تلو دهيزودتر از همه رفت رو مبل چسب خودش

چندتا كوسن برداشت و نشستن رو . مبل سه نفره همراه آتوسا نشسته بود هيرو  نميشرو. دنيدراز كش اينشستن  نيرو زم ايرو مبل  ونيزيتلو

 .كه چسب مآتوسا. نيزم

بهم اشاره كرد كه برم  نيشرو. دميد يخودم و كج كرده بودم اما بازم نم يكل. شد ينم دهيخوب د ونيزيكه نشسته بودم تلو يياون جا از

نگاه به من كرد و  هي. فاصله بود نمونيب كميبهش،  دميالبته مثل آتوسا نچسب. نداشتم رفتم كنارش نشستم ديجا د نيمنم چون ا. نميبش ششيپ

اگه كوسنِ نبود من از وحشت  ميديد لميكه با هم ف يبار هيبود اون  ادشي. به كوسن نگاه كردم. لبخند سمتم گرفت هيرو با  كوسنااز  يكي

بلند شد و رفت همه چراغ ها رو  اريمه. لبخند زدم و كوسن و گرفتم و گذاشتم تو بغلم هياون شب  يادآوريبا . كردم يم يليخودم و زخم و ز

تو جاده  رشونيدر مورد چند تا دختر و پسر بود كه از مس لميفآخه موضوع . تو دلم بهش فحش دادم يمنم كل. خاموش كرد كه ترسناك تر بشه

 . جنگلِ توش چند تا آدم خوار زشت و وحشتناك داشت نياز وسط جنگل برن و حاال ا گهيراه د هياز  ديبا يشن و مجبور يمنحرف م

دادم كه هر لحظه انتظار داشتم  يكوسنه رو فشار م نيهمچ. بودم دهيترس يتو باغ و بارون و رعد و برق حساب يدرخت ها نيو ا يكيتار نيا با

داشتم . ترسناك نبودن چندش بودن نايا. كردم يخورن نگاه نم يو م ارنيكه دل و روده طرف و در م ييلمايف نيوقت از ا چيخودم ه. جر بخوره

انسان خوار  يجك و جونورا نيا نميببرگشتم ب عيسر. دميلحظه ترس هي. اومد رو دستم يدست گرم هيكه  دميترس يخوردم و م يحرص م

 . خوردن ياومدن من و م يم نايمنم كه از همه بدبخت تر، قبل همه ا. باشن سراغم ومدهين

 . داد كه آروم بشم يدستش و رو دستم گذاشته بود و فشار م. شدم نيشرو سيتو ف سيبرگشتم ف تا

 : وار گفت زمزمه

 ؟يترس يم ـ

 .آره يعنيفقط سرم و تكون دادم كه  ناراحت

 .لمهينترس ف. تر كينزد ايـ ب نيشرو

 .بود دهيبازوهامون بهم چسب. سمتش دميو كش خودم

 . اما چندشه لمهيدونم ف يـ م من

 .نگاه كردم ونيزيزدم و به تلو يلبخند هي. حالم بهتر شد كمي. لبخند آرامش دهنده زد هي فقط

ترسناكشم  يجاها. كردن يمزخرف و نگاه م لميف نيداشتن ا يخنگوال با چه ذوق نيدر عجب بودم كه ا. زن بودحال بهم  لمشيكه چقدر ف يوا
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اومد، فقط لبم و گاز  يشجاعت صدام در نم پيريمنم ت. كردن يكه هست بدتر م ينيو حالم و از ا دنيكش يم غيج يدخترا ه نيا ديرس يكه م

 .گرفتم يم

 

 يجاش م هيدوئه؛  يدرخت و اون درخت م نيپشت ا يره و ه يدر م والهايه نيدخترا از دست ا نياز ا يكيصحنه اش كه  هي. بود لميف يوسطا

 هيو با  رتشيگ يو وحشتناك از پشت درخت م فيدست كث هي هويزنه كه  يو با ترس نفس نفس م ستادهيا. كنه گمشون كرده يفكر م ستهيا

 .كنن ين پاهاش تا فرق سرش دو شقه اش مياز ب ياره برق

 . بلند شد اريفرناز، آتوسا و مه سا،يمل غيج يو صدا يوحشتناك اره برق يدختر و صدا غيج يصحنه صدا نيبا ا همزمان

د تو بازوش كه ممكن بو ييو سرم و تا جا نيشرو يبودم كه فقط تونستم چشمام و ببندم و با دست راستم چنگ بزنم به بازو دهيقدر ترس اون

 .ديچيتو گوشم پ نيشرو ميمال يصدا. كرد يبودم و از ذهنم پاك م دهيكه د يكارم اون صحنه ا نيانگار با ا. فرو كنم

 ـ حالت خوبه؟ نيشرو

 .نه  ايگفتم آره  دميخودمم نفهم. دادم فقط سرم و تكون دادم يجور كه صورتم و به بازوش فشار م همون

داشتم سرم و تو تنش فرو  يهنوزم با اصرار سع. تو بغلش دمياش و دستش و انداخت دورم و كش نهيشت رو سسرم و بلند كرد و گذا نيشرو

 . كرد يآروم آروم بازوهام و نوازش م نميشرو. اش بود نهيبازوش س يحاال به جا. كنم

 بيتونن بهم آس يآدم خوار نم يوالهايه نيكدوم از ا چيكرد كه ه يو القا م نيكه دورم حلقه شده بود، بهم ا نيشرو يو قو دهيورز يبازو حس

 .ارميباال ب دميترس يم. نگاه كنم ونيزيخواست به صفحه تلو يهنوزم دلم نم. برسونن

 : آروم دم گوشم گفت نيشرو

 . نگاه نكن گهيكنه د يم تتياگه اذ ـ

. ازش ممنون بودم. با مسخره كردنم حالم و بدتر كنه نكهيا كنه كه بهتر شم، نه يكار هيكنه  يم يبودم كه حالم و درك كرده و سع خوشحال

اومد  ينم ادميتا حاال . بود يبيچه حس عج. كردم يسرم حس م رياش و ز نهيرفتن س نييباال پا. اش نهيدادم به س هيچشمام و بستم و سرم و تك

 يم يزمان هيچه طور . ديرس يفرشته سر م هيبه موقع مثل  شهيهم. مواظبم بود. كنه تيكرد ازم حما يم تيازم حما نيجور كه شرو نيا يكس

 الست؟؟يگفتم گودز

 يحرص يصدا. دميبچه ها رو شن يكردم كه صدا يشد فكر م يبهم منتقل م نيكه از وجود شرو يداشتم به حس خوب. افكارم غرق شده بودم تو

 : گفت يآتوسا كه م

 .خوش گذشته يليبه شما دوتا انگار خ ـ

 ؟يدارـ شك  نيشرو

بودن و آتوسا كه كنار  ستادهيو ماكان ا اريمه. خوردن يچراغا روشن شده بودن و همه داشتن از جاهاشون تكون م. چشمام و باز كردم آروم

كرد انگار ما دو تا سرش  ينگاه م ييجورا هي. كرد يبهمون نگاه م تيبود جلومون و با حرص و عصبان ستادهينشسته بود بلند شده بود و ا نيشرو

 .ميگذاشت هكال
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 : زد بهم و گفت يچشمك اريمه

 . شهيآدم ها م شتريب يكيباعث نزد. گهيد نهيهم هم لمايجور ف نيا يخوب ـ

 . فشار دست نذاشت تكون بخورم هيبا  نياومدم خودم و بكشم كنار كه شرو. دميخجالت كش راستش

خودم بغلت  ايقربونت، ب اينداره، ب دنيكش غيكه ج نيتو رو بغل نكرده؟ خوب ا يكيكه چرا  يآهان ناراحت ؟يـ حاال آتوسا تو چرا ناراحت اريمه

 . كنم يم

و پرت  اريمه يو دستا ديكوتاه كش غيج هي يدستاش و حلقه كرد دور آتوسا كه آتوسام عصب. حرف رفت سمت آتوسا كه بغلش كنه نيبا ا و

 .كرد كنار و با حرص رفت سمت اتاقش

 : بعد سرش و كج كرد و برگشت سمت ماكان و گفت. كرد يخاروند و متفكر به رفتن آتوسا نگاه م يبود و سرش و م سادهيوا ارميمه

 .من بغلش كردم ومديخوشش ن. خواست يفكر كنم آتوسا تو رو م ـ

تو دلم براش زبون . كرد آرشام بود ينگاهمون م يو عصب ديخند يكه نم يتنها كس. ديترك جمع هويجمله و حركاتش بامزه بود كه  نيا انقدر

 .يناراض يتو يگور بابا يبلبل راض يگل راض. گمشو فضول. درآوردم

 .ديلرز يرفتم اما پاهام م يداشتم از پله ها باال م. ميبخواب ميبر ميبلند شد يساعت خنده و شوخ مين هيبعد  خالصه

 م؟يديد يعشقوالنه باحال م لميف هيترسناك  لميف يشد جا يحاال نم. دادنت لميف شنهاديپ نيبا ا اريمه يريبم يا

 . پسر رو يخورد يبود حتما م يعشق لمشياگه ف ن،يبه شرو يديچسب يجور نيترسناك ا لميجون خودت با ف آره

 .لطف كنه خواست نميبودم شرو دهيمن اون موقع ترس. ها يهست يبابا تو هم توهم نه

من و  انيآدمخوار زشتا بپرن ب نياز ا يكي ييجا ياز در ،ينرده ا يال ،يواريكنم االنه كه از پشت د يهمش فكر م. اريبازم تف تو رو حت مه اما

 .نصف كنن

رو تخت  دميلباسم و عوض كردم و پر يتند. المپ بود روشن كردم يهر چ عيسر. ترس و لرز از پله ها باال رفتم و خودم و پرت كردم تو اتاق با

چشمام و بستم  عيمنم سر. رفت سمت كمد و لباسش و عوض كرد. اومد تو اتاق نيبعد در باز شد و شرو قهيدق هي. دميگلوم كش ريو پتو رو تا ز

 .ميامشب برنامه داشت يچيگرفت ه يم كلشميچشمم ه گهيهنوز تو فاز بغلش بودم، د. فتهيتا چشمم به اون اندام ن

 ....خب ستم؟يمگه من آدم ن. گهيد رهيگ يو كال پسر خوب و چشمش م كليآدم قد و ه ه؟يمن چ ريخوب تقص. ديكنن آن تتيترب يبر سر ب خاك

 . آروم چشمم و باز كردم. ختيتخت افكارم و بهم ر يتكونا

 .روشن باشه شيكيذاشت  يهمه چراغ ها رو خاموش كرده؟ م نيحاال چرا شرو. شده بود كيجا چقدر تار نيمامان ا يوا

بپره تو و  يكيزدم كه االنه كه پنجره باز بشه و  يهمش توهم م. ترسناك بود يخورد، حساب يپنجره م شهيكه به ش يباد و بارون و شاخه ا يصدا

 لمايف نيسر ا شهيحاال من هم. اومد جلو چشمم يم مليتو ف يدختر پسرا نيا گريهمش صحنه دل و ج يوا. واسه صبحونه اش رهيجفتمون و بگ

چندشا فرق  نيترسناك با ا. نميبب يدل و روده ا لمياومد كه ف ينم شيهر چند پ. كردم يبود آروم م يها، اما خودم و به هر بدبخت دميستر يم

 .بشه كيزود تحر يليهم باعث شده بود كه بدتر حساس بشم و احساساتم خ ميجسم تيوضع نيا. داشت

خوش به . بود دهيسرش و طاق باز خواب ريدست چپش و گذاشته بود ز نيشرو. دميبه پهلو چرخ. دميكش ينفس م ونيدرم يكيزور ترس  از
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 . دهيحالش چه راحت خواب

 : صداش كردم آروم

 ؟يديخواب.... نيشرو ـ

 : همون حالت آروم گفت تو

 .نه هنوز خوابم نبرده ـ

 .تو نگاهم قفل شد و چرخوند سمتم و چشماش سرش

 .يتو كه تا سرت به بالشت برسه خواب ؟يديشده؟ چرا تو نخواب يـ چ نيشرو

 : شده بود گفتم جاديكوچولو بغض كه از ترسم ا هيبا  آروم

 .تونم بخوابم ينم ـ

گرفته بودم تا نفهمه  نييچونه ام و صورتم و كه پا ريدست چپش و گذاشت ز. ديبار كامل به پهلو چرخ نيبلند كرد و ا كميسرش و  نيشرو

حرف دو تا دستاش و آورد سمتم و دست راستش  يب هيبعد چند ثان. شدم رهيفقط به چشماش خ. و آروم آورد باال و تو چشمام نگاه كرد دميترس

 . تو بغلش دميسرم و با دست چپش كمرم و گرفت و كش ريو برد ز

 .نترس يچيجا بخواب و از ه نيـ ا نيشرو

واقعا دوست . داد يكرد و چه خوب بهش جواب م يبگم درك م يزيكه چ نيچه خوب احساسم و بدون ا. ديمال يآروم با دستش كمرم و م آروم

به موقعش دعوا، به موقعش كل كل، . كنارم بود يتوقع نيداشتم بدون كوچكتر اجيهر وقت بهش احت. ذاشت يكم نم يتو دوست. بود يمعركه ا

 .كرد يم تياما به وقتش ازم حما هگيد يزايبه موقعش چ

 يتيمحرم چيه. باهام نداره ينسبت چيكه ه يكس. شناسمش يچند ماهه م ديكه شا يپسره، كس هي. است بهيغر هي نيمهم نبود كه شرو برام

اتاق در بسته پر  هيتو . بودم بهيپسر كامال غر هيچون االن تو بغل . اومدم يفكر كنم من االن جزو كافرها به حساب م نياگه بخوام به د. ستين

 .گهيد زيهر چ اي تيلذت، رضا. داشتم يگرما حس خوب نيآغوش گرم و محكم و از ا هيتو  ،ينفسان اليپر ام طان،يش

. كنم برام مهم نبود يكار م نميكه دارم برخالف د نيا. بودنش برام مهم نبود بهيغر. برام مهم نبود نيپسر بودن شرو. برام مهم نبود زايچ نيا اما

چه  نشد تيبودم حما دهيوقت نفهم چيه ديكه شا ؛يحام هي. دوست فوق العاده هيبود،  زيبرام عز. بهش اعتماد داشتم. داشتم نانيمن بهش اطم

 .كنه تيازت حما يكيو  يدختر باش ،يباش فيكه ضع نهيريچقدر ش دميفهم يكردنش م تيداره، اما االن با حما يحس

اگه منطقم، . خودم ارزش داشت يرو قبول نداشته باشه، اما برا نايا يكس ديشا. منطق خودم بود. باورهام مال خودم بود. مال خودم بود اعتقاداتم

 ناهكارمگ ايكافرم  ايشه،  يسرم نم نياز د يچيبگن ه ديشا. بود فرق داشت، خوب داشته باشه نميكه تو د يزيتفكراتم، اعتقاداتم و باورهام با چ

دونست االن  يخدام م. رنيتونستن ازم بگ يخدام و كه نم. ستيبرام مهم ن.... بذار بگن. اتاقم هي يتو يجور نيدوست ا هيبا  بهيپسر غر هيكه با 

 يمبهم  نگچند ر بيعج يكرده با صورت سرد و چشما يغرب زندگ يرانيبنده ا نيآرامش و ا نيدارم و ا ازيآرامش ن نيلحظه واقعا به ا نيتو ا

 داشت؟ يتيچه اهم زايچ هيبق. داد

 .كدوم حس آرامش و گناه خوابم برد نيو كجا، ب يدونم ك يبا خودم كلنجار رفتم كه نم اونقدر
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 ....اما.... داد يم يشدن چه فاز داريرو تخت اونم قبل ب دنيچرخ. زدم يغلت آروم

 . نگاه به ساعت انداختم هيپسره كجا رفته؟  نيا. شد ينم داريوقت زودتر از من ب چيه. بود بيعج. كنارم نبود نيشرو. چشمام و باز كردم عيسر

 ريهمشم تقص. خوابم برد ريانقدر فكر تو سرم بود كه د شبيكار كنم؟ د يخوب چ. بودم دهيخواب كيمثل خرس تا . خاك بر سرمان شد يوا

 . نهيشرو

 »داره؟  يريپسره چه تقص نيوا ا «

 ». گهيشدم د يدم فكرخب چون تو بغلش بو «

 ». ستايبا خودتم روشن ن فتيتكل. برد يكرد كه از ترس خوابت نم يخب اگه بغلت نم «

 . نبود اليتو و يچكيه. نييدست و صورتم و شستم و حاضر شدم رفتم پا. باال انداختم و از جام بلند شدم يخودم شونه ا واسه

 . دميخواب ريدل س هيمن و صدا نكرد؟ بهتر  يكجا رفتن؟ چرا كس نايا

 يزندگ يكه شدم انگار ريس. صبحونه توپ واسه خودم حاضر كردم و خوشحال و راحت نشستم و تا تهش و در آوردم هيتو آشپزخونه و  رفتم

واسه خودم . ميكرد يكارا چه م ينبود ما ب يو يت نيكنه كه اگه ا ريو بخ نيخدا پدر مخترع ا. نشستم ونيزيپاشدم رفتم جلو تلو. قشنگ تر شد

كه  ييخوب بود و فضاها شيبردار لميبود كه رنگش و ف يلميف هيخوب  لميمنظورم از ف. كردم دايخوب پ لميف هي. كردم يم نييكانال ها رو باال پا

 .آشنا بودن و عشقوالنم بود گراشميداد بهم و باز يم يخوب يداد حس يتوش نشون م

بودم و منتظر  دهيو د لميكل ف. عشقوالنه و قشنگ بود يليخ. شده بودم لميغرق ف. يو يچونه ام و چشم دوختم به صفحه ت ريدستام و زدم ز منم

 . چسبونه يپره بغل پسره و لب و م يرسن و دختره م يصحنه اش بودم كه باالخره دختره و پسره به هم م نيا

 . چه با احساس. چقدر خوشگل ماچش كرد. كيچه رمانت يوا

 .دميدر و شن يكردم كه صدا ينگاه م لميتو ف يگرايباز نيو عشق ا يخمار و تو هپروت داشتم به خوشبخت يخودم خوش خوشان با چشما واسه

با آرشام تو خونه . كم داشتم نميهم. آرشام خشك شدم دنيبه در كه همون جا با د دمياز جام بلند شدم و با چندتا قدم رس نهيشرو نكهيا اليخ به

 رو بار بزنه ببره؟ اهايلوب نيخره كجاست كه ا. ها باشمتن

 . بعدم به من. كرد ونيزينگاه به صفحه تلو هياول  آرشام

 . هنوز تموم نشده بود گرايباز نيبه سرم ماچ و بوسه ا خاك

 : دميپرس سرد

 كجان؟ هيبق ـ

 .ـ لب ساحل آرشام

 كرد؟ يكار م يجا چ نيا نيپس ا وا

 . گفتن آهان اكتفا كردم و اومدم از كنارش رد شم برم ساحل كه مچ دستم و گرفت به

 ؟يمگه دزد گرفت رهيگ يچه بد عادت شده، زرت و زورت مچ من و م نيا. تعجب برگشتم نگاهش كردم با

 .يايباهاش كنار ب يتون ينم. سمشنا يمن تو رو خوب م. خوره ياون به دردت نم. مونه يبا تو نم نيشرو. ـ من هنوز سر حرفم هستم آرشام

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦٣ 

 : اخم گفتم با

 . پس خودت و خسته نكن. ميايخوب با هم كنار م يليخ ينيب يحاال كه م ـ

. شناسم يمن تو رو خوب م. گرفتم يدستتم نم يكه حت ستيمثل من ن نيشرو. يخواسته هاش و برآورده كن يتون يدونم تو نم يـ من م آرشام

 .يپسر بد هي يتن به خواسته ها يكه بخوا يستين يدونم آدم يم

 . دميخواب يم نيخبر نداشت كه شب ها تو حلق شرو. كرد هنوز همون دختر بچه ساده ام يفكر م. چه دلش خوش بود چارهيب

 : زدم و گفتم يپوزخند

 ....كه نه االن ينه اون موقع كه باهام دوست بود. شناختنم و نكن يپس ادعا. يوقت من و نشناخت چيتو ه ـ

 : كرد و گفت ياخم آرشام

آسون  التيبه خ ؟يكردم باهام دوست ش تيراض يچه جور يفكر كرد اد؟يدونستم چقدر از پسرا بدت م ينم يشناختمت؟ فكر كرد يمن نم ـ

تم كه خوبشم و جراتش و نداش تيساله راحت از كنارت بگذره و بهت دست نزنه؟ نگو موقع 23پسر  هيراحت بود كه  يليخ يبود؟ فكر كرد

 نيبه شرو يتو چه جور نميبب دينكردم و حاال با يكه چرا كار مونميپش ياالنم مثل چ. نكردم يكار چيه اديخوشت نم نستمدو يداشتم اما چون م

 .شه ياز دوست داشتن سرش نم يچيكه ه يكس. يديچسب

 : گفتم ظيبا اخم غل. كرده بود ميعصب

 شه؟ينه كه تو سرت م ـ

 : تو بغلش و بازوهام و با دستش گرفت و زل زد تو چشمام و گفت ديحركت من و كش هي با

 تيكار نيدونم شرو يم. نميتو بهتر از شرو يدونم برا يحداقلش م. مورد و خوب بلدم هي نيسرم نشه ا يبهت ثابت كنم؟ هر چ يخوا يم ـ

 يم. دتتيبارم نبوس هي يشناسمت كه حاضرم قسم بخورم حت يانقدر م. فتادهين يدونم اتفاق ياما م نيخواب ياتاق م هيشب ها تو  نكهيبا ا. نداره

 . بهت نشون بدوم چقدر دوست دارم يخوا

 .نگاهش از چشم هام جدا شد و رو لب هام ثابت موند. فاصله نداشت شتريمتر ب يصورتش با صورتم چند سانت. كرد كيخودش و بهم نزد

 : گفت يآروم يصدا با

چه راحت به خواسته ات عمل . چه راحت ازت گذشتم. كه اون موقع نتونستم انجام بدم االن انجام بدم يخوام كار يم. نشون بدم خوام بهت يم ـ

 .بگذرم نايچه طور تونستم از تو و ا. كردم

 . بود كيكه انقدر بهم نزد نياز مدل كشدار حرفاش، از نگاهش، از ا. اَه چندشم شد. لب هام اشاره كرد به

 .كوچولو تكون خوردن هياز  غيردم هلش بدم عقب، اما درك يسع

 .دم نه تو يبكنم با اون كه دوسش دارم و دوستمه انجام م يمن اگه قرار باشه كار. نميمن االن با شرو. يغلطا بكن نياز ا يكن يخود م يـ تو ب من

 .مينكرد يغلط چيه نينا خواسته بهش فهمونده بودم كه من و شرو. گند زدم يوا. برق زد چشماش

 : اومد رو لبش و سر خوش گفت ضيلبخند عر هي

محاله . ارهيبدست ب يا گهيكه مال منه رو كس د يزيمحاله بذارم چ. مال خودمه د،يلب ها مال خودمه آناه نيا.... دونستم  يم.... دونستم يم ـ
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و  دنينشونت بدم كه بوس ديمن با. چشونه يوسه رو بهت مب هيباشم كه طعم  يكس نياول ديمن با. بهت برسه نيشرو يبذارم قبل خودم دستا

تونستم قبول كنم كه شما دوست دختر و دوست  يمدله نم چيه. كردن منه يعصب يدونستم همه كارهاتون برا يم. هيده شدن چه جوريبوس

سرد هست اما  نيشرو. خورد ينم نيشرو يها ياصال به مدل دوست نتونهيب ميكه شماها انقدر حر نيبودم و ا دهيو د نيشرو يدوستا. ديپسر

 .نيمن و حرص بد يكرد يم يتبان نيكه داشت يدوست ساده بود هي شتريب. ينبود يتو اون جور. كنه يهاش فرق م يفرم دوست

 : زد و دوباره به لب هام نگاه كرد و گفت يقهقهه ا هي

 ....خودت و وجودت و. خوامت يمن م. يمن و سرد كن يكردنات بتون ينقش باز نياما محاله كه با ا ـ

 .كرد يبا دست هاش پشتم و نوازش م. از بازوهام شل شد و رفت دور كمرم دستش

 يبود، گرم يظاهر شتريحرفاش، نفس هاش، ابراز محبت مسخره اش كه ب. زد يآرشام حالم و بهم م. بود كه تو ذهنم اومد يتنها كلمه ا فيكث

 نيا. شد يخالصه م اتيخواست تو نفسان يكه آرشام م يزيهر چ. داد ياز انزجار بهم نم ريغ يحس چيشد ه يم دهيدست هاش كه به پشتم كش

كه نتونسته بود ازم لذت ببره، نتونسته بود ببوستم و  نيناراحت بود از ا. خودش يمن برا ينه برا يكشت ول يخودش و م داشتاحمق انقدر 

بهم بخوره و  يا گهيبود كه نكنه قبل خودش دست كس د نياالنم همه زجرش ا. ولم كرده بود يكار چيكه بدون ه نينبود از ا يراض. بغلم كنه

. و باور نكرده بود شمونيپس نما. ميكن يم يباز لميبراش ف ميپس حدس زده بود كه دار. بمونه بينص يب نيمن و ببوسه و ا نينكنه شرو اي

 . يعوض

 . كه داشتم به عقب هلش دادم يبا نفرت و تمام زور. رد حالم و بد كردنفس هاش كه به صورتم خو. كرد كيو بهم نزد سرش

با  ؟يچ يعني نميكه من با شرو يفهم ياالغ م. دور كن وبتيبهت برسه رو از مغز مع يزيكه از من چ نيفكر ا. برو گمشو. يـ آشغال عوض من

خوام  ينم. مهمه يليبرام خ نيتر هم هست؟ اگه تو رابطه ات با پسر عموت برات ارزش نداره من شرو كيبهت نزد لياز فام گهيد. پسر عموت

 يخودت فكرا يبرا نيپس نش. دم يو دوست دارم و از دستش نم نيمن شرو. كنم انتيبهش خ يا گهيهر كس د ايمثل تو  يشغالبه خاطر آ

 ....شيو نما لميف.... هه. احمقانه نكن

تر  يواقع يحت ه،يماست واقع نيكه ب يزيهر چ م؟يتو به ظاهر خودمون و به هم بچسبون زيبه خاطر وجود ناچ ميكه ما بخوا يسته يچه عدد تو

 .فتيجا و اون دوست داشتن مسخره و كث نياز حضور االن تو ا

نشونده  يحرفا رو از كجام در آوردم، اما خدا كنه خوب گفته باشم كه حساب نيا دميخودمم نفهم. كرد يبود و بهم نگاه م ستادهيبا بهت ا آرشام

 . باشتش سر جاش

 . خدا كنه خالص شده باشم از دستش. رونيرفتم ب اليحركت برگشتم و از در و هي با

 .يچسب يچسبه كه تو م يتفم مثل تو نم.... ديزهر مار و آناه اَه

. تو جام خشك شدم هويرفتم كه  يم شينكره اش پ يتوجه به صدا يب. دنبالم راه افتاد انيگو ديآناه ديو آناه رونيدنبالم از در اومد ب آرشام

 .اومدن يم اليبا آتوسا با هم داشتن به سمت و نيشرو

 .فرار كنه ديترس يم يكه انگار نيشرو يدستش و انداخته بود دور بازو نيهمچ. بود زونيآو نياز شرو يهم مثل قورباغه درخت آتوسا

 ساختنشون؟ يبرا ياستفاده كرد يگل از چسب قطره ا يبه جا ؟يگذاشت يخواهر و برادر چ نيتو وجود ا ايخدا
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. ميبا هم دوست بود نيمثال من و شرو يبابا ناسالمت دن؟يفهم يدو تا نم نيچرا ا. بود دهيكارد به استخونم رس گهيد. اخم بهشون نگاه كردم با

ور بخواد خودش و به من بچسبونه و مخم و بزنه و خواهرِ از اون ور بخواد خودش و  نيداشت داداشِ از ا يچه معن. ودسرم دوست پسرم ب ريخ

با  يجور نيمن و اون جور بغل كرده حاال االن ا شبيد يكه چ يعني. رهيگ يدخترِ گرم م نيكنه با ا يغلط م نيشرو نياصال ا ن؟يبه شرو ندازهب

 . داد راه به راه بره و همه رو بغل كنه كه ينم يو اونم بغلم كرد، اما خوب معن دميدرسته كه خودم ترس. دخترِ گرم گرفته نيا

 نيدوست نداشتم شرو. بزنم و از شرشون خالص بشم شيدوست داشتم آرشام و آتوسا رو با هم آت. شده بودم يشيآت يجور نيدونم چرا ا ينم

 . رميدو تا بگ نياز ا يحال اساس هيخواست  يآخ كه دلم م. كه باشه لشهيفام. ل بذارهدخترِ مح نيانقدر به ا

و آتوسا رو  نيكرد حواس شرو يم ديآناه ديآرشام كه آناه يصدا. و آتوسا نيرم سمت شرو يبا اخم دارم م دميلحظه به خودم اومدم و د هي تو

 ». شد داشيدختره پ نيباز ا« : گفت يگار تو دلش داشت مان. كرد يآتوسا با اخم و غضب بهم نگاه م. بهم جلب كرد

 .يچسب يمن م نينه من كه به شرو ييدختره تو نيبابا ا خفه

. با چند قدم خودم و بهش رسوندم نيچشم تو چشم شرو. كرد ياز اخم من بهم نگاه م جياما فقط گ نيشرو. ورم داشته بود تيحس مالك چه

و رو پنجه  ستادميكم ا يليخ يليحلقه بود رفتم جلوش و با فاصله خ نيشرو يتوجه به دست آتوسا كه دور بازو يب. نگاهمون انگار قفل شده بود

 . دست هام صورتش و قاب گرفتن. هنوز تو نگاه چند رنگش بودم. پام بلند شدم

 يقدرتم و ازم م. ستم تو چشماش نگاه كنمتون ينم. دميحركت خودم و باال كش هيبا . بود ستادهيحركت ا يمتعجب از حركاتم آروم و ب نيشرو

 . كه خورد بهم فهموند چقدر از كارم شوكه شده يتكون. بهم فشرده ام رو لب هاش قرار گرفت يچشمام بسته شد و لب ها. گرفت

 .و نداشتن يكار نيهمچ هيبهت زده آرشام بهم فهموند كه اون هام شكه شدن و انتظار  يآتوسا و صدا غيج يصدا

اتل و متل بودم كه سر خر و كج كنن  نيا يقدم ها يگذاشته بودم و منتظر صدا يحركت چيبدون ه نيشرو يبهم فشرده ام و رو لب ها يها لب

 يتو دلم كاف يعروس هيشروع  يدوتا خواهر و برادر وارد كرده بودم برا نيكه به ا يمقدار شوك نيهم. جدا كنم نيو برن تا منم خودم و از شرو

 .بود

 . نايقدم هاشون و بشنوم، اما مگه قصد رفتن داشتن ا يكردم كه صدا زيهام و ت گوش

 نيشرو. باز شد هويبا حركت لب هاش چشمام . ديبه سمت خودش باال كش شتريدور كمرم حلقه شد و من و ب نيدست شرو. بدنم صاف شد هوي

 ارياخت يحركت دوباره لب هاش ب. بودم بهش دهيشده بود و من چسبدور شونه هام حلقه  يكياز دستاش دور كمرم و  يكي. چشماش و بسته بود

هم  يلب هام هنوز به هم فشرده رو. رو نداده بود يحركت چيهنوز مغزم فرمان ه. لبم تر شد. تنم گرم شد. و بند آورد فسمن. چشمام و بست

 . كرد يم يبا لب هام باز نيشرو يبودن و لب ها

 گرفته بودش؟ لميجو ف هويپسرِ چرا  نيال احا. بلد نبودم دنيمن بوس ايخدا

. خواستم يكنم، هم نم شيخواستم همراه يهم م. خواستم يخواستم خودم و ازش جدا كنم، هم نم يهم م. داشت بوسه اش يبيچه حس عج اما

 . خودمم تو كار خودم و احساسم مونده بودم

بردم و  يبه سر م ينفس يكه هنوز در ب يياز اون جا. بود كه لب هام و بسته نگه دارم نيكه تونستم بكنم ا يتنها كار. كنم عيخواستم ضا ينم

 . لبم سر جاش نبود گهيلب هام از هم باز شد و بعد د ارياخت يشدم ب يداشتم خفه م گهيد
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 . رفتن اليمت وبه س يكه پا كوبون و عصب دمياون و آرشام و شن يآتوسا و قدم ها يعصب غيج يصدا ريواگ ريهاگ نيتو ا فقط

. حركتم، چشمام و باز كردم نيو با ا دميحركت خودم و عقب كش هيبا . مغزم فرمان عقب گرد داد دميرو شن اليدر و يمطمئن شدم صدا يوقت

 .و چشماش و باز كرد ديكش قينفس عم هي. كه دور بدنم بود تو جاش خشك شده بود ييبسته و دست ها يهنوز با چشم ها نيشرو

گلوم به . دهنم خشك شده بود. گذره يم يلحظه تو ذهنش چ نيبكنم اما بفهمم تو ا يحاضر بودم هر كار. بود بيچشماش و نگاهش عج چقدر

نوك زدن فقط لبم لبش و  هيخواستم در حد  يمن كه م يول. دميو بوس نيشد كه شرو يكار كرده بودم؟ هنوزم باورم نم يمن چ. خس خس افتاد

تا آسمون فرق  نيكه االن اتفاق افتاده بود زم ينيكه تو ذهن من بود و ا يزيدروغ نگفته باشم، اما اون چ دمشيتم بوسگف هلمس كنه كه اگ

 . داشت

 .گرد دستم و جلوم آوردم و نگاهش كردم يبا چشما يسيبا احساس خ. به سمت لبم رفت و روش قرار گرفت ارياخت يب دستم

رفت تو دهنم و خورد به  نمييجمع شد و لب پا ياديدهنم ز يومدم با انزجار دهنم و جمع كنم كه اشتباها. بود سيتمام دك و دهنم خ اهــــــه

 .زبونم

اول . كنن يتف تف م يكنن ه يخوان باز يبچه ها هستن كه م نيمثل ا. بدون فكر شروع كردم به تف كردن. خورد به زبونم ميلب تف اهـــــه

آب  يحت. آب دهنم، دهنم و كامل خشك كنم زير زيكردن ر يآوردن زبونم و خال رونيكردم با ب يبه دهنم و بعدم سع دميبا دستم محكم كش

 . داد بهم يم يحس بد يه جوريدهن خودمم 

 .كردم يلب غر غر م ريكردم و ز يشده بودم و تف تف م خم

ها  لميتو ف. شدم يم اليخ يب هيجور نيلب دادن ا هيدونستم  ياگه م. رو لب و لوچه من يكرد يخال يتف داشت يهر چ. ـ اَه حالم بد شد من

دوتا خر مگس اومدم تو چرا جو گرفتت؟  نيجلو ا يلميف هيحاال من . كنن حشيدرست تشر رنيم يم. بره ينرم و قشنگه آدم لذت م نيهمچ

 . يهست يحرفه ا يگريتو باز دميبابا فهم. يزد ينوك م ديتو هم با. يبوس يم سيمن و خ يچ يعني

 نيبه لبم به شرو دميكش يو م نميو همون جور كه آست ستادميپا شدم ا. كردم يگفتم و دهنم و با دست پاك م يرو م نايكردم و ا يتف تف م يه

 .كرد يفقط با بهت بهم نگاه م. زد يكلمه هم حرف نم كي. نگاه كردم

 چشه االن؟ نيا وا

 : آروم و با بهت گفت نيشرو

 ؟يكن يكار م يچ يدار ـ

 : تو همون حالت گفتم من

 .برم بشورمش ديشه با ياَه نم. كنم يدارم پاك م يكرد يكيكنم؟ صورتم و با تف  يكار م يدارم چ يكن يفكر م ـ

 : و دلخور، با حرص گفت يو عصب بشيدستاش رفت تو ج. اخماش رفت تو هم هوي

 .يشعور يب يليخ ـ

 ....رفت

 . نيمن موندم مبهوت حرف و حركت شرو. اليبلند رفت تو و يو گفت و با قدما نيا
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 . ادب يشعورم؟ ب يكار كردم؟ چرا گفت ب يدفعه؟ مگه من چ هيچش شد  نيا

 يجلو. ييرفتم دستشو. حرف رفتم تو اتاقمون يب. نشسته بود و هنوز اخم داشت ونيزيتلو يرو مبل جلو نيشرو. اليرفتم تو و جيو گ ناراحت

 . به خودم نگاه كردم نهيتو آ. آب و باز كردم ريش. ستادميا نهيآ

 . كرده نيآوردم چرا همچ يشد؟ سر در نم يچرا اون جور نيشرو

. چشمم رفت سمت لب هام. به خودم نگاه كردم نهيدوباره تو آ. تو دهنم كه دستم تو هوا ثابت موند زميمشت آب برداشتم اومدم بر هي كالفه

 . تنم مور مور شد هوي

 نيرياما ش س؛يخ ف،يگرم، لط. لب هاش رو لب هام بود. ميبود دهيما هم و بوس. بودم دهيو بوس نيشرو. ر به اتفاق چند لحظه قبل داغ شدمفك با

ذاشت  يتو وجودم نم يزيچ هيچون عالوه بر مغزم . شده يدونستم چرا بوسه امون طوالن ياون موقع شوكه بودم اما م نكهيبا ا. و لذت بخش

 . مش جداازش 

 نيدونستم داشتن ا ينم. شدن و حسش نداشتم دهيو بوس دنياز بوس يتيبودم و ذهن دهيو نبوس يتا حاال كس. بود نيبوسه ام با شرو نياول من

 .نه اي هيعيطب ن،يريو ش بيحس عج

آب  رينگاه به ش هي. چشمم بود ياش جلو هيهر ثان. كردم يهنوزم لب هاش و رو لبام حس م. دميبا انگشتام به لبم كش. باال اومد ارياخت يب دستم

 .رونياومدم ب ييكردم و از دستشو نهيبه آ گهينگاه د هي. آب و بستم ريدستم و جلو بردم و ش. كردم

 .پاك بشه نيخواستم طعم شرو ينم. خواستم لب هام و بشورم ينم

. اومد غذا بخورم يدلم نم. نخورده بودم يزيچ گهيم دساعت هشت شب بود و من از ظهر كه صبحونه خورده بود. مردم يم ياز تشنگ داشتم

 ديبد ديبزنه تو سرم بگه ند ستين يكيحاال . ره يم نيكه دارم از ب يحس خوب نكهيا ايشه،  يتموم م نيكردم با خوردن غذا مزه شرو يفكر م

 . نه به تف تف كردنت نه به آب و غذا نخوردنت ؟ياريدر م هيچ داهاا نياالغ ا

از ظهر . گوشه بودم هي كاريفقط من ب. هر كس سرش به كار خودش گرم بود. كردم ينگاه م هيگوشه نشسته بودم و به بق هيواسه خودم  ييتنها

 يحت. آتوسا و آرشام و باز كرده شيكنه بهم، كه ن يم يانقدر تابلو كم محل. كنه ينگاهمم نم يحت گهيگذاشت رفت د ياون جور نيكه شرو

 : ديمد كنارم و ازم پرساو بار هيماكان 

 افتاده؟  ياتفاق ـ

 : گفتم منم

 .نـــــــه ـ

 :بود باور نكرده گفت دايكه پ يكرد و در حال نينگاه به شرو هينگاه به من و  هيماكانم . كردم يسرم آبرو دار ريخ

 ؟يمطمئن ـ

 : دوباره با اعتماد به نفس گفتم يمثل طوط منم

 . نيدلم گرفته هم كميمن . نشده يزيچ. نـــــــه ـ

 .شد و رفت اليخ ياونم ب گهيد
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ها خونه  نيمثل امشب كه دوباره نم نم بارون باعث شده ا. اديشب ها م اديروزا ن. اديهر روز بارون م بايتقر. لج كرده نايهوا هم بد با ا اديم خوشم

 لممح نياالنم كه شرو. بس بود ميبار واسه كل زندگ هيبه سرشون نزنه كه همون  دنيترسناك د لميفقط خدا كنه دوباره هوس ف. بشن نينش

 .شم از ترس يذاره شب بخوام بخوابم قبض روح م ينم

لقمه ها  اطيبا احت نيو همچ زيرفتم سر م. كرد كه شرف بر بود يقارو قور م نيشكم وا مونده همچ نيخواستم بخورم، اما ا يشام كه شد نم موقع

 اريدفعه مه هيكه  ميخالصه بعد غذا دوباره همه دور هم نشسته بود. بود دهيغذا خوردنم انقده طول نكش ميبه زندگ. ذاشتم دهنم كه نگو يرو م

 :بلند گفت

 تو خونه؟ مينيش يكار م يب يما ه يكه چ يعنيبابا . اهـــــه حوصله ام سر رفت ـ

 م؟يبارونه كجا بر ميكار كن يـ خوب چ سايمل

 .جنگل ميفردا اگه بارون نبود بر نيايب. خواد يـ من دلم جنگل م اريمه

 .همش گله ميبر سهيخ نيـ خب آدم عاقل فردا كه زم فرناز

 . دلم براش سوخت. اخم كرد و بغ كرده نشست اريمه

 : جلو و گفتم دميخودم و كش كمي

الزم  گهيكه د نيهم جاده اش خوبه هم ا. اون جا نيبر ديتون يم نياگه بخوا. ساختن قيجنگل هست كه توش آالچ هياطراف  نيا.... زهيچ.... ام ـ

 .نيبش يگل ايو  نينيبش نيرو زم ستين

 .شد يچقدر بامزه بود و چقدر زود خوشحال م. ذوق كرد كه نگو نيهمچ اريمه

 .گه يم ديهمون جا كه آن ميخوب پس بر وليـ ا اريمه

 : و گفت ديه دستاش و بهم كوبدوبار اريمه. موافقت كردن همه

 .شم يخل م يجور نيمن ا. ميبكن يفكر هي ديخب برا االنم با ـ

 .يخل بود شهيـ تو هم آتوسا

 ؟يزهرمار شهيچرا هم يتو كه سالم. خوش اخالقم شهيـ خوبه كه من خلم اما هم اريمه

 . نگفت يچيبراش نازك كرد و ه يپشت چشم هي آتوسا

 : بلند شد و گفت اريمه

 .ميكن يگم چه طوره باز يم ـ

 توش؟ ميكه همه مون باش ميانجام بد ميتون يم يـ چه باز آرشام

 : كرد و گفت يچونه اش و خاروند و فكر كمي اريمه

 شه؟ يم دايورق مرق پ نجايا نيشرو نميبب ـ

 .ونهيزيتلو زيم يـ آره تو اون كشو نيشرو

چشمم . كردم اون شب يچه تقلب. لبخند كوچولو اومد رو صورتم هي. افتادم نيخودم با شرو يباز ادي. در آورد زيرفت و ورق ها رو از م اريمه
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 . كرد يداشت بهم نگاه م. نيرفت سمت شرو

 .يخورد يفلفل هي. بود يچه شب ؟يافتاد يِاون باز ادينكنه تو هم . سمت نيا ديعجب چشم آقا چرخ چه

 .ميكن يبلوف باز ميتون يم. ميبكن يهر باز ميتون ينم ادهيـ خب چون عده امون ز اريمه

 .ده يـ برگ ها كمه حال نم ماكان

 .فيـ هفتا كث اريمه

 .گم برگه ها كمه يـ م ماكان

 :فكر كرد و گفت گهيد كمي اريمه

 .ميكن يچشمك باز.... دميآهان فهم ـ

چشماشون و در  نكهيزنن و بعدم جا ا يكدوم به من چشمك م نميها كه بب يعجنب نيزل بزنم به ا نميكارم مونده بود بش كي نيهم. چشمك ايب د

 . ذوق مرگ بشم يكل ياحترام يب نيواسه ا ارم،يب

 . ياوك نيبله خوبه هم يعنيتكون دادن كه  يسر هيها  بچه

 .ميزن يوسط حلقه م نيهمه مون ا ميو جا به جا كن زيم نيكمك كن ا ايآرشام ب. ديـ خوب پس پاش اريمه

 . و آرشام و آتوسا بودن نيرو به روم شرو. ماكان و فرناز نشسته بودم نيمن ب. نيرو زم ميو جابه جا كردن و همه نشست زيم

 .نينيكه شما سه تا كنار هم نش نيريبم يا

 .ميبرگه برداشت هي يكي يبر زد و نفر هيبه تعداد ورق جدا كرد و  اريمه. نشونه چشمك بشه نيو جدا كردن و قرار شد ا كيآس پ خالصه

 هيحاال هر . هيبرگه منحوس دست ك نيا نميچشمام و چهار تا كردم و زل زدم به خانواده احتشام كه بب. آس دستم نبود. نگاه به برگه ام كردم هي

مطمئن بودم برگه اگه . آتوسا يچاپلوس آرشام و چشم غره رفتنا افهيو ق نيافتاد به صورت سرد شرو يچرخوندم نگام م يدور كه چشمم و م

 . چشمك بزنه يكيدست آتوسا باشه عمرا به من 

خالصه همه برگه . نگاه كردم هيبرگه ام و انداختم وسط و منتظر به بق. بودم كه بهم چشمك زد ينفر نيبود و من سوم سايرو شكر دست مل خدا

 .هيگفت آس دست ك يم ديبا اريحاال مه. اريها اومد وسط اال برگه مه

 : خونسرد گفت يليخ اريمه. ميمنتظر نگاش كرد همه

 .مجازات توپ دارم براتون هي. دارم براتون د؟يزن يبه من چشمك نم ديكن يجرات م ديدون يخوام بدونم شماها كه تبحر من و م يحاال من م ـ

 بود؟ يبگو آس دست ك. يزن يچقدر فك م اريـ اَه مه ماكان

 داره؟ يگاو يچشما يك. ـ خوب معلومه اريمه

كه تا اومد  اريو حمله كرد سمت مه ديقرمز كش غيج هي سايمل. درشت بود يليچشماش خ شييخدا. سايهمه نگاها رفت سمت مل ناخودآگاه

 : گفت عيسر اريموهاش و بكشه مه

 .يگم كف پام و ببوس ياگه دستت برسه به موهام م ـ

 ....عوق.... كف پا.... اَه.... فكر كن. دميكه ترس يكيگفت كه من  يحرف و جد نيا انقدر
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 .بگه كه دلش خنك بشه يسيو انگل يرانيتو هوا خشك شد و فقط تونست چند تا فحش آبدار به ا سايمل يدستا

جا  نيا تا ابعد از اون ج. خب تو برو اون سر سالن.... رميبرات در نظر بگ ديبا يچه مجازات نميخانم بذار فكر كنم بب غويج غيـ خب حاال ج اريمه

 .ايب

 شد مجازات؟ نميا ؟يـ وا واسه چ سايمل

 .يبشل ديبا ايكه ن يجور نيهم گهيـ نه د اريمه

 : متعجب يبا چشما سايمل

 بشلم؟ ـ

 ....كج باشه ديـ آره دستتم با اريمه

 ؟يـ چ سايمل

 ....ها باشه يمثل سكته ا ديـ دهنتم با اريمه

 .خواستم بتركم از خنده ياش خنده دار بود كه م افهيانقدر ق يوا. كرد ينگاه م اريگشاد به مه يبود و با چشما سادهيفقط وا سايمل

 .نه اي يش يكاسب م يزيامشب چ نميبرو بب. يكن ييگدا ديو دستتم كج، با يايراه ب ديبا يعقب مونده ذهن يمثل معلوال قايـ دق اريمه

 هيجد ينه جد ديكنه بعد كه د يم ياولش فكر كرد داره شوخ سايبدبخت مل. خنده ريهمه زده بودن ز. تونست ساكت بمونه يجمع نم گهيد

 . رفت اون سر سالن و هر كار كه بهش گفته بود و انجام داد يمجبور

ه جو آروم شد و دوبار قهيخالصه بعد دو سه دق. ميديخند يو م ميور پهن شده بود هيكرد بهش كمك كنن كه ماها هر كدوم  يالتماس م نيهمچ

 .يبه باز مينشست

با اون  ميديكه چقدر خند يوا. سهيو با باسنش بنو شيليبود كه بره رو هوا اسم و فام نيبار ماكان سوخت و مجازاتش ا هي. ميكرد يدور باز چند

 .گهيد ميديپوك. كه سر ماكان نوشتن داد و اون نقطه گذاشتنش ييقرا

با ذوق زوم كرده بودن روشون  نيبعدم خودش و ماكان همچ. فرناز و ببوسه يمجبورش كرد كه بره لبا اريهم آتوسا سوخت كه مه گهيبار د هي

 . تماس لب هاشون و به هم زدن هيرفتن در حد  كيدوتام ش نيا. كه نگو

 . در حد نوك زدن. گفتم يبود كه من م يهمون لب نيا آهان

 . هم كوتاه بود و هم خوب نبود. شه يحساب نم دنه؟يبوس نيوردن كه نـــه ادر آ يباز يچه كول اريدوتا ماكان و مه نيكه ا بماند

 : گفت آتوسام

 .ببوسم يچه جور ايچقدر طول بكشه  نينگفت. دميلبش و ببوس منم بوس نيشما گفت ـ

 . دوتا هم ساكت شدن نيا گهيد

به ستون كه انگار  ديمال يو خودش و م ديچرخ يدور ستون م نيهمچ. بارم آرشام سوخت كه مجبورش كردن بره با ستون وسط سالن برقصه هي

 .كاره بوده نيا يعمر

 . داشت يخودش داستان يبرا ناميبماند كه چشمك زدن ا حاال
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هر . ايسمت چپ يبا چشم چپ برا يكي. كه سمت راست نشستن يياونا يبا چشم راست برا يكي. زد ينم شتريكه سر جمع دو تا چشمك ب ماكان

به  يكه مثل چراغ راهنما جفت چشم اريمه. رفت سراغ پسرا يزد بعد م يآرشام كه هر دفعه اول به دخترا چشمك م. سوزه يم ديند هم كه يك

 يسرد به همه نگاه م نيهمچ نميشرو. زد يواسه خودش خوشحال چشمك م. جا بود كه اصال آس دستشم نبودا نيجالب ا. دز يهمه چشمك م

 .آس دستش باشه دونست يم ديكرد كه آدم بع

شدن؛  يم ريسر به ز يياگه آس دستشون بود به طرز تابلو. زنه يچشمك م يك ننيكه بدتر از من چشماشون و گشاد كرده بودن كه بب دخترام

 .آس دستشه دميفهم يشد م يهر وقت چشم غره اش همراه با پوزخند م. تابلو بود يالبته آتوسا كه حساب

خنده امون  شيكه از مسخره گ ديانقدر مسخره رقص. برقصه يوسط بندر اديفرناز مجبورش كرده بود ب. آرشام تموم شد و نشست مجازات

 .گرفت

چشمك  يچكيمنتظر بودم ه يهر چ. ديچرخ يسرها و نگاه ها م. نگاه كردم هيبرگشتم به بق. بازم آس دستم نبود. كارت ها رو پخش كرد اريمه

 . زد ينم

بگن رو  انين. رو ندارم نايعجق وجق ا يمجازات ها نينه تورو خدا من نسوزم كه اعصاب ا يچشمك ها رو؟ وا نميب يچرا من نم ؟يچ يعني وا

 . ستميدستات راه برو كه بلد ن

داشتم  يجد يانگار جد. بودم دهيترس يحساب گهيد. ميمونده بود اريفقط من و مه. نداختن وسط يحرف كارت هاشون و م يب يكي يكيها  بچه

باز برام ابرو انداخت باال و كارتش  شيكه با ن اريچشمم افتاد به مه. هيدادم آس دست ك يدرصد هم احتمال نم هيبود كه  نيا يبدبخت. سوختم يم

 . وسط نداختو ا

 . من موندم. كه خاك بر سر شدم يوا

 بود؟ يبگو آس دست ك ديـ خوب آن فرناز

زل زده بود بهم،  نيشرو. يآتوسا با پوزخند و مسخره گ. كردن يفرناز و السا منتظر نگام م. م و به تك تكشون نگاه كردمو گردوند چشمام

 مماكان. كرد يباز نگام م شينداخت باال و با ن يبرام ابرو م اريمه. دمينفهم يزياز اونم چ. كرد ينگام م يآرشام هم معمول. نبود دايازش پ يچيه

 . لبش بود و منتظرلبخند رو  هي

 . مشكوكه يليخ اريلبخند مه نيكدوم به كدومن؛ اما ا ستيكه اصال معلوم ن نايا

 : نگاه كردم و گفتم اريمه به

 اره؟يدست مه ـ

 اريمه. شد كه من سوختم يداشت ذوق مرگ م. تر شد قيپوزخند آتوسا عم. و فرناز باز شد سايماكان و آرشام و مل شيزد و ن يچشمك اريمه

 .به ماكان زد يچشمك

 .ياشتباه گفت. ـ آس دست ماكان بود اريمه

 يفقط خدا م دن؟يكه انقدر برام نقشه كش ارنيسرم ب ييخواستن چه بال يحاال م. كردن من و بسوزونن يكيدوتا نفله دست به  نيا دميفهم تازه

 .دونست
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. بود متيغن نشميهم. اما سرد رهيخ. كرد يبود كه نگاهم م يبار نياول از ظهر تا حاال. بود كه من و جذب كرده بود نيوسط فقط نگاه شرو نيا

 .و نگاه نكردن بود يتفاوت يبهتر از ب

 : كردم كه ماكان دستاش و بهم كوبوند و گفت يبهش نگاه م داشتم

 ....پاشو ديآن.... خب ـ

 ارم؟يگدا رو در ب يچرا پاشم؟ نكنه منم قرار بود ادا. بهش نگاه كردم جيگ

 .ستادميپاشدم ا جيگ. اشاره كرد كه پاشم ماكان

 .سايـ برو وسط وا ماكان

 نجا؟يا يعني. با انگشت به وسط اشاره كردم ؟يبگم چ سميها وا نيبرم وسط ا. هنگ بود مغزم

دوتا انقدر مرموز و  نيا باعث شده يمونده بودم چ. زدن يبه هم چشمك اريماكان و مه. ستادميچند قدم برداشتم و رفتم وسط ا. كرد دييسر تا با

 .زده بشن جانيه

 :گفت اريمه

 ....آهانم لباشو.... ديو ببوس نيشرو قيعم قهيقد دو دق ديخانم شما با ديخوب حاال آن ـ

 ـ هان؟ من

دادن به لب و  ريچرا گ نايا. هيكار كنم؟ بابا امروز چه ماچ باز يو چ نيمن شرو. بود كه با اون مغز استپ كردم از دهنم در اومد يزيتنها چ هان

 نيشرو. ترم يرو ماچ كنم؟ به خدا راض سايشه حاال مثال من برم مل يو سر من بدبخت در آوردن؟ نم شينكردن تالف شونيراض نايبوس؟ آتوسا ا

 . و كه محاله حاضر شه ببوسه منم ياالن تنها كس نه؟يباهام سر سنگ نينيب ينم نيظهر؟ خر يآخه؟ اونم بعد ماجرا

چاخان و  هياز  غياما در. مجازات بشن نيا اليخ يگشتم كه بتونم قانعشون كنم ب يم ليدل هيدنبال . كردم يمنگ داشتم نگاهشون م و جيگ

 . دروغ

 بكنم؟ گهيكار د هي شهيـ حاال نم من

 .كرد يبا اخم نشسته بود و بهم نگاهم نم. نيرفت سمت شرو نگاهم

 چه خوشگل نشسته؟ ينيب يعسل و ببوسم؟ نم شهيش نيا يمن چه جور آخه

 : با اخم گفت اريمه

به  ياعتراض كن يتون يتازه تو نم. اوردهيانجام داده بهونه ام ن ميبهش گفت يهر چ ياعتراض كردن؟ هر ك هيمگه بق. مجازات مجازاته گه،ينه د ـ

 .كردم حيكه تشر يآرشام؛ اما همون مدل ايمن ، ماكان . يرو ببوس گهيد يكي يتون يم.... يزيچ هينخواد  نيحاال اگه شرو. وجه چيه

 .كدوم از شما سه تا نكشم چيو ببوسم دست به صورت ه رغضبيم نيگفت؟ حاضر بودم ا يم يچ نيننه ا يوا

منم زل زل به چشماش . ستاديرو به روم ا. رهياومد وسط دا. شد كيتو چشمام نگاه كرد و بهم نزد. از جاش بلند شد نيشرو هوي اريحرف مه با

. كينزد يليشد، خ كيبهم نزد. اخم رو صورتش بود هيهنوز . كار و بكنه نيشد بخواد ا يباورم نم. كرده بود زمميپنوتيمثل مار ه. شدم رهيخ

 : كه فقط من بشنوم گفت يآروم جور
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 .كشمت يم. پاكش كن يجرات دار ـ

 . كارا نكنم نيتو هم مثل آدم من و ببوس تا من از ا. اك كنمخواستم پ يهم نم يگفت ينم. خب حاال. كنه يم ديتهد

 . تا دهنم و باز كردم كه بگم دستاش اومد دو طرف صورتم. نبوس سيبگم كه خ اومدم

. انگشتاش داغ شده ريضربان قلبم تند شد و احساس كردم صورتم ز. رفت ادميچشمام گشاد شد و حرفم . بهم برق وصل كرده باشن انگار

 . اون داغ بودن يشدم و دستا خيمن  دميشا

 ادتيداد؟  تيخوره به تو؟ كم بغلت كرد و دلدار يدستش م نيمگه دفعه اوله كه شرو. بود ديحركات از من بع نيمن چم شده بود؟ ا ايخدا

 ؟يشد يمدل نيت ساده احرك هيهات كنارت بوده و آرومت كرده؟ پس چرا حاال با  يموقع ناراحت تيكه تو زندگ هيتنها دوست نيرفته كه ا

اضطراب  نيدونم ا ينم. شد يفاصله اش كمتر م هيهر ثان. شد كيصورتش به صورتم نزد. مسخ شده بودم. تونستم تو چشماش نگاه كنم يم فقط

 . نشده كه يزيچ ،يوسط؟ آروم باش كول نياز كجا اومده بود ا يلعنت

احساس ها  نيشدم و ا يجور نيكنن، ا يدارن نگاه م يچهار چشم ناميمه آدمم و اه نيچون وسط ا يدون ينه م. خواستم خودم و آروم كنم يم

 شدم؟  ينم يمدل نيا ميجا تنها بود هياگه  يعني. رو دارم

 . يفضول توجه دار يچشما نيكه تو االن به ا نه

 ارياخت يب. بمونم رهيو بهش خ ارميتونستم طاقت ب يبود نم ياما هر چ هيچ دميفهم ينم. نگاه خاص توش بود هيجلوم بود و  نيشرو يچشما

 . ديصورتم به لب هام رس يكه حس كردم داغ دمينفس بلند كش هي. چشم هام بسته شد

 . حركت يلب هاش رو لب هام مونده بود ب. كردم يو رو لب هام حس م نيشرو يلب ها ينرم. گرم شد لبم

 شد؟ يكه سطحه، عمقش چ نيا قيـ گفتم لب عم مهام

 . ببند فكت و. ميگذاره تو حال خودمون باش يزنه نم يچقدر ور م مهام

 يخوره و من و جا يشد كه فكر كردم داره سوپ م نياولش نرم بود؛ بعد همچ. باز شد و آروم و دونه دونه به لب هام بوسه زد نيشرو يها لب

نتونستم . باشه اما نتونستم سيخواستم مثل اون خ ينم. دادم يم لب هام و رو هم فشار. كردم درست ببوسم يسع. كشه يسوپ داره هورت م

 ياز دست ها يكي. دستمم ناخودآگاه باال رفت و دور كتفش قرار گرفت. كردم شيلب هام خود به خود از هم باز شد و همراه. مقاومت كنم

 غيج هي يدر حالت عاد. فرم يموها يفت الاشم ر گهيدست د. سمت خودش دميو كش دياز دور صورتم جدا شد و دور كمرم چرخ نميشرو

كه من و  نيا. حركتش لذت بخش و آرامش دهنده بود نيشه، اما اون لحظه ا يكرده و موهام خراب م امكه چرا دست تو موه دميكش يبنفش م

 هيباز هيبه خاطر . دم يكه دارم انجام م هيچه كار نيكه ا نيبه ا. كردم يفكر نم زيچ چيتو اون لحظه به ه. ديبوس يو م ديكش يبه سمت خودش م

 . شم مونيپش ديكه بعدا شا نيبه ا. كنن يهمه چشم دارن نگاهم م نيا كه نيبه ا. بوسم يپسر و م هيمسخره دارم 

. ديلغز يشد و م يلب هامون رو هم جا به جا م. و لذت بخش تو وجودم بود نيريش يگرم هي. داشتم ياالن حس فوق العاده ا. بود يخال ذهنم

 .چشمام بسته بود. فراموشم شده بود دنينفس كش. بود ژنيلب هاش مثل اكس

داشتم  يچشم هام هنوز بسته بود و سع. سرم رفت جلو بعد جدا شد. شد دهيمتر همراهش كش يمن قد دو سانت يلب ها. لب هاش جدا شد هوي

 . و چشمام و آروم باز كردم دميكش قينفس عم هي. و تو ذهنم ثبت كنم دنيلحظه بوس يتمام حس ها
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انگار منتظر بود . همه حواسم به دوتا چشم جلوم بود كه االن سبز سبز بودن. اومد، اما به اونا توجه نداشتم يسوت و اووو گفتن بچه ها م يصدا

لبخند آرامش  هي. بد زيچ چينه قهقهه، نه تمسخر، نه ه. تو چشماش پر لبخند شد ست،ين يخبر ديد يوقت. انجام بدم يمنتظر بود كه من كار

 يليلبخند خ هي. اومد حيلبخند مل هيرو لب هاشم . كنم يكرد مثل دفعه قبل پاكش م يفكر م ديچرا منتظر بود؟ شا. آرومم كرده بود. هندهد

 . نيريش. قشنگ

 .ديآرامش تو رگ هام چرخ. چشمام بسته شد. ديو بوس ميشونيبه كمرم داد و آروم پ يفشار هي

آروم  يصدا. كنار ماكان. آروم رفتم سر جام نشستم. دميشن يصداها رو نم. چشمم بهش بود. عقب ديكش كميخودش و . ش شل شددست حلقه

 : دميماكان و دم گوشم شن

 . جور با احساس ببوسه نيكدوم از دوست دخترهاش و ا چيه نيبودم شرو دهيوقت ند چيه. گميم كيبهتون تبر ـ

كه تو اون لحظه  يحس. بوسه احساسم و گذاشته بودم نيبود؟ منم تو ا دهيبا احساس من و بوس.... نيگفت؟ شرو يم يچ نيا. شد زيت گوشام

 . وقت نداشتم چيداشتم ه

 :تو ذهنم گفت يزيچ هي اما

و احساس؟ اونم  نيبعدشم شرو. ده يشدن به آدم دست م دهيباشه كه وقت بوس يعيحس طب نيا ديشا ؟يديمگه تا حاال چند نفر و بوس وونهيد «

 ». كنه يم يكه انقدر قشنگ داره نقشش و باز يازش ممنون باش ديبا. اون فقط دوستته. به تو؟ محاله

با چشم هام . كنه ها يم يزندگ يواسه خودش تو عالم نميداره؟ ا يچشه؟ چه انتظار نيا. به نگاه سرزنش كننده و ناراحت آرشام افتاد نگاهم

 ». تو خفه« : بهش گفتم

و  نيشرو ه؟يچ. كنه يبه من نگاه م شيدخترِ مثل دشمن خون نيا. در هم آتوسا يو ازش گرفتم كه خورد به صورت كبود شده و اخم ها نگاهم

انقدر حرص . من كه ازت نگرفتمش. به منم مثل بز نگاه نكن. گهيد يكيو ببر واسه  يهمه عشوه شتر نيا. ادهيز يكياون از سر تو  ؟يخوا يم

چرا دلم .... دونم اما يمن م.... لمهيآره ف.... لمهيهمش ف نايا.... لمهيهمش ف نايدوستم نداره ا نينترس شرو. شه يخراب م پوستت يخور يم

 باشه؟ يباشه؟ دوست داشتم واقع يباز هي نايدوست نداشتم ا يعنيگرفت؟ چرا؟ 

هل . خواست ذهنم و بخونه ياون قدر با دقت كه انگار م. كرد يزانوهاش تو بغلش بود و به من نگاه م. نيچشمام رفت سمت شرو ارياخت يب

 . گرم شده بود هويكه چقدر هوا  يوا. احساس كردم صورتم داغ شده. گر گرفتم. شدم

 .تنها باشم ييجا هيخوام برم  يم. خوام برم يمن م. ميبش اليخ يو ب يشد باز يكاش م يكرده بود؟ وا مينجوريتو نگاهش بود كه ا يچ

 .اديخوابم م. كنم ينم يباز گهيـ من د آتوسا

 .آتوسا خره يبوس مرس. شكرت ايخدا يوا

 .منم خسته شدم اليخ يـ ب آرشام

 .ديخودتون و لوس نكن. دينيبش ديايـ اَه كجا؟ ب اريمه

 . فرصت بود نيبهتر نيا. بلند شدم منم

 . برم دياگه بذار. اديـ منم خوابم م من
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ام  نهيزانوهام و تو س. ميقبل يسر جا. كمد نشستم نيرفتم ب. و رفتم باال تو اتاقم نييمنم سرم و انداختم پا. بگه يزيبه من نتونست چ گهيد اريمه

 .... بوسه، گرما، آغوشش ت،يآرامش، امن ن،يشرو. فكر و احساس تو سرم بود يكل. جمع كردم

 .نه االن كه تموم شده دميكش يخجالت م ديبا دمشيبوس ينگاه كنم؟ اون موقع كه م نيشه به شرو يترسم؟ چرا روم نم يچرا م ايخدا

پوز  دنيمال يمنم برا. بود كه دو نفر هم و ببوسن يعاد هياون و بق يبرا. بود هيور قض هيكه خودش  نيشرو ؟يكشم؟ از ك يچرا خجالت م اصال

 ديتونستم بفهمونم كار بد، بده و شا يبگم به آرشام كه م يزيتونستم چ ياگه از بابام لطمه خوردم و نم. بكنم يآرشام حاضر بودم هر كار نيا

 .يكن يدختر مثل جنس تو فروشگاه نگاه م هيكه به  يكن يو غلط م يفرصت جبران اشتباهات و نداشته باش شهيهم

 اما چرا؟ دم؟يكش يخجالت م نياز شرو يعني

 .ديچيتو سرم پ ييصدا هي

 .به دخترا توجه كنه يدوست ندار. آتوسا بهش بچسبه يدوست ندار. يلش كنبغ يدوست دار. شيبازم ببوس يچون دوست دار «

 ». خورن يبه دردش نم اليدور و برش مثل ژ يبزرگ هست كه بفهمه آتوسا و اون دخترا ياون خودش به قدر كاف. بابا به من چه نه

 ش؟يكه ببوس يكن يفكر م يچرا دار ؟يخور يتو به دردش م پس

 .خواد يكه دلم م هيواسه حس كنجكاو. بود برام بيجالب و عج. خوب تجربه اولم بود. ستيهم ن يجور نيا نه

 همه دروغ به خودتم دروغ؟ به

 .خوابم برد يك دميكالفه سرم و گذاشتم رو زانوم و نفهم. خواستم قبول كنم يدونستم چه مرگمه و نم يم ديشا. بودم جيگ

من . از جام پا شدم هوي. سرم و چرخوندم. چشمام و باز كردم و نگاهم افتاد به سقف. بود يوابچه خ يوا. و آروم بازشون كردم دميو مال چشمام

از . اومدم رو تخت؟ چشم چرخوندم ينشسته بودم، پس چه جور نيكه رو زم نهيا اديم ادميكه  يزيچ نيكردم؟ آخر يكار م يرو تخت چ نجايا

 .شده بودم داريچه زود ب. نه بود. ساعت و نگاه كردم. نبود يخبر نيشرو

آكبندش استفاده كرده؟  يبازوها نياز ا كمي لمايف نيمثل ا يعني. اومد رو لبم يلبخند هي ارياخت يب. من و آورده باشه رو تخت نيشرو ديشا خب

 .شدم يذوق مرگ م دميد يبودم خودم م داريكاش ب يجا؟ وا نيمن و رو دست بلند كرده آورده ا يعني

 .ايح يب يو دختره پرو شتيببند ن. خاره ها يتو هم تنت م ديآن خفه

اومدم رژ بزنم كه در . كردم شيلباسم و عوض كردم و آرا. شد؟ پاشدم رفتم صورتم و شستم يفكرام و مودبانه بكنم، اما مگه م كميكردم  يسع

 . كرد يبود و بهم نگاه م ستادهيدر ا يجلو. نگاش كردم نهياز تو آ. اومد تو نيباز شد و شرو

 .يرينه صبح بخ يسالم نه

 : نگاش كردم و گفتم نهيتو آ از

 كرده؟ دايپ يزبونت مشكل ـ

 : و برام درآورد و گفت زبونش

 .كه ينيب ينه م ـ

 . داد يم ليپررو كار خودم و به خودم تحو بچه
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 ـ پس سالمت كو؟ من

 : رفت سمت كمد و گفت نيشرو

 .اول سالم كنه ديبا كتريكوچ ـ

 . كنه لوس يسالم نم نيحاال من سالم نكنم ا ــشيچ

 :كمدش و باز كرد و گفت در

 .جنگل ميبر ميكن يو جمع م ليوسا ميدار. بخور يزيچ هي ايزود حاضر شو ب ـ

 اد؟يـ بارون نم من

 : دست لباس از تو كمد در آورد و گذاشت تو كوله اش و گفت هي نيشرو

 .نه ـ

برگشتم سمتش و . بود اديچقدر روش ز. كنه يبه من نگاه م نهيو داره تو آ ستادهيكنار كمد ا دميشدم و اومدم رژ بزنم كه د نيشرو اليخ يب

 : گفتم

 ؟يخوا يم يزيچ ـ

 .تونه بگه يكه نم هيمونده بودم دردش چ. پا و اون پا كرد نيا ريغافلگ

 . اومد يبهت م يليخ. يكه ظهر زده بود ياون ؟يو بزن تيروزياون رژ د شهيم.... شهيـ م نيشرو

زد  يم يرژ كه به قرمز هي. به رژ تو دستم نگاه كردم. بگم يو بگه؟ مونده بودم چ نيخودش و كشت تا ا. متر باز شده بود از تعجب مين دهنم

رژ . مثل برق از ذهنم گذشت زيچ هي هوي. خودم عاشقش بودم. بود يو نارنج يصورت يها هيرژ تو ما هي ميروزيرژ د. پر رنگ نبود اديز يول

 ....تف تف.... ايبعد اون جر.... كه ياون.... كه ظهر زدم ياون.... روزيد

توش بود كه  يدونم چ ينم. نياومدم رژ بزنم كه باز چشمم افتاد به نگاه شرو. به گردنم و روم و برگردوندم دميدستم و كش. هل شدم كمي

برگشتم و مانتوم و تنم كردم . دميد نيرژ زدنم كه تموم شد لبخند و رو لب شرو. رو بردارم يروزياون د نييارژم و بذارم پ ارياخت يباعث شد ب

 : سرم كردم و گفتم الممو ش

 .ميمن حاضرم بر ـ

 با خودت؟ ياريلباس اضافه ب يخوا يـ نم نيشرو

 .نگاه به خودم كردم هي

 ـ لباس اضافه چرا؟ من

كن راحت  يسع. اريهم ب گهيدست د هي اطياحت يبرا. و پاره شه يگل ايشه  فيلباست كث. ممكنه گل باشه. جنگل مير يم ميـ چون دار نيشرو

 .باشه

 .كنم عمرا يمن بار اضافه حمل نم. خوشحال بودا نميا. رونيو گفت و از اتاق رفت ب نيا

 . صبحونه خوردم و حاضر و آماده يرفتم تند. اشتم رو موهامو برداشتم گذ ميآفتاب نكيمحبت كردم فقط ع. نييلباس شدم و اومدم پا اليخ يب
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 . ميو نشست ميكرد دايخوب پ يجا هي. كه گفته بودم يبه جنگل ميديپرسون رس پرسون

رشته و  نياومده بودم تو ا نيواسه هم. داد يم هيو درخت و گل بهم روح يسبز شهيهم. كه چقدر قشنگ بود يوا. قيآالچ هيجنگل تو  وسط

 . كنم دايجا واسه كارم پ هيزدم تا  شيخودم و به آب و آت

همه شون  يچقدر دلم برا.... ام چارهيمامان ب. بابام و ازم گرفته بود. و خانواده ام و نابود كرده بود يعالقه ام به كارم همه زندگ نيچند كه هم هر

برام  نمشونيتونم صداشون و بشنوم و بب يخوام م يدونستم هر وقت كه م يكه م نياما هم دمشون،يد ينم اديكه قبال هم ز نيبا ا. تنگ شده بود

 .كرد يبود، آرومم م يكاف

 . رونيمزاحم از سرم بره ب يفكرا نيو تكون دادم تا ا سرم

 .بودن فيآخر ضع يعني نيا. خودت بسوزه يكه كه دلت برا نهيا ايدن زيچ نيبدتر. بودن متنفر بودم نيو غمگ يناراحت از

با مامان و بابام و  يليخ ميبچه كه بود اديم ادمي. كردن چشم دوختم يگوشه نشستم و به بچه ها كه ذوق زده به همه جا نگاه م هيخودم  واسه

 گلت تو جنهر بارم بابا طناب به دس. ايجنگل و باغ و در ميرفت يهر هفته م. جنگل مياومد يها م ليبا فام ايبابا  يحاال با دوست ها يخانوادگ

 . ميكرد يم يكه ذوق يوا. تاب ببنده هيگشت كه  يدرخت خوب م هيدنبال 

قبول داشت، اما  ياز هر كس شتريوقتها خود خواه بود و حرف خودش و ب يليدرسته كه بابا خ. خوب بود دميفهم ينم ادياون موقع ها كه ز چقدر

 يذاشت بس كه وقت و ب يبرامون اعصاب نم ايآورد  يدرسته كه به وقتش حالمون و جا م. ذاشت يبچه هاش كم نم يبرا. كمكمون بود شهيهم

 . كرد، اما بچه هاش و دوست داشت يدعوا م امانوقت با م

 .تشسم دميو دو دميبا ذوق از جام پر. كرد يبه باال نگاه م يطناب كلفت دستش بود و ه هيكه  نيچشمم افتاد به شرو. دميكش قينفس عم هي

 .صبر كن.... نيشرو.... نيـ شرو من

 .متعجبش كرده بود نميهم. كردم يبا ذوق صداش نم يجور نيوقت ا چيه. صدام برگشت و بهم نگاه كرد با

 ؟يتاب ببند يخوا يم ؟ير يـ كجا م من

 ـ آره چه طور؟ نيشرو

 . خودم و به چپ و راست تكون دادم ارياخت يدستام و جلوم تو هم قفل كردم و ب. بچه شدم هويدونم چرا اما  ينم

 ؟يكن يمنم سوار م ام؟يمنم ب شهيـ م من

فقط سرش و تكون داد و منم . دارم، با تعجب بهم نگاه كرد ييموردا هيكرده بود كه  دايپ نيقيدونست من چلم، االن  يبدبخت كه م نيشرو

 . دنبالش راه افتادم

سرش و تكون داد . به درخت كرد ينگاه هي نيشرو. داد واسه تاب بستن يشاخه هاش جون مدرخت بود كه  هيدورتر از اون  كمي قيآالچ پشت

 . ديطنابا رو پرت كرد باال كه سه دور دور شاخه چرخ نيهمچ. دهنم باز موند. ماهرانه تاب و علم كرد يليخ قهيو در عرض پنج دق

 : اشاره به من كرد و گفت هيشد كارش كه تموم . كردم يبا ذوق نگاش م. چوب كلفتم بست به طنابا هي

 ؟ينيبش يخوا يم ـ

 : هوا و با خنده گفتم دميپر
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 .آره آره ـ

 .زد اشاره كرد بهم يكه لبخند م يدر حال. من خنده اش گرفت يجانيحركات ه از

 .يفتاديتا از ذوق پس ن نيبش ايب. خانم كوچولو ايـ ب نيشرو

 يبهم بگه كوچولو بدم م يكي نكهياز ا. پشت چشم براش نازك كردم كه قهقهه اش و فرستاد هوا هيلبام و جمع كردم و  يهمون حالت ذوق تو

 .اومد

 شيتنها بد. بود يعال زيهمه چ. رفتم يهمراه تاب جلو و عقب م. اونم آروم شروع كرد به هل دادنم. رفتم رو تاب نشستم نيتوجه به شرو يب

 .ينداشت يداد مشكل يهلت م يشده بود، اما اگه كس ياطر بارون گلبود و به خ سيبود كه دور و بر درخت خ نيا

 . لبخند اومد گوشه لبم هي. با دوست هام اومده بودم پارك يانگار. انگار بچه شده بودم. خوردن بهم آرامش داد تاب

 : گفتم ارياخت يب

 .اديبابا بودن بهت م ـ

 ـ بابا؟ چه طور؟ نيشرو

 . تو عالم خودم بودم. كرده بود اما آروم جوابم و داد تعجب

هم جذبه ات زبون  ييوقتا هي ،يشيمهربون م ،يكن يم تيبه وقتش حما ،يد يو آرامش م يبه وقتش آروم. ييپدرا هيشب يليخ ييجورا هيـ  من

 .اديكه بابا بودن بهت م نهيخالصه اش ا. ارهيآدم و بند م

 : متفكر و آروم گفت نيشرو

 ....پسر ايدختر . بچه هي يبابا. تا حاال بهش فكر نكرده بودم ـ

و  يخودت و حس كن كيكه از نزد يو اخمو داشته باش خيپسر شكل خودت تخس و  هيكه  اديخوشم م. جالبه يليهرچند خ. ـ نه، پسر نه من

 .يهست يچه جور ينيبب

 :گفت عيسر نيشرو

 خم؟يمن تخس و  ـ

 رهيكه از سر و كولت باال م طونيدختر ناز و ش هي. يشيدختر م هي يگه تو بابا يبهم م يحس هيدونم  ياما نم ؟يگرم يليخ يكرد اليـ پس خ من

 . كنه يكنه و قهقهه ات و بلند م يو آب م ختي طنتاشيو باش

 : زد گفت يكه توش خنده موج م ييصدا با

 ؟يپس تو دختر دوست دار. تو باشه هيخالقش شبجالبه كه ا ره؟يدخترم به تو م يعني. خودته هيكه شب يكه گفت ينيا ـ

مبهوت . يجيجور گ هيداشتم  يبيحس عج هيپسر؟ من بچه دوست داشتم؟ خوب آره، اما بچه خودم؟  ايمن دختر دوست داشتم؟ . فكر بودم تو

 . بودم

 : همون حالت گفتم با

 .من بچه ندارم ـ
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 : پر خنده گفت يبا صدا نيشرو

 باشه؟ يبچه ات چ يدوست دار گميم. يمعلومه كه ندار ـ

 . بچه هم داشته باشم هي ديكنم و شا يفكر نكردم كه ازدواج م يوقت به زمان چيه. ـ بهش فكر نكردم من

 .داد، اما صداش متعجب بود يچون پشتم بود و داشت هلم م دميد يصورتش و نم. متعجب بود صداش

 .و بچه و خونه ان ندهيوهر و آفكر ش يدخترا از همون بچگ ؟يـ چه طور فكر نكرد نيشرو

در . در مورد بابا بودن و مامان بودن. كردم يكه تصور م يا ندهيدر مورد آ. زنم يحرف م نيجا نشستم و انقدر راحت با شرو نيبود كه ا جالب

هامون كم شده  يكل كال و دلخور گهيكرد و د يم تيدوست همش ازم حما هيمثل  شييدرسته كه رابطه امون خوب شده بود و خدا. مورد بچه

آتوسا رو دست به سر كنه؛ اما االن واقعا مثل دو تا دوست  ديمن آرشام و بچزونم و اونم شا م،يهدف مشترك داشت هي ييجورا هيبود، چون 

 .ـوردم يتو ذهنم بود و به زبون م يراحت هر چ يليخ. ميزد يبا هم از تفكراتمون حرف م ميداشت يميصم

 .دهن باز كردم ارياخت يب

خونه كه مبله  هي. اومد يجلو چشمم م كيتار مهيخونه ن هياومد  يم ندهياسم آ يوقت مياز همون بچگ. فكر نكردم يجور نيا ندهيوقت به آ چيه -

كه خسته از  ييشب ها. نميب يشب ها رو م شهيهم. يادار شتريب ييجورا هي. ينقره ا ليوسا. يو قهوه ا يمشك يبا مبال. شده نييتز بايشده و ز

دوتا آباژور روشنه كه نورشون  يكيفقط . چراغ ها خاموشه. كنم يقهوه دم م هيكنم و تو اون خونه، تنها،  يلباس هام و عوض م. گردم يكار برم

. كنم ينگاه م ونيزيتلو كمي. نميش يرو مبل م رميم. كنم يو گرماش وحس م رمشيگ يتو دستم م.... اديم رونيبخار ازش ب.... داغ يقهوه . كمه

. برم يكه ازش لذت م يكار. رم سر كار يشم م يم داريبازم فردا صبح ب. خوابم يرم م يكنم و م يو خاموش م ونيزيتلو شه،يقهوه ام كه تموم م

 دميد يم يكه من از همون بچگ يا ندهيآ. رفتم يمهون هي دميشا. رونيب ميريآخر هفته ام با دوست هام م. قبل يمثل شب ها. شهيبازم شب م

 . يا گهيفرد د چيبدون ه. خواهر و برادر ايبدون پدر، مادر . كس چيبدون ه. تنها يتنها. بود ين جوريا

 .تو چشمام نگاه كرد. دستش به طناب تاب بود. و كنارم زانو زد ستادياومد رو به روم ا. از پشتم حركت كرد نيشرو. ستاديا تاب

 : ديپرس آروم

 ؟يبساز يو با شاد يزندگ ؟يازدواج كن ؟يكه عاشق بش نيبه ا ؟يوقت به دوست داشتن و دوست داشته شدن فكر نكرد چيه ينعي ـ

 . كج كردم و چشم ازش برنداشتم سرمو

 : خودش آروم گفتم مثل

 . خبر نداره يكس چيكه ه يدون يو در موردم م ييزايچ. يديبابام و د. يديمن و د يزندگ نيشرو ـ

 :پوزخند اضافه كردم هي با

آرشام كه دوسش داشتم متقلب از كار در . كار بود انتيدوست داشتن؟ دوست داشته شدن؟ عشق؟ بابام كه عاشقش بودم خ. يديآرشامم د ـ

 . كنم يدركشون نم. فهممشون ينم. ان يبيغر يعشق؟ دوست داشتن؟ جمله ها. اومد

 .دستش گرم بود و تنم و گرم كرد. دهنده بود يدلدار ييجورا هي. دستم يدستش و گذاشت رو نيشرو

خانم و زهرا، مش  يدوست داره، مهر يكه مامان طراوت و اون جور يتو، كس شه؟يمگه م. شونيفهم ينگو نم. يكن يـ نگو دركشون نم نيشرو
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دل  نيتو با ا ،ياون شوهر مزخرف و داره انقدر ناراحت شد نكهيا يبرا م،يدل مر يكه برا ييتو. ميجعفر، عمو جواد، درسا، مهسا، الناز، مر

 ياما ازش فرار م ش؛يفهم يو خوبم م يدون يكه م يدون يخودتم م. يدون يدونم كه م يم. هيعشق و دوست داشتن چ يكه ندون محالهمهربونت 

من به عشق اعتقاد . ستنيهمه مثل آرشام ن. ستنين نايتو و سهمه مثل پدر . ستنيجور ن هيهمه . نيآدم ها رو بب. نگاه به دور و برت بنداز هي. يكن

بابا و . زد يعشق و دوست داشتن توش موج م شهيكه هم يبودم، تو خانواده ا ييمن جا. به دوست داشتن اعتماد دارم. محبت باور دارم هب. دارم

بزرگ  يخونه و خانواده ا نيهمچ هيمن تو . ينيبه چشم بب يتونست يو م نشونيمحبت ب شهيتو خونه امون هم. مامانم عاشق هم بودن و هستن

 ييجورا هيكه  دمياون قدر محبت د. بد باشه يزايانقدر چ ايشد تو دن يباورم نم. ممكن بود ريبرام غ بيو فر انتيو خ يحس بد هاتا مدت . شدم

 يزايچ يليام و خ افهيپدرم، ق تيبه خاطر موقع. اشته باشندارن من و دوست د فهيهمه وظ يانگار. شده يقرار گرفتن برام عاد هيمورد محبت بق

پز دادن  يبرا.... واقعا من و دوست داشت؟ نه ال،يژ.... اون دختره يكن يفكر م. كسل كننده است ييجورا هي. مركز توجه بودم تو شهيهم گهيد

دور و برمه؟ چون از  شهيچرا هم يكن يآتوسا، فكر م نيهم اي. بود زونميبودم اون جور آو يدهن پر كن يكه لقمه  نيا يدوستاش و برا شيپ

 شهيكه هم شهيارضا حس جاه طلب يبرا. ننشيب يكنه كه اگه با من باشه همه م ياحساس م ييجورا هي. تو مركز توجه بودم كه دهيمن و د يبچگ

 يكه م ييجا و خانواده تو و آدما نيمختص ا يگ يكه تو م يينايا. اما بازم به دوست داشتن باور دارم. فهمم يو م نميب يرو م نايمن ا. دور و برمه

. يبه آدما اعتماد كن يبتون ديبا. بد، خوب، مهربون، خشن، خائن، متقلب. هست يتو همه جا همه جور آدم. استيدن يهمه  يبرا. ستين يشناس

 ينيعشق و بب يتون يتو م. يتو پرِ محبت. دونم  يمن م. و خوب بلد باشم اون شناخت آدم هاست يكار هيبار بهت گفتم اگه  هي. يتون يتو م ديآن

 ....تو. فقط خوب نگاه كن و درست دنبالش بگرد. يكن داشيپ دياب. يو درك كن

روش و برگردوند . دكر يصداش م قيماكان از كنار آالچ. با اخم برگشت به سمت صدا. صداش كرد يبگه كه كس يزيو باز كرد كه چ دهنش

نگاه آخر و بهم كرد و برگشت سمت . لب گفت و آروم بلند شد ريز يزيچ هيو  ديكش قينفس عم هي. سمت من و با اخم چشماش و بست

 .قيآالچ

 . هيدونم عشق چ يكردم نم يفكر م شهيهم. دادم يكردم و آروم خودم و رو تاب تكون م يداشتم به حرفاش فكر م. چشم بدرقه اش كردم با

اما آرشام و رفتنش .... داشته باشم اما يبتونم عشق يروز هيبودم كه  دواريگوشه ذهنم ام هي شهيهم ديشا. دمشيفهم يم. دونستم يم..... اما.... اما

 .اعتماد باشم يباعث شده بود به همه ب

بود و با نفرت  ستادهيا نهيمتر كنار تاب دست به س كيآتوسا به فاصله . سرم و بلند كردم. من و به خودم آورد ييصدا هيفكرم غرق بودم كه  تو

 كارش كرده بودم؟ يتو نگاهش بود؟ من مگه چ نهيچرا انقدر ك. دمياز نگاهش به خودم لرز. كرد ينگاهم م

 ؟مونه يباهات م يبذار ارشياگه خودت و در اخت يكن يـ فكر م آتوسا

 ؟يچ اري؟ من؟ اخت يك ار؟ياخت ؟يچ

اون خوب بلده همه رو . گهيد يكيمدت راحت ولشون كرد و رفت سراغ  هيبودن، اما اون بعد  نيدور و بر شرو اديمثل تو ز يـ آدما آتوسا

 .گهيد يمثل اونا. كنه يتو رو هم ول م يروز هي. نيكه االن با هم ستيبرام مهم ن. تنوع و دوست داره. مونه يوابسته كنه اما باهاشون نم

 .و آروم هلم داد ستاديو رفت پشت تاب ا ديدور دورم چرخ هيكرد  يهمون جور كه بهم نگاه م. نگاه به سر تا پام كرد  هي

 .ياز دوران بودن باهاش استفاده كن يتون يكه م ييكن تا جا يسع. ـ پس لذت ببر آتوسا
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 .شد اديهل دادنش ز شدت

منم نه  ششهيكه پ ياون. نيمونم و شرو ياون وقت من م. گوشه هيكنه  يآشغال پرت م كهيت هيزود تو رو هم مثل  يليخ ،يچون به زودـ  آتوسا

 چون. اما منو نه زهيتونه همه شماها رو دور بر ياون م. من جزو خانواده اشم. باهاشم شهيمن هم. نهيب يباالخره من و م. يا گهياحمق د چيتو نه ه

 .كنم كه دوستم داشته باشه يم يباالخره كار. دارم يباهاش نسبت خون

قهقهه بلند  يهر لحظه منتظر بودم صدا. ها لميبدجنس تو ف يمثل جادوگرا. زد يحرف م يجور هيكرد؟  يم نيدختره چرا همچ نيمامان ا يوا

 .كرد يم ديتهد ييجورا هيداد و  يو و حشتناكش و بشنوم، اما اون همچنان داشت هلم م

نسبت بهش داشته  بيغر بيعج يكوچولو احساسا هيمن  ديشا. ميفقط با هم دوست نيسر جدم من و شرو ه؟يدور انداختن چ ه؟ياستفاده چ بابا

. هيهر چقدرم مهربون بشه بازم قطب. پسر قطب. ها نهيبابا شرو. كنه يدر مورد من نم يفكر چيازشون، اما اون ه ارميباشم كه خودمم سر در نم

 ؟يزن يخودت توهم م سهچرا وا

 . تو دهنم ادياالن قلبم م. ترسم يتاب خوردن م يجور نيآتوسا من از ا يريره؟ بم يتابِ چقدر باال م نيننه ا يوا

 : زور گفتم به

 . تابم نده گهيد. بسه ـ

تو هر باال رفتن  دميترس يم. ديلرز يهام داشت مدست . بودم دهيواقعا ترس گهيد. داد يمحكمتر هلم م يتوجه به من تو هر برگشت يآتوسا ب اما

خورد و فقط  زيدستام كه از ترس عرق كرده بود ل هوي. نميلحظه چشمام و بستم تا ارتفاع و نب هيتو . نييتاب دست هام شل بشه و پرت بشم پا

 .كرد گم شد يكه اسمم و صدا م نيبكشم كه تو داد شرو غيج هي تونستم

اما االن همه . اومد يسرم م ييبال هي ديبود و نرم وگرنه شا يگل نيبود كه زم ييخدا. و صاف با صورت افتادم تو گال نييااون باال پرت شدم پ از

 . شده بود يو لباس هام گل كليه

واقعا حس . نينگران شرو يبه زور چشمام و باز كردم و نگاهم قفل شد تو چشم ها يبا صورت گل. من و از تو گال بلند كرد و نشوندم يدست هي

بودم كه بازوهام  نيذوق زده كشف و خوندن نگاه شرو. رسوند يو بهم م يحس نگران نيبود كه چشماش ا بيچقدر عج. كردم كه نگرانه يم

 .كرد يداد و مدام صدام م يبازوهام و گرفته بود و تكون م نيشرو. تكون خورد

 ....دينشد؟ آن تيطور ؟يخوب ديآن.... ديـ آن نيشرو

با . كرد يدرد م كميفقط مچ دستم . جاهام خوب بود و درد نداشت هيبه جز مچ دست چپم بق. نه ايسالمم  نميافتاد بب ادميتازه . خودم اومدم به

 . ماساژ دادم كميدست راستم مچم و گرفتم و 

 :به دستم كرد و گقت ينگاه هي نيشرو

 كنه؟ يدرد م ـ

 .شده يو گل فيكث كلمياما همه ه. ستيمهم ن اديز. كميـ  من

 ؟؟؟يشد كه افتاد يچ. ستيـ مهم ن نيشرو

. اون بود ريبفهمه تقص نيكه شرو نيترس از ا. و ترس تو صورتش بود تيو عصبان يناراحت. نگاه به آتوسا كردم هي. كرد كه بلند شم كمكم
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 تيحرص و عصبان نيهم دميو بكنم تا حالش گرفته شه اما د شيچقلخواست مثل بچه ها  يدلم م. نيشرو ياز حركت و نگران يناراحت و عصبان

 . بسشه

 : و گفتم نيو برگردوندم سمت شرو روم

 . خورد پرت شدم زيدستم ل ـ

 . بهم كرد ينگاه طوالن هي نيشرو

 . نده ريكه گ نييكنم؟ سرم و انداختم پا يدارم چاخان م دينكنه فهم يوا

 . نه ايسالمم  ننيكردن بب يم يهمه جمع شده بودن دورم و داشتن وارس. تازه متوجه دور و برم شدم. اومد كنارم و بازوم و گرفت سايمل

 . ميبر ايب. آب بود يجو هياون سمت . يكن زيكنم خودت و تم يمن كمكت م ميبر ايـ ب سايمل

گوش نكردم و  نيچقدر به خودم فحش دادم كه به حرف شرو. لباسام نابود بود دهيكردم؛ اما چه فا زيرفتم و با كمكش خودم و تم سايمل همراه

 .اوردمين يلباس اضاف

 . همه نگاه ها اومد سمت ما دوتا ميديما كه رس. نبود نياز شرو يخبر. زدن يهمه نشسته بودن و حرف م. قيسمت آالچ ميرفت سايمل با

 : از جاش بلند شد و گفت اريمه

 . نيجا بش نيا ايب ديآن ـ

 .مانعم شد نيشرو يكه صدا نميلبخند بهش زدم و اومدم برم جاش بش هي. پسر خوب يآخ

 .ايبرو لباسات و عوض كن بعد ب ايـ اول ب نيشرو

دستش سمت من درازه و  دميبرگشتم د. بودم كه اوردهيمن لباس ن. شد يضربه مغز نيخوردم ا نيمن زم. تعجب برگشتم نگاهش كردم با

 . و گرفته سمتمكوله اش 

 : سمتش و كوله اش و گرفتم و گفتم رفتم

 . اوردميمن كه لباس ن ـ

 : گفت نميشرو

 . يمن و بپوش يلباس ها ديبازم با ريبگ ايب. يكه لباس ندار ستيدفعه اولت ن ـ

برام گشاد  نيشرو يشدم اما خب لباس ها يخودم خالص م فيكث يكه خوشحال بودم كه از شر لباس ها نيبا ا. كوچولو اخمام رفت تو هم هي

 .اومدم يم يبه شكل مضحك اياحتشام نيجلو ا ديحاال با. بود و من توش گم بودم

 : گفت ديو د ميكه صورت ناراض نيشرو

 .يپوش يمن و م يلباس ها ستيشده؟ دفعه اولت كه ن يجور نيات ا افهيچرا ق ه؟يچ ـ

 . عوض كنم بغل، رفتم سمت درخت ها كه لباسام و كوله

 : همون حالت گفتم تو

 .به پاچه شلوارت بزنم ديكنم چندتا تا با يدارم فكر م ـ

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٨٣ 

 اياحتشام نيباز ا يشدم چشمم افتاد به دهنا يهمون جور كه داشتم از كنار بچه ها رد م. فرو كرد بشيزد و دستش و تو ج يلبخند هي نيشرو

 . كردن ينگاه م نيهم به شرو يكه همه شون با تعجب به من و گاه

 . كردن ينگاه نم يجور نيچشونه؟ اون موقع كه پرت شدم هم ا نايا وا

كه تو  يلونيخودم و گوله كردم و گذاشتم تو نا فيكث يلباس ها. شونه ام و انداختم باال و رفتم پشت درخت ها و لباسام و عوض كردم اليخ يب

نگاه به ته كوله  هي. نداشت بندازم رو سرم يزيچ يروسر يشال گهيپسره كه د نياكرد، اما خب  يو م يفكر همه چ نميشرو نيا. كوله بود

 سيفرم و گ يموها. موهام و باز كردم. شد يبسته بودم باال تو سرم جا نم رهيچون موهام و با گ. درش آوردم. كپ تو كوله اش بود هي. مانداخت

 . كالهم گذاشتم رو سرم. كردم و كج آوردم رو شونه ام

از  يكي. رپرا شده بودم هيگشاد و اون كاله شب يتازه با اون لباس ها. حجابه يگفت دختره ب ينم ديد ياز دور م يكيحداقل . بود يچياز ه بهتر

 . كرد پسرم يفكر م ديد يدور م

 هيبا . بلند شده بود نيبرام آست نيكوتاه شرو نيآست شرتيت. پاچه اشم چند تا تا زدم. فتهيو رو كمر با بند و تابوندنش سفت كردم كه ن شلوار

 .و بچه ها قيآه رفتم سمت آالچ

 .خنده ريزدن ز يمن م دنيبا د حتما

 ييجورا هي. بلكه همه با دهن باز بهم نگاه كردن د،يكس نخند چيهمه نگاه ها اومد رو من، اما در كمال تعجب من ه دميجلوشون و تا رس رفتم

 . ها ناباور بود افهيق

 ؟يديو پوش نيشرو يتو لباس ها يدج يـ جد اريمه

 . دميمن و بپوش فكر كردم اشتباه شن يگفت لباس ها نيشرو يـ وقت ماكان

من كه . رفت يآتوسام فقط بهم چشم غره م. دفعه بلند شد و رفت سمت درخت ها هي. كرد ينگاهم م تيعصبان يفقط با بهت و كم آرشام

 .و نشوندم كنار خودش ديدستم و كش سايمل. نبود يخبر نمياز شرو. شده بودم جيگ يحساب

 ؟يپوش يكه لباس هاش و م ستيگفت كه دفعه اولت ن يراست م نيشرو نميـ بب فرناز

 بود؟ يچه سوال نيا وا

 .آره يعنيسرم و تكون دادم كه  جيگ

 : گفت جانيبا ه سايمل

 خونه مامان طراوت؟ ؟يديلباساش و پوش گهيد يك كه؟يرابطه اتون انقدر خوب و نزد يعني ـ

 . لباس هاش و داد بهم نيشرو يمجبور. اوردميشد و من لباس ن ييهوي. شمال ميـ نه دفعه قبل كه اومد من

 .كرد يما و اونم بهت زده نگاهم م يبود كه آتوسا هم زوم كرده بود رو حرف ها نيا شيجالب. شد يبازتر نم نيدوتا چشماشون از ا نيا گهيد

 ن؟ياومده بود ي؟ با كـ دفعه قبل فرناز

 .نيـ من و شرو من

 ؟يـــــيـ دوتا آتوسا
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 .متعجب نگاهش كردم يبا چشم ها. و گفت كه گوشم درد گرفت نيا غيبا ج نيهمچ آتوسا

 . نيچرا شماها انقدر تعجب كرد. شد ييهويگفتم كه  ييـ آره دوتا من

 نيشرو يجرات كنه به لباس ها يباشم كه كس دهيد ادينم ادميتا حاال  يمسافرت، ول رهيبا دوست دخترش م نيكه شرو ستيـ دفعه اول ن سايمل

 يليخ. زدن يدست نم نيشرو يهاش هم به لباس ها يو هم خونه ا شيميصم يليخ يدوست دخترا يحت. دنشونيدست بزنه چه برسه به پوش

 . يلباس هاش و داده كه تو بپوش يچه طور ميموند. هسر لباس هاش حساس

 : پوزخند گفت هيبا  توساآ

 .حتما بعدش همه شون و انداخته دور ـ

 : تو همون حالت متفكر سر تكون دادم و گفتم. فكر كردم كميو كج كردم و  سرم

 . بودم دهيبود كه پوش يياز لباسا يكيتنش بود  شبيكه پر يمثل لباس. دمياتفاقا بعدش اون لباسا رو تو تنش د. ننداخته دور.... نه ـ

 . و فرنازم تو فكر بودن سايمل. دندوناش و رو هم فشار داد و با حرص بلند شد و رفت ساآتو

انقدر رو لباس هاش حساسه؟ درسته كه خودش بهم اجازه داده بود  نيگفتن؟ شرو يراست م نايا يعني. فكرم مشغول بود كميراستش  منم

همون موقع سرم و  ديگن با يم نايبوده كه ا يجور نياگه ا. نگفته بود بهم يچياجازه تنم كرده بودم ه يلباس هاش و بپوشم، اما دفعه اولم كه ب

 .....اما. كرد يم جدااز تنم 

 .ستيگن ن يم نايكه ا يمدل نياصال ا نيشرو. شلوغش كردن ياديز نايا حتما

بعد سه چهار ساعت موندن تو جنگل دم . خوش مزه بود يليخ شييناهار جوجه كباب درست كردن كه خدا يپسرا برا. شدم اليخ يب خالصه

 .ميكه برگرد ميو جمع كرد ليغروب وسا

 . باشم ايدوست دارم شب كنار در. ساحل ميبر ديايگفت ـ بچه ها ب ماكان

و  دميخودم و پوش يرفتم باال و لباس ها عيو من سر ميپارك كرد اليها رو كنار و نيماش ميو اول رفت ميها شد نيسوار ماش. موافقت كردن همه

 . اليو كيساحل نزد ميرفت. تا برسم به بچه ها دمييدو

 نيبگه تو ا ستين يكيآخه . روشن كردن شيرفتن چوب جمع كردن و آت داميبد ديند نيا. شد يم كيغروب بود و هوا كم كم داشت تار دم

گفتم  ياومد اما من كماكان م يهوا خنك تر شد و باد م كميشد  كيچند هوا كه تار هر. ديروشن كن شيآت ديخوا يگرما خر تب كرده كه شما م

 ايكه هستن مگه ساحل و در يتو اون كشور نايدونم ا يمن اصال نم. كردن يذوق م زيواسه همه چ ياديز. شهيم شونيزيچ هي اياحتشام نيا

به دست  تاريفقط نشسته بود و گ نياومد شرو يخوشم م اوردن؟يادا اصول در م يجور نيروشن نكردن كه االن ا شيندارن؟ تا حاال اون جا آت

 . كرد ينگاه م نايبه حركات ا يسرد و قطب

 يليخ نيشرو يمخصوصا كه صدا. تاريمنم كه عشق گ. شده بود براشون آهنگ بزنه يراض نيو داد كرده بودن شرو غيبچه ها ج نيكه ا انقدر

 . قشنگ بود

اومد و  يكينشسته بودم، اما انقدر كه هر بار  كشينزد ييجا هيالبته اولش . نشسته بودم نيشرو يرو به رو قايمن دق. روع كنهبودم كه ش منتظر

كنار كه آخرش  دميكش ياخودم و ه ينبود، منم مجبور يا گهيد يجا نيشرو كياز نزد ريانگار غ نم،يجا بش نيمن ا نم،يجا بش نيگفت من ا
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 يداد برا يجون م. داد يم يبود اما قشنگ بود و حس خوب كيكوچ ششيكه آت نيبا ا. كه روشن شميآت يشعله ها. نيشرو يبه روبه رو دميرس

 . رهيازم بگ شيگفتم دو تا عكس با آت يجا بود م نيكاش درسا ا. گرفتن يعكس هنر

 نياومد كه ا يانگار قر كمر م. رفت باال يسوخت و م يبه شعله هاش كه هفت رنگ م. كردم ينگاه م شيو تو بغلم گرفته بودم و به آت زانوهام

 .خورد يو تاب م چيپ يجور

 شيوقت پ چيتونستم خودم بزنم، اما ه يخواست م يو دوست داشتم و چقدر دلم م تاريچقدر گ. بلند شد تاريگ يحال خودم بودم كه صدا تو

 . رميبگ اديبود كه بتونم  ومدهين

سرش و بلند كرد و نگاهش تو چشمام . زد يم تاريبود و گ نييچشم هاش بسته بود و سرش پا. نگاه كردم نيبه شرو شيآت يپشت شعله ها از

 .لب هاش از هم باز شد. بود بيچقدر نگاهش عج. قفل شد

 

 كن ، صدام و باور كن باور

 كه تلخ و خسته ست ييصدا

 كن ، قلبم و باور كن باور

 كه كوهه اما شكسته ست قلبي

 ست شكسته

 

 كن ، دستام و باور كن باور

 نوازشه يساقه  كه

 كن ، چشم من و باور كن باور

 يك قصيده خواهشه كه

 

 .تونستم چشمم و از نگاهش جدا كنم ينم. زدن يانگار به قلبم چنگ م. خوند يبا احساس م چقدر

 

 عاشق شدن ي وسوسه

 لحظه هامه التهاب

 فرياد كردنه حسرت

 با صدامه يكس اسم

 

 كه هست يتو هر اسم اسم

 غزل چه عاشقانه ست مثل

 وسوسه مثل سفر پر
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 غربت صادقانه ست مثل

 

عالوه بر صداش نگاهشم من و . صداش همه رو مسخ كرده بود. همه ساكت بودن. ديلرز يصداش م. انگار بغض كرده بود. زد يبرق م چشماش

 .كرد يداد منقلبم م يكه صداش بهم م يهمراه آرامش. د شده بودنگاهش قلبم به تبش افتاده بود و نفس هام تن ريت ريز. كرده بود زميپنوتيه

 .تونستم نگاهش كنم يم.... فقط. بود ياز هر فكر يخال ذهنم

 

 كن اسمم و باور كن باور

 فصل بارون برگم من

 باغ و گل و شبنم مطرود

  يدرخت خشك درختم

 دست تگرگم تو

 

 كن هميشه باور كن باور

 من به عشق صادقم كه

 كن حرف من و باور كن باور

 من هميشه عاشقم كه

 

با . دميد يم نيو جز شرو ينه كس دميشن يم يياومد اما من نه صدا يدست زدن بچه ها م يصدا. آهنگ تموم شد اما نگاهش جدا نشد. شد تموم

 ژنياكس. تونستم نفس بكشم. چشماش و ازم گرفت ينگاه به نسبت طوالن هيبعد . نفسم بند اومد. نگاهش انگار ضربان قلبم و متوقف كرده بود

 . كرد دايهام پ هيو به ر شراه خود

. دميترس يكه به جونم افتاده بود م يزيچ نياز ا. دميترس يم. حالت ها رو نداشتم نيقبال ا. رميم يگرفته بودم؟ نكنه دارم م يمن چه مرض ايخدا

 . تو هم رفته بود ارياخت ياخمام ب

 .نگاه متعجبم رفت سمتش ارياخت يكه شروع كرد به خوندن، ب ينگاه كنم، اما وقت نيبه شرو گهيخواستم د ينم. ره بلند شددوبا تاريگ يصدا

 

 تابم من يكن واسه تو كه ب باور

 خوابم من يكن واسه چشماته ب باور

 بالم من يكن كه به داشتنت م باور

 ....كن باور

 كــــــــــن باور

 ي؛ نفس يقلبم ؛يعمرم ؛يجونم
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 يكس يب نيو تنهام نذار تو ا بمون

 دونم يم

 يدون يم

 چشماتم عاشق

 غرق نگاتم يكن بدجور باور

 وونميعشقت د از

 مونم يتو م شيدونم پ يم قدرتو

 خونم يتو م حسِ

 از خدا ممنونم يشميكه پ نيا از

 كن عشق من باور

 مونم يتو م با

 

 كن تپش تند تند قلبم و باور

 خسته مو يدستا يِكن سرد باور

 كن تا آخرش من پات هستم و باور

 ....كن باور

 ....كن باور

 

 )بابك جهان بخش ( باور كن  آهنگ

 

انقدر آهنگ شاد بود كه پسرا شروع كردن به دست . خوند يداد و م يخوند و همراه آهنگ شونه هاش و سرش و تكون م يزد و م يم تاريگ

 . دادن يزدن و همون جور نشسته خودشون و تكون م يزدن و دخترا هم با لبخند بشكن م

 .آهنگه كه قر تو كمرم آورده بود نيبه اون آهنگه كه اشكم و در آورد نه به ا نه

 يفك مگه جمع م نيا گهيد. چشمك بهم زد هيلبخند قشنگ اومد رو لب هاش و  هيتا چشمامون قفل شد . چشمم رفت سمت نگاهش دوباره

 بودمش؟ دهيبال كجا بود كه من تا حاال ند طونيش نيشرو نيشد؟ ا

همه رو جذب . خوند يو شاد م نيغمگ يآهنگا ونيخط در م هي. شناسمش يكردم اصال نم يمتفاوت بود كه من احساس م نياون شب شرو انقدر

 . شده بود ميامن قا يجا هي خوب يليكنم اما ا نگار خ دايرو پ يقطب نيكردم، بلكم اون شرو يو روش م ريهمش با چشم داشتم ز. كرده بود

غم،  ،يخوشحال. شب بهم دست نداده بود هيمختلف تو  يتا حاال بهم انقدر خوش نگذشته بود و انقدر احساس ها. بود يفوق العاده ا شب

 ....جانيه
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 . ميحركت كرد اليو به سمت و ميختيخاكستر شده بود شن ر گهيكه د يشيرو آت. ميكه بر ميو جمع كرد لمونيشب وسا ازدهي ساعت

ام تو هم گره كرده  نهيدستام و رو س. رفتم يداشتم راه م سايو مل اريمنم كنار مه. دنيخند يگفتن و م يرفتن و م يبا هم دو تا و سه تا م همه

 هوي اليدر و يوجل. خندونه يو ماها رو م ارهيرو در م سايحرص مل يكردم كه چه جور ينگاه م وونهيد اريمه نيبودم و با لبخند به حركات ا

 : بلند گفت يو با صدا ستاديآرشام ا

 ؟ياومد يمهام ك ـ

لبخند تلخ زد و  هي. ديرس يكه مرتب بود اما كالفه به نظر م نيبود و با ا ستادهيا اليدر و يجلو نشيمهام با ماش. اليسمت در و ديسرها چرخ همه

 . دست داد يكي يكيبه همه . اومد سمت ماها

 ريانقدر چشماش غم داشت كه رو همه تاث. زد نبود يلبخند م شهيمهام مهربون كه هم. نبود يشگيمهام هم نيپسره چش بود؟ ا نيا ايخدا

 . زد يحرف هم نم يكس يحت. ديخند ينم يكس گهيد. گذاشته بود و همه ساكت شده بودن

 افتاده؟ يـ مهام اتفاق اريمه

 ـ حالت خوبه پسر؟ ماكان

 : گفت نيرو به شرو. فقط سر تكون داد. زد كه از صد تا اشك بدتر بود لبخند هيبازم  مهام

 م؟يحرف بزن ميتون يم نيشرو ـ

 : گفت عيمتعجب نگاهش كرد و سر نميشرو

 .اليتو و ميبر ايآره، آره ب ـ

 تونه شده باشه؟ يم يچ يعنيكه  ميماها هم مبهوت مونده بود. برد اليبه كمر مهام زد و اون و سمت و يدست نيشرو

 شده باشه؟ شيافتاده باشه؟ نكنه طراوت جون طور ياتفاق يكس ينكنه برا. شدم نگران

كه  يحال نيو بعدشم با طراوت جون حرف زدم دلشوره ام برطرف شد؛ اما ا دميخانم و شن يشاد مهر يصدا يزنگ زدم خونه، اما وقت عيسر

 . شده يزيچ هيحتما . نبود يمهام داشت اصال عاد

گن كه  يم يچ نميخواست برم سرم و بچسبونم به در و بب يانقدر دلم م. زدن يرفته بودن تو اتاق و حرف م نيمهام و شرو. اليتو و ميرفت همه

 . مثل برق اومد تو سرم يفكر هي. شد ينگو، اما نم

 .و برداشت يبوق گوش نيبا دوم. شماره درسا رو گرفتم عيسر

 

**** 

 

 . شد ياصال باورم نم. درسا بودم يكنار اتاق نشسته بودم و مبهوت تو فكر حرف ها واريبه د هيتك

به همه  ديببخش هي. كرده هيبود گر دايپ. چشماش قرمز به رنگ خون بود. رونياز تو اتاق اومد ب نيساعت حرف زدن با شرو كيبعد از  مهام

چون قرار بود مهام چند روز . مونده بودن جيبچه ها همه گ. فهموند كه رفته بهمون نشيروشن شدن ماش يو صدا رونيرفت ب اليمون گفت و از و

 .ساعتم نشد كه رفت كياومده و  يجور نياما حاال ا اد،يبعد ما ب
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با خودش  كميخواد  يكردم كه دلش م يحرف بزنم، اما احساس م نيخواست برم تو اتاق و با شرو يدلم م. درسا بودم ياما تو شوك حرفا من

 . خلوت كنه

 : بود گفت ديكه از درسا بع يگرفته و ناراحت يبا صدا دم،يبه درسا زنگ زدم و در مورد مهام ازش پرس يوقت

. عملش كنه ستيحاضر ن يعمل بشه اما كس ديبا. كمرش و گرفتن يهم دور و بر مهره ها يسرطان يغده ها. سرطان داره. ضهيمادر مهام مر ـ

. و نتونه تكون بخوره فتهيرو تخت ب شهيهم يو اگه عمل بشه ممكنه فلج بشه و برا رهيم يم گهياگه عمل نشه تا چند وقت د. هيچون عمل خطرناك

باشه و بتونن همه غده رو بدون  زيآم تيكه عمل موفق نياحتمال ا. باال اون و عمل كنه سكير نيكنن كه با ا دايتونن پ يو نم يكس نيمه يبرا

 . كمه يليخ ارنيبه نخاع در ب دنيرس بيآس

 اوضاع مهام چرا اومده شمال؟ نيـ خب با ا من

 .كنه كه مامانش و عمل كنه يبتونه اون و راض دياومده شا. نهيبه شرو دشيـ چون تنها ام درسا

 : گفتم متعجب

 اد؟يبر م يچه كار نيشه از شرو يو متخصص گفتن نم يميخوب و قد يهمه دكترا نيا يوقت ـ

اما تو  ستين اديكه سنش اونقدر ز نياون با ا. ادهيز تشيو احتمال موفق دهيپر خطر و انجام م يجور عمل ها نيكه ا هيتنها كس نيشرو ـ درسا

نبوغ . شهيجاست كه موفقم م نيكنه و جالب ا يانجامشون بده رو قبول م ستيحاضر ن يسخت، كه كس يليخ يعمل ها. نابغه است هيرشته اش 

 .كنه و معموال موفقه يبر علم و احساسش عمل م هيبا تك دميشن. جور عمل ها داره نيتو ا يخاصو تبحر 

 : گفتم ناباور

 كاره؟ يو ب رانيانقدر كارش خوب بود و كار شو دوست داشت، پس چرا چند ماهه اومده ا نياگه شرو. يكن يحتما اشتباه م ـ

 : آروم گفت هيبعد چند ثان. ساكت شد درسا

عمل دووم  رياگه مامانش ز يحت. نهيبه شرو دشيمهام همه ام. بشه يراض نيدعا كن شرو.... ديآن. ياز خودش بپرس ديبا. دونم يممن درست ن ـ

 .تالش اون و از دست بده يخواد ب ينم ارهين

از بعد  قايدق يعنيساعت  درست سه. بودن دهيخواب نيشرو تاريگ ييالال يسه نصفه شب بود و همه رفته بودن تو اتاق هاشون و با صدا ساعت

زد و  يآن چنان با سوز ساز م. ناله سازش گوشِ دل همه رو خون كرده بود يتو اتاق خودش و حبس كرده بود و صدا نيرفتن مهام بود كه شرو

 . كرد يگلوم و گرفته بود و داشت خفه ام م خيبغض قلنبه ب هيمن خودم دو ساعت بود كه  كهخوند  يم

 .تر با سوز و گدازتر نيخوند و هر بار از دفعه قبل غمگ يشعر و م هيفقط . زد يآهنگ و م هيفقط  مدام

 .نيمع يلحظه ها آهنگ

 نيا نيشرو يعنيبوده كه تنهاش گذاشته و رفته؟  شيتو زندگ يدختر هي يعنيخوند؟  يدختر م هي يآهنگ و برا نيا يعني. داشتم يحس هي

 و عشق بوده؟به خاطر شكستش ت شيسرد نياخالقش، ا

اگه شده سرم داد بكشه و از تو اتاق پرتم  يرفتم تو اتاق، حت يم ديبا. نكنه حالش بد بشه. دميترس يم. بودم نينگران شرو. تموم شده بود طاقتم

 عمل؟ هي يبرا. انقدر ناراحته يچ يدونستم برا ينم نكهيبا ا. ذاشتم ياالن كه حالش خوب نبود من تنهاش نم. رونيكنه ب
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 . موندم يكنارش م ديهام كنارم بود، منم با يحال اون تو همه ناراحت نيا با

 . دوباره در زدم. اومد يساز نم يجز صدا ييصدا چيه. آب آوردم و در زدم وانيل هي رفتم

 حالت خوبه؟.... تو اميب ديبا.... درو باز كن نيشرو.... نيـ شرو من

دادم به  هيتك ديناام. از خودش نشون نداد يعكس العمل چيهم به در زدم و صداش كردم اما ه گهيچند بار د. ساز قطع شد اما در باز نشد يصدا

 رهيدستگ. و برداشتم وانيبا ذوق بلند شدم و ل. دميو شن ديچرخش كل يكه صدا واريدادم به د هيتك يسرم و با ناراحت. نيو نشستم رو زم واريد

 . لبخند زدم ارياخت يب. باز شد يتق يدر با صدا. رو چرخوندم

اومدم چراغ و . كرد ياتاق و روشن م كميو  ديتاب يچراغ ها خاموش بود و فقط نور مهتاب بود كه از پنجره م. و باز كردم و رفتم تو اتاق در

 .مانعم شد نيشرو يروشن كنم كه صدا

 .ـ روشنش نكن نيشرو

داده بود به زانوهاش و سرش و تو دست  هياون سمت تخت نشسته بود و آرنجش و تك. تخت و دور زدم و رفتم كنارش. دميو عقب كش دستم

شونه هاش خم . بود ختهيمرتبش نامرتب و بهم ر شهيهم يموها. بود دايشد، اما واقعا حال زارش پ ينم دهيكه درست د نيبا ا. هاش گرفته بود

 . و گرفتم سمتش وانيو ل ستادميوش اجل. دو رگه بود شصدا. شده بود

 . آب بخور كمي ايب نيـ شرو من

تو نگاهش بود كه دلم و  يغم هي. دميد يعادت كرده بود و خوب صورتش و م يكيچشم هام به تار. و بلند كرد و تو چشم هام نگاه كرد سرش

مثل . كنه ينم يحركت دميد. شناختم ينبود كه من م يتفاوت يهمون آدم ب نيداغون كرده؟ ا يجور نيو ا خيسرد و  نيشرو يچ ايخدا. زد شيآت

جلوش زانو . يو گذاشتم رو پاتخت وانيل. و به خوردش دادم وانيآروم آروم نصف ل. لب هاش از هم باز شد. و بردم سمت لب هاش وانيمادر ل هي

دستم و . شد شيدلم ر. كرد يپناه نگاهم م يجوجه ب هي مثل. نگاهش تو نگاهم بود. سرم و باال گرفتم كه بتونم به چشم هاش نگاه كنم. زدم

 . و آروم فشارش دادم شگذاشتم رو دست

 ....نيـ شرو من

 .همون حالت چشماش و آروم بست تو

 جا بود؟ نيمهام چرا ا يدون يـ م نيشرو

 .آروم چشماش و باز كرد. نگفتم تا خودش ادامه بده يچياما ه. دونستم يم

 يبرا يممكنه حت ايعمل  ريز ارهيممكنه دووم ن. باالست سكشير. عملش خطرناكه. سرطان داره. خواست مادرش و عمل كنم يـ ازم م نيشرو

 ....شهيهم

 : تو چشم هام نگاه كرد و گفت. بغض كرده بود. شد ساكت

اما .... دم اما يعمل ها رو انجام م نيكه ا ستيم ندفعه اول. از عمل سختش بترسم نه نكهينه ا. ترسم يتونم عملش كنم، م ينم. تونم ينم.... ديآن ـ

 .آشنا رو هيمخصوصا . و عمل نكنم يكس گهينزنم و د يجراح غيدست به ت گهيبه خودم قول دادم د

 »و عمل كنه؟  يخواد كس يداد؟ چرا نم يبه خوش م يقول نيهمچ هي ديچرا؟ چرا با «

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٩١ 

 .ديكش قينفس عم هي. سرم پر ابهام بود تو

منم كه تك فرزند واسه . رابطه مامان بابام فوق العاده بود. پر عشق بود شهيخونه امون هم. ـ بهت گفتم مامان و بابام عاشق هم بودن نيشرو

دختر  هي.... رزا. باهاش بودم يبود كه از پنج سالگ يكياما .... اما. مختلف داشتم يآدم و دوست تو سن ها يكل شهيهم. دادم يخودم جوالن م

رابطه . پدرش دوست بابام بود. شناسمش يم ادمهيكه  ياز زمان. و دوستم بود هيرزا همسا. بوده مثل من كايو آمر شيكه همه زندگ يرانيا

با  يحت. يو جوون يها و دوست دوران نوجوون يبچگ يهمباز. ميبا هم باش شهيما هم يپدر و مادرامون باعث شده بود كه از همون بچگ يميصم

 يو همه كارهامون و با هم انجام م ميرفت يكه همه جا با هم م ميبود يمياون قدر با هم صم. يپزشك م؛يرشته درس خوند هيو  اهدانشگ ميهم رفت

تفاوت  يو ب ميجفتمون مغرور و خشك بود. بودن، اما دوستمونم داشتن يهمه از دستمون عاص. هامون هم با هم بود طنتيش. ميشر بود. ميداد

در مورد  ييچقدر دوتا. اون دوست پسراش و منم دوست دخترام و. ميكرد يمدام دوستامون و عوض م. يو همه چ كسنسبت به همه 

 . ميديخند يو م ميزد يدوستامون حرف م

 :كرد و ادامه داد يخنده ا هي

دو تا دوست . ميهم دوست بودماها با . كردن يم ييچه فكرا. ميكردن ماها عاشق و معشوق يبود كه همه فكر م اديمون انقدر ز تيميصم ـ

دوست پسراش و اول به  شهياونم هم. دادم رزا بود يكه دوست دخترام و بهش نشون م يكس نياول. گفتن يكه همه حرفاشون و بهم م يميصم

چقدر . بود ييچه روزا. ميپشت هم و كنار هم بود شهيهم. خواهر بود هيبرام مثل . كردم يم دشونييتا ديمن با ييجورا هي. كرد يم يمن معرف

 . رزا بود اديتونست باهام كنار ب يكه م يتنها كس. ميشاد بود

 :بغض كرد دوباره

اما چند ماه  م،يكرد يبهش نم يكدوم توجه چيكه ه يكم بود جور يليخ لياوا. كم كم سر درداش شروع شد شيدو سال پ. نبود نيرزا حقش ا ـ

دا كه من اصال  ينشون م يسر درداش و اون قدر عاد. هست شيزيچ هينذاشت كه بفهمم  يعني. مديشد و من احمق نفهم شتريبعد سردرداش ب

 .ضهيدوستم مر نيكه خواهرم، بهتر دميمن احمق مثال تخصصم مغز و اعصاب بود، اما نفهم. باشه ضيمر مكنهشك نكردم كه م

 :صداش دو رگه شده بود. كرد يداشت خفه اش م بغضش

 يليتومور بزرگ كه خ هي. كه تو سر كوچولوش تومور داره ميديها فهم شيهوش شد بعد آزما يب مارستانيروز كه از شدت سر درد تو ب هي ـ

. شدم وونهيكه رو شد، د شيضيمر. گفت يبود و بهم نم دهياون فهم دميشا. ميبود دهيدونم چه طور تا اون روز نفهم ينم. كرده بود يشرويپ

 يبرا زايچ نيكه ا ميكن يوقت فكر نم چيه. ميدون يم هيبق يو درد و برا يضيماها مر شهيهم. داشته باشه يا يضيمر نيهمچ هيه ك شد يباورم نم

كه به  ييكايپسر آمر هي. رزا تازه با الكس نامزد كرده بود. شدم يم وونهيداشتم د. پزشك هي يبرا يحت. فتهيماها و خانواده امون ممكنه اتفاق ب

. خوند يرزا م يبرا ينيريو با لهجه ش يفارس يجلب نظر رزا شعرا يبرا لياوا. شده بود يو زبون فارس رانيعشقش به رزا عاشق ا خاطر

. ميگروه داشت هيمن و الكس و رزا باهم . خواستن دو ماه بعد ازدواج كنن يم. شعراش و دوست داشت يليو چون رزا خ نيمع يمخصوصا شعرا

چقدر شاد . كردم يم تشونيذاشتم و اذ يچقدر سر به سرشون م. خوند يعاشقونه م يرزا آهنگا يالكس برا. ميخوند يم و ميزد يبا هم ساز م

من و خواهر  ياون و به باد داد و رزا يكه به جون رزا افتاد نه تنها آرزوها يدرد. كدوممون چيه يبرا. برامون نساخت ياما زندگ م،يبود

من « : گفت  يم. داد يم يو بهم دلدار ديخند يم ديد يمن و م يها ينگران يرزا وقت. من و الكسم نابود كرد يدگكوچولومو پرپر كرد، بلكه زن
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به  شهيهم» . كنه يول نم ارهيتومور و از سرم در ن نيا يدكتر و دارم و اون تا همه  نيتر وونهيو د نيو بهتر نيچون بزرگتر ستميكه نگران ن

. رو به اون رو شد نياز ا هوي ديسرش و د يكه رزا عكسا ياما روز. الكس حالش بدتر از من بود. كرد يم ومشداد و آر يم يدواريالكس ام

 ». ذاره عملش كنم ينم« : گفت

 :ديكش قينفس عم هي

 ينم. نبود يرزا هر كس. شم يدرصد موفق نشم نابود م كيكنم، اما اگه  يدونست تمام تالشم و م يم. شناخت ياون من و بهتر از خودم م ـ

كمه اما  يليخ اديب رونيكه زنده ب نيدونست احتمال ا يم. بود دهيتومور و هم د يشرويبود و شدت پ دهياونم عكسا رو د. تونستم از دستش بدم

م و تونم خود يدونست نم يچون م.... من جون بده چون يخواست تو دستا ياما نم. رهيعمل بم ريداد ز يم حيترج. زجر كش بشه واستخ ينم

اون قدر گفتم و گفتم كه همه . مطمئن بودم كه اصرار كردم تمياون قدر به خودم و موفق.ومدمياما من كوتاه ن. شم يدونست نابود م يم. ببخشم

كه دوست  يزيبخشمت اگه به خاطر من از اون چ ينم نيشرو« : دستم و گرفت و گفت يهوشيتو اتاق عمل قبل از ب. كنم ششدن عمل يراض

دونستم كه  ينم» . نمتيب يم يشد داريب يوقت« : بهش و گفتم دميفقط خند» . يايو باهاش كنار ب يقبولش كن ديكه شد با يهر چ. يبگذر يدار

 .نميب يكه باز م رهبار آخ ياون چشم ها رو برا

 .شدن ياشك بودن كه مثل رود از چشمش جار يو قطره ها ديترك بغضش

كه  يكردم، هر راه يهر كار. شد يبود و جدا نم دهيكردم اون تومور مثل كنه به مغزش چسب يهر كار. وردايدووم ن. اون رفت ديـ آن نيشرو

 .سميدم اما نتونستم سر قولم وا يم لشيمن به الكس قول داده بودم كه رزا رو سالم تحو. رفتم جواب آخر همون بود كه شد

 .شد ياز چشماش جار اشك

الكس و  ينتونستم آرزوها. دوست و خواهرم و نجات بدم نينتونستم بهتر. رميمن رفت و من نتونستم جلوش و بگ يدستا ريز. رزا رفت ـ

 هيزد و گر يآهنگ و م هيفقط  تارينشست و با گ يگوشه م هيهمه اش ..... الكس چارهيب. ميمن و الكس داغون شد. عشقش و براش حفظ كنم

 .كه رزا عاشقش بود يآهنگ .كه واقعا وصف حالش بود يآهنگ. كرد يم

 :لب آروم زمزمه كرد ريز

 

 ها رو با تو بودن لحظه

 نگاه تو شكفتن در

  دنيعشق رو در تو د حس

 تو خوابه يايرو مثل

 تو رفتن  با

 تو موندن با

 قصه تو رو خوندن مثل

 تو رو خواستن  شهيهم تا
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 آبه يتشنگ مثل

 خواست  يچشمات من رو م اگه

 مردم ينگاه تو م تو

 دستات مال من بود اگه

 سپردم يبه دستات م جون

  يخوند ياسمم رو م اگه

 بردم ينم ادياز  گهيد

  يموند يبا من تو م اگه

 بردم يرو م ايدن همه

 تو اما سرسپردن  يب

 تو و عشق تو بودن يب

 غبار جاده موندن  تو

 تو خوب من محاله يب

 زنده بوندن  يتو حت يب

 دنيهدف نفس كش يب

  دنيابد تو رو ند تا

 من رنج و عذابه  واسه

 خواست  يچشمات من رو م اگه

 مردم ينگاه تو م تو

 دستات مال من بود  اگه

 سپردم يبه دستات م جون

  يخوند ياسمم رو م اگه

 بردم ينم ادياز  گهيد

  يموند يبا من تو م اگه

 بردم يرو م ايدن همه

 آسمون عشقم  يتو

 ستين يتو پرنده ا ريغ

 لب هام  يخاموش يرو
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 ستين يا گهيتو اسم د جز

  زميقلب من عز يتو

 نداره ييجا يكس چيه

 عاشقم بجز تو  دل

 رو دوست نداره يكس چيه

 خواست  يچشمات من رو م اگه

 مردم ينگاه تو م تو

 دستات مال من بود  اگه

 سپردم يبه دستات م جون

  يخوند ياسمم رو م اگه

 بردم ينم ادياز  گهيد

  يموند يتو م با من اگه

 بردم يرو م ايدن همه

 ها رو با تو بودن  لحظه

 ها رو با تو بودن لحظه

 

 .خوند يزد و م يآهنگ و با بغض م نيچرا ا دميفهم يم تازه

.... آدم ها رو نجات بدم؟ نتونستم هيتونستم بق يو نجات بدم چه طور م زانميتونستم عز ينم يوقت. رشته ام، كارم تموم شد. تموم شد اميدن ـ

داغون و  افهيهوش رزا رو تخت اتاق عمل و ق يهمه اش صورت ب. دميترس يبرم اتاق عمل، م گهيتونستم د ينم. سمينتونستم سر قولم وا

تونست  يكردم م ياگه رزا رو عمل نم. رنيمن بم يدستا ريام مثل رزا ز گهيد يها ضيمر دميترس يم. اومد يچشمام م يجلو كسشكسته ال

 .ميهم من و هم الكس نابود شد. و برد ميزندگ جانيو برد، ه ميلبخندم و برد، شاد. رزا رفت. مجبور نبود انقدر زود بره. زنده بمونه شتريب

 :كرد يهق م هق

 مونيو جوون ينوجوئن يها يو شاد يخوب بچگ يرزا و روزها اديكه هر جاش من و  ياون خونه، اون شهر مارستان،يتونستم اون ب ينم گهيد ـ

. ندم تياهم يبرام مهم نشه، تا به كس يتا كس نم،يو نب يخودم و تو خونه حبس كردم تا كس..... نجاياومدم ا.... رانياومدم ا. نداخت بمونم يم

.... برام مهم باشه يتم كسخواس ينم.... خواستم يشم كه نبودشون داغونم كنه؟ نم كيبهشون نزد ديتونم ازشون محافظت كنم چرا با ينم يتوق

 يب كه رميخودم و بگ ينتونستم جلو.... نيهمه با ارزش شد.... نيهمه تون مهم شد.... همه.... تو.... مهام.... مامان طراوت.... بدتر شد.... اما نشد

 ....نميببخوام مهام و داغون  يكار كنم؟ نم يبه منه، من چ دشيمهام ام.... حاال هم كه مادر مهام. تفاوت باشم

و  دنشيطاقت داغون د. و ضجه زدنش و نداشتم ختنيطاقت اشك ر. قلبم درد گرفته بود. ختير يصورتش اشك م يكرد و به پهنا يهق م هق
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 نيشرو. باشه يجور نيتونه ا يهام كنارم بود، نم يتو همه ناراحت شهيكه هم يمحافظم، دوستم كس نيشرو. تونه بشكنه ينم نينه شرو. نداشتم

دستاش و گذاشته بود رو صورتش و اشك . ستادميجلوش ا. از جام بلند شدم. برام مثل عذابه دنشيد يجور نيا. و مغرور باشه ردس ديبا شهيهم

مظلوم  يبچه  هيمثل . تو بغلم دميدستم و بردم جلو و سرش و كش. قدم رفتم جلوتر هي. طاقتم تموم شد. پناه يپسر بچه ب هيمثل . ختير يم

رو  دميآروم دست كش. كنه ميخواست خودش و قا يانگار م. و دستاش و حلقه كرد دور كمرم و سرش و فشار داد بهم نسبوند به مخودش و چ

 يسع. شناسمش يو م دميد كيكه انگار رزا رو از نزد يجور. كردم يدركش م. آورده بود اديو به  يچه خاطرات بد. تاب بود يچقدر ب. موهاش

 . كنم قيو بهش تزر رميگ يكنه ازش م يبغلم م ونا يكه وقت يكردم تموم اون آرامش

 : گفتم آروم

اومد كه براش انجام  يازت بر نم يتو كار. نهيحالت بب نيكه تو رو تو ا ستين يدونم رزا هم راض يم. يكن يم تيخودت و اذ يدار نيشرو ـ

 نميهم يبرا ارهيتونه دووم ب يدونست كه نم يرزا م. زنده بمونهتا  يكرد يم يهر كار ينجاتش بد يداشت كه بتون يدونم اگه راه يم. يبد

 يتو نم. اون حرف آخر و بهت زد نيواسه هم ،يفتيحال و روز م نيشناختت، مطمئن بود كه به ا يدونست، م يم. يشد تو عملش كن ينم يراض

درد الكسم زمان درمان . يرزا انجام بد يبرا يكار چيه يتونست يتو نم. يتو به رزا قول داد. يبگذر يخوا يكه م يزيعنوان از چ چيبه ه يتون

مگه . يكه اون نتونست برسه برس ييزايو به چ يكن يرزا هم زندگ يجا ديتو با. يو فدا كن تيزندگ دينبا. يخودت و نابود كن ديتو نبا. كنه يم

و جمع كن و  تيو زندگ ايپس به خودت ب. ستيبرادرش ن دنيبه عذاب كش يوقت راض چيخواهر ه هيمثل خواهرت بود؟ مطمئن باش  يگ ينم

. يها رو نجات بد يليخ يو آرزوها يو زندگ ديام يتون يم. ياز آدم ها كمك كن يليكه به خ يو دار شييتو توانا. شتريب ديبا ام. از اول شروع كن

 . يخودتم آروم بش يجور نيا ديشا. يمادر مهام و نجات بد يبتون ديشا ينجات بد ياگه رزا رو نتونست. ييمهام تو دياالنم ام

خودم به زور اشك  يكه برا يمن. داد يعذابم م شيناراحت.  ختميمنم همراهش اشك ر. كرد هيو گر ختيدونم چقدر تو اون حالت اشك ر ينم

 .كردنم شده باشه  هيمتوجه گر نيشرو يكه فكر نكنم حت يصدا جور يب. كردم يم هيخون گر نيشرو يبرا ختمير يم

خواستم كنارش باشم و نذارم  ياما تو اون لحظه فقط م. نه اي رهيدرست و بگ ميتونستم كمكش كنم تصم. نه ايدونم تونستم آرومش كنم  ينم

 .بكنم ياگه نتونم كار يحت. غصه بخوره ييتنها

 هيمثل . آروم اومد كنارم و سرش و گذاشت رو پاهام. كه آرومتر شد رفتم رو تخت نشستم و بهش اشاره كردم كه سرش و بذاره رو پاهام كمي

 نياون قدر ا. آروم نازشون كردم. كردم يدستم و بردم تو موهاش، باهاشون باز. ترسه خودش و مچاله كرده بود يم واليو ه يكيبچه كه از تار

 .تخت دادم و چشمام و بستم يام و به پشت هيمنم تو همون حالت تك. ديجام دادم كه نفس هاش منظم شد و خوابكار و ان

اومد و  ادمي شبيد ياتفاقا هوي. بودم جيگ كمي. و آروم بازشون كردم دميبا دست چشمام و مال. كرد يم تيزد و اذ يبسته ام م يبه چشما نور

 .نبود يخبر نياز شرو. دور و اطرافم و نگاه كردم عيسر. چشمام بازِ باز شد

 .صبحونه بخوره نييرفته باشه پا ديپسر با اون حالش كجا رفته؟ شا نيآخه ا. گرفتم دلشوره

 نياز شرو يبا لبخند رفتم تو آشپزخونه اما خبر. نييلباس هام و عوض كردم و رفتم پا. رفتم دست و صورتم و شستم. راحت شد الميخ كمي

 هينكنه رفته باشه . بود ريپذ بيپناه و آس يچقدر ب. بد بود يليحالش خ شبيد. شده بود يجور هيدلم . دوباره دلشوره اومد تو وجودم. نبود

رفتم مانتو و  دميدو. جا نبود چيه نيكردم اما شرو اليبه كل و ينگاه هي عيسر. هزار برابر شد ميفكر انگار نگران نيبا ا. ارهيخودش ب رس ييبال
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كل . ميرفته بود شبيكه د ييرفتم لب ساحل همون جا. كردم يو نگران همه جا رو نگاه م دميدو يم. رونياومدم ب اليشالم و برداشتم و از و

تاب ها و ك نيكردم نكنه مثل ا يهمش فكر م. يشد از نگران يقلبم داشت كنده م گهيد. رو هم گشتم، اما نبود اليجنگل كنار و. گشتم وساحل 

بود  فيح نيشرو. گوشه ساحل افتاده باشه هيعالمه خزه و جلبك  هيجونش با  مهينكنه جسد ن. و خودش و غرق كنه ايها رفته باشه تو در لميف

 يام م نهيتو قفسه س يدرد هياومد و  يبد براش افتاده باشه نفسم بند م يلياتفاق خ هيكردم كه ممكنه  يفكر م نيتا به ا. رهيبم يرجو نيكه ا

 . ديچيپ

. ميگشت يهمه مون دنبالش م ديبا. دادم يخبر م هيو به بق اليگشتم و يبر م ديبا.... نبود. كردم ممكنه باشه رو گشتم اما نبود يكه فكر م ييجا هر

. شدمو خم  ستادميا اليوسط كوچه و. نفس كم آوردم. زد يزدم و قلبم تند تند م ينفس نفس م دنيو دو ياز دلشوره و نگران. اليسمت و دميدو

 . كنم ميكردم نفس هام و تنظ يدادم به زانوم و سع هيدستام و تك

 . بكنه، محاله يتونه كار احمقانه ا ياون آدم نم. حالش خوب بود نيشرو

 هي. اليسمت و ديدو يكه از سر كوچه داشت م نيتا سرم و بلند كردم چشمم افتاد به شرو. ستادميكه حالم جا اومد كمرم و صاف كردم و ا كمي

 . بود دهيپوش يمشك يو شلوار ورزش ديسف يتاپ حلقه ا

 .با ذوق صداش كردم. رو بهم دادن ايانگار دن دنشيد با

 ....ـــــــنيشرو: من

 نيهمچ. سمتش و خودم و پرت كردم تو بغلش دميدو ارياخت يب هويخوشحال شدم كه  دنشيانقدر از د. متوقفش كرد اليدر و يجلو صدام

بهش  نيهمچ. بود ستادهيباز و بهت زده ا يمحكم تو جاش با دستا. تكون محكم خورد اما عقب نرفت هي نياش كه شرو نهيتو س دميخودم و كوب

داشتم كه نگهش  فهياش و دستم و انداختم دور كمرش، كه انگار هر آن ممكنه از دستم در بره و من وظ نهيكردم تو س فروو سرم و  دميچسب

 .دارم

 :دونم از كجا اومد گفتم يكه نم يهمون حالم با بغض تو

 ....يفكر يب يليچقدر دنبالت گشتم؟ خ يدون يم ؟يداد يخبر م هي دينبا ؟ياز نگران رميم يم ينگفت ؟يكجا رفت ـ

 .نيتو صدام از كجا اومده بود؟ خودم شوكه شده بودم چه برسه به شرو يهمه نگران نيبغض كردم؟ ا يمن بودم؟ ك يعني نيا

 : بهت زده گفت نيشرو

 من؟ يبرا ؟ينگران شد ـ

 .حلقه شد دور كمرم و آروم چند تا ضربه به پشتم زد نيشرو يدستا

 : بود گفت بيبرام عج يليمهربون كه خ يصدا هيبا  نيشرو

رفتم كه  نيهم يكردم برا يفكر م ييتنها كمي ديبا. كنم دارتيب ومديدلم ن يديخواب دميكه شدم د داريب. يشيدونستم نگران م ينم. ديببخش ـ

 .بدوام

 يبه بدنم دادم كه دستا يتكون هي. شدم يبيجور عج هي. كرد ازمون يما دوتا چمون شده بود؟ چقدر مهر و محبت تراوش م. مور مور شد تنم

همون . نگاه كنم نيصورت شروتونستم تو  ينم. بودم يجور هي. كالفه سرم و خاروندم. رونيب دميآروم خودم و از بغلش كش. شل شد نيشرو
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 : آسمون و ابرها بود گفتم بهجور كه چشمم 

 ....تو ميبر ايب.... خوبه.... آهان ـ

 .دميو از پشت سرم شن نيخنده شرو يصدا. اليرفتم تو و نيو گفتم و خودم زودتر و جلوتر از شرو نيا

 ،يوقت آفتاب هي. شماله يمثل هوا. رهيمثل خودم حالت هاش متغ اديخوشم م ؟يكرد دايپ دنيخند يحالت خوب شد كه نا يتو ك. يآب بخند رو

 .ماها ميداشت يشيقاراشم يقاط تيچه هوا و چه شخص ييخدا. هم ابر و بارون و آفتاب با هم يگاه. شهيباد و بارون م هوي ،يوقت ابر هي

بود  نيمنم ا يخوب. دميتا چشمام و بستم خواب. م بخوابمدرست نتونسته بود نيبه خاطر شرو شبيد. تو اتاق و خودم و پرت كردم رو تخت رفتم

 .دميد يبرد و خواب م يهم خوابم م ستادهيتو اتوبوس و در حالت ا

 عيباشه سر يزيچ يسوسك يكه نكنه جك و جونور نياز ترس ا. رو صورتمه يزيچ هيكه حس كردم  دميد يبا حال م يليخواب خ هي داشتم

كه رو صورتم بود و محكم گرفتم و  يزياون چ عيبا دستم سر. گنده تر بود يليجونوره خ نيدستم و آوردم رو صورتم كه پرتش كنم كنار اما ا

 .سفت زيچ هيشد به  دهيو هوا سرم محكم كوب نيكه تو زم نميكه بش دميبود از جام پر مياز ترس ناگهان ياشحركت كه ن هيتو 

 .خورده به سرم يچ نميدستم سرم و مالوندم و چشمام و باز كردم بب يكيون با ا. جمع شد صورتم

 .مالوند يازم نشسته بود و اونم سرش و با دستش م يشدم كه تو فاصله كم نيچشمام و باز كردم چشم تو چشم شرو تا

 : اخم گفتم با

 .يهم دار يچه كله سفت. ديسرم ترك ؟يكنيكار م يچ يدار ـ

 : مالوند با چشم غره گفت يهمون جور كه سرش و م نميشرو

 .شدنت دارينه ب زادهيمثل آدم دنتيشدنه؟ نه خواب داريچه طرز ب ـ

 ؟يكن يكار م يجا چ نيتو اصال ا.... ـ بچه پررو من

پس دوش گرفته . نم داشتلباساش و عوض كرده بود و موهاشم هنوز . حضورش و بفهمم ليبتونم دل ديبه اطرافم نگاه كردم تا شا يكنجكاو با

 كرد؟ يكار م يمن چ يبود، اما رو تخت اونم تو جا

هـــــــــه  هي. اومد تو ذهنم يزيچ هي هوي. كردم يو مثل دزدا گرفته بود نگاه م نيداشتم به دستم كه دست شرو جيگ. رفت سمت دستم نگاهم

 . اش كه آخش و در آورد نهيكم پرت شد تو سو از تو دستم پرت كردم اون ور كه مح نيدست شرو عيبلند گفتم و سر

 : ام و با اخم و بلند گفتم نهيتخت و بالشتم و گرفتم تو س يعقب و چسبوندم به پشت دميو كش خودم

حاال چهار تا بغل و دو  ه؟يخبر ميخواب ياتاق م هيحاال چون تو  يفكر كرد ؟يجا كه چ نيا يخوابم اومد يفكر كرد ؟يكرد يكار م يچ يداشت ـ

 ....كن يفكر نم يمن اصال به تو اون جور. نگه دار نيخودت و سنگ. ها نه جونم هيفكر نكن خبر ميداشت يتا بوس اجبار

و كنم و تند تند  يم غيج غيها دارم ج يهمون جور نشستم و مثل كول دميتازه به خودم اومدم د. خورد صدام قطع شد ميشونيكه به پ يضربه ا با

كنه  يدهنش و باز م يبدبختم ه نيدم و ا يتكون م يو ه نيگرفتم سمت شرو زيآم ديزنم و انگشت اشاره امم تهد يپشت سر هم دارم حرف م

كنم، با  يم يتاز كهيمن سوار خر مبارك شدم و  دهيكه د نميشرو. بنده يدوباره دهنش و م يبودن من مجبور يبگه كه به خاطر هوچ يزيچ هي

 .كه ساكتم كنه ميشونيكف دستش كوبوند تو پ
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 : و با اعتراض گفتم دميو مال ميشونيو تند و تند با دست پ دميكوتاه كش غيج هي. دردم گرفت شييخدا

 .دردم گرفت وونه؟يچته د يهـــــو ـ

 : خونسرد گفت نيشرو

كار به كار تو  يمن چ. ايگرفت ليتحو ياديدوباره تو خودت و ز. ستينبد  يريوسطاش نفسم بگ كمي. يحرف نزن كسرهيكه  يتا تو باش. بهتر ـ

 دارم؟

 : كردم و گفتم زيو ر چشمام

 ؟يندار ـ

 :سرد گفت نيشرو

 .نه ـ

 ؟يـ ندار من

 : و محكم گفت ديبا تاك نيشرو

 .نه ـ

 ؟يديكش يـ پس چرا دستت و رو صورتم م من

 .من و نگاه كرد ريغ ييو هر جا ديچشماش چرخ. هول كرد يحساب. بهت زده شد هويسردش  صورت

 ؟يكرد يكار م يچ ياما واقعا داشت. گهيد يهل كرد يجور نيكه ا يكرد يم يداشت ييغلطا هيپس  نه

 : ناخودآگاه رفت سمت صورتم و با بهت گفتم دستم

 ؟يكرد ينازم م يداشت ـ

 : كرد و با اخم گفت يسرفه ا هي نيشرو

 .ايب يزود. تو آشپزخونه منتظرتم. باهات حرف بزنم ديبا. كنم دارتيخواستم ب يتو هم؟ م هيناز چ ـ

 .رونيرفت ب عيو گفت و سر نيا

 .هم كرده بود يچه هول. ها رهيبا خودش درگ نميا ـــــــشيچ

سر . كرد خشنود بودم يكه داشت نازم مفكر  نياز ا بياما عج. ديخجالت كش يقطب نيشرو يآخـــــــ. باز شد شمياش كه افتادم ن افهيق ادي

 .نييخوش از جام پاشدم و دست و صورتم و شستم و حاضر شدم رفتم پا

 .در آشپزخونه خشكم زد يجلو

 ....منم كه شكمــــو. گذاشته واسه صبحونه زيسر م زيقلم چ 600. دهيچ يزيچه م. بال چه كرده نيشرو نيا نيخدا بب يوا

 : و با لبخند گفتم دميكش يسوت هي

 .وقت شوهر كردنته قاياالن دق گهينه د. ييچه كدبانو ـ

 :مسخره بود گفت يليخ شييكرد خجالت زده باشه اما خدا يم يكه سع يا افهيق هيبرگشت سمتم و با  نيشرو
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 .نمونم انيهمه هنرم رو دست مامان ا نيبگو كه من با ا يمورد خوب سراغ داشت هياگه . شهينم دايشوهر كمه پ ـ

 : هوا گفتم يآب پرتقال خوردم و ب كميخوش  سر

 . يكه حروم نش رمتيگ يذارم؟ اگه شده خودم م يمگه من م ؟يرو دست بمون ـ

تو  ديپر وهيآب م. كنه يبا لبخند نگاهم م يجور نيا نيگفتم و چرا شرو يچ دميقورت دادنش تازه فهم نيخوردم كه در ح وهيقلوپ آب م هي

نه كه حالم و بهتر كنه . حركتش تنم مورمور شد نيبا ا. دياز جاش بلند شد و اومد سمتم و آروم پشتم و مال نيشرو. گلوم و به سرفه افتادم

 .بسه خوب شدم يعنيتكون دادم كه  هيبه زور خودم و . كرده بودم دايپ بميحس عج هياالن . كردبدترم 

باهات  يچرا امروز انقده مهربون شده بود؟ سر جدت برو همون قطب، اون جور نيخدا ا. م نگاه كردو به ستاديو برداشت و كنارم ا دستش

 .شم يرنگ به رنگ م يه دهيساله پسر ند 15 -14 ياالن مثل دخترا. راحت ترم

فل كرد تو هم و آرنجاش و دستاش و ق. نشست زيخنده همراه سرفه كرد و رفت رو به روم پشت م هي. هيدردم چ دياز نگاهم فهم نيشرو انگار

 . داد به دستاش هيو چونه اش و تك زيگذاشت رو م

 .بود يچ يكوچولو اخمش برا هي نيدونم ا يحاال نم. شده بود ياش دوباره همون جور جد افهيق شيآخ. اشاره به من كرد كه بخورم هي

 يها رو به كس نيوقت ا چيه. حرفام رو دلم تلنبار شده بود. يو به حرفام گوش كرد يمتشكرم كه كنارم موند. ممنون شبيـ بابت د نيشرو

 .برن يازش نم ياسم گهياونام به خاطر من د. نداشت يا دهيتكرار و گفتنش فا گهيدونستن كه مرگ رزا داغونم كرد د يهمه خودشون م. نگفتم

 .تو صورتش بود يچه غم يگناه. نگفتم فقط آروم نگاهش كردم يچيه

 : لبخند شاد گفتم هيعوض كنم با  كه جو و نيا يبرا

 .به اون در نيا. يو به حرفام گوش كرد يتو هم به وقتش كنارم بود ـ

 : لبخند زد و گفت هي هوي. ابروش رفت باال هي

 .يبه من بدهكار يكرد، اما هنوز كل سهيبابات مقا هيو با قض نيبشه ا ديخب شا. دو تا نبود يكيدادن من كه  يبه كدومشون در؟ دلدار نيا ـ

 . و براش پشت چشم نازك كردم دميور چ لب

 : لبخند گفت مچهيهمون ن با

 .شد اجيبهت احت يوقت هي ديشا. االن حسابت و صاف كن كه نينگفتم هم ه؟يچ ـ

 . شد ازتين ديبمون تو جعبه ابزار شا گهيـ انگار آچارم م من

 : شد و گفت يجد هوي. تا بنا گوش باز شد ششين

 .وام برگردم تهرانخ يم ـ

 . كه درست كردم تو هوا تو راه دهنم خشك شد يهمراه لقمه ا دستم

 نيا ديشا. تونم همه رو نجات بدم يدونستم كه نم يرشته رو خوندم م نيا يوقت. من عاشق كارم هستم. خوام عمل و قبول كنم يـ م نيشرو

اما خدا . خدا بذارم يخواستم پا جا يم. به خودم مغرور شده بودم يليخ. شد يآور اديبرام  يبد يليبه شكل خ.... رفته بود و بعد ادمي تيواقع

كنم اما  يو م ميعمل مادر مهام همه سع ياالنم برا. بكنم يتونم كار يام كه اگه اون نخواد نم لهيوس هيبد و ناجور بهم فهموند كه من فقط  يليخ
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 ديخونه جد د،يكشور جد د،يجد يجا هيشروع دوباره تو  هي. جا برسم نين آخرش به اهمه اش سرنوشت بود كه باعث شد م ديشا. دم ينم يقول

 ....ديجد يها دمبا آ

 : چشمام نگاه كرد و آروم تر گفت تو

 ....ديجد ديبا ام ـ

 .به خاطر حرف آخرش ايبوده  شيبه زندگ نيحس به خاطر آروم شدن و برگشتن شرو نيدونم ا ينم. حس خوب هي. وارد تنم شد ييگرما هي

 .به تو نداشت يربط چيحرفش ه. يگرفت ليخودت و تحو. يكتاب خوند ياديبابا تو هم ز برو

 .شناختمش يكه م يخي نيدوباره شد همون شرو. صورتش سرد شد. ياش و داد به صندل هيتك. نييو انداخت پا سرش

 .تهران ميگرد يبرم. و جمع كن لتيبعدم وسا. ـ صبحونه ات و بخور نيشرو

 : بهم نگاه كرد و گفت زيو بلند كرد و ت سرش

 .يجا تنها بمون نيخوام ا ينم. يايتو هم با من م ـ

اومدم  يم زنيخودم آو يگفت يهر چند تو هم نم ه؟يا غهيچه ص گهيپر آدمه تنها د اليو نه؟يب يكوره رو نم ياره و اوره و شمس نيتنها؟ ا پوف

 ؟يتو بمونم كه چ يبعدم من به زور تو اومدم ب. ارنيسرم ب ييبال هيترسم  يآرشام و آتوسا؟ م ؟يك يبمونم برا نجايا. باهات

 6-  5 هي. لقمه گرفتم و خوردم يه. و با آرامش واسه خودم لقمه گرفتم و خوردم يمنتظر بود كه جوابش و بدم منم گذاشتمش تو خمار نيشرو

 :طاقت گفت يتو سكوت نگام كرد و آخرشم ب قهيدق

 ــــــديآن ـ

 .تعجب نگاش كردم با

 ه؟يـ چ من

 نه؟ اي يايبا من م يـ نگفت نيشرو

 .ابونيكنن بره تو خ يول نم ييبچه رو كه تنها. اميمعلومه باهات م. له له تو آدم گنده شهميم چارهيننه بزرگت نباشه من ب يـ وقت من

 . زد و از جاش بلند شد اومد سمتم يقهقهه ا هي هوي

 . اعصاب مصاب نداره كه نيشرو نيا ؟يبود گفت يننه بزرگ و بچه چ. كنه يلهت م اديحرف زدنت االن م نيبا ا ديآن يريبم يا

 . و داشته باشم شيبهم اصابت كرد آمادگ يكردم كه اگه ضربه ا زيو چشمام و ر يو چسبوندم به صندل خودم

 . هم در كار نبود يخنده ا گهيد. دفعه كتكه رو زده نيودم كه امطمئن ب گهيد. اومد كنارم و خم شد روم و دستش و آورد سمتم نيشرو

 : لبخند قشنگ زد و گفت هي ديلپم و كش نيشرو هوي

 ....يا گهيد زيچ هيبه خدا تو  ـ

 : خروج گفت نياز كنارم رد شد و رفت و در ح نيشرو. گشاد شده از تعجبم روش ثابت موند يچشما

 .و جمع كن لتيوسا ايراحت صبحونه ات و بخور و ب ـ

 شده؟  يجور نيچرا امروز ا نيا م؟يزيمثال چه چ گه؟يد زيبه من گفت چ نيا. رو گونه ام موند دستم
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حس  هيدستش رو گونه ام داغ بود با  يجا. ترسونه يداره من و م. شهيم شيزيچ هي نيشرو نيخدا ا يوا. و مور مورم شد ديچيتو تنم پ يلرز هي

 .قشنگ

. كس جرات نداشت بپرسه چرا چياما ه. همه تعجب كردن م،يگرد يبر م ميدار ميبه بچه ها گفت يوقت. ديطول نكش ساعتم كيشدنمون  حاضر

بودنش و تند عمل كردنش  يجد نيكرد با ا يم يسع ديشا. بود دهيو ترسناك شده بود كه همه شجاعتشون ته كش يجد نيشرو افهيانقدر ق

 . رهيو عقب گرد و از خودش بگ يمونيفرصت پش

 .زيو آماده كردن همه چ مارستانيب يعمل خانم شقاوت، كارها يبرا نيشرو يبرگشتمون به تهران، اعالم آمادگ. تند گذشت يليخ زيچ همه

اشك تو چشماش حلقه  نيشدن شرو يجراح غيخواد مادر مهام و عمل كنه از شوق دوباره دست به ت يم نيكه شرو ديخانم احتشام فهم يوقت

 . خوب كه چلوندم دو سه تا ماچ آبدار كردم. حكم بغلم كرد و فشارم دادم ياز شاد. شد

 ن؟يمن و چرا بغل كرد ديو ببوس ديو بغل كن نيشرو ديـ طراوت جون االن با من

 .دوباره بره اتاق عمل يتو باعث شد. برگرده شيدوباره به زندگ نميشرو يتو باعث شد. يدونم محركش تو بود يـ چون م احتشام

 ره؟يبگ يميتصم هي نيتونم باعث بشم شرو يمن م ياصال چه جور. نبودم يمن كاره ا! ـ من؟ من

 : لبخند بهم نگاه كرد و گفت هيبا  احتشام

 .نميب يها رو م نيمن همه ا. كنه يخونه فرق م نيكه روز اول اومد تو ا يتا آسمون با اون نيجاست زم نيكه االن ا ينيشرو نيا ـ

 .هيمونده بودم كه منظورش چ جيگ

 .يرحمت هيمن  ياحتشام ـ دختر تو برا خانم

 .گهيم يو مبهوت مونده بودم كه چ جيمنم گ. و گفت و رفت سمت اتاقش نيا

اومد  يانقده خوشم م. خوند يزد و م يم تارياگرم خونه بود تو اتاقش بود و گ ايخونه مهام  ايبود  مارستانيب اي. ديشد د يو كمتر م نيشرو گهيد

 . سازش بخوابم يشب ها با صدا

 .دميسازش كه بلند شد آرامش گرفتم و خواب يصدا. اومد يساعت فقط غلت زدم اما چشمام رو هم نم كياول كه اومدم بخوابم قد  شب

 االن حالش خوبه؟ يعني. نگرانش بودم. فردا عمل داشت نيشرو

 .داد يو تكون خوردن تو تخت بهم حال نم دنيچرخ گهيدونم چرا د ينم. دور خودم دميچيجام غلت زدم و پتوم و پ تو

و چقدر نرم بغلم  دميترس يكه م ياون شب ادي. حفظ جونش يبغل كردنش برا ادي. ميديخواب يم نيكه رو تخت با شرو نيا ادي. افتادم اليو ادي

خودم  يبرا. دميخواب يچقدر شب ها اون جا راحت م. لج كردنمون با آرشام ادي. توجه به من يلباس عوض كردنش ب ادي. كرد تا آروم شم

كرد  يبغلم م يكي يوقت شهيهم. و نفسمم نگرفت دميانقدر آروم تو بغلش خواب دميچرخ يهزار دور م يكه شب يمن يچه جور كهبود  بيعج

 ....نيشرو. بود گهيد زيچ هي نيگرفتم؛ اما بغل شرو يم ينفس تنگ

و خوشت  يكن يم ادشي يبغلت كرده، نشست يپسره نامحرم اجنب. بابا خجالت بكش. كنه يهم م ينيشرو نيچه شرو تيترب يبدختره  يهو

 . باز باشه شتين نكهينه ا يرياز احساس گناه و عذاب وجدان و خجالت بم دياالن با اد؟يم

 .دميبوس يوقت ايبغلم كرد  يخوشم اومد وقت ستيخودم كه ن دست
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 .يديخواب يكرد راحت تا ظهر م يكنارت بود و بغلت م نياالن اگه شرو. هيدونم دردت چ يبكپ نكبت من كه م ريبگ

 . و سرم و تند تند به نشونه بله تكون دادم دميواسه خودم خند ثيخب

 . هوا دميمتر پر هيدر  يو دعوا كردن خودم بودم كه با صدا نيشرو يحال و هوا تو

 : دميوقت شب؟ به پتو چنگ زدم و پرس نيبود ا يك يوا

 ه؟يك ـ

نگام كرد و  يجور هيدر و كه باز كردم سرش و آورد باال و . پشت در بود بيدست به ج نيشرو. پا شدم رفتم در و باز كردم. جواب نداد يكس

 : گفت  يبيجور عج هي

 تو؟ اميب شهيم ـ

 بخوابم؟ شتيپ شهيمامان شب م گهيدم اتاق مامانش و م رهيرسه و مت يبچه كه شب م هيمثل . مظلوم گفت كه دلم كباب شد انقدر

 :لبخند مهربون گفتم هي با

 . تو ايب ـ

از  نيشرو. چهار زانو نشستم و پتو رو بغل كردم . خورد ياز پرش من هنوز تشك تخت تكون م. رو تخت و نشستم روش دميو پر دميدو بعدم

 . درست رو به روم. تاومد و نشست رو تخ. حركت من خنده اش گرفت

 ؟يديـ چرا نخواب نيشرو

 : زدم و گفتم يلبخند هي

 .يكرد يم ريس ييتو اتاقت تنها ديولو شدن رو تخت من با يبودم كه االن به جا دهياگه خواب ـ

 : زد و گفت يلبخند هي

 .نصفه شبه كيساعت . يبمون داريكه ب دهياما از تو بع ،يداريو ب يديخوبه كه نخواب ـ

 : لبخند گفتم هي با

 .اش امشب تنبل بوده هنوز شروع نكرده ندهيگو. دميشبم و نشن يآخه قصه  ـ

 : تعجب گفت با

 قصه شب؟ ـ

 : اشاره به خودش كرد و گفت هي

 منظورت منم؟ ـ

 : كردم و گفتم نييو باال و پا سرم

 .نبود يامشب از سازت خبر. آره ـ

 : آه گفت هيو تو هم قالب كرد و با  دستاش

 .و آروم كنه و بخوابونه يكيتونه  يخوبه ساز من م ـ
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 . ستيتونه ملت و آروم كنه فقط سازت كه ن يهمه وجودت م كال

 .ديفك و آن ببند

 .ـ فردا عمل دارم نيشرو

 . نگاش كردم. بود نييپا سرش

 ؟يـ استرس دار من

 .ترسم خراب كنم يـ م نيشرو

دستم و بردم جلو و گذاشتم  ارياخت يب. و گند بزنه شياضيامتحان ر ديترس يبچه كه م هيمثل . و گفت كه دلم غش رفت براش نيمظلوم ا انقدر

انقدر نگاش كردم تا سرش و بلند كرد و تو چشمام . كردم آرامش دهنده باشه نگاش كردم يم يلبخند كه سع هيبا . قالب شده اش يرو دستا

 .نگاه كرد

 . من بهت اعتماد دارم. يكن يهم كه باشه من مطمئنم تو همه تالشت و م يچ هر جهيـ نت من

 .داد يبودم كه تونسته باشم بهش آرامش بدم همون جور كه اون بهم آرامش م دواريام. لبخند قشنگ اومد رو لباش هي

 مارستان؟يب يايـ فردا م نيشرو

 : فكر گفتم بدون

 .حتم ياگه تو بخوا ـ

 :لبخند گفت هي با

 . پس فردا منتظرتم ـ

 . داد يبهم م يبيحال عج هيتو چشماش بود كه  يبيحس غر هي. نگاش كردم فقط

 : لبخند زد و گفت هي. هنوز تو چشماش غرق بودم. دستم و از رو دستاش گرفتم آروم

 .دختر كوچولوم كه راحت بخوابه يشب بگم برا يقصه  رميم ـ

 .اومد بهم بگن كوچولو يبدم م انقدر

 : ت چشم براش نازك كردم و گفتمپش هي

 .يكوچولو خودت ـ

 : اشاره به كل قدش كرد و گفت هيبا دست . ستاديبلند شد و ا. خونسرد نگاهم كرد. خوردش عياش بلند شد اما سر قهقهه

 .يدار يچشم ديمشكل شد هيكه حتما  هيجور نياگه ا شه؟يقد و قواره كوچولو م نيبه نظرت ا ـ

 . يگفت مشكل چشم يمثل خودم م. يينايب نگفت

 : گفتم يغيحرص بالشتم و پرت كردم سمتش و ج با

 . حرص خوردن من يب رهيگ يانگار خوابش نم. دهيهم من و حرص م ينصفه شب. رونيبچه پررو برو ب ـ

 .و تو هوا گرفت و پشتش و كرد سمتم و رفت به طرف در بالشت

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٠٤ 

 .نميبدش بب ؟يبر يـ اوا بالشت و كجا م من

 : و خونسرد در و باز كرد و گفت لكسير يليخ نيشرو

 .نه اي رميجاش ازت بگ ديبا يزيچ هي يد يگوش م يكنسرت مجان. زدنمه تاريهمه شب گ نيمزد ا نيا ـ

. راحت بود يليو دوست داشتم، خ يكيدارم اما اون  اديحاال خوبه بالشت ز. بود وونهيپسره پاك د. و منم با دهن باز نگاهش كردم رونيب رفت

 .دادم يبهش م گهيد زيچ هيگفت  يخنگ خدا بالشتم شد مزد؟ خوب م

 ماچ بده؟ هيگفت  يسواستفاده گرا م نيخوب بود مثل ا. جون خودت آره

 .شياومد ببوس يكه تو هم بدت م نه

هر شب دو سه ساعت . گوش كردمبسته به آهنگش  يو با چشما دميآروم دراز كش. بلند شد تارشيگ يشده بودم كه صدا ريخود درگ دوباره

 ....بود گهيد زيچ هي.... آهنگ نياما ا. شدن يبودن و با سوز خونده م نيهمه اشون غمگ. خوند يزد و م يم تاريگ

 

 خواب معصومانه عشق يبرا

 مياز گل بساز يكن بستر كمك

 كوچ شب هنگام وحشت يبرا

 ميكن با تن هم پل بساز كمك

 از ترانه يبون هيكن سا كمك

 ميبساز شميخواب ابر يبرا

 كن با كالم عاشقانه كمك

 ميزخم شب مرهم بساز يبرا

 مون و ييتنها ميقسمت كن بذار

 سفره شب تو با من ونيم

 ما يمن و تو دستا نيب بذار

 باشه واسه از خود گذشتن يپل

 مون و ييتنها ميقسمت كن بذار

 سفره شب تو با من ونيم

 ما يمن و تو دستا نيب بذار

 شه واسه از خود گذشتنبا يپل

 شبگرد عاشق يشناسم ا يرو م تو

 ييبا اسم شب من آشنا تو
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 داستياندوه تو و چشم تو پ از

 ييو تبار عاشقا لياز ا كه

 بونيسر در گر يشناسم ا يرو م تو

 نكن با هق هق من يبگيغر

 شكستت و بسپار به دست تن

 دست عاشق من يها نوازش

 مون و ييتنها ميقسمت كن بذار

 سفره شب تو با من ونيم

 ما يمن و تو دستا نيب بذار

 باشه واسه از خود گذشتن يپل

 مون و ييتنها ميقسمت كن بذار

 سفره شب تو با من ونيم

 ما يمن و تو دستا نيب بذار

 باشه واسه از خود گذشتن يپل

 يكدوم حرف و كالم بدنبال

 گفتن تمام حرف هاست سكوتنت

 رو از طپش قلبت شناختم تو

 استيدن يبت قلب عاشق هاقل تو

 از گلبرگ و بوسه يبا تن پوش تو

 يبرد نهييو به جشن نور و آ من

 شب بترسم يها هياز سا چرا

 يو به دست من سپرد ديخورش تو

 مون و ييتنها ميقسمت كن بذار

 سفره شب تو با من ونيم

 ما يمن و تو دستا نيب بذار

 باشه واسه از خود گذشتن يپل

 مون و ييتنها ميقسمت كن بذار

 سفره شب تو با من ونيم
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 ما يمن و تو دستا نيب بذار

 باشه واسه از خود گذشتن يپل

 مه گرفته يكن جاده ها كمك

 رنيمسافر و از تو نگ منِ

 خسته يكن تا كبوترها كمك

 رنيشاخه نم يبستگ خي يرو

 عاشق يكن از مسافرها كمك

 رميرو بگ يمهربون سراغ

 ميهم بمون يكن تا برا كمك

 ميريهم بم يكن تا برا كمك

 مون و ييتنها ميقسمت كن بذار

 سفره شب تو با من ونيم

 ما يمن و تو دستا نيب بذار

 باشه واسه از خود گذشتن يپل

 مون و ييتنها ميقسمت كن بذار

 سفره شب تو با من ونيم

 ما يمن و تو دستا نيب بذار

 باشه واسه از خود گذشتن يپل

 

با همه وجودش شعر و كالم و  يانگار. قشنگ خونده بودش يليخ نيآهنگ بودم و انصافا شرو نيعاشق ا. شد يجور هيدلم . يبيآهنگ عج چه

شدم اما  شيمنتظر آهنگ بعد. داد يم يخوندنشم بهم انرژ يحت. با لذت به آهنگش و صداش گوش كردم. نشست يواقعا به دل م. كرد يادا م

من و چقدر قشنگ حس آرامش صداش  دنيخواب يآهنگ و خونده بود برا نيانگار واقعا ا. ومدين يو آواز تاريگ يصدا چيهصبر كردم  يهر چ

 .خواب برد يايمن و به دن

هم و  يليمامان و باباش خ يانگار. مهام تك فرزند بود. قرار بود ساعت ده مامان مهام و عمل كنن. كردم ينگاه م مارستانيبه راهرو ب ينگران با

مهامم به زور باباش و تو . بود قراره زنش عمل بشه، مدام اضطراب داشت و خالصه حالش خراب بود دهيكه فهم يدوست داشتن و باباش از وقت

 .يسكته كنه از انتظار و نگران چارهيب ديترس يم. نهيبا اون حالش پشت در اتاق عمل بست بش ادينگه داشته بود كه ن خونه

بودم و  ستادهياومده بودم پشت در اتاق عمل ا. بودمش دهيتا حاال ند. كه زودتر از من رفته بود نيشرو. مارستانيومده بودم باز ساعت نه ا من

 .منتظر
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سخت  يليمنتظر و نگران بودن خ ييتنها. اديب شونيكيو مهام  نيمنم منتظر بودم كه شرو. عمل يمهام و برده بودن كه حاضرش كنن برا مامان

 .خدا كنه دستش نلرزه. باشه زيآم تيخدا كنه عمل موفق. خدا كنه استرس نداشته باشه. نيگران خانم شقاوت بودم هم شروهم ن. بود

از دور . تو سالن نبود يكس. تنها بود. اومد سمت اتاق يكه از دور داشت م دميو د نيشرو. كردم يسالن نگاه م ينشسته بودم به انتها يصندل رو

 .آرومه يعنيشكرت  ايخدا. صورتش آروم بود. دلم گرم شد دنشيبا د

 : و با لبخند تو چشمام نگاه كرد و گفت ستادياومد جلوم ا. از دور بهم لبخند زد. لبخند از جام بلند شدم و منتظر تا بهم برسه هي با

 ....ياومد ـ

 ....استرس ند. اميگفتم كه م ؟يشك داشت ؟يـ پس چ من

دستام كنار . انقدر شكه شدم كه حرف تو دهنم موند. تو بغلش ديدستاش و انداخت دور كمرم و من و كش نيشرو هوينصفه موند چون  حرفم

 ستادميا يكنارش كه م يتا هم قدم بشه؛ چون در حالت عاد نييبود پا دهيخودش و كش. بدنم افتاده بود و با دهن باز و بهت زده تو بغلش بودم

 .اونم سرش و گذاشته بود رو شونه ام. نميتونستم پشت سرش و بب يشونه اش م ياالن از رواما  ديرس ياش م نهيسرم تا س

 ييجورا هيهم قشنگ بود و خوب، هم . تو تنم راه افتاده بود يحس هي. كرد؟ تو بهت مونده بودم و قدرت حركت نداشتم نيهمچ هويچرا  نيا

كردم خودم و تكون  يسع. شد يبد م يليخ دمونيد يم يكياالن . مارستانيبود؟ اونم تو ب يحركات چ نيآخه ا. معذب شده بودم. ترسناك بود

 .رونيب اميبغلش ب وبدم و از ت

 ينه وقت يكن يباز لمياونا ف يجلو ديبا ؟يكن يم نيپس چرا همچ نن،ينه آرشام نه آتوسا كه بب. ستين يجا كه كس نيا ه؟يچه كار نيـ ا من

 .ميندار يتماشاچ

 : محكم تر بغلم كرد وگفت نيخودم و بكشم عقب كه شرو اومدم

 .رميگ يدارم پول كنسرتم و م ـ

 .شد ياما نم رونيب اميدادم كه از بغلش ب يتكون م يه خودمو

 .يمزدت گرفت يبالشت جا هي شبيد نيهم ؟يريگ يـ متقلب چند بار پولش و ازم م من

 .شبمهيد ژهيكنسرت و يبرا يكي نيقبل بود ا يـ اون مال شب ها نيشرو

كه  ياومد در صورت يكه بغلش بودم خوشم م نياز ا. داشتم يبيحس عج هيراستش . رونيخوردم تا بتونم خودم و بكشم ب يجور وول م همون

 .احساس و داشته باشم نيا دينبا

 : لب گفتم ريز

 ....ريباج گ ـ

 :دم گوشم گفت آروم

 .خوام آروم شم يم. آروم باش و تكون نخور قهيدو دق.... ــــــشيه ـ

 ....فوق العاده.... قشنگ بود يليخ.... ييجورا هيحرفش . خوردم يتكون نم گهيد. متوقف شدم ارياخت يب

 »با بغل كردن من؟  ؟يآروم ش يخوا يبا من م« : سر زبونم كه بگم اومد
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 .به كمرش دميم و نرم مالدستم و باال آوردم و آرو هيفقط آروم . حرف تو دهنم موند اما

 ؟يـ استرس ندار من

 .ندارم گهيـ االن د نيشرو

كامل ازم جدا شد و بعد . عقب ديو نرم خودش و كش ديكش قينفس عم هي. چند تا ضربه آروم به پشتش زدم. لبخند اومد رو لبم هيحرفش  با

 .نوازش نرم هيشد؛ مثل  دهيكشكه دستش كامل به دور كمرم  يآروم از دور كمرم جدا كرد جور يليدستش و خ

 : لبخند قشنگ زد و گفت هي

 .يمرس ـ

 .لبخند نگاش كردم هيو كج كردم و با  سرم

 ....يـ موفق باش من

 : پشت در برگشت و نگام كرد و گفت. كرد و با همون لبخندش رفت سمت در اتاق عمل ينگاه هيچشمام  تو

 ؟يمون يمنتظر م ـ

 ....مونم يـ م من

 .رفت و من چشمم به در بسته اتاق عمل موند. ديخند يچشماشم داشت م. تر شد قيعم لبخندش

 يمجبور. كار و كردم كه خون اومد نيانقدر ا. كندم يپوستش و م كهيت كهيو ت دمييجو ياسترس داشتم كه مدام با دندونم از داخل لپم و م انقدر

 .لپم باد كرد. دستمال فرو كردم تو دهنم هي

 نيمونده بودم ا. گرفته بودم جهياز بس به رژه رفتن مهام نگاه كرده بودم سر گ. بود يعمل سخت يليخ. بود يم دميبا. بود يطوالن يليخ عمل

آورد  يباباش كه دلش طاقت نم ؟يبدبختش و فرستاده بود خونه كه آروم تر باشه اما چه آروم يره؟ بابا يتو پاهاش مونده كه راه م يپسر جون

  رون؟يشد آوردنش ب يگفت چ يزد م يزنگ م قهيهر پنج دق

نذر كرده بودم كه  يكل. شمردم يانگشتم صلواتام و م يبا بندا يكردم و ه يمدام تو دلم دعا م. ارنيو در م سشيفكر كرده دارن آپاند باباهه

 . بره شيعمل خوب پ

. بد فكر نكنم يزهايكردم به چ يم يسع شهيهم نميو دلشوره داشتن متنفر بودم، واسه هم دنياز انتظار كش. خفه ام كرده بود يو نگران اضطراب

دونستم كه اگه دستم باشه هر  يم. و خاموش كرده بودم و ساعتمم خونه گذاشته بودم لميموبا. فرستادم ياخم كرده بودم و با تمركز صلوات م

 . گهيد يكيبعد . رونيپرستار اومد ب هيدر اتاق عمل باز شد و  دميكه دگذشت  يليخ. شم يم يكنم و بدتر عصب ينگاش م هيثان يس

 : ديخودش و رسوند به پرستاره و با دلهره پرس عيمهام سر. ستادميشدم ا بلند

 شد خانم؟ عمل چه طور بود؟ يچ ـ

 : و گفت نييفقط سرش و انداخت پا خانمِ

 . گنيخودشون بهتون م انيدكتر احتشام دارن م ـ

 ينم نيگفت و ا يبه ما م ديبا نيشده بود كه شرو يچ يعني. ميكرد؟ من و مهام مات مونده بود نيچرا همچ نيوا ا. راهش و گرفت و رفت بعدم
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 تونست بگه؟

 . كدوم جوابمون و ندادن چيه. رونيچند تا دكتر و پرستار اومدن ب. ميچشم به در اتاق عمل دوخت منتظر

قدم رفت  هيو  ديترس كمي. جلوش ميديدر من و مهام پر رونيتا پاش و گذاشت ب. رونيخر از همه اومد بشده هم گذاشت آ ليذل نيشرو نيا

 : چپ چپ نگاهمون كرد و گفت هي. عقب

 چه مدلشه؟ نيا ـ

 : گفت يبا حرص و نگران مهام

 شد؟ مامانم حالش خوبه؟ زنده است؟ يچ نميجان مادرت حرف بزن بب نيشرو ـ

نگاهم  هيبه من و  ينگاه جد هي. كرد يخواست بله سر عقد بگه كه ناز م يانگار م نميشرو. بگه يزيچ گهيبد بغض كرده بود و نتونست د چارهيب

 .جوون مردم پس افتاد گهيخب دهن باز كن بنال د. اومد ينگاش بدم م نيلحظه از ا نياَه چقدر ا. به مهام كرد

تا بهوش  ديصبر كن ديبا يعمل خوب بود و حال مادرت خوبه ول. ميسخت بود اما همه توده رو در آورد يليخ. ميـ ما همه تالشمون و كرد نيشرو

 . ميو اعالم كن يينها جهينت ميتا بتون اديب

 . دور دور خودش چرخوند هيو  كليو با ذوق بغل كرد و اون ه نيو شرو ديپر مهام

و  كليه نيا يمهام چه جور نيكردم ا يداشتم فكر م. رفت ادميلحظه ننه مهام  هي. كردم يصحنه رو نگاه م نيمثل منگال با دهن باز داشتم ا منم

 : گفت يم يتا ماچ آبدار ازش كرد و مدام ه 7- 6گذاشت و  نييو پا نيمهام با ذوق شرو. بلند كرد و چرخوند

 . كنم يكنم، جبران م يجبران م. ونتميمد ،يماه ن،يدمت گرم شرو ـ

 : گفت ضيلبخند عر هيبا . ستيتو حال خودش ن داستيپ. بود ديدمت ممت گفتنا بع يمدل نيمهام ا زا

 . هيليسكته نكرده باشه خ. ارميدرب يمن برم زنگ بزنم خونه كه بابا رو از نگران ـ

 . سمت راهرو ديو گفت و دو نيا

 : كردم و گفتم يهمون جور با چشم رفتن مهام و دنبال م من

 .گهيزد د يجا زنگ م نيكه همراهشه از هم لشيزنگ بزنه؟ موبا يخواد بره از تلفن سكه ا يوا مگه م ـ

 . لبخند رو لبشه هي دميچشمم به صورتش افتاد د. سادهيمن وا يچرا جلو نميسرم و بلند كردم بب. و كور كرد دميو د ستادياومد جلوم ا نيشرو

 ....يـ موند نيشرو

 : ختم و گفتمام و باال اندا شونه

 .مونم يمگه قرار نبود بمونم؟ گفتم كه م ـ

 .نگاه قشنگ تر بهم انداخت هيلبخند قشنگ بهم زد و  هي نيشرو

بودم؟ انقدر مدل نگاه كردنش قشنگ بود كه من  دهينگاهش و كجا نگه داشته بود كه من تا حاال ند نيپسره ا نيا. ديلحظه برق از سرم پر هي

و بهش  ستميفقط دوست داشتم همون جا با. تونستم بكنم ينم يحركت چيه. چشماش زل زده بودم بهش خيمثل مجسمه خشك شده بودم و م

 .تو هم به خودم اومدم اخمش رفت يفقط وقت. دستش و آورده و گذاشته رو گونه ام دميغرق نگاهش شده بودم كه نفهم راونقد. نگاه كنم
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 ه؟يجور نيـ صورتت چرا ا نيشرو

 : تفاوت گفتم يب. نگاهش بودم جيگ هنوز

 ه؟يچه جور ـ

 : و گفت ديدستش و نرم رو گونه ام كش نيشرو

 چرا صورتت باد كرده؟ ـ

. در آوردم و گرفتم جلو دهنم و دستمال تو دهنم و تف كردم توش بميدستمال از ج هي عيسر. افتادم كه چپوندم تو دهنم يدستمال ادي تازه

 : شد و گفت شتريكه چشمش به خون ها افتاد اخمش ب نيشرو. بود يدستمال تو دهنم خون. كرد يمن نگاه م يفقط با اخم به كارها نيشرو

 دهنت خون اومده؟ ـ

 . خواستم ساكت باشم كه اخمش دهنم و باز كرد دم؟يگونه ام و جو يبگم؟ بگم مثل چ يچ. هول شدم كمي

 يمن نگاه م يبه كارها جيفقط گ نيشرو. ام و نشونش بدم افهيق نيكردم مهربون تر يكردم و سع زيلبخند دندون نما بهش زدم و چشمام و ر هي

 .كرد

 .خون اومد دميـ استرس داشتم گونه ام و از تو جو من

 .تر شد و با دست دهنم و باز كرد و گوشه لبم و گرفت و به حلقم و گونه ام از تو دهن نگاه كرد كيبهم نزد عيسر. گشاد شد نيشرو يچشما

 يدستم دستش و گرفتم كه دهنم و ول كنه، اما مگه ول م هيبا . تونستم عكس العمل نشون بدم يشده بودم از كارش، كه مبهوت نم جيگ اونقدر

 : كرد؟ با همون دهن باز گفتم

 . من الزمش دارم. شيو كند ول كن دهنم ـ

 كي نيخوردم و ناراحت كه هم يمن تكون م يهم ه ياز طرف. بلغور كنه ييزايچ هيزبون تو هوا تكون بخوره و  هيتصور كن با دهن باز،  حاال

 ييچه بال نهيكرد تا بب يكه كج و كوله م نيتكون خوردن سر من و حركت سر شرو. نهيام و بب كهيتا زبون كوچ نيشرو نيكارم مونده بود كه ا

جا  نيكه ا ديفهم يخنگ هم مگه م نيا. با هم ميكن يم يماچ كار ميكرد ما دار يشد فكر م ياگه رد م يكيبود كه  يجور هيآوردم  مسر لپ

 .كرد دهنم و يول نم شهيو براش بد م مارستانهيب

 . خنده و آروم دهنم و ول كرد ريزد ز يپق نيشرو هوي

 با خودت دختر؟ يكرد نيـ چرا همچ نيشرو

 : تو همون حالت گفتم. دادم يرو گونه ام بود و ماساژش م دستم

 .خب نگران بودم ـ

 : كرد و گفت يپوف نيشرو

 ؟يكرد يخودت و ناقص م ديبا يچون نگران بود ـ

 : چشم غره بهش رفتم و لبام و جمع كردم و دلخور گفتم هي

 .يخودت وبيمع ـ
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 : زد و گفت ثيلبخند خب هي

 .يذار يخودت حرف تو دهن من م ؟يوبيگفتم مع يمن ك ـ

 .برو كنار بابا بذار رد شم ـــــشيـ چ من

 .دست زدمش كنار كه برم با

 ؟ير يـ كجا م نيشرو

 : كه برگردم گفتم نيا بدون

 . به طراوت جون خبر خوش و بدم ديبا. دكتر يرم خونه آقا يم ـ

 . كردم ياب يبا هيهمون حالت دستم و بلند كردم و  تو

 .يدكتر قطب نمتيب يـ خونه م من

 . كنه يكار م يچ نميصبر نكردم بب گهيآخرم باعث شد چشماش گرد بشه، اما من د كلمه

 .داشتم كه از همون دم در خانم و صدا كردم جانيانقده ه. ذوق رفتم تو خونه با

 ....طراوت جون.... ـ طراوت جون من

خانم و چند تا از خدمتكارها از آشپزخونه و همزمان با اونا  يمهر هويانقدر بلند سر و صدا كردم كه . كل عمارت و رو سرم انداخته بودم ييتنها

 . رونيو ماكان و آتوسا و آرشام و فرناز از تو سالن اومدن ب سايو مل اريطراوت جون و پشت سرشم مه

 برگشته بودن؟ يك نايا. لحظه خشكم زد هياحتشام  ينوه ها دنيد با

 كجاست؟ خانم شقاوت چه طور شد؟ نيشد؟ شرو يشده؟ عمل چ يچ دياحتشام ـ آن خانم

 .با ذوق رفتم و طراوت جون و بغل كردم و دو سه تا ماچش كردم. باز شد شميدوباره ن. بهت در اومدم از

 يمعلوم بشه ول يينها جهيتا نت اديبه هوش ب ديبا يعني. خوبهخانم شقاوتم حالش . كارش حرف نداره نيشرو. عمل تموم شد. ـ تموم شد من

 .تومور و كلش و در آوردن

 : و سرش و باال گرفت و گفت دينفس راحت كش هياحتشام  خانم

 .باشه زيآم تينذر كردم تا عمل موفق يكل. شكرت ايخدا ـ

 : و فرناز با هم گفتن اريو مه سايمل

 ....نيشرو وليا ـ

 : لبخند گفت هيبا  ماكان

 .شد غيپس باالخره دست به ت ـ

 : با عشوه گفت  آتوسا

 .ميريجشن بگ ديبا ـ

بودم بد بود،  بهيبا من كه غر ديشا. آتوسا يحت. بودن گهيچقدر نگران همد. بودن يچه خانواده ا. ديشد د يو تو صورت همه م تيو رضا يشاد
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اونقدرا كه  ديشا. داره ارميماكان و مه يبودم هوا دهيمدت د نيتو ا. اومد يوشش مكه ازش خ نينه فقط شرو. خانواده اش و داشت ياما هوا

 . نيبه شرو دهيچسب نميخوش ندارم بب. نهيشرو زونيكنه و آو ياديهم خوب باشه ز يهر چ. نباشه يكنه دختر بد يم دوانمو

 . نيشم واسه شرو يهم م يرتيچه غ اوه

 . تو سالن ميرفت يخنده و شاد با

و چند جور غذا و  كيك. خانم  يسفارش داده بودم به مهر يكل. خونه است يكايو اونم گفت كه نزد نيزنگ زد به شرو اريمه. ده بود ساعت

امشب و شروع دوباره اش و  نيخواستم شرو يم. گرفته بودن رونيشونم از ب يسر هيشون و درست كرده بودن  يسر هي. دسر و مخلفات يكل

 . بمونه ادشي

 زايچ نيترقه و سوت و از ا يكل هويپاش و گذاشت تو سالن  نيتا شرو. ميهمه حاضر و آماده منتظرش موند ميديو از تو باغ شن نيماش يصدا تا

. بگو يگوله براق و رنگ هينگو  نيرو سرش و خالصه شرو ميختيبراق ر يكاغذا يرو سر ملت و كل زهير يم يرنگ يكاغذها يتركه و كل يكه م

لبخند  هيمات مونده بود و با . بچه ها رو هم نداشت دنيكار و ازمون نداشت؛ مخصوصا كه انتظار د نيانتظار ا چارهيب. كرده بود كپ يحساب

 . دشيو بغل كرد و بوس نياول طراوت جون رفت جلو و شرو. كرد يشده نگاهمون م ريغافلگ

 .ن و تو بغلش نگه داشت تا آروم بشهطراوت جو كمي نيشرو. طراوت جون تو چشماش اشك جمع شده بود يطفل

با لبخند داشتم . گفتن كيو آرشام تا دخترا رفتن جلو و بغلش كردن و بهش تبر ارياحتشام از ماكان و مه ينوه ها يكي يكياز طراوت جون  بعد

لبخند  هيچشمش به من بود و با . كرد يو بغل م اريكه داشت مه نيشرو يكردم كه چشمام قفل شد تو چشم ها يبه ابراز احساساتشون نگاه م

 . كرد يبه من نگاه م نيدر تمام مدت شرو. فرناز اومد و بغلش كرد اريبعد مه. كرد ينگاهم م

 ديبا. شد يم زيداشت ه دايجد. بچه پررو ؟يخوا يكمته منم م يهمه آدم و بغل كرد نيا هيكنه؟ چ ينگاه م نيچرا همچ نيوا ا. بود بيعج برام

 .زنه ياز آرشام خطرناك تر م. بودم يمراقبش م

 . كرد شتريپشت چشم بهش نازك كردم كه لبخندش و ب هي

 كجاست؟ خي يقطب نيپس اون شرو. خوش خنده شده بود دايچه جد نيا

نفر بود كه از كنارم  نيآخر نيشرو. كردم يمنم با لبخند رفتن همه رو نگاه م. مون  يشگيهم ياستقبال گرم، همه رفتن سمت سالن و جا هي بعد

 .ميبخور كيكه با ك ارنيبودم كه برم تو آشپزخونه كه بگم شربت و ب ستادهيمن ا. رد شد

 : اومد از كنارم رد شد و آروم گفت نيشرو

 ....ايومديباشه ن ادتي ـ

 اميبود كه من ب نيواقعا منظورش ا يعنيزبون وا كرده بود؟  يمدل نيا يپسره ك نيا. خورده مونده بودم متعجب نيگرد و فك زم يبا چشما من

كنم؟ پس  يباز لميرفت ف ادمياَه من چرا . بود يكار عاد نيحتما ا. دوست دخترش بودم يناسالمت. كردم يكار و م نيا ديبا دميبغلش كنم؟ شا

 . يداده بودم حساب يمن سوت. آرشام و آتوسا تا بنا گوش باز بود شيبگو چرا ن

 درآرم؟ لميشه ف يطراوت جون من روم م يدادم كه دادم مگه دفعه اولمه؟ اصال جلو يسوت

 شيشگيطراوت جون رو مبل هم. شدم كيبه جمع نزد. دستور و دادم و برگشتم تو سالن. تفاوت رفتم تو آشپزخونه يام و انداختم باال و ب شونه
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 .طرفشم ماكان بود هيسا تو حلقش نشسته بود طرف آتو هيكنارشم . مبل سه نفره هيرو  نمينشسته بود و شرو

و  نيبه شرو ديچسب يموقع بغل كردنش چه جور دميكنه ند يفكر م. و بكش ساشيبرو گ گهيم طونِيش. نيتف باز زالو شد به شرو دختره

 . ديچشم سف دهيبر سيبود؟ دختره گ يدست زدن و ناز و نوازش كردنت چ گهيد ،يبغلت و كه كرد. اش  نهيدستش و گذاشت رو س

 .خانم احتشام متوقفم كرد يكه صدا نميگشتم كه بش يم يصندل هيگفتم و همون جورم با چشم دنبال  يم راهيتو دلم به آتوسا بد و ب داشتم

 .نيكنار شرو نيبش ايب ؟يستاديدخترم چرا اونجا ا ديـ آن احتشام

از زور تعجب ابروهام . چشمك كوچولو بهم زد هي دميفقط گنگ به طراوت جون نگاه كردم كه د. كار كنم يموندم چ. قفل كردم ينيب يو م من

كه  نيزدم و رفتم سمت شرو حيلبخند مل هي لكسير يليخ. نبود زيناخوآگاه رفتن باال؛ اما خوب طراوت جون اجازه رو صادر كرده بود تعلل جا

همون  نيصاف رفتم سمت راست شرو. كرد يرد كه در همون حد لبخند بمونه و قهقهه نشه نگاهم مك يكه به زور داشت كنترلش م بخندل هي اي

 . كه آتوسا نشسته بود يسمت

رفتم  نيريمنم همون جور ش. شد يرد نم نشونيبود بهش كه مگسم از ب دهيو چسب نيشرو يدست انداخته بود دور بازو نيدخترِ همچ نيا حاال

 ييجورا هيآخرش مجبور شدم  گهيد. كرد يو ول نم نيدست شرو زونيآو يالبته دختره . دو تا رو زدم كنار نيبا دستم ا يعاد يليجلو و خ

زدم به آتوسا كه  يبا باسنمم مدام م. نشونينشستم ب لكسيطرف، منم ر هيكه شوت شد  نيا. كنم اون سمت تا جدا شه رتشهلش بدم و پ

 يجد يليدر تمام مدت صورتم خ. مطمئن بشم شيخودم و تكون دادم تا از راحت كميتو جام . از تر بشهخودش و بكشه اون سمت تر كه جام ب

ابروهام رفت باال . كبود شده بچه ها يجام كه خوب شد سرم و بلند كردم كه چشمم خورد به صورت ها. بود لبمرو  حيبود و فقط اون لبخند مل

 . خنده ريزدن ز يهم پق هيهقهه طراوت جون بقبا ق هويچه مرگتونه، كه  گهيشما د يعنيكه 

 : خنده اش گفت ونيجون م طراوت

 .داره، خوب دوست پسرشه رتيغ نيسر شرو دميآن نيا ـ

 ....نـــــــــه

 : گوشم گفت ريآروم ز نيكردم كه شرو نينگاه به شرو هينگاه به طراوت جون و  هيدهن باز  با

 .و بهش گفتم زيمن همون روز اول همه چ. نترس بابا مامان طراوت از خودمونه ـ

 .بود هيروشن و پا يليكردم با طراوت جون، خ ياما حال م. بودا ليپسره هم بدتر ننه بزرگ ذل نيا

 .خواهر و برادر نيبود از چزوندن ا يمردن از حرص و تو دل منم عروس يوسط فقط آتوسا و آرشام داشتن م نيا

رو فرستاد  نيشامپا نيا يچوب پنبه  نيا نيو همچ» و شروع دوباره اش  نيشرو يبه سالمت« : برگشت و گفت نيشامپا يبطر هيرفت و با  اريمه

 . كجا رفت دميگشتم، آخرم نفهم يهوا كه من فقط دو ساعت تو آسمون دنبالش م

 : تعارف بهم زد كه من گفتم هي اريمه. كردم يمنم فقط مثل منگال نگاشون م. خوردن يدستشون گرفته بودن و م السيگ هي يكي همه

 .خورم يممنون نم ـ

فقط واسه ژست  السايگ نيبه نظرم ا. خوردن يم نايكه ا ينيدادم به ا يم حيبرام مهمم نبود بخورم نخورما، اما در هر حال آب پرتغال و ترج حاال

 .شه واسه عكس يم ييچه مدال. رميبه دست عكس بگ السيگ ارميو ب نيم دوربدوست داشتم بر. گرفتن قشنگ بود
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ازش  يكس دميوقت ند چيداشت تو سالن كه من ه كيبار كوچ هيكال خانم احتشام . هم بود گهيد ي شهيم شهيش يكل نيبه جز شامپا البته

 . آوردن ياحتشام داشتن دخلش و درم ينوه ها نيبوده؛ حاال ا يبه نظرم واسه قشنگ شتريب. استفاده كنه

كه ده ساعت واسه عمل سر پا  نيشرو چارهيب. من كه خوابم گرفته بود. به جشن و خوش و بش و آهنگ و بزن و برقص گذشت يساعت كي هي

 . آورد يخودش نم يمطمئنا االن هالك بود اما به رو. داشت يبود و شب قبلشم كم خواب

 .استراحت كنه كميبتونه زودتر بره  چارهيب نيكه شرو ننيشام و بچ زيرم بگم ماحتشام اشاره كرد كه ب خانم

. خوندن يبا آهنگ م اي دن،يرقص يم اينداختن باال،  يم السيرو مبل نشسته بودن و گ اي. سرش به كار خودش بود يهر ك. جام بلند شدم از

 . ديرقص يم سايوسط داشت با مل نميشرو

 .باهاش برقصه ديط آتوسا مورد داره نبااشكال نداره فق سايمل خوب

 .رونيبه در سالن بودم كه آرشام اومد ب دهينرس. خانم گفتم و برگشتم يتو آشپزخونه و به مهر رفتم

لبخند گشاد  هي ديمن و كه د. بود بشيدست هاش تو ج. چشماشم قرمز بود. رفت اما شل بود يدرست راه م. داشت يمشكل هيكردم  نگاش

و پرتم كرد سمت  ديدستم و كش هوي. توجه نكردم. توجه بهش و لبخندش اومدم از كنارش رد شم برم تو سالن كه صدام كرد يب. داد لميتحو

 . مخالف سالن

 كنه؟ يم نيچه مرگشه؟ چرا همچ نيخدا ا يوا

 ؟يكن يم يبازم بهم كم محل نميبب يتوجه يب اديخوشم نم يدون يـ م آرشام

خوش  شهيآرشام هم اديم ادميكه  ييتا جا. بودم شيزيچ ينامزد يانگار زن. و گفت كه چشم هام گرد شد نيا ظيخم غلا هيو با  يعصب نيهمچ

 . بودمش دهيند يعصبان يجور نيتا حاال ا. كرد يخواست خر كنه با لبخند خر م يهم م يكي. داد ياخالق بود و با لبخند كارهاش و انجام م

 : اخم گفتم با

 .يدار خوديانتظار ب. نداره بهت توجه كنم يليدل ـ

قدم برم  هيقدم ور داره من  هياون  ياومد ه يخوشم نم. خوردم يبودم و تكون نم ستادهيا يمن وسط سالن ورود. شد كيبه قدم بهم نزد قدم

 .هيدردش چ نميجلو بب اديبذار ب. نداشت يمعن. عقب

 شيام كه با ضربه اش ش نهيچفت دستاش و باال آورد و كوبوند رو س. ستاديجلوم ا. نبود شيحال يچيبود كه ه يانقدر عصبان. اومد جلوم آرشام

 : گفت يبا لحن بد و عصب. پرت شدم عقب يتعادلم و از دست دادم و مجبور يعني. قدم رفتم عقب تر

 آره؟ اديكه خوشت نم ـ

 . اومد جلوم و با جفت دستاش هلم داد عقب دوباره

 نداره آره؟ يليـ دل آرشام

زبونمم قفل شده . دردم اومد االغ. جفت دستات از آرنج بشكنه يآورد؟ اله يدرم يباز يچرا وحش نيخدا ا يا. پرت شدم چند قدم عقب تر بازم

ردم به پرت شدم عقب و محكم خو.... گهيضربه د هي. كار كنم يدونستم چ ياونقدر از كاراش شوكه شده بودم كه نم. اومد يبود و صدام در نم

 .واريد
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 ....يبش يرتيبراش غ ش،يببوس ،يبغلش كن ،يريبگ ليو تحو نيشرو اديخوشت م است؟يـ چه جور آرشام

 .آهنگ تو سالن گم شد اما گوش من و كر كرد يزد كه تو صدا يداد هوي

. يالعمل نشون بد يكنم و تو عك فيتعر يدختر هيبار نشد از  هي.  رميدستت و بگ ينذاشت يحت. يكدومش و نكرد چيمن ه يكه برا ييكارها ـ

ماه دنبالت بودم، من  شيش. دمتيخوشحالم د يبار بگ هي. دلت برام تنگ شده يبار بهم بگ هيآرزو به دلم موند . چشم غره كوچولو هيشده  يحت

 هياز  غيدر نم،ينظر تو رو بب هير كردم كه فرا يبا چه مكافات مارستانياز ب ميضيبه عشق تو، تو اوج مر. يديهفت ماه التماست كردم نشن. يديو ند

مرگ و  مارستانيب مياون روز كه رسوند ؟يزدم تا دردم و بفهم يجلوت زانو م ديبا ؟يديد يافتادم تا من و م يحتما به پات م ديبا. گوشه چشم

بعدش  يوقت. يبود دهيچون باالخره من و د. كردم يتو نگاه م يچون تو چشما. ياما خوشحال بودم چون تو كنارم بود دميچشم هام د يجلو

 يليخ. بود كه چرا از تو خوشم اومده بيبرام عج. كردم يم ريرو ابرا س. رو بهم دادن ايراننده در خدمتت باشم دن هيكه مثل  يبهم اجازه داد

 يراست باال م وارياز د. يبود طونيآرومت ش افهيف قبرخال. آروم بود اما مهربون شتريات ب افهيق. ينداشت يفوق العاده ا ييبايز. يبود يمعمول

به  نكهيبدون ا يكن يو مسخره م ينداز يكه فقط همه رو دست م دميد يم يوقت دم،يد يكارات و م نيا يوقت. يداد يمحل نم يو به احد يرفت

به هر . خوشگل تر يكياز  يكي. من كم دوست دختر نداشتم. يشديمال من م ديبا. خواستم يمن تو رو م. شدم يمشتاق تر م ،يپا بد ومكد چيه

زبونشون در مورد  رياز ز ييجورا هيشدم  يدوست م يتو مدرسه اتون، تو كالستون با هر ك. كرد يبرو برگرد قبول م يدادم ب يم شنهاديكس پ

دونستم  يم. يكن يدونستم به مرد جماعت نگاه نم يم. شناختم يكار و كرده بودم كه تو رو از خودتم بهتر م نياون قدر ا. دميپرس يتو م

حرف،  يب. اومدم دنبالت يم نميهم يبرا. به قله قافم سخت تره دنيكه به دست آوردنت از رس. يكن يفكر م يدونستم چه جور يم. يطونيش

 . يكنجكاو ونستمد يم. بدون نشون دادن خودم

 .كرد يخنده ا هي

دونستم اگه هر  يم. منم از همون استفاده كردم. يو فضول طونيبود كه ش نيگفت ا يكه م يزيچ نيزد اول يكه در موردت حرف م يهر كس ـ

 .غياما در يكردم روز دوم بهم توجه كن يفكر م. كنه يبهت غلبه م تيباالخره حس كنجكاو اميروز دنبالت ب

 :قدم اومد جلو هي

 دنياز نفس كش. برام شده بود عادت نيو دنبالت اومدن با ماش دنتيد. دوم و نه ماه دومنه روز دوم، نه هفته . يتوجه نكرد ،يديتو من و ند ـ

 يم خارافت« و بهت گفتم  نييرو دادم پا شهيش. اوردميطاقت ن گهيتو گودال د يشد و با پا رفت يبارون هوياون روز كه هوا . برام واجب تر شده بود

و  تهيكنجكاو يمطمئن بودم كه فقط برا يسوار بش ياومد يوقت. دميو د يبهت و حس كنجكاو. دميمتعجبت و د يچشما» برسونمتون؟  ديد

. كه جلوم بود و بغل كنم يدختر تخ سو فضول نيا ارياخت يخواستم قهقه بزنم و ب يو بردار م نكتيع يمقدمه گفت يب يوقت. درست حدس زدم

مدام چشمم به ساعت بود كه زود صبح . برد يوق داشتم كه شب ها به زور خوابم مانقدر ذ يباهام دوست شد يوقت. و كنترل كردم مخود يليخ

 ....بود اما نيريهمه اش برام ش ينداخت يدستم م ،يديخند يم ،يگفت يم ،ينشست يم ،ياومد يم. دنبالت اميبشه ب

 :قدم اومد جلو هي

كه هر روز باهاشون از  ييهات، مثل همونا يمثل هم كالس. دوست بودم هيبرات . يديد يلبخندم و، محبتم و، عشقم و نم. يديد ياما من و نم ـ

 .يعاد يليدوست بودم خ هي. يديد يمرد نم هيمن و به چشم . يرفت يمدرسه تا خونه م
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 :ستاديقدم ا هيرو به روم به فاصله . اومد جلو گهيقدم د هي

ارضا حس خودم،  يو برا دميد يگرفتنات و م دهيو ناد دميد يو م هات يكم محل. خواستمت يم شتريمن ب يديد يتو كمتر من و م يهر چ ـ

گذشت تا . كردم يجبران م هيكه از طرف تو داشتم و با بق ييكمبودا. شدم يدوست م هيرفتم با بق يشدن و مورد توجه قرار گرفتن م دهيد يبرا

اگه شده  يخواستم با تو باشم حت يم. خواستم بمونم يم. خواستم برم يخواستم، نم ينم. كايآمر ميگشت يبر م ديبابام تموم شد و با اركه ك يروز

 دميد يو كه م يهر دختر ادتهي ادته؟يروز آخر . يكرد يكوچولو بهم توجه م هيشد بمونم نه تو  يم ينه بابا راض. نتونستم. اما نشد. دوست هي

بدتر تو هم . كوچولو عكس العمل هياز  غياما در. يكه با آتوسا كرد يمثل همون كار ؟يبش يرتيغ كميكه تو  نيا ديكردم به ام يم فيعرازش ت

اون همه . ستمين يچيتو ه يكه من برا دمياون روز فهم. يكرد يهم مسخره اش م يگاه. يكرد يم فيو از دختره تعر يكرد يم يباهام همراه

 ....ينخواست. نبود  يچيتو ه يمحبت و ابراز احساساتم برا

 :و كم كردقدم فاصله ر هي با

 ....يديند ـ

 ....واريبه د دميبه من و منم چسب ديچسب

 ....ينابودم كرد ـ

 .... صورتم يدرست جلو. و آورد جلو سرش

 ....سوختم ـ

 :چشم هام نگاه كرد به

 ....تشنه موندم.... نگاهت هيدر حسرت  ـ

 ....شد رهيلب هام خ به

 ....بوسه هيدر حسرت  ـ

 ....خي كهيت هيمن سرد سرد بودم، .... نفس هاش گرم بود اما من. خورد ينفس هاش به صورتم م. بود كيبهم نزد يليخ صورتش

دوستم داره تنم گرم  دميكه فهم نياز ا ؟يدوست داشتن واقع هيآرشام من و دوست داشت؟  يعني. تونستم باور كنم ينم. حرفاش بودم جيگ

 .وشه لبملبخند اومد گ هي. بهم دست داد يحس خوب هي. شد

تر شد  كيصورتش نزد. لبخند اومد رو لب هاش ديلبخندم و كه د. نظر داشت ريحركاتم و جز به جز ز يكم يليتو سكوت تو فاصله خ آرشام

 .بهم

 :چشم هاش نگاه كردم و گفتم تو

 ....آرشام ـ

 : با ذوق گفت ميلبخند عظ هي با

 ....جانم ـ

 : و آروم گفتملب هام از هم باز شد . تو نگاهش بود نگاهم
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بودم كه در برابر جذبه و پول و  يتنها كس. بودم كه بهت توجه نكردم يچون تنها كس يخوا يتو من و م ،يو ندار يتو من و دوست نداشت ـ

قشنگ تر از  يليدوست داشتن خ. يتو من و دوست ندار. دوست دخترات نبودم ونيچون جزو كلكس يخوا يتو من و م. توجه بودم يب نتيماش

هوسه؛ گناهه؛  نيا. يجبرانش كن گهيد يكيبا  يبر يديد يو كم محل يتوجه يكه تا ب ستين نيمحبت و عشق ا. يكرد فشيركه تو تع هيزيچ

 .انتهيخ

 : پوزخند بهش زدم و گفتم هي. شده بود رهيمتعجب بهم خ يبا چشم ها. دست هولش دادم كنار با

 يو ه يبغل طرف و چلپ و چلپ ماچش كن يكه بپر ستين يمعن نيدوست داشتن و توجه به ا. ه لجن نكشعشق و ب فتيبا وجود كث يخود يب ـ

 ....ناپاك توئه يمقدس تر از فكرا يليخ. يايتو آغوشش و ناز و عشوه ب يبوس و لب و بر

. منگنه كرد واريبهم و من و به د ديآرشام چسب. واريشدم به د دهيشد و محكم كوب دهيدستم كش هوي. از كنارش رد شدم. نفرت نگاهش كردم با

داد هم من و  يانقدر محكم فشارم م. واريدست هام و گرفت و آورد دو طرف شونه هام و قفل كرد به د. كردم با دست هام هلش بدم كنار يسع

هم داشت؟  يا دهياما مگه فا ارميدر ب يباز يو داد كنم و كول غيخواستم ج. و هم مچ دستم و با دست هاش، كه نفسم بند اومده بود واريبه د

 . شنوه يمن و نم اديداد و فر يصدا يآهنگ اون قدر بلند بود كه حتم داشتم كس يصدا

 : گفت يبا لحن بد. با اخم تو چشم هام نگاه كرد آرشام

كه دوست . يتو مسخره ام كرد.... ما توتو دلم بود و بهت گفتم ا يهر چ. كنم تيخواستم با زبون خوش راض. ينداز يكه مثل قاطر جفتك م ـ

 .يو حس كن شيواقع ينشونت بدم كه معن يهوس كيداشتن من هوسه آره؟ 

 ....آشغال بو گندو كهيمرت. شد خفه خون گرفت ينم گهيد. بود يكردم كاف يكرده بودم و آبرو دار يخانم يهر چ گهيد نه

بدبخت من كه مطمئن  يبرداشته بود واسه لب ها زيخ نيهمچ. بود تو حلقش ختهيكه ر يالكل عاتيداد با اون همه ما يم يبد يدهنش بو ييخدا

 . ستيمن لب بشو ن يلب ها برا نيا گهيبودم كه اگه بهشون برسه كارم ساخته است و د

خطر تو زمان  رياز آژ كه بدتر دميكش غياز گلوم به صورت ج ييصدا نيممكنه باز كردم و همچ ينجات لب و لوچمم كه شده دهنم و تا جا يبرا

منم . لحظه هنگ كرد و قفط مات به من نگاه كرد هيمثل من سراغ نداشت،  ينيرو از دختر مت يغيج نيهمچ هيآرشام كه اصال انتظار . جنگ بود

 . دميخطرم و كش ريهم آژ گهيشدن اون دو سه بار د جيگر وسط گ ستفادهسوء ا

لب هام،  يلب هاش رفت رو گونه ام جا. اومد سمت لب هام اما من صورتم و كج كردم و اونم كنف شد ظياخم غل هيبه خودش اومد و با  آرشام

 .عوقم گرفته بود. هر چند اونم چندش بود

 نيشرو. نجاتم بده يجور هيخودت  ايخدا. دهيفاز تهوع م يكه جا يكي نيا. ده يفاز نم يهر بوسه ا دميبه جون خودم فهم. غلط كردم ايخدا

 .خفه شد دتيكه آن ييكجا گريججونم 

چه لب هامم واسه خودش غنچه كرده . رونيفشار داد كه لپام جمع شد و لبم قلپ زد ب نيدستش و گرفت به صورتم و همچ هيبا حرص  آرشام

 . االغ تيشخص يبود ب

مثل خرس زورش . سانتم تكون بخورم هيتونستم  يكردم نم يهم تقال م يهر چ. لبخند خوشحال زد كه دوست داشتم تف كنم تو صورتش هي

 . مونيبود م اديز

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١٨ 

 . كردم يزدم و با اون لب ها سرو صدا م يمنم كماكان زور م. من يغنچه شده  يهمون لبخند خوشحال اومد سمت لب ها با

احتشام خوب و با فرهنگ  هيلش حاال خوبه قب. ارازل و اوباش احتشام يبرا يكه لبات و آك نگه داشت ديآن يريچشم هام و بستم و گفتم بم گهيد

 .افتتاحش كرد

حس . افتاده بودم ريكردم؟ مثل موش تو چنگش گ يكار م يخواستم آرشام ببوستم، اما چ ينم. اومد يازم بر نم يكار گهيگرفته بود و د بغضم

 وارياز رو تنم كنده شد و منم از د دستاش از دور دستم جدا شد و تنش هوي. نفسش تو حلقم بود يگرما. شده كيكردم كه آرشام بهم نزد يم

 . جدا شدم و درجا چشمام و باز كردم

از ناكجا اومد و خورد تو  يمشت هي نيسمت خودش و از من جداش كرد و تا آرشام برگشت سمت شرو دشيكتف آرشام و گرفت و كش نيشرو

هم نشده باشه، اما مشت خوردن  قهيمن دو دق يدنايكش غيافتادنا و تقال كردنا و ج ريگ نيهمه ا ديشا. كرد نيفك آرشام كه آرشام و نقش زم

 . ديطول كش هيثان دوآرشام كمتر از 

. هم زده بود بهش يقربونش برم چه مشت. بود كه فرشته ام نجاتم داده بود نياز ا شتريب جانميه. كردم كه آرشام مشت خورد كه نگو يذوق هي

 . بوده ياز ك ريآژ ننياز سالن كه بب رونيمه اومده بودن بمن ه يرايظاهرا با آژ

 : و گفت ديكش بيداد مه هيپهن بود  نيكه رو زم يترسناك رو به آرشام افهيق هيو  يبا اخم و صورت عصب نيشرو

 ؟يبش كيبهت اجازه داد بهش نزد يك ؟يزن يدست م ديبه آن يبه چه حق ـ

 . هيكردم، چه برسه به بق يترسناك شده بود كه منم داشتم سكته م نيقدر شرو اون

دست خون گوشه لبش و  هيبا . بود منتها نشسته نيهنوز رو زم. زانوشم خم كرد باال هيداد و  هيباال و به دست هاش تك ديخودش و كش آرشام

 .پاك كرد

 : گفت نياخم رو به شرو با

 ؟يزن يتو چرا جوش م ؟يباش يتو خر ك ـ

 ....برم جفت پا تو شكمش ها گهيم طونِيپررو ش بچه

 : و گفت ديكش يداد هي ظيبا اخم غل نيشرو

 ؟يكن يبهش دست دراز يخوا يدوست دختر منه بعد تو م ديآن يناسالمت.... كشمت آشغال يباشم؟ م يك يمن چ ـ

 : زد و گفت يپوزخند هي آرشام

 .ياريجوش م يجور نيا ستيدوست دخترته كه باشه، زنت كه ن.... دوست دخترمه گهيم نيهه همچ ـ

 .نگاه پر نفرت هي. كردم يآرشام نگاه م يتيشخص يو ب ييهمه پررو نيافتاده داشتم به ا يدهن باز و فك با

تو اون حالش  نياز شرو يليخ شييخدا. بزنتش كه ماكان از پشت كمرش و گرفت كه نتونه جلوتر بره گهيد يكياومد سمتش كه  نيشرو

 .اومد يدر نم چكسيصدا از ه. چسبونده بودم واريخودم و به د. بودم دهيترس

همه با اجازه مامان طراوت بلند  يجا جلو نيباشه من هم ؟يزن من باشه كه تو شعورت برسه كه غلط اضافه نكن ديآن ديحتما با يعنيـ  نيشرو

 د؟يآن يهست؟ موافق يحرف گهيد. ميبا هم نامزد كرد ديگم كه من و آن يم
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 . اومد ياز دهنم در نم يكلمه ا چيانقدر هنگ كرده بودم و از حرفش تو شوك بودم كه ه. و اخمو و منتظر به من نگاه كرد برگشت

 : دير آروم تر پرساخماش از هم باز شد و منتظ. داد و تو چشم هام نگاه كرد كيفشار كوچ هيبا دو قدم اومد كنارم و دستم و گرفت و  نيشرو

 د؟يآن يموافق ـ

فشار دستشم . كنم دييخواد كه حرفش و تا يكردم كه با چشماش ازم م يحس م ييجورا هي. فشارش به خودم اومدم تو چشماش نگاه كردم با

 .كرد يم ديو تاك نيا

 ». آره« : تونستم با سر بگم فقط

 .لبخند قشنگ زد هيبا موافقت من  نيوشر. كردن يحرف با دهن باز و متعجب بهمون نگاه م يب همه

 .معرفتت نيدمت گرم با ا نيشرو يا. كار كنه يكه بگم خدا آرشام و چ يا

پشت  دميناخودآگاه خودم و كش. ستاديما ا يبلند شد و اومد جلو يعصب هويزد و سرش و چرخوند و  يپوزخند هيتو همون حالت نشسته  آرشام

 . نيشرو

 : با اخم گفت آرشام

بچه  يگ يم يايدوست دخترمه، نامزدمه، زنمه فردا هم م ه؟يينمايس لميف يفكر كرد ؟يماها رو مسخره كرد ه؟يهمش باز يزندگ يفكر كرد ـ

 .امونم تو راهه

 : گفت يبا اخم و جد نيشرو

 مشكلش كجاست؟ ـ

 :با داد گفت آرشام

 .ستين يجور نيجا كه هم نيا ينامزد. هيهمش باز نهايا ـ

 .رميگ يكه اونم من م دياجازه خانواده آن مونهيم. اصل خودشونن كه موافقت كردن ست؟ين يجور نيم ـ چرا ااحتشا خانم

تازه اومده بود  نكهيمثل ا. مياومد نگاه كرد يو آرشام م نياومده بود و به طرف من و شرو رونيو به طراوت جون كه از در سالن ب ميبرگشت همه

 .بودمش دهيچون اصال ند رون،يب

 .شهيم يداره واقع يهمه چ يكشك يخدا من و بكش كه كشك يوا

 اليخيكه حتما آرشام ب يمحكم كار يعقدم كنه و بازم برا ياز سر مرام و معرفت بخواد راستك نيبده شرو ريگ گهيد كميآرشام  نيكنم ا فكر

 . كه كف بر شدم يكيمن . است هيپا يطراوت جون چقدر جد نيا. بچه ام بندازه تو دامنم هيبشه 

 .و به تك تكمون نگاه كرد ستاديجون اومد و كنار ماها ا طراوت

 : گفت نياحتشام رو به من و شرو خانم

 د؟ينامزد كن ديخوا يم ـ

 : گفت عيسر نيدهن من باز بشه شرو يحت نكهياز ا قبل

 . بله مامان طراوت ـ
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 : به آرشام و گفت ينگاه جد هيزد و  زيلبخند ر هياحتشام  خانم

 ه؟يمشكل تو چ. نيدوتا كه راض نيخب ا ـ

 .نگفت يچينگاه كالفه اش و به ماها دوخت و ه آرشام

 ؟يچرا الل شد گهيبگو د ؟يكرد يشگيكه دو سه نفر و مجبور به هنرپ هيبگو دردت چ.... بگو گهيبگو د هان

 : و گفت نييكرد و سرش و انداخت پا يبا حرص پوف آرشام

 ....يچيه ـ

 .ماها سخت نكن قاطر يو برا يپس ببند فك و زندگ. و كوفت يچيه

 : احتشام با تحكم به آرشام گفت خانم

 ؟يبگ نيو شرو ديبه آن يزيچ دياالن با يكن يفكر نم. باشه ؟يچيه ـ

 : گفت نيبه من و شرو خشك رو يليبا اشاره طراوت جون اخم كرد و خ. پر سوال سرش و بلند كرد و به خانم احتشام نگاه كرد آرشام

 .گم يم كيتبر ـ

. و طراوت جون و دوست داشتم نيكه چقدر من شرو يوا. و تا بنا گوش باز كنم شميخواست ن يكه چقدر دلم م يآ. رونيو گفت و رفت ب نيا

 .بودن يگياند مرام و معرفت و پا نايكه ا يوا

 يگفتم االن م. ناراحت بود يليخ. كله تكون داد و رفت تو سالن هيآتوسا هم فقط . گفتن كياومدن جلو بهمون تبر يكي يكيآرشام نوه ها  بعد

 و دوست داشت؟ نيانقدر شرو يعني. هيگر ريزنه ز

 : سمتش و آروم گفتم دميكوچولو خودم و كش هي. كرد يدست من و سفت گرفته بود و ول نم نيجو گرفته بودش كه ا نيهمچ نيشرو نيا حاال

 .يول كن يتون يحاال م ـ

 : و متعجب نگاهم كرد و گفت برگشت

 رو؟ يچ ـ

 ....كنده شد.... ـ دست مو  من

 : لبخند كج زد و گفت هي

 .كنه ينم بيع يكار از محكم كار ـ

ودم كه انقدر خسته ب. ميساعت بعدش شام و آوردن و خورد مين هيبرد تو سالن و دوباره بزن و برقص شروع شد و  هيو دنبال بق ديو كش دستم

 . شد يبه زور چشم هام باز م

برام سخت بود و فقط با خواب جبران  جانيهمه فشار و ه نيتحمل ا. به بالشت خوابم برد دهياز طراوت جون تشكر كردم و رفتم و نرس خمار

 .شد يم

همه  يدرسا طفل. ترم تابستون گرفته بودم. كردم يدادم فكر م يانجام م ديكه با ييداشتم به كارها. بودم اما چشم هام و باز نكردم داريب

 . كردم زياش و وار هيمن فقط شهر. كارهاش و كرده بود
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النازم كه سرش با  نا،يبود به س دهيكه چسب مميمر. بود شيعروس يمهسا كه دنبال كارها. ميريترم تابستون بگ ميخواست يمن و درسا م فقط

 .گرم بود نيديآ

كالس رفتن  يمهام باشه گرم كيكه نزد نيا يدرسا هم برا. كسل كننده يواحد عموم شيش. نباشم درس برداشته بودم كاريكه ب نيا يبرا من

خوان برن سر  يم يك ستينوه هام معلوم ن نيا. شهيشروع م يكالس ها ك نميبه درسا زنگ بزنم بب ديبا. خواست تحمل كنه يتو تابستون و م

 . نجايبه ا دنيشون چسب يكار و زندگ

 اليچه سر م؟ياز االن با هم نامزد بود نيمثال من و شرو. رفته بود ادميبه كل . تو جام نشستم و مبهوت موندم عيسر. افتادم شبياتفاق د ادي هوي

 .يچه افتخار. طراوت جون بود شبميمهمان د گريباز. شدن يم اديهاشم ز شهيهنرپ يكي يكي. شده بود داستان ما يدنباله دار

 ؟يرفتار كن يرفتاركنم؟ وا مگه قراره جور يچه جور دين بااالن م خب

 !كار كنم؟ يچ دمشيد يوقت يعني. گهيد نميمن نامزد شرو خوب

 .ستيكنده كه ن. شكنه ينه بدبخت گردنش م.... ال؟يشم؟ مثل ژ زونيو از گردنش آو بپرم

 بچسبم بهش و حلقه شم دور بازوش؟ مثل آتوسا؟ برم

 .ديخودت باش آن ؟يكن يو مثل اون م نيمثل ا ؟يگرد يم يچرا اصال دنبال حركت خاص تو

 ».... يلبش و ماچ كنم؟ آخ كه چ رميبرم بگ يعني« : باز شد و به خودم گفتم شمين

 . محكم زدم تو سرم خودم

 . يتو هم كه استادش. يگريهنر باز ه،لميهمش ف نايبابا ا. باورت شده ها يدختر انگار. يو منحرف زيخدا ه شهيكه هم ديآن يريبم

 .ستمياستادش درساست من شاگردم ن ؟يزن يبهتون م چرا

تو پروفسوراش و گرفت د نه مهام كه دوسش داره  ن،يتونست بره تو اتاق شرو يدرسا م يكنه؟ ك يباز لميتونست مثل تو ف يم يدرسا ك.  ينه د

اون  يتو بغلش؟ واسه باز يبخز يديترس يو ببوسه؟ وقت نيشرو ييتونست بره با اون پررو يتو م ريغ يكنه؟ ك ينقش دوست دخترش و باز

 بهش؟ يلبات و بچسبون يجور

 . دادم بهش و دستامم تو موهام هيزانوم و جمع كردم تو بغلم و آرنجم و تك. وز شدنشون شدم اليخ يب. اخم دست هام و كردم تو موهام با

.... بود اما ياولش باز ديشا. يبود ياما تو راض.... اما هيباز هيدرسته كه همش  ؟يگ يتو چته؟ به خودتم دروغ م ديآن ؟يگريهنر باز لم؟يف نقش؟

 برد؟ يخوابت نم نيچند شب بدون شرو نيا نكهيمگه نه ا. تكرار بشه يدوست داشت.... تو خوشت م اومد

 . دوتا حركت اومد منم منحرف رو هوا زدم و بهم مزه داد يكيتا  دميپسر ند يجنبه  يكه ب بس

لب هاش به لب هات  يو آوار رو سرت خراب بشه ول اديزلزله ب يخواست ببوستت دوست داشت يآرشام م يبهت مزه نداد؟ وقت شبيچرا د پس

 .نرسه

 .اديمنم از آرشام بدم م. داد ياون مست بود بو م خب

 اد؟يخوشت م اد؟يبدت م ه؟ياحساست به اون چ ؟يچ نيشرو از

 چيوقته ه چيدوست داشتم سر به تنش نباشه، اما ه ييوقتا هي ديو حرصش بدم، شا ارميبكنم تا لجش و در ب يحاضر بودم هر كار يزمان هي ديشا
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 ....من دو. ده يبهم م ينيريحس ش. خوب بود ييجورا هي.... اومد يبدم نم.... وقت ازش

كه  يدوست. هيدوست نيهم باشه به خاطر ا ياگه محبت. دوستته نيشرو ؟يباف يم سمونيواسه خودت آسمون ر ينشست. خودت و جمع كن پاشو

 ؟يكن دايپ نيبا مرام و معرفت شرو يدوست يتون يكجا م. يبكن يبراش هر كار يتو هم حاضر. كرده يبرات هر كار

 .شد يشل م شمين ارياخت يافتادم ب يكه م نيشرو ادي. لبخند زدم هي

 . دوست داشت و زدم نيكه شرو ياون رژ. كردم شتريب شيكوچولو آرا هي. نييرفتم دست و صورتم و شستم و حاضر شدم رفتم پا پاشدم

 كنه؟ يپره ماچت م يم نياالن شرو يرژه ؟ فكر كرد نيا هيخاره ها چ يتنت م ديآن

 گه؟يم يخاكم به سرم طراوت جون چ. كنه من و ببوسه يخود م يب نميشرو. باشم زيتر تم ديمثال عروس خانمم با رمينخ. دميهام و ور چ لب

 خانم؟ آره؟ عروس

 ديجان آن. كه تازه نامزد شده رو درك كنم يكس هي ايتازه عروس  هيباشه كه بتونم حس  يتنها مورد نيا ديشا. ستميمن كه شوهر بكن ن خب

 .ميشو بذار حالش و ببر يكش مكش درون اليخ يامروز و ب هي

جوابم  تيترب يآرشام و آتوسا ب. به همه كردم يسالم كل هيو  رونيرفتم ب. رفتم تو آشپزخونه صبحونه ام و خوردم. همه تو باغ بودن. نييپا رفتم

 . منم مهم نبود يبرا. و ندادن

 : سرش و خم كرد سمتم و گفت. كنار طراوت جون نشستم

 . نيمثال نامزد. ريبگ ليو تحو نيشرو كمي ـ

 گه؟يم يچ نيا. گرد برگشتم سمت طراوت جون يچشم ها با

 : زد و گفت طونيلبخند ش هيجون  طراوت

تا . رهيگ يكاراش و م ياست و پ لهيمثل باباش پ. شناسم يآرشامم من م نيا. دونن يكه نم هيبق ه،يالك ينامزد ميدون يم نيمن و تو و شرو ـ

 .و به من گفته زيهمه چ نينگران نباش شرو. ستيول بكنت ن نيواقعا نامزد نيمطمئن نشه كه تو و شرو

از همون . تيشخص يب. رفته همه رو گذاشته كف دست خانم احتشام نيكردم ا نانيمن بهش اطم. فضول و له كنم نيخواستم برم شرو يم يعني

 .االغ.... يپسره .... يرسم پسره  يخدمتت م. جا با چشمم براش سنگ پرت كردم

 .يجور نيزشته ا نيبش نيشرو شيبرو پ احتشام ـ پاشو پاشو خانم

نگاهم  نيشرو. نشستم نيكنار شرو يبه زور طراوت جون بلند شدم و رفتم رو صندل. از من بدتر بودن نايا. كردم فقط خودم جو زده ام يم فكر

 .كرد

 خوش گذشت؟ يديخواب ييتنها. ساعت خواب. خانم ديـ سالم آن نيشرو

 : رص گفتمكردم براش و با ح زيهام و ر چشم

 .با من حرف نزن دهن لق فضول ـ

 .متعجب نگاهم كرد نيشرو

 كار كردم؟ يـ دهن لق فضول؟ من؟ مگه چ نيشرو
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 .و ازش برگردوندم و جوابش و ندادم روم

 : سمتم و دوباره گفت ديخودش و كش نيشرو

 ؟يزن يحرف و بهم م نيگفتم كه ا يو به ك يمن چ. با توام ديآن ـ

 .كه سمت راستم نشسته بود سايسمت مل دميخودم و كش. بهش محل ندادم. هم بود يشاك يعذرخواه يجا. رو داشت به خدا يليخ

 .هم كرده بود كه نگو ياخم هيدست منم تو دستش،  ستادهيا نيشرو دميبا تعجب برگشتم د. شد دهيدستم كش هوي

 : بهم فشرده گفت يدندونا با

 .باهات كار دارم ايپاشو ب ـ

 هيو با  ديخواستم دستم و بكشم و دوباره روم و برگردونم كه دستم و محكم تر گرفت و كش. برو بچه فضول شم؟يپا م يچون تو گفت مثال

 . بلند كرد ميحركت من و از رو صندل

 :لبخند به جمع زد و گفت هي

 .ديماها رو ببخش قهيدو دق هي ـ

 : باز گفت شيبا ن اريمه

 . ميريگ يها، ما ساعت م نيايب گهيدو ساعت د ينر. باشه قهيخوبه فقط همون دو دق. ميديآره برو بخش ـ

 ن؟يايب گهيدو ساعت د نينر يچ يعني گه؟يم يچ نيخدا ا يا

و برد تو عمارت و همون جور كشون  ديمن و كش نميشرو. كردم يم ليرو تحل هيو لبخندش و لبخند بق ارياون مغز آكبندم داشتم حرف مه با

 .دستم و هنوز ول نكرده بود. در اتاق و بست. كشون از پله رفت باال و رفت تو اتاقش و منم دنبالش

پرده ها، . بود يو مشك يخاكستر زيهمه چ. كردم يو اتاق نگاه م واريكنجكاو داشتم به در و د يرفته بود و فقط با چشم ها ادمي زيكل همه چ به

 زيم هيتو اتاقش لپ تابش بود كه رو  ديسف زيتنها چ. چقدر اتاقش و دوست داشتم. چقدر جالب بود و چقدر قشنگ. زيمبل ها، همه چ ،يتخترو 

 .پنجره بود كنار

 .بلند شد نيشرو يكردم كه صدا يذوق داشتم به اتاق نگاه م با

 .بده حياول برام توض. ادهيزدن اتاق من ز ديـ وقت واسه د نيشرو

 :نگاهش كردم جيگ

 !بدم؟ حيو توض يچ! هان؟ ـ

اه اون بالشت . كال دو نفره دوست داشت. داشت يچه تخت دو نفره خوشگل. اتاقش ليلحظه نگاش كردم دوباره چشمم رفت سمت وسا هي فقط

 .من و يورش داشته واسه خودش بالشت جون جون.... منه رو تختش؟ پوف

 .اومد جلوم و جفت بازو هام و گرفت نيشرو هوي

 . ديـ به من نگاه كن آن نيشرو

بذاره من قشنگ  رونيو از اتاق ببره ب نيا ستين يكي شه؟يكنه؟ چرا انقدر مزاحم كنكاش من م يم نيچرا همچ نيا. نگاش كردم جيگ دوباره
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 نم؟يهمه جا رو بب

كنه كه نخنده  يبود كه داره خودش و كنترل م دايپ. ابروش رفته بود باال گوشه لبشم كج شده بود هي. نگاش كردم يبهم داد كه مجبور يتكون هي

 .باشه يو جد

 .ينيبب يتون يكمد و كشو رو هم م يحت ؛يبذارم كل اتاقم و خوب بگرد يدم اگه جواب من و بد يـ قول م نيشرو

 . طرف لبش كج شد دو

چقدر  وليا. كنم يتونستم وارس يكردم كه بذاره كل اتاق و بگردم؟ آخ جون كمد و كشوشم م يم ديكار با يچ. شد و حواسم جمع زيت گوشام

 .خوب

 : گفتم عيسر

 بگم؟ يچ ـ

 : خنده اش و گرفت و گفت يزور و با سرفه جلو به

 دهن لقِ فضول؟ يكار كردم كه بهم گفت يمن چ ـ

 : پشت چشم براش نازك كردم و دلخور گفتم هي

كردم رازهام و بهت گفتم و برات درد  نانيمن بهت اطم ؟يو گفت زيطراوت جون همه چ يبرا يچرا رفت. يافتاد يبرو اون ور كه از چشمم حساب ـ

 . كارت بد بود يليخ. و دل كردم

 .چونه ام و گرفت و صورتم و كشوند سمت خودش و تو چشم هام نگاه كرد. روم و ازش برگردوندم دلخور

 : گفت آروم

  ؟يناراحت نيواسه ا ـ

 : زد و گفت ميشونيضربه به پ هيانگشت  با

 ؟يمغز كوچولوت و خسته كرد نيا نيواسه هم ـ

 .بود يچه از كارشم راض. كرد؟ اما لبخند رو لبش بود يادب داشت مسخره ام م يب

 : تو چشم هام زل زد و گفت نيشرو

 ؟يبهم اعتماد ندار ديآن ـ

 .ياز هر كس شتريب.... يليخ. بهش اعتماد داشتم. شدم يجور هيلحظه  هيو گفت كه  نيا نيهمچ

 .سرم و به نشونه دارم تكون دادم آروم

 : لبخند نشست رو لب هاش و گفت هي

حرف و راز تو رو به مامان طراوت بگم؟ فقط بهش گفتم آرشام از تو خوشش  ديكوچولو من چرا با ؟يكن يم تيپس چرا خودت و من و اذ ـ

 يمامان و كه م. مراقبت و محافظت تو از دست آرشام شدم دوست پسرت و حاال هم نامزدت يمنم برا. كنه يم تتيداره اذ ييجورا هي و اديم

نداخت تا آرشام باور كنه و دست از سرت برداره كه نكنه  يو راه م يمطمئنم اگه الزم بود خودش بساط عروس. داره ستدو يليخ. يشناس
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 .نش ناراحت بشهجو دينكرده آن ييخدا

 :لبخند زد و گفت هي

 نيخوام خودت و به خاطر ا يهم نم گهيد. مونه يراز م هيمن مثل  شيكه مربوط به تو باشه تا ابد پ يهمه حرفات، همه كارهات، هر چ.... ديآن ـ

 . يناراحت كن زايچ

 يناز بش. بود واسه خودش ابيكم يگل پسر. با فهم و كماالت بود نيآخ كه چقدر شرو. لبخند زدم ارياخت يب. زد يآروم و قشنگ حرف م چقدر

 ....يپسر گوگول

 . چشم دوختم نيشرو يمتعجب به چشم ها. انگار برق گرفته باشتم. و رو گونه ام احساس كردم نيدادم كه دست شرو يتو دلم نازش م داشتم

 .مياز هم فاصله داشت يقدم مورچه ا هي. بود ادهستيمن ا يدرست رو به رو. فاصله امون كم بود. تو دستش بود بازوم

 : و نرم با پشت دستش گونه ام و ناز كرد و گفت آروم

جهت  يخود و ب يخوام ب ينم. قضاوت نكن يديو جوابم و نشن يديتا ازم نپرس. نزن يحرف يمطمئن نشد يزيوقت تا از چ چيوقت ه چيه گهيد ـ

 باشه؟ يو پوچ خودت و من و حرص بد يخود يب يزايسر چ

 . زده بود يچرا انقدر مهربون شده بود؟ نكنه بدتر از من توهم نامزد نيا ايخدا. فقط سرم و تكون دادم منگ

 :عقب و گفتم دميخودم و كش. ييكه انقدر تابلو ديآن يريبم. من رفت سمت لب هاش كه با لبخند باز شد زيه يچشما نيا باز

 . ميببر ايحاال ب .دميباشه فهم ـ

 : بهم نگاه كرد و گفت طونينگاه شاد و ش هيو با  ستاديا نهيلبخند نصفه دست به س هيخونسرد با  نيشرو

 ؟ياتاق و كاوش كن گهيد يخوا ينم ـ

منم از همون دم در شروع كردم . كرد دييبا نگاهم ازش اجازه خواستم كه اونم با لبخند تا. تا بناگوش باز شد شميبا ذوق ن. رفته بود ادميكل  به

مبل ها و . و لپ تاپ خاموشش رشيتحر زيتوالتش و م زيرو م ليو آباژورش و تختش و وسا اشيو پا تخت زياز م. دميو د زيهمه چ يكي يكي

 .بود نيخونه هم هم نيا يوبخ. مثل اتاق خودم د،يشد د يكل باغ و م. به كجاست دشيد نميو نگاه كردم بب رونياز پنجره اتاقش ب يو حت دهپر

مامانم . با ذوق در كمدش و باز كردم. كرد يمن نگاه م جانيو با لبخند به ه واريداده بود به د هيتك نهيخودش دست به س. سمت كمدش رفتم

. از دخترا هم بدتره خودش آورده بود؟ يمگه چند تا چمدون لباس برا نيا. ديترك يكمد بدبخت داشت م. پسره چقدر لباس داشت نيا.... نايا

و  نيكت و شلوار، پالتو، شلوار چ شرت،يبلوز مردونه، ت. لباس ها رو ورق زدم و نگاه كردم يكي يكي. ز و بار كرد دنبال خودش كشوندهيهمه چ

 كيبوت هي يتونست يلبا سها و كف شها م نيبا ا يعني. مختلف بود يكمدم دوتا قفسه بود كه توش پر كفش در رنگ ها و مدال نييپا. يپارچه ا

و كش برم  نيشرو ليوسا نياز ا يكي يمناسبت ايتولدش و  يتونستم برا يم. ندارم يزيچ يكه دوست پسر فيح. يسود كن يو كل يتوپ بزن

 .دستم بهش نزده يكرد تا حاال كس يو نو بودن كه آدم فكر م زيانقدر تم. بدم بهش

 :با دست به بالشتم اشاره كردم. اه به تختش و بالشتم كردمنگ هي. كردم، درش و بستم يوارس يو كه حساب كمد

 ست؟يبالشت من ن نيا ـ

 :با لبخند گفت نيشرو
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 .مزدم گرفتمش يجا.بالشت منه  گهينه د ـ

 .كردم زيو براش ر چشمام

 .قلدر ريـ باج گ من

 .بازشون كردم يكي يكي. توالتش زيم يسمت كشوها رفتم

همه جوراب داره؟ نصف  نيا رهيم رونيچقدر ب ايپسره مگه چند تا پا داره  نيا. جوراب بود يدوم كل يكشو. اول پر بود از كروات يكشو

 . نگه داشته واسه روز مبادا. پول حروم كن. نخر خب يپوش يچرا؟ نم يكن ياسراف م. هنوز نو بود شترشيب

شد  ينداشت، اما خب نم يمردونه زنونه شم فرق. ب بودمعاشق جورا. دوست داشتم دوتاش و كش برم يآ. يتو كه بهتره همش لنگ جوراب از

 .كرد يمثل عقاب داشت نگاهم م نيشرو

 ....داشت ريچقدر لباس ز نياهــــــه ا. و باز كردم و چشمام گرد شد يبعد يكشو. و شلوار بود شرتيچند تا ت يبعد يكشو

  ؟يكن ينگاه م يبه چ ينشست ديبرسرت آن خاك

. همه اشم مارك بود يلعنت. دميد ييزايكه چه چ اوردميخودم ن يدستم و تو موهام كردم و اصال به رو يآبرودار يدر كشو رو بستم و برا عيسر

 .ديرس يچه به خودش م

. داشت يفيرد يچه دندونا. بود دايباز شده بود كه دندوناش پ نيهمچ ششين.... خــــــــاك. كوچولو كردم و برگشتم سمتش يسرفه  هي

 !احتماال؟ ينكرد يارتودنس

 يم يتو كشو چ يدون يتو نم يعنيكنه؟  يپسر و باز م هي يكشوها رهيم يك. گهيد يخب جانم مشكل خود فضولت. خوششم اومده، ببند فك و چه

 و تو كشو؟ لتيوسا يذارن؟ مگه خودت نذاشت

 : گفتم شتريشدن ب عياز ضا يريجلوگ يبرا

 . باال ميوقته كه اومد يليخ. گهيد ميبر ـ

 : برگشتم و متفكر گفتم هويدر  يجلو. پسر حرف گوش كن اومد دنبالم هيگرفت و مثل  وارياش و از د هيتك نميشرو. سمت در رفتم

 يدو كالم حرف كه انقدر طول نم. ميبر ميخواست ينم رونيما كه ب ن؟يايب گهيدو ساعت د ديبود كه گفت شما نر يمنظورش چ اريمه يراست ـ

 .كشه

 .كرد يداشت نگام م يجور خاص هي. نگاه كردم نيخندون شرو يو بلند كردم و به چشما سرم

 : گفتم يدهنم مثل غار باز شد و با بهت و ناباور. ديبرق از سرم پر هوي. داشت يحرف هيرو لبش  يخنده . گفت يداشت م يزيچ هي نگاهش

 .ينگفت يچياما ه هيمنظورش چ يديتو فهم. نيكشمت شرو ينــــــــــه م.... نكنه منظورش به....! نكنه ـ

كه برا من  يشين نيبا ا نميشرو نيا. ادب يب ميكن يتو اتاق نامزد باز ميفكر كرده بود اومد تيترب يب اريمه. حرصم گرفته بود كه نگو نيهمچ

 . فكرا بكنن نياز ا الشيكه فام اديبدش نم نميهمچ يباز كرده انگار

 : گفتم غيبا ج هوي

 .تو اتاق يبمون شتريب يخواست يم. اتاقت و بگردم ينبود كه گذاشت خوديب ـ
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و برگشتم  دميكش يحرص غيج هي. حرصم گرفت شتريب. اورديخم به ابرو ن يابونيغول ب. تا دلم خنك بشه دميحرص دوتا مشت به بازوش كوب با

 .كردم ازم سوءاستفاده شده و سرم كاله گذاشتن ياحساس م. رونيق رفتم بو با قهر از اتا

پس  ؟يتا حاال انقدر خوش اخالق شد يتو از ك. يخوش خنده شده بود حساب. اومد يم زشير يخنده ها يصدا. اومد يبا خنده دنبالم م نميشرو

 من؟ يخي نيكجاست شرو

 ...!من نيشرو. صاحب شده بودم چه

طراوت  يبرا. خواد برگرده ينم. جا كار كنه نيخواد هم يم. مارستانيب رهيم نميرم دانشگاه، شرو يمن م. خودش برگشته يبه روال عاد يزندگ

 تيهمه زندگ« : و داد كردن و گفتن غيدر عوض نوه ها البته دخترا ج. ششيخواد بمونه پ يگفت م نيشرو يذوق كرد وقت يليخ. جون خوشحالم

 » ؟يكه چ يبمون يخوا يم ت،اون جاس

 ». است ندهيمال آ نجاميا ياونجام مال گذشته بود، زندگ يزندگ« : و خونسرد گفت لكسير نميشرو

 .پسره زديحرف م يفلسف چه

 ». تونه ولش كنه بره كه يجاست، نم نيا شيزندگ. گهيگه د يراست م د؟يكارش دار يچ« : باز گفت شيبا ن ماكانم

همه لبخند به لب به من نگاه . تو گلوم ديخوردم پر يكه داشتم خوشحال و با لذت م يهول كردم كه شربت نيهمچ. با سر به من اشاره كرد بعدم

 .بزنه و آرشام كه ناراحت بود شميخواست آت يكردن، جز آتوسا كه م يم

كنم  ياون قدرهام كه فكر م ديشا. بشه كيكرد بهم نزد ينم يسع كرد و اصال يم تيماها آرشام فاصله اش و باهام رعا يالك يبعد نامزد ييخدا

چشم به  ميرسما مال هم ييجورا هي نيكنه من و شرو ياالن كه فكر م. ذاره يو حرمت هاشون احترام م ليحداقل به فام اي. نباشه يآدم بد

 .عموش نداره پسرناموس 

 .ماه اياصال احتشام. يخ يبدونم بابا  يچه م. دونم يم نميشرو سيخود مو جزو نوام چه

 ومدي يكه م ييچقدر دلم واسه اون روزا. كار داره نيچون شرو. راننده در بست ندارم گهيد. رم دانشگاه يكه دانشگاهم شروع شده و م منم

 .بود ييچه روزا يآخ. تنگ شده مياومد يو م ميرفت يدنبالم و با هم م

 . عادت كردم يمداومش، به حضورش بد جور دنيبه د. شهيدلم براش تنگ م. ديو تو خونه د نيشرو شهيكمتر م گهيد

. يخواستگار اديقراره ب. خوبه نيديالنازم رابطه اش با آ. گرمه شيسرش با زندگ مميمر. كاراشه ريدرگ يليخ. مهساست يِعروس وريشهر آخر

خواد عجله  يخوب درسا نم يول. رو دوست دارن گهيچقدر همد نميب يبرن، اما من كه م يبه سر م ييدرسا هم همچنان با مهام در مرحله آشنا

. مونم تك و تنها يازدواج كردن من م يدوست هام به سالمت نكهيكنم بعد از ا يدارم فكر م. و ازدواج هست يكنه، اما بازم تو فكرش زندگ

 . شهيم كيداره نزد تيام داشتم كم كم به واقع ندهيدر مورد آ يكه از بچگ ييو تنها كيو تار يخونه خال تياون ذهن يانگار

 ييوقتا هي. دهيهم بهم م ييحس گرما هي يحت. نميب يتوش م يينورا هي. كم شده شيكيكنم تار يبه اون خونه فكر م يوقت دايدونم چرا جد ينم

خونه ام  يكيروشن كه با تار يبا لباس ها يكي. من ريهست غ يكيهام  ييتو خونه ذهنم تو خونه تنها. تو اون خونه است يكيكنم  ياحساس م

 . كنه يداره قهوه درست م يانگار. تو آشپزخونه است و پشتش به منه شهيهم. ارهتضاد د

 يليخ. دميد يوقت صورت اون مرد و نم چيهام، تو فكرم؛ اما ه يدارياومد تو ب رون،يكم كم از خواب هام اومد ب. دميو تو خواب د نيبار ا نياول
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 ....اما. نميو خونه ذهنم وبب يياومده تو خواب و تنها ييجورا هيكه  يبارم كه شده صورت اون آدم هي يخواست برا يدلم م

 

. نهيكنن و بچ يتوش زندگ يكه قراره بعد عروس ياومده با ستوده خونه ا. اومد تهران شيمهسا دو روز پ. گرم شده يليمرداده؛ هوا خ يوسطا

 .كمكش مير يم يهم گاه ميمن و درسا و مر

شاد  يليخ. ذاشت يم رياش تاث هيتو روح يليخونه خ يحضورشون و شلوغ. طراوت جون ناراحته. برگردن گهياحتشام قراره دو روز د يها نوه

هم  ن،يهم به خاطر شرو. انيطراوت جون مطمئن بود كه م. انيهم ب يبعد التيبود كه بچه ها قول داده بودن واسه تعط نيا شيخوب. شده بود

 .بهشون خوش گذشته بود يليخ راكه ظاه نيا

كرده عروس خانم با  دميتاك. خانم احتشام گفته دوست هامم دعوت كنم. شب قبل رفتنشون هي. ميريبگ يخودمون يمهمون هيبراشون  قراره

اصال . اديتونست ب يراسم داشتن نمم. خواست بره خونه مادر شوهرش يم ميرو هم دعوت كردم اما خدا رو شكر مر نايو س ميمر. اديشادوماد ب

 .نميرو بب نايس ستخوا يدلم نم

مامانش كامال . مهامم دعوته. ميبا هم نامزد نيمثال من و شرو. ندن يبه بچه ها با زنگ و اس ام اس سفارش كردم كه اومدن سوت يصبح كل از

 .خوشحاله يلياالن خ. خوب شده

 نيكه شرو يزيالبته در مورد آرشام همون چ. زده شدن جانيو داد كردن و ه غيج يو گفتم كل نيآرشام و شرو يكه به دخترا ماجرا ياول دفعه

 : گفت يم يكرد و ه يو داد م غيدرسا ج. به طراوت جون گفته بود و گفتم

 . و دوست داره كه انقدر هوات و داره اديازت خوشش م نيشرو ـ

 .هيمدلش مرام نيگم بابا ا يمن م يهرچ

 :  گهيم

 .كنه يازت دفاع نم يپسر عموش اون جور يتو جلو يِخي نيشرو نيا يخود يب. رهيگ يخدا موش نم يرضا يگربه كه برا. نه، امكان نداره ـ

 .بگن گهيد ايها بهشون نگفته بودم وگرنه معلوم نبود چ نيبودن اتاق ها و بوس و بغل و ا يكيدر مورد شمال و  يزيرو شكر كه چ خدا

كه دوست  يبفهم يتون يطرفت م يدرسا بهم گفت از تو چشم ها روزيد. فازا نبودم نيمن كه اصال تو ا. يكرد يينكشتت درسا كه من و هوا خدا

 . ارميسر در نم يزيچ نايمنم كه كال از نگاه و ا. نه ايداره 

. كه بود هست يخيهمون  ييخدا. كنم به صورتش يم و زوم نميش يگوشه م هيبعد  اد،يب مارستانياز ب نيكشم شرو يم كيشيكارآگاها ك مثل

 يخنده هاش و م شتريالبته من و طراوت جون ب. هيخنده، اما هنوز غد و جد يم گه،يكرده؛ م ريتغ يدرسته كه كل. ازش دمينفهم يزيمن كه چ

 .مينيب

تابلو بود،  گهيد يليبار كه خ هي. اوردميمبارك ن يمنم به رو ه؟يچ ديبا چشم و ابرو ازم پرس يكرد ه رميزدنش غافلگ ديهم موقع د يچند بار هي

 : شك نكنه گفت يلبخند كه كس هياومد جلو و با 

 شده؟ يطور ؟يبگ يخوا يم يزيچ ؟يكن يچته چند وقته مدام بهم نگاه م ديآن ـ

 : پشت چشم براش نازك كردم و گفتم هي. خودم و از تك و تا ننداختم. كنم يكه من چقدر تابلو كار م يوا
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 .اياعتماد به نفس دار. دوبار چشمم خورد بهت يكيبه تو نگاه كرد؟  يك ؟يچه از خود راض ـ

 : ابروش و داد باال و آروم دم گوشم گفت هي نيشرو

 ؟يكن ينگاهم م يجور نيكه ا ستميروزا ن شهيدلت برام تنگ م هيچ ـ

 . براش شديواقعا دلم تنگ م. شد يجور هي دلم

لبخند مهربون بزنه و دستش و بندازه دور كمرم و منو سمت  هينگاهش كردم كه باعث شد  يدونم چه جور ينم. و نگاهش كردم برگشتم

 .خودش فشار بده

 ه؟يچ گهيحركتت د نينگاه كردم ا هيحاال من . پسره چه پرروئه نيا. به سرم يرس يخاك لوم يوا

و به بچه  ميبود ستادهيپهلو به پهلو كنار هم ا. شد يخوردم تا از تو دستش فرار كنم، اما مگه دستش باز م يتكون م يزدن ه يبهم سوزن م انگار

 . ميكرد يدادن نگاه م يزدن و با آهنگ قر م يها كه داشتن حرف م

 . رو شكر طراوت جون رفته بود گالب به روتون نبود خدا

 ؟يخور يچته چرا انقدر وول م نـيشرو

 .يبر يآبروم و م. زشته اديدستت و بردار االن طراوت جون م ـ من

 : آروم دم گوشم گفت نيشرو

 .پس تكون نخور ومدهيهنوز كه ن ـ

 .انقدر ذوق كردم كه نگو. از در سالن وارد شد يبهشت يحور هيطراوت جون مثل  هوي

 .ول كن جان مادرت. اومد نيبب نيشرو ن،يـ شرو من

به كمرم و  ديبه كمرم داد و دستش و آروم كش يفشار هي. زوم نگاهش شدم و دست از تقال كردن برداشتم ارياخت يب بهم كرد كه رهينگاه خ هي

 . گرفت شيدستش رو كمرم آت يكردم جا ياحساس م. ازم جدا شد

 ....اونقدر خاص بود كه  نگاهش

 هيطراوت جون واقعا معذب بودم اما  يولم كنه؟ هر چند جلو نيدر آوردم كه شرو يباز يدونم چرا انقدر كول ينم. براش نداشتم يفيتوص چيه

به من فكر  نيممكنه درسا درست گفته باشه و شرو يعني. كنم دايپ يبيحال عج هيشد  ياز حدش باعث م شيب يكينزد. بود ناياز ا شتريب يزيچ

خوشش  نيكه شرو ستمين ييدخترها پيمن اصال از اون تبه قول آرشام . اونم من. داشته باشه ياحساس نيدونم كه شرو يم ديمن بع ماكنه؟ ا

 . نه عشوه و ناز دخترونه بلدم نه قر و غمزه. اديب

 نه؟ اي اديازم خوشش ب نيبرام مهم باشه كه شرو ديچرا با اصال

 يدونم مثال برام غذا م يكنه و نم يتو جمع بهم توجه م ايشام  زيسر م اي كنهيهر وقت كه بهم نگاه م م،يچند وقته كه به ظاهر نامزد نيدونم ا ينم

 . شميم ضيدارم مر ديشا. شهيم يجور هيزنه دلم  ياز اون لبخند قشنگاش و م يوقت يحت ايكشه، 

مونم تا بلكم  يم داريچند وقت كه كمتر تو خونه است منِ خوش خواب شب ها ب نيا. همش كنارم باشه نيخواد شرو يدونم چرا دلم م ينم اما

 . فردا رو بچسب يمهمون. اليخيب. كنميكارها رو م نيدونم چرا ا يخودمم نم. دهياز من بع بيحركات عج نيا.  نمشيببنظر  هيبتونم 
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. روز موندن بچه ها براشون خاطره بشه نيآخر نيخوام ا يم. رسم يرم و به كارها م يور اون ور م نيسره دارم ا هيشدم  داريساعت نه كه ب از

 .خاطرات قشنگ با اومدنشون ساختن يمن كه كل يبرا شييخدا. جا برن نيخوب و خاطرات قشنگ از ا يخوام با فكرا يم

 يم يدارم واسه خانواده شوهرم مهمون يدونم چرا استرس دارم؟ انگار ينم. آروم و قرار ندارم قهيدق هيباشه،  يعال زيخوام همه چ يكه م انقدر

 .هياك يهمه چ يو بگن زن فالن اديه خوششون بنقص باشه كه هم يخوام ب يكه انقدر م رميگ

 . خودتم خوشت اومده ها ديبابا آن برو

با كل كل، با دعوا، . نيو شرو ديهمون آن ميش يدوباره م. شهيتموم م نميمن و شرو يالك ينامزد نيفردا كه بچه ها برن ا. هم ناراحتم ييجورا هي

 . دوتا دوست

. دميو چش دميو د تشيمن توجه و محبت و حس حما. بده يليخ. باشم يخوام معمول ينه كه نخوام نم يعني. خوام دوستش باشم يخوام، نم ينم

 هي. نداشت ازين يا گهيكس د چيو محكم كه جز خودش به ه اليخ يب ديها رو فراموش كنم و دوباره بشم همون آن نيسخته كه همه ا يليخ

 يبهم قدرت م. بود شميپ نيخواستم، شرو يم تيحما يحساس بودم، وقت يبودم، وقت فيضع يوقت. بودنم ترك برداشته بود ومحس مقا ييجورا

سخت بود كه همه اون تجربه ها و  يليخ. مرد قرار گرفتن و لمس كرده بودم هي تيبودن، دختر بودن و مورد حما فيمن حس قشنگ ضع. داد

 !هم داشتم؟ يا گهياما مگه چاره د. كنمو فراموش  نيريخوب و ش يحس ها

 .باشه شيامشب پرده آخر نما دميشا. ميد يم شيپرده آخر تئاترمون و نما فردا

جا  نيبچه ها قراره هشت ا. رو به راهه اما من وسواس گرفتم زيهمه چ. ساعت پنج عصره. شهيور اون ور رفتم پاهام داره جدا م نيانقدر ا ايخدا

 .باشن

 .زنم يجوش كارها رو م يمدل نيفقط منم كه ا خندن، يو م گنيم. راحتن و شاد يليخ همه

 هيحالم . باشه زيكردم كه حواسش به همه چ ديالزم و گفتم و تاك يزهايچ. خانم بكنم يسفارشاتم به مهر نيآخر ديبا. تو آشپزخونه رفتم

 .پله ها رد شدم ياز جلو. سالن يو رفتم سمت ورود رونياز آشپزخونه اومدم ب. شهيداره تموم م يانگار ميانرژ. بده ييجورا

لرزه؟ لوسترا  ياما مگه موقع زلزله خونه نم اط؟يبكشم؟ بدوام تو ح غيج يعني يزلزله اومده؟ وا يعنيچرخه؟ نــــــــه  يچرا خونه داره م ايخدا

 تتونم درس يكنم نم يو كه بلند م پام. خورم؟ مثل مستا شدم يلرزش چرخش دارن چرا؟ وا من چرا تلو تلو م يجا جا نيخوره؟ اما ا يتكون م

 .نيبذارمش رو زم

 مامـــــــــــــــان

 .بغلم و گرفت ريز يكيكه  ن،يشدم رو زم يداشتم پرت م. دميتو ذهنم كش يغيج هي

 هو؟يحالت خوبه؟ چت شد  -

بردم و رو  نيشر. شد يچقدر مضحك م. شدم يم كهيو چند ت نيافتادم رو زم يوگرنه مثل هندونه م ديبه موقع به دادم رس نيشرو يها دست

 . پله نشوندم

 شده؟ يچ. به من نگاه كن ديـ آن نيشرو

 .االن بهترم. رفت جيـ سرم گ من
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رفت  دميذره چشمم و باز كردم د هي. حس كردم بلند شد از جاش. دستم و تو دستش گرفت و نبضم و گرفت نيشرو. هام هنوز بسته بود چشم

 .كرد و به خوردم داد كيو به لب هام نزد وانيخودش ل. آب قند برگشت وانيل هيبعد با  قهيدو دق. سمت آشپزخونه

چرا . ور و اون ور نيا ييدو يمدام م. كنم ياز صبح دارم نگاهت م ؟يحال افتاد نيكه به ا يكن يكار م يبا خودت چ يبپرسم دار شهيـ م نيشرو

  ؟يكش يانقدر كار از خودت م

 .كه نگرانه دميفهم ياخم كوچولو كرده بود اما من خنگم م هي. هام و آروم باز كردم چشم

 : گفتم آروم

 .خوام فوق العاده باشه يم. نجانيشب آخره كه بچه ها ا. باشه يامشب عال ديبا ـ

 : چشمام نگاه كرد و گفت تو

االنم برو تو اتاقت استراحت كن و تا . يانقدر خودت و خسته كن ستيالزم ن. مورده يب تيهمه نگران نيا. هيعال زياالنش هم همه چ نيهم ـ

 ؟يديفهم. رونيب يايخوام از اتاق ب يهم نم ومدنيدوستات ن

 : گفتم معترض

 ....بچه ها زشت شيبرم پ ديبا شه،ينم ـ

 : محكم گفت شتر،يبا اخم ب نيشرو

 .يكن ياستراحت م يريم. كه گفتم نيهم ـ

پتو . بغلم و گرفت و كمكم كرد از پله ها برم باال و تا خودش رو تخت من و نخوابوند ولم نكرد ريمنتظر جواب من باشه بلند شد و ز نكهيا بدون

 .و رو تخت نشست ديرو روم كش

 .نگران بودم بازم

 .يشن روز آخر يبچه ها ناراحت م ن؟ييپا اميمن ب ستيگم بهتر ن يم نيـ شرو من

 : گفت ينرم يلبخند بهم زد و دستش و گذاشت رو دستم و با صدا هي

 . يديدونن چقدر واسه امشب زحمت كش يهمه م شه؟يناراحت م يدختر خوب آخه ك ـ

 : اخم كوچولو كرد و گفت هي

 .حال باشه يو ب ضينامزدم مر يخوام روز آخر ينم ـ

 .لبخند قشنگ زد هيو گفت و  نيا

 .بخورمتا اميمثل مربا ب گهيم طونِيش. ينيريپسر كه انقدر ش يناز بش.... ننه يوا

 ؟يدوباره از اون فكرا كرد ديآن ياو

 .ستيدست خودم كه ن. خواد بغلش كنم و فشارش بدم يدلم م شهيكار كنم؟ مهربون كه م يچ خب

 : لبخند زدم و گفتم هي. نكنم يعيحركت ضا هيخودم و گرفتم كه  يزور جلو به

 .يمرس ـ
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 :به به دستم زد و گفتضر هي

 .دنبالت اميخودم م. پس استراحت كن ـ

 .رونيزد و بلند شد از اتاق رفت ب گهيلبخند د هي نيشرو. بار باز و بسته كردم هيهام و  چشم

فقط دراز . بكنم يا گهيتونستم كاره د يبرد، نه م ينه خوابم م. كرد يو بدتر م دميجد يضيمر نميشرو يمهربون نيبرد؟ ا يمگه من خوابم م حاال

 طونيپسره ش. توجه كردنش، به نامزدم گفتنش ش،يبه همه كارهاش، مهربون. كردم يفكر م نيبودم و زل زده بودم به سقف و به شرو دهيكش

 .بال نيريش

 .بخواب ريبگ ؟يكن يم فيتعر نيچقدر از شرو. هستا تيمرگ هيامروز  ديآن اوه

اما خوب  گه؛ياز دست رفته بودم د.  نميو بب نيكردم خواب شرو يهمشم دعا م. البته به زور. دميوابو گذاشتم رو زنگ و گرفتم خ لميموبا ساعت

 .تو خوابم ومدين نيشرو. كرد عميخدا هم بد ضا

**** 

 نيداد، اما خوب از ا يم يچه حال. لمايف نيمثل ا واريپرتش كنم تو د رميخواست بگ يكه دلم م يآ. خودش و كشت بس كه زنگ زد لميموبا

 . اومد يمن نم بيبه ج ياديز يغلطا

 . سرحال شدم و استرسمم كم شد. داشتم ازيچقدر به خواب ن. ساعت هفت بود. چشم هام و باز كردم يناچار

 هيل همراه خوشگ يتاپ مشك هي. احتشام و دوست هام منور باشم ينوه ها يجلو يخوشگل كردم كه شب آخر شيآرا هي. دوش گرفتم هي رفتم

 هم عطر به خودم زدم يكل. دميپوش رهيت نيج

رفتم در و باز . قسمتش مونده بود هيهمه موهام و صاف كرده بودم، فقط  بايتقر. كردم كه در زدن يو شاد داشتم موهام و صاف م خوشحال

 . پشت در بود نيشرو. كردم

پسر چشم هام  يچرا ماتش برده؟ او نيا. بزنه يحرف هير نگاش كردم كه منتظ. بگه كه نگاهش رو موهام موند يزيچ هيو بلند كرد كه  سرش

 ؟يكن ينگاه م يجاست، كجا رو دار نيا

 .حرف منتظر موندم يب

 .تا موهام ول شد ديدستاش و كش نييدسته از موهام و گرفت و از باال تا پا هيدستش و باال آورد و  نيشرو

 ؟يانقدر صاف و نرم كرد يو چه جور چيفر پر پ يـ اون موها نيشرو

 .تا بنا گوش باز شد شمين

 اد؟يچه طوره بهم م. گربه يكه فر و صافش فرق نداره، نرمه مثل موها نهيمن ا يموها يخوب. مو يـ با اتو من

 .بار ابروهام و فرستادم باال و با لبخند دندون نما بهش نگاه كردم چند

 : خنده گفت ونيزد و م يلبخند هي

 .يفر و صاف، با هر دوش خوشگل ـ

 . جمع شد شمين. خشك شدم هوي
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 . فكر نكرده بودم يتا حاال به خوشگل. كردم فقط با نمكم يخوشگلم؟ خودم كه فكر م نيخوشگلم؟ من؟ به نظر شرو من

 : و به سقف نگاه كرد و گفت ديبه پشت گردنش كش يدست هيكرد و  يسرفه ا هي هويمبهوت من افتاد،  افهيكه چشمش به ق نيشرو

 .نييپا ايب انيدوستات م گهيد.... زهيچ ـ

 .نييبرگشت و رفت پا عيسر نميشرو. فقط سر تكون دادم جيجور گ همون

چرا  دميفهم يخودمم نم. موهام و صاف كردم هيواسه خودم كردم و برگشتم تو اتاق و با قر بق يذوق هي. باز شد شمين ارياخت يكه رفت ب نيشرو

 يو الك يخود يجور ب نيهم. نتونست بگه چرا اون حرف و زد، انقدر من و ذوق مرگ و خوشحال كرده يوقت شيو كالفگ نيكلمه شرو كي نيا

 . گرفت يمخنده ام 

 .ارميدر م يجنبه باز يكرد چه ب فيكلمه ازم تعر كي يكيبكنن تا  دميبد ديبه سر ند خاك

 .كنه يبه آدم ها نم يكه اصال توجه يخيهمون پسر .... هــــــا نهيشرو. كه نبود يهر كس يكي نيآخه ا خوب

 ؟يديبهت توجه كرده ذوق ياالن فكر كرد هيچ هان

 .يخب؛ گفت همه جوره خوشگل يچ پس

 ؟يكرد تو چرا به دل گرفت يرشت فيتعر اون

 .تو حالم يبزن يايب ديبرو گمشو كه همش با اَه

 : خانم اومد و گفت  يتا پام و گذاشتم تو سالن مهر. همه تو سالن بودن. نييحاضر شدم و رفتم پا يريخود درگ يبا كل خالصه

 .آوردن فيآقا مهام تشر ـ

لحظه فكر  هيبدبخت مهام . كردم يبه پشتش نگاه م يحاال من ه. سالم و خوش و بش يمهام از در وارد شد و كل. استقبالش ميرفت نميو شرو من

كه دنبال  ييسگا نيمثل ا. كه چقدر خنگ بود شده بود يوا. كرد بچرخه پشتش و نگاه كنه يم يسع يه. داره يزيچ يكرد لباسش مورد

 .دوان يدمشون م

 : زد به بازوش و گفت يكي نيشرو

 ؟يچرخ يم يمدل نيمهام چته؟ چرا ا يه ـ

 شه؟يزيپشتم چ نيبب نيـ شرو مهام

 شه؟يزيچ يچ يعنيـ  نيشرو

 . باشه يزيچ ديكنه گفتم شا يخانم به پشتم نگاه م ديآن دميدونم؟ د يـ چه م مهام

 :گفتم دميكه خند يحساب. هر دو برگشتن سمت من كه از خنده كبود شده بودم هوي

 ست؟يدرسا باهات ن نميخواستم بب يكار داشتم؟ م يبابا به پشتت چ ـ

 : زد و گفت شيلبخند خجالت زده به خاطر خنگ هي مهامم

 .اديم نايبا مهسا ا نه گفت ـ

 : خانم اومد و گفت يموقع مهر همون
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 . آوردن فيخانم دوستاتون تشر ديآن ـ

 . باز شد يبه چه ابعاد هياز ثان يمهام در كمتر از كسر شين نيكه ا يوا

برام تكون  يدست هيدرسا . شدن ادهيپ. اومدن و پارك كردن نيبا ماش. انيكه دارن م دمياز دور د. ميستاديا رونيو ب ميذوق از عمارت اومد با

 .داد كه منم جوابش و دادم

انقدر خانم و مودب شده؟  يشده از ك ليذل يدرسا نيخانمه، اما ا شهيباز مهسا رفتارش قابل قبوله، نه كه هم. انيچقدر خانم وار راه م نايا يوا

كه مثل اون  نيخب االن ا. كرد يور اون ور نگاه م نيبه ا دايبد ديدن نيا نيجا از همون دم در دهنش سه متر باز موند و ع نيدفعه قبل كه اومد ا

 .دهيبع يكول يوحش ياز درسا اديراه ب نيو مت ريكه انقدر سر به ز نياما ا ،يزيچ هيموقع رفتار نكنه 

 .دنيكردم كه بهمون رس يباال رفته نگاهشون م يبا ابروها داشتم

 . به گونه ام ديكه چه عرض كنم، آروم گونه اش و مال يروبوس. كرد يدرسا اومد جلو و بهم دست داد و باهام روبوس كيش يليخ

 .نشده باشه يجن. ترسونه يدرسا چشه؟ داره من و م نيامام زمان ا اي

 شتريو باز كردم كه ب شميبه زور ن. باشم يكردم عاد يسع. ماچم گذاشت رو گونه ام هيبغلم كرد و  يبا لبخند اومد جلو و درست و حساب مهسا

 . كردم يبا ستوده هم سالم و احوال پرس. دندونام بود ينشون دادن عصب هيشب

 : كه رفت با پسرا خوش و بش كنه، درسا محكم با آرنج كوبوند بهم و گفت ستوده

 باز؟ يشد يچته سكته ا. ميببند بابا وحشت كرد ؟يجك و جونور درنده رو بترسون يخوا يو، م عتيضا شيببند ن ـ

 .كردم شيبه چپ و راست تكون دادم و خوب بررس يدوتا دستام و ه نيبرگشتم سمتش و دستم و بردم جلو و صورتش و گرفتم ب عيسر

 : هـــــه هلم داد عقب و گفت هيكه صورتش درد گرفت با  درسا

 .يختيو بهم ر شميهمه آرا. ميكشت وونهيچته د ـ

 ؟يحال يب يجور نيچت شده؟ چرا ا ؟ي؟ سالم يـ درسا، درسا جونم خوب من

 .كردم و درسا با چشم غره يمن با تعجب نگاهش م. خودش و گرفت يبه زور جلو. با تعجب به مهسا نگاه كردم. ديمهسا ترك هوي

 .هيه بفهمه چه زلزله اخواد ك ينم. كنه يم يمهام آبرودار يداره جلو. شهينم ضيچغندر مر نيـ نترس بابا ا مهسا

 : نگاهم به درسا كردم و گفتم هينگاه به مهسا و  هيدهن باز  با

 ده؟يدونه؟ تا حاال نفهم يمهام نم يعني ـ

 .داره كه نگو ينگه م نيمهام خودش و سنگ يانقدر جلو نيـ نه بابا ا مهسا

قدم رفتم سمت پسرها و چشم دوختم به آسمون  هيو  رونيبهم فشرده ام اومد ب يلب ها نيمثل هـــــوم از ب ييصدا هيابرو هام رفت باال و  هوي

 : و گفتم

 .آهان ـ

 :درسا براق شد بهم و گفت هوي

 ؟يكار كرد يزود بگو چ ؟يزده باش يگند هينكنه  ديآن. اتم مشكوكه افهيق. آهان تو مشكوك بود نيا! آهان؟ ـ
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 .بسته بودمش رهيگ هيآورده بودم جلو و با  يور هيموهام و كج . دميتو موهام كش يدست هي

 : رفتم سمت پسرها و آروم گفتم گهيقدم د هي

رو سر  ميو از طبقه اول انداخت ميگربه بدبخت و گرفت ييكه دوتا يمثال اون بار اي م؟يكش يكه من و تو با هم كرم م ديفهم يم ديمهام نبا يعني ـ

 م؟يدرسمون و جا به جا كن هيمسئول آموزش چون نذاشت 

 . بود يفرار كردن من و جلب كردن توجه پسرا كاف يكه همونش هم برا ديكش فيخف غيج هيدرسا  هوي

 .به بازوش دميشدم و از پشت چسب ميقا نيصاف رفتم پشت شرو. كه در دسترس بود پناه بردم يممكن و امن يجا نيو به اول دميدو عيسر

 : گفت ين و با حرص مم يهم اومده بود جلو درسا

 يدونه مو تو سرت نم هي. ارميورتر تا حالت و جا ب نيا اياز اون پشت ب يجرئت دار ؟يبر يمن و م يآبرو. كشمت يم رونيب ايب رون،يب ايب ديآن ـ

 ....ذار

ساكت شد و سرش و انداخت  هويو هومن و  نيخندون مهام و شرو يچشمش خورد به صورت ها ديكش يجور كه داشت خط و نشون م همون

 .نييپا

 .دهيو نشون م شيواقع تيدختر خوب ماه نيا اديكه خوشم م يوا

دو نو گل شكفته  نيتو عمارت و ا ميو بهش اشاره كردم كه بر دميوكش نيشرو ياشاره به مهسا كردم و خودمم بازو هيكه بودم  ييهمون جا از

 .با هم اختالط كنن ميرو تنها بذار

زد  يبلند قهقهه م يكردم انقدر با صدا يم فيهر وقت براش از كارهامون تعر. درساست يها يقلدر باز نيدونستم مهام عاشق هم يكه م من

 . اومد يكه از چشماش اشك م

كه تموم شدن، درسا و مهام  نايا. مهسا و هومن بلند شدن و بازار سالم و معارفه به راه شد دنيبچه ها با د. تو سالن ميرفت يلبخند و شوخ با

بودن  اديبس كه ز. ها ياحتشام نيبودن ا يجوبه كش نيماش... ماشا. كردم ينوبت درسا رو به بچه ها و بچه ها رو به درسا معرف هيدوباره . اومدن

 .كف كردم

 : دفعه گفت هي نشينفر يوسطا. كردن من نيسره شروع كرد به نفر كينشست كنارم و  درسا

 چيكوفتت شه و ه. وسط چهارتا پسر توپ ؟ييافتاده چه جا نيبب. صورتت دون دون بشه نشه تو صورتت نگاه كرد يريآبله مرغون بگ ياله يا ـ

 .نييرقمه از گلوت نره پا

 .كن يآبرو دار. مهام زشته يكن جلو شيتو هم چشمات و درو. نميخفه، مثال من نامزد شرو يـ او من

 .نمونده كه بخوام نگه دارمش ييآبرو گهيد. يريـ مرگ بگ درسا

 .بهت گفت يـ خفه، زود بگو مهام چ من

 : ذوق كرد و گفت نهيب يكپه آشغال م هيگل از گل درسا شكفت و مثل مگس كه  هوي

من  يو انقدر جلو يكن يم يبيهمه اشم ناراحت بودم چرا انقدر با من احساس غر. شدم طنتتيش نيگفت من عاشق هم يداشت م يچيه ـ

 .يمعذب
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 ؟ياالن جلوش راحت شد يعنيـ  من

 .ميستين يرسم گهياالن د گهيـ آره د درسا

 ؟يبكن يجلوش همه كار يتون ياالن م يعنيـ  من

 : گفت يسرش و تكون داد و جد درسا

 .با هم ميندار شد گهيآره د ـ

 ؟يجلوش دست تو دماغت بكن يتون يم يعنيـ  من

 ....دستمم تو دماغ گهيـ آره د درسا

ازم گرفت كه مطمئنم كه همون  شگونين هيو از كاسه در آورد برام و  شيوزغ يبرگشت سمتم و چشم ها عيگه، سر يداره م يچ ديفهم هوي

 .دردم گرفته بود يليخ. خواست درسا رو له كنم اون موقع يكه دلم م يآ. لحظه جاش كبود شد

 رميمن م« : هم خانم احتشام گفت ازدهيساعت . خشنود گشتم يو منم كل برگزار شد يو خوش يبه خوب يكم و كاست چيبدون ه يمهمون خالصه

 ». ديذارم تا خوش بگذرون ياستراحت كنم و شما جوون ها رو تنها م

 . خانم رفت تو اتاقش نايتعارف و ا يكل با

 ؟يچند تا شعر مهمون كن هيماها رو  يشب آخر يخوا ينم نيـ شرو اريمه

 ». بمونه ادمونيماها رو با خاطره خوب بدرقه كن بذار تو . و تارتيگ اريآره برو ب« . همه در اومد يصدا هوي

 : دم گوشم گفت مهسا

 .و بشنوم نيخواست خوندن شرو يكه چقدر دلم م يوا ـ

 : سمتم و گفت ديهم خودش و كش درسا

 .خدا دمت گرم وليا. دلمون آب شد يو كرد فشيبس كه تعر. آره به خدا ـ

« : دنيكش ييهورا هيهمه . آروم از جاش بلند شد يليخ. كردن چشم هام بهش التماس كنم زيكردم با ر يبه من كرد و منم سع ينگاه هي نيشرو

 ». نيبه افتخار شرو

 :برگشت و از همون دم سالن گفت تارشيبعد با گ قهيرفت و دو دق نيشرو

 .ديبچه ها پا ش ـ

 م؟يقرش بد ميكه ماها پاش يبزن يبندر تاريبا گ يخوا يمگه م م؟يچرا پاش. مينگاه كرد گهيبه همد همه

 . نيسمت شرو ميو رفت ميبا تعجب بلند شد همه

 ....حرف يب. نيايدنبال من ب نيخوا يم تاريـ اگه گ نيشرو

و بعدم تو  رونيب ميرفت. ميافتاد حرف گوش كن دنبالش راه يماهام مثل جوجه ها. از عمارت رونيو گفت و خودش جلوتر از ماها رفت ب نيا

 . لبخند اومد رو لبم هي هوي. سمت درخت ها ميو بعدم رفت اطيح

 : آروم و با ترس گفت. بود دهيبازوم و چسب درسا
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گور  نيا يترسناكا كله امون و بكنه و ماها رو بندازه تو لميف نيدرخت مرختا مثل ا نينكنه ماها رو ببره تو ا ؟يمطمئن نيشرو نيتو به ا ديآن ـ

 بره؟ يداره ماها رو كجا م يدون يبازه؟ تو م يواسه چ شتيبا توام، ن ديآن يهو. بهياخالقش عج يليخ ؟يدسته جمع يها

 : با همون لبخند آروم گفتم من

 . كس و نبرده چيخوب كه تا حاال ه يجا هي ـ

 : شده گفت زير يچشم ها مشكوك نگاهم كرد و با درسا

 كه كجاست؟ يدون يكس و نبرده تو از كجا م چياگه ه ـ

 .دمشيرفتم و د تارشيگ يدنبال صدا ميمن خودم از فضول. ـ گفتم نبرده من

 : با ذوق گفت مهسا

 ؟يكرد فيهمون كه برامون تعر گاهش؟يبره مخف يماها رو داره م يعني ـ

 .ـ آره فكر كنم من

اون شبم فقط . نداشت نايالمپ و ا نجاياومد ا يم ادميكه  ييتا جا. تعجب كردم. ادينور م ييجا هياز  ميديوسط درخت ها د ميكه رفت كمي خالصه

 نور از كجا اومد؟ نيپس ا ست،ين شياز آت ياالنم كه خبر. روشن شده بود شيبا نور آت

 .ميوارد نور شد يكي يكيماها  بياول خودش و بعدم به ترت نيشرو. سمت نور ميرفت گهيد كمي

فانوس  هيكنده بود كه روش  هيهر تنه درخت  نيب. دوتا كنده يكياون جا بود با  يور هيسر جمع چهارتا تنه درخت .... خدا چقدر قشنگ يوا

 . شده بود يفانوس ها روشن و نوران نيروشن بود و اونجا به خاطر نور هم

 :همه در اومده بود يصدا

 . چقدر قشنگه نجايا. يوا ـ

 . معركه است پسر ـ

 .يكرد زمونيخوب سورپرا يگرم شب آخر ـدمت

 .كنده نشست و به بچه ها نگاه كرد هيخودش رفت رو  نيشرو. كردن يهمه هم با ذوق داشتن دور و برو نگاه م. زد يم يحرف هي يك هر

مش جواد هنوز چند تا فانوس تو خونه . بذاره تا روشن بشه نجاينوس اچند تا فا اديبه مش جواد گفتم ب ارميو ب تارميبرم گ نكهيـ قبل ا نيشرو

 .اش داره

 . ميسه نفر سه نفر رو كنده ها نشست. ميذوق نشست با

 . نيهم نشستن و منتظر چشم دوختن به شرو هيبق. مينشست سايو مل اريو مه نيشرو يكنده رو به رو هيو درسا و مهام رو  من

 يچ نميبا ذوق منتظر بودم بب. كنسرت زنده گذاشتنش بودم نيگرفتنش و خوندنش و خالصه عاشق ا تاريو ژست گ تاريگ نيكه من عاشق ا يوا

 .خواد بزنه يم

اولش هنوز نخونده دل  نياز هم. بود نيآهنگش غمگ يچقدر قشنگ و آروم بود، اما انگار يوا. و كوك كرد و شروع كرد به زدن تارشيگ كمي

كردم كه چشمام تو نگاهش گره  يداشتم با لبخند نگاهش م. زدنش بود تاريو گ نيشرو شيدونگ حواسم پ شيش. كرد يم يجور هيآدم و 
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 .آوازش بلند شد يبهم زد و صدا نيلبخند غمگ هي. خورد

 

 اراده ام يسه روزه كه مات و ب دو

 فكرم و مشغول كرده يزيچ هي

 هواشم ريكه درگ يعشق نيهم

 و نسبت به تو مسئول كرده من

 ما ياون رابطه معمول از

 سر گرفت تو روزگارم يعشق چه

 همه سال نيسه روزه كه بعد از ا دو

 عشق دارم يتو ادعا واسه

 جا نيا دميدارم جون م ينيب ينم

 جا نيبه تو محتاجم ا يدون ينم

 يراحت من و وابسته كرد چقدر

 نجـــــــــايشم كم كم ا يم وونهيد دارم

 قمثه ساب مايخوام مثه قد يم

 با من بخنده يكي ييوقتا هي

 رهيباشه كه دستام و بگ يكي

 باشه كه زخمام و ببنـــــده يكي

 جا نيا دميدارم جون م ينيب ينم

 جا نيبه تو محتاجم ا يدون ينم

 يراحت من و وابسته كرد چقد

 نجــــــــايشم كم كم ا يم وونهيد دارم

 » يريآهنگ اعتراف از احسان خواجه ام «

 

. نفسم بند اومد. رشد كرد. تر جون گرفت يقو يليخ زيچ هي. و شكست ديتو دلم لرز يزيچ هي. افتاد ياتفاق هي. كرد يكار هيبا دلم  آهنگش

 كار كرد؟ يآهنگش با من چ

 دمينفهم اي دميدونم ند ينم. خواست يم يزيچ هيگفت،  يم يزيچ هيچشماش . هنوز اون لبخندش رو لب هاش بود. تو نگاهش غرق بودم هنوز

 ....دونم ينم.... دونم ينم. دميترس ايباور نكردم  اي

 .دميآروم درسا رو كنار گوشم شن يصدا
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ها رو  نيخواست ا يم ديشا.... ديشا.... چشم ازت بر نداشت ديآن. انگار حرف دلش بود. بود يجور هي.... آهنگش ؟يديو د نيشرو ديـ آن درسا

 ....دوست داره نيشرو ديآن.... به تو بگه

. امكان نداشت نيدوسم داره اما ا نيدوست داشتم فكر كنم كه شرو. دلم شاد شد. لبخند اومد رو لبم هي. چشمام و بستم ن؟يداره؟ شرو دوستم

. تونه من و دوست داشته باشه ينم نيشرو. گرفتم يو م نينسبت به شرو بميحس عج نيا يجلو ديبا. تونستم ينم.... باور كنم؟ نه يچه جور

 نم؟يبب نيكه از شرو دميد يرياز بابام و آرشام چه خ. ادياون كجا؟ بعدم من از مردها بدم م ومن كجا 

 . خوابوند تو دهنم يكيتو سرم  ديآن

ت كرده؟ چقدر هوات و برا ييچه كارها ينيب ينم يكور. ستياز جنس بابات و آرشام ن نيشرو. ستيمثل اونا ن نيشرو د،يفكت و آن ببند

 داشته؟

انگار .... انگار يجور هيآروم نشسته بود و  نيآهنگ شاد بزنه، اما شرو هيخواستن  يو داد ازش م غيبچه ها با ج. نيرفت سمت شرو نگاهم

 .سازش و در آورد يلبخند قشنگ زد و با همون لبخند صدا هي دينگاهم و كه د. كرد ينگران به من نگاه م

وسط و دست هم و گرفته بودن و قر  دنيو آتوسا پر سايو ماكان و مل اريصداش كه بلند شد مه. زدن يچند نفرم دست م هي. ها بشكن زدن بچه

 .خوند يم يقشنگ يليخ تميبا ر نميشرو. دادن يم

 

 با من بزن جام ايب

 بخون تو چشمام ايب

 با تو شاد شعرام كه

 تنهام يليتو خ يب كه

 تو هستم گرفتار

 تو هستم نگهدار

 كن از عشق هيمن تك به

 تو هستم اريمن  كه

 تو هستم اريمن  كه

 

لحظه  هي. كنه يخونه رو با منظور انتخاب م يكه م ييآهنگا نيكنه؟ همه ا ينگاهت م يچه جور نيبب. دوست داره نيبه خدا شرو ديـ آن درسا

 .زنه يدلشه كه بهت م يحرفا نايبه خدا ا. داره يچشم ازت بر نم

 ....دينبا. باور كنم ديممكن بود؟ نه نبا يعني

 : زدم و گفتم ضيلبخند عر هي

 يراحت بهم م يليبود خ يزياگه چ. يشد يتو دلشه؟ برو بابا تو هم توهم يخواد بهم بگه كه چ يمگه خدا زبونش و ازش گرفته كه با شعر م ـ

 يم لكسير يليبود خ يزياگه چ. شوتم زايچ نيدونه كه من چقدر تو ا يخودش م نيتازه اشم شرو. فرش قرمز هيزبون داره قد ... ماشاا. گفت
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 .آهنگ و بچسب. ولش كن يخ يب. گفت يم ماومد به

 

 ياست كه ارباب وفا را نشناس فيح

 يو تو ما را نشناس ميتو باش اري ما

 همه احساس نيكه تو با ا زمياست عز فيح

 يما را نشناس يعشق خدا را نشناس نيپاك تر نيا

 من و بشناس تو دوست داشتن و بشناس بشناس

 گل و گلشن و بشناس يباد بهار تو

 نشو از من زونينشو از من گر پنهون

 تو بگردم روگردون نشو از من دور

 نشو از من روگردون

 ياست كه ارباب وفا را نشناس فيح

 يو تو ما را نشناس ميتو باش اري ما

 همه احساس نيكه تو با ا زمياست عز فيح

 يما را نشناس يعشق خدا را نشناس نيپاك تر نيا

 » نيآهنگ ارباب وفا از مع «

 

 نيگفت شرو ياصرار م نيدونست كه با ا يمن م ياز زندگ يدرسا چ. بغض گنده داشتم هيزدم اما تو گلوم  يلبخند خوشحال. تموم شد آهنگ

كنم و  ريكه من از محبتش سوءتعب هينامرد يليخ. نهيب ينم ياون اصال من و اون جور. نداره يمنظور چيآهنگاش ه يبرا نميدوستم داره؟ شرو

 يهمه كمك نياونم بعد ا. ازش سوءاستفاده كردم نكهيمثل ا شهيم ييجورا هي. دوستش داشته باشم يكنم و بخوام اون جور انتيبه اعتمادش خ

 .ذارم ينم. بشه شتريب بميحس عج نيبذارم ا دينبا. كه دوستانه به من كرد

 . ميكه داشت يآور و به عقب فرستادم و متمركز شدم رو جشن يو ناراحت كننده و شاد بيعج يفكرا نيلبخند همه ا هي با

ساعت دو بچه ها رفتن و منم رفتم كه . تموم شد يعال نيفوق العاده شرو زيمخصوصا با سورپرا. يموندن اديمعركه و به . بود يفوق العاده ا شب

و فرناز و  سايمل. كردم يهمون شب ازشون خداحافظ دمشونيد ينم گهيد دياحتشام ساعت پنج صبح پرواز داشتن و شا يچون نوه ها. بخوابم

آخرشم . كرد ينگاهم م ييجورا هي. تادمسيآرشام ا يروبه رو. فشردم يو ماكان و به گرم اريدست مه. به آتوسا دست دادم. دميو بوس دمبغل كر

 زد؟ يم شيانقدر به آب و آت اورديوقت بدستم ن چيچون ه ايواقعا من و دوست داشت  دمينفهم

بود  ستادهيكنارم ا نيشرو. خوردم و سرم و چرخوندم يتكون هي. ديچيدور كمرم پ يدست هيكه  ميخودمون بود يو تو فكرا ميهم زل زده بود به

گفت با حسرت و آرزومند بود به ما دو  شهيكه م ينگاه.... ينگاه هيآرشام . لبخند هيبا آرشام دست داد، با . ر كمرم انداخته بودو دستش و دو

 : انداخت و آروم گفت تا
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 .وقت دلش و نشكون چيه. قدرش و بدون نيشرو. نيخوشبخت بش دوارميام ـ

 .و مهربون شده بود يچه فلسف يآرشام شب آخر اوهو

 : فشارم به كمرم داد و گفت هيزد و  يلبخند هي نيشرو

 .كنه دايذارم غم به دلش راه پ يمثل جونم مراقبشم و تا عمر دارم نم. كنم يخوشبختش م ـ

 .بشه كارش حرف نداره شهيهنر پ نيخوبه ا. گرفته يچه حس نه؟يشرو نيا... اووو

همه . ديتو قلبم چرخ نيريگرم و ش يليحس خ هي. كردم كه نگو يذوق هيفاش حر دنياز شن. لمهيهمه اش ف نايرفت كه ا ادميلحظه خودمم  هي

كه اگه  يكس. حرف ها رو بشنوم نيمرد ا هيكردم كه از  يآرزو م شهيهم ديدلم شا ياون ته مها ييجاها هي. ديبدنم به آرامش رس يسلول ها

تونست با دل امن  يم ديشن يحرف ها رو م نيا نياگه از شرو يهر دختر. گهيرو بگه با تمام وجودم مطمئن باشم كه راست م احرف ه نيا

چقدر دوست . اورديتا مطمئن نبود به زبون نم. بزنه يخود يو ب يحرف و الك هينبود كه  يجور نيشرو تيشخص. گهيمطمئن باشه كه راست م

 .و امشب هم شب آخر بود هيباز هيكه همه اش  فيمن، اما ح يو برا هباش يداشتم كه حرفاش واقع

. شه يتر م يما دوتا هم طوالن لمياون وقت ف ران،يبمونن ا شتريبچه ها ب نيبپره؟ تا ا ناينوه ها پروازشون بدون ا نيبكنم ا يكار هيبرم  شهينم

 . كار و كرد نيشد ا يكاش م

چقدر آروم، چقدر . كرد يده بود و به چشمام نگاه ماونم صورتش و برگردون. كردم يسرم و سمت چپ گرفته بودم و نگاهش م نيحرف شرو با

 .سراغ نداشتم نيكس و بهتر از شرو چيكردم كه بخواد نامزدم باشه ه يفكر م يبه كس اهاميواقعا اگه تو رو. مهربون و چقدر خوب بود

 : اومد جلو و با لبخند گفت اريمه

 .باشه تونيجشن عروس يبرا ران،يا ميگرد يه ما برمها باشه ك يزود نيكنم به هم يكه دعا م گهيدفعه د دوارميام ـ

 .اريسمت مه ميو برگردوند رومون

 . باز شد شمين. كه تو دلم قند آب كردن يوا

 .بدبخت دهيند يو عروس شتين ببند

 باشم؟ دهيكردم كه د يمگه من چند بار عروس گه،يد دميند خب

 : زد و گفت يلبخند هيدوباره  نيشرو

 ...شاايا ـ

 گه؟يم يانقدر خوب شده كه كلمه عرب شيفارس يك نيا واه

 عيسر م،يستيچشمشون ن يجلو گهيكه مطمئن شدم د نيبه محض ا. باال مياز پله ها اومد نيمن و شرو يو همون مدل ميكرد يخداحافظ خالصه

كه تو سرم در موردش  ييمخصوصا امروز با اون همه فكرا. معذب بودم ييجورا هي. رونياومدم ب نيبه خودم دادم و از حلقه دست شرو يتكون هي

خواستم  يم. دميكش يخجالت م ييجورا هي. باهاش برخورد كنم، مثل قبل يعيتونستم طب يواقعا نم. درسا يو حرف ها بين حس عجيكردم و ا

 .فتهيكنم كه چشمم به چشمش ن ميجا قا هيبرم خودم و 

 .و دستام و جلوم تو هم قالب كردم نييسرم و انداختم پاو  ستادميدر اتاقم ا يجلو
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 .بهت بده يخوا يرو كه م يكنم خدا هر چ يازته قلبم دعا م. ممنونم يليازت خ.... زهيـ چ من

 : دميو شن نيخندون شرو يصدا

 خوام و بهم بده؟ يو كه م يحاال هر ك شهينم ـ

 هي. نبود يكرد پس جد يشوخ. خنده يداره م. خندونش يتو چشم ها. مثل برق گرفته ها سرم و بلند كردم و تو چشم هاش نگاه كردم هوي

 .نييسرم و انداختم پا عيزدم و سر يلبخند كج هيو  دميكش ينفس راحت

 .خوب يبا آرزوهاتشكر  ايدن هي. يكرد يو برام نقش باز يمدت هوام و داشت نيـ ممنون كه تو همه ا من

 . نگرانه كميكردم صداش متعجب و  حس

 چته؟ نميبذار بب ؟يكن يچرا نگاهم نم. ه؟ سرتو بلند كن نييچرا سرت پا ؟يشد ضيتو حالت خوبه؟ مر ديـ آن نيشرو

حركات  نيا. شده بوداز تعجب چهار تا  نيشرو يكرده بودم، چون چشم ها عيضا يحساب. خودم و چسبوندم به در عيقدم اومد سمتم كه سر هي

 . بود دياز من بع

 : گفتم يماستمال يبرا عيسر

 .ريشب بخ اديخوابم م. نه من خوبم ـ

 .االن شهيناراحت م. ديبود؟ پسره فهم ياالن در قفل كردنت چ د،يآن يريبم يا. و گفتم و خودم و پرت كردم تو اتاق و در و قفل كردم نيا

 : ضربه به در زد و گفت هي نيشرو

  ؟يخوب يمطمئن ديآن ـ

 :گفتم عيبه در و سر دميچسب

 .آره آره خوبم  ـ

 .اومد خبرم كن شيبرات پ ياگه شب مشكل. ـ باشه نيشرو

 .ريـ باشه شب بخ من

 .دمينفس راحت كش هيو  نيهمون جا پشت در نشستم رو زم. در اتاقش يو بعد صدا دميقدم هاش و شن يبعد صدا قهيدق دو

 .واسه خودم رميآرام بخش بگ يقرصا نيبرم از ا ديبا. تپش قلبم بهش اضافه شده بود. بود يكه گرفته بودم بد درد ديجد يضيمر نيكه ا يوا

 .دميزور بلند شدم و رفتم كارهام و كردم و گرفتم به زور خواب به

******* 

 

زنم  يو اون قدر براش حرف م نميش يكنارش م وقت ها شتريب. ناراحته يليطراوت جون خ. شده يخال يخونه حساب. روزه كه بچه ها رفتن چند

داره . رميخودمم باهاش م. دادم بيكالس ترت يبراش كل. كنه يبچه ها رو حس م يخال يكمتر جا كمي يجور نيا. كه روده بر بشه از خنده

 :گهيو م كنهيدفعه با لبخند نگاهم م هيتو فكرشون  رهيوقت ها كه م يبعض. اديخوب كنار م

 .انيو تو م نيشرو يبرا انيبه خاطر منم ن. نمشونيب يبازم م. گردن يدونم بر م يمن م -
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 : گميزنم و م يلبخند م هي

 و عاشقتون نشه؟ نهيشما رو بب يشه كس يمگه م. انيخودتون م يبرا ـ

 : بار با خنده بهم گفت هي

 .نيايب ديپاش نهيتو و شرو يعروس گميزنم م يزنگ م انينم ميديفوقش د ـ

نه كه من كم از خودش و نوه اش استفاده . بذاره واسه برگردوندن نوه هاش هيخواست ما ياز من م ؟ينيب يتوروخدا م. هام گرد شد چشم

 كنن؟ يباز لميكردم؟ كم مجبورشون كردم ف

 .گهيد ميريبگ يسور يعروس هي ديفقط با. انيبهتره حتما م يجور نيجون ـ ا طراوت

 . خنده يخودش قاه قاه م بعد

 .قهقهه خنده اش و ايو باور كنم  شيدونم لحن جد ينم

هنوز با . كنم كه جلو چشمش نباشم يخودم و گم و گور م ييجورا هيخونه  اديم نيشرو نكهيكنار طراوت جون، اما به محض ا نميش يصبح م از

و چل بودم عالئمشم  وونهيكم د. م و گم كنمدست و پا شهينگاه كردن بهشم باعث م يبعد اون شب حت. هنوز جلوش معذبم. ومدميخودم كنار ن

 . كردم دايپ

 .دونم يكار كنم نم يچ ديدونم با ينم. و زل زل نگاهش كنم نميگوشه بش هيخواست  يبد دلم م يول

خوام بهش فكر  يكمتر م ياما هر چ. بهش فكر كنم دياصال نبا. شهينم. ميجور نيساله كه ا 22دونم هام خسته ام، اما خوب  ينم نياز ا خودمم

 . چشمامه يتو مخم و همش چشم هاش و لبخندش جلو دهيمثل چسب چسب. تو ذهنم اديافتم و م يم ادشي شتريكنم، ب

 . كه گرفتارش شدم يِمرض بد

. ر قلبدكت هيبرم  ديبا. ارميو نفس كم م شهيكنم قلبم فشرده م يمدام حس م دمشيچند وقته كه ند نيا. تپش قلبم قلب دردم گرفته ام ريغ

 .يوقت هي رميمن نم. هزارتا آرزو دارم. من هنوز جوونم ايخدا رم؟يم يگرفته باشم؟ نكنه دارم م ينكنه مشكل قلب

قاطرم چند روزه دوباره اس ام  ينايس نيا ،يتيشخص يو دوگانگ يها و قلب دردها و اختالالت احساس يها و نفس تنگ يضيمر نياز همه ا يجدا

 . داد بعد حال و احوال يم يمتن ياول اس ها. اس دادنش و شروع كرده

 و؟ زيبگم همه چ ميده ممكنه من به مر يدرصد احتمال نم كي. پسر نيا ييتشنج كردم از دست پررو. رهيدم اما از رو نم يو نم جوابش

. چه بسا كه بهم بگه كرم از خودت بوده. االن عاشقشه رو ول كنه و حرف من و بچسبهكه  يشوهر ميدر اون صورت مر ستميخب مطمئن ن اما

 .شميو بگه من نابود م نيكه اگه ا يوا

 .ناياز س تميدلهره ام، عصبان م،ياز دست خودم، فكرم، كالفگ. كارم شده حرص خوردن. مدام تو فكرم و اخم كردم. است ختهيبهم ر اعصابم

 .كرد يزندگ ديبا. تموم نشده ايدن. شاد باشم ديبازم با. بخندم ديبازم با يول. م؟ چقدر فشار؟ خسته شدمش يراحت م يمن ك ايخدا

 . خورم يفكر كنم دارم سرما م. شميداغ م ييوقتا هي. خهيتنم  ضم،يمر. ستياصال خوب ن حالم

 . خورم يفقط من گاگولم كه تو تابستون سرما م گهيد آره

خواد، من خوبم،  ينم گميمن م يحاال ه. ام كنه نهياومد خونه برم تا معا نيشرو يبا اصرار مجبورم كرد كه وقت ديحالم و د يجون وقت طراوت
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 .نمشيخواد بب يدلم م يليخ يليتنگ شده و خ يليدلم براش خ ميجورا هي. قبول كردم يمجبور كنه؟يطراوت جون ول م نيمگه ا

تمام مدت من رو مبل كنار طراوت جون نشسته . ديطول كش يساعت مين هيه و نهار شو بخوره تا لباسش و عوض كن. ساعت سه اومد خونه نيشرو

حاال من . نگفتم نيبه شرو يا گهيد زيهمون سالم اول چ ريغ. خونم يكردم كه دارم م يو جلوم گرفته بودم و وانمود م يكتاب هيبودم و با اصرار 

 . خواست نگاهش كنم يدونم چرا انقدر دلم م يبودا، نم نيشرو شيحواسم پ ههم

 . قربون غذا خوردنت برم. خوره يچه با اشتها غذا م نيبب. گرسنه اش شده ميپسر يآخ. كردم ينگاهش م يچشم ريز

دادم  وانيل هيو  ستادميا نيكنار شرو دميبه خودم اومدم د. تو گلوش و به سرفه افتاد ديانقدر كه تند خورد پر. قاشق پر برنج گذاشت دهنش هي

 .مالم يدستش و دارم پشتش و م

 اد؟ينم ادمياومدم كه حافظه ام پاك شده؟ كه  يجا؟ چه جور نياومدم ا يمن ك وا

 .افتاده بود نيكتابم رو زم. كرد يطراوت جون داشت با لبخند نگاهم م. كه نشسته بودم كردم يينگاه به جا هي برگشتم

آب پر كردم و  وانيل هي هياز ثان يو در كمتر از كسر نيسمت شرو دميانقدر كه هول كردم كتاب و پرت كردم و مثل جت دو. افتاد ادمي تازه

 . مالم ياالنم دارم پشتش و م

 . كرد يحالت خاص داشت بهم نگاه م هيبا . نگاه كردم نيبه شرو برگشتم

 . اال اگه بلد بودم قرمز بشم تا حاال رنگ خون شده بودمح. ديخاك و چوك آبروم پر. و جمع كردم تو دهنم لبم

 :گفتم يدادم و همون جور نينشون شرو فيتا بنا گوش باز شد و دندونام و به رد شمين هوي

 .يشديخفه م يداشت ـ

كه كرده بودم رفتم و  يا يزيشرمنده از آبرور. باال رفته نگاهشون كردم يگشاد و ابروها يمنم با چشم ها. دنيو طراوت جون ترك نيشرو هوي

 .چشمم خورد به اسم كتاب. نشستم سر جام و كتابم و برداشتم زاديمثل بچه آدم

برگه  هيگرفتم دستم، دو ساعته دارم به  يكتاب فلسف هي يحاال ناغافل اد،يدونستن من از فلسفه بدم م يهمه عالم و آدم م. گهيد يزيآبرو ر هي بله

 .رم يم يحركت هي يركيز ريخب تابلو بود دارم ز. كنم ياش نگاه م

 .غذاش و نخورد، نرفت تو اتاقش، سرم و بلند نكردم نيو كردم تو كتاب و تا شرو كلم

 .ات كنه نهيمعا نيدخترم برو شرو ديجون ـ آن طراوت

 .رميخواد استراحت كنه بعدا م يـ نه االن م من

 .شهينم يبخوابه طور رتريد قهيدو دق. بره ينم يكه وقت نهيمعا قهيـ نه گلم، دو دق طراوت

 شه؟يم دهيچيمگه پ چونميطراوت جون و بپ نيا ييجورا هيخوام  يمن م يه حاال

 شميم عيپرسه ضا يم نيبزنم نرم اما گفتم بعدا از شرو ميخواستم ج. پا شدم رفتم سمت پله يانكار از من، ناچار ياصرار از اون و كل يبا كل آخر

 .زشته

 . دميكش قينفش عم هيچشم هام و بستم و . نيدم در اتاق شرو رفتم

 .رو بذار كنار نايعذاب وجدان و ا نيپس ا. طراوت جون مجبورت كرد ،يبر يخواست يچته؟ خودت كه نم خب
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 .چشمام و باز كردم و در زدم. دادم يو دلدار خودم

 : اومد كه گفت ييصدا ه

 .تو ايب ه؟يك ـ

 .يبه ما داد يحال هيخدا جون دمت گرم . ز كردمدر و با آروم

 !بالشت من و بغل كرده بود.... تنش نبود و شرتيت. بود دهيرو تخت دراز كش نيشرو

 .چشم هاش بسته بود. كردم يچرا بالشت من و بغل كرده؟ با دهن باز از تعجب داشتم نگاهش م نيا

 ه؟يـ ك نيشرو

و نشست رو تخت و با همون سرعت  دياز جاش پر ريمثل ت ديآروم چشماش و باز كرد و تا من و د. تونستم بگم منم يمبهوت بودم كه نم اونقدر

 .نييكه محكم رفت خورد به پنجره و افتاد پا گهيور د هيبالشت و پرت كرد 

 .بود؟ دستم و بردم باال و به بالشت اشاره كردم يچه كار گهيد نيا وا

 ؟ستيـ اون بالشت من ن من

 : هول شد و تند تند گفت كمي اول

 ؟يكارم داشت ؟يكن يكار م يجا چ نيخب ا.... بالشت خودمه.... بالشت؟ نه ؟يچ ـ

 ؟ياوه اوه چه عضله ا. زور چشمم و از بالشت برداشتم و بهش نگاه كردم به

 ....ابروم رفت باال هي

 .كن چشمات و شيدرو يريبم ـــــديآن

 : سرفه همراه با اخم كردم و گفتم هي

 .تنت كن زيچ هياول  ـ

 : كرد و گفت يپوف هي نيشرو

 ؟يخدا باز تو شروع كرد يوا ـ

دوباره تپش قلب گرفتم و نفسم . خو دست خودم نبود. زدم دشيمنم خوشحال د دنيپوش نيدر ح. و برداشت و تنش كرد شرتشيشد و ت بلند

 .شميبدتر م نمتيب يدارم تا م يهت آلژب يكه انگار يريبم يا. بند اومد

 ره؟يبم ينيشرو اديدلت م نـــــــــه

 . زبونم و گاز گرفتم آروم

دست به  يكه وقت نيگنده بود؟ خالصه ا نيشرو يبازوها نيا ايبود؟  كيكوچ شرتيدونم ت يحاال نم. ديتنگ پوش يخاكستر شرتيت هي نيشرو

 . تو حلق بودن. رونيبازوها قلپ زدن ب نيا ستاديجلوم ا نهيس

 .باال ديپر يرفت و م يدرم يوامونده هم از دست من ه يابروها نيا ارياخت

 : لبخند صدام كرد هيبا  نيشرو
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 ....ديآن ـ

 : گفتم جيو و جيگ

 بله؟  ـ

 ؟ ياومد يـ كارم داشت نيشرو

 : به زور چشمام و چرخوندم و به صوتش نگاه كردم و گفتم. كار دارم يافتاد كه چ ادمي تازه

 .يام كن نهيمعا اميطراوت جون گفت ب.... زهيچ ـ

 : گفت ميشونيذاشت رو پ يبا دو قدم اومد كنارم و همون جور كه دستش و م. اومد تو صورتش ياخم هي

 چت شده؟ ؟يضيچرا؟ مر نهيمعا ـ

 .روشنه كه من انقدر گرمم شده يبخار هيكردم  ياحساس م. سمتم و تنم و گرم كرد ديوز يباد گرم هي هوي ميشونيدستش رفت رو پ تا

 .ماراتون داشت يدو يانگار نيو كه نگو به تپش افتاده بود همچ قلبم

 : دستش و برداشت و گفت نيشرو

 ؟يهم دار يعالئم. ارميو ب لميرو تخت برم وسا نيبش ايب ؟يچرا انقدر داغ ـ

 .انگار تو جنگم. حالم يرم، ب يهمش تو فكر م. شم يم جيگ. تپش قلب دارم. شهيگرمم م ييوقتا هي. دونم يئم؟ نمعال منـ

 : و گفت ستاديبه دست اومد سمتم و جلوم ا يگوش نيشرو

 ؟يهست يجور نيا شهيهم ـ

 .شميم يجور نيوقت ها ا يـ نه بعض من

 ؟يبود يمدل نياز صبح ا ؟يشيم يجور نيا ايـ معموال ك نيشرو

 : كردم و گفتم يفكر هي

 .بدن و نداشتم يحال، اما تپش قلب و گرم ينه از صبح كالفه بودم و ب ـ

 : كرد و گفت زيچشماش و ر نيشرو

 ؟يدوتا رو دار نياالن ا ـ

 .آره يعنيسر اشاره كردم كه  با

 : تو چشمام نگاه كرد و گفت. كج شد كميلبش  گوشه

 شروع شد؟ ياز ك قايدق ـ

تپشِ كم  نيقرص بده ا هيكنه  ينم. تره جياز من گ نيا. به تو نداشتم كه ازيو بفهمم كه ن زيمثال دكتره؟ اگه قرار بود خودم همه چ نيخدا ا يوا

 .بشه

 : كردم و گفتم ياخم هي

 .شده شتريتپشم ب نجايكه اومدم ا ياز وقت ـ
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 : لبخند گفت هيو  طونينگاه ش هيبا  نيشرو

 داغ شد؟ يبدنت ك ـ

 .كرد يو خورد كرده بود بس كه سوال م اعصابم

 : هوا گفتم يب يعصبان

 ....يشونيرو پ يدستت و گذاشت يوقت. دونم يچه م ـ

 .لبخند قشنگ از هم باز شده بود هيكه با  ييخندونش و لب ها يچشمم خورد به چشم ها هوي

 نينـــــه ا.... من.... كه ازش دورم يوقت اي نميشرو كينزد يگرما و تپش قلب اونم وقت نيو ا يحال يكسالت و ب نيا. كه چمه دميفهم يم االن

 ....ستيدرست ن

 . مهربون هم بود ييجورا هيهنوز خندون بود اما . نگاه كردم نيشرو يچشم ها تو

 ....خوندم كه مهربونه يم نيشرو يمن از چشم ها يوا

اس ام اس و . شلوارم در آوردم بيو از تو ج لميموبا. جدا كردم نيشرو يهام و از چشم ها چشم. زنگ اس ام اسم حواسم و پرت كرد يصدا

 .باز كردم

آدم  نيبه ا ازيكرده بودم واقعا ن ريگ ميو احساس يذهن يها يريدرگ يمخصوصا االن كه تو. بودم از دستش دهيبر گهيد. مزاحم نيبازم ا اهـــــه

 .مزاحم نداشتم

 .كنه يداره با تعجب نگاهم م نيشرو دميسرم و بلند كردم و د. گفتم ياهـــــــه حرص هيو پرت كردم اون سمت تخت و  يگوش يعصبان

 ؟يو پرت كرد يبود كه گوش يـ ك نيشرو

 : اخم و حرص گفتم با

 .نايس ،يشگيبود؟ مزاحم هم يك يكن يفكر م ـ

 : گفت يمحكم و جد يصدا هيبا . نفسم بند اومد. كرد ظياخم غل هي

 بهت؟ دهيمگه هنوز اس ام اس م ـ

 : آروم گفتم. دميترس يتو صداش بود كه حساب يجذبه ا نيهمچ

 .ده ياس ام اس م يگاه. آره واسه خودش خوشحاله ـ

 :باهاش ور رفت و گفت قهيدو دق هي. و برش داشت ميهمون اخم رفت سمت گوش با

 . رميحالش و بگ ديپررو شده، با يليخ گهيد نيا ـ

 . كار كنه يخواد چ يمونده بودم كه م. و گذاشت دم گوشش يدكمه رو زد و گوش هي

 ه؟ينامزد من چ ياز مزاحمت برا لتيدل يشه بگ يم.... نميمن شرو نا؟يس.... ـ الو نيشرو

- .... 

 ل؟يدونستم هم شد دل ينم. يكرد خوديتو ب -
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- .... 

 خوبه منم برم مزاحم زن تو بشم؟ ؟يمگه تو زن ندار -

- .... 

 : داد گفت با

 .يباشه خودت خواست. و بفهمه  زيهمه چ ميمر يدوست دار يلينه انگار خ ـ

 هيدنبال  يداشت تو گوش نيشرو. و نداشتم يكار چيبا دهن باز نشسته بودم رو تخت و قدرت ه دهيمن بهت زده و ترس. و قطع كرد يگوش

 : با التماس گفتم. دمياز جام پر هوي. گشت يشماره م

  ؟يبكن يخوا يكار م يچ نيشرو ـ

 :گفت يبا اخم و عصبان نيشرو

 .داره يبگم چه شوهر گند ميخوام به مر يم. آشغال يعوض يپسره  ـ

 .التماس افتاده بودم به

 يخواهش م. نبر نيچند ساله مون و از ب يارزش دوست يآدم ب هيبه خاطر . شهيخراب م مونيدوست. نگو يزيچ ميتوروخدا به مر ن،يـ نه شرو من

 ناياگه س. شهينابود م. رو دوست داره، عاشقشه نايدونم س يم. اونا تازه ازدواج كردن ره؟ياز كجا معلوم كه طرف من و بگ يبگ مياگه به مر. كنم

پشت . راست بگه و كه دوست داره يكنه؟ معلومه حرف اون يو باور م يحرف ك ميمر يكن يو بندازه گردن من، فكر م زيانكار كنه، اگه همه چ

 ....توروخدا ن،يتوروخدا شرو. شميمن آدم بده م. رهيگ يشوهرش و م

 .و گذاشت دم گوشش يو گرفت و گوش ميشماره مر نيشرو

 خانم؟ ميالو مر -

- .... 

 .بله بله. احتشام. نميـ من شرو نيشرو

- .... 

 .بگم بهتون يزيچ هيخواستم  يراستش م. خوبه دميـ آن نيشرو

- .... 

 . بله خدا نگهدارتون. زنم يبراتون زنگ م ديبزن سيم ديخونه به آن نيديپس رس... ـ بله نيشرو

 . كرده بودم بغض

 : و قطع كرد و به من و حال زارم نگاه كرد و گفت يگوش نيشرو

 .زنه يزنگ م ديرس. رسه خونه يم گهيد قهيگفت پنج دق. يبود، تاكس نيتو ماش ميمر ـ

 : با بغض و التماس گفتم. جلوش و به چشم هاش نگاه كردم رفتم

اگه . شهياون گناه داره اول زندگ ستم،يبه فكر خودم ن. شهيداغون م ميمر. خوام دوستم و از دست بدم يمن نم. بهش ينگ ديجون آن نيشرو ـ
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 .شهيم داغون. ياعتماد يپرشك و ب يزندگ هيبمونه اما  شيسر زندگ ديداره شا يبفهمه چه شوهر

 : تو چشم هام نگاه كرد و گفت نيشرو

 هيو هر لحظه ممكنه از دهنت در بره و  نيو با هم ينيب يو م ميو هر روز مر يكه انقدر راحت به تو كه دوست زنش يآدم نيا. اگه ندونه هم بده ـ

بدونه تا درست واسه  ديبا ميمر. گهيد يكي يتو نباش. ستياست، پس دفعه اول و دومش ن لهيداده و پ شنهاديانقدر راحت پ ،يبهش بزن يحرف

 . رهيبگ ميتصم شيزندگ

 : با التماس گفتم. صدام يدوباره هق هق ب. شد شتريب بغضم

 ينم. تونم ينم. نكن. كه خرابه است دهيكنه و بهش نشون م يم رونيو و شيخوشبخت ييايباشم كه قصر رو ينذار من اون كس. نگو نيشرو ـ

 .كنم يخواهش م. نميبتونم داغون شدنش و ب

 . گم شد يزنگ گوش يصداش تو صدا. شد شتريهقم ب هق

و  يكس يباشم كه خونه خراب يخواستم اون ينم. شيسراب خوشبخت يبرا م،يمر يخودم، برا يبا التماس، نه برا. بود نيشرو يتو چشم ها نگاهم

 . موند ميدرست شد و با مر ديشا. آدم شد نايدرصد س هي ديشا. دهينشونش م

 .داشت يچشم ازم بر نم. و جواب داد يگوش نيشرو

 د؟يخانم خوب ميـ سالم مر نيشرو

- .... 

 .خودم حرف بزنم بهتره دميخواستم بهتون زنگ بزنه اما د ديـ راستش از آن نيشرو

و  نيشرو ياگه حرف ها. دميشن يهم م يفاصله و پشت گوش نيو از ا ميشكستن قلب مر يمطمئن بودم كه صدا. زد يمثل گنجشك م قلبم

 .كرد يقبول م

 : گفت ينگاه طوالن هيمكث و  هيبعد  نيشرو

 . ميآشنا بش نايبا آقا س شتريب ميدوست داشت. بود يجاتون خال ن؟ياوردين فيتشر يخواستم بگم چرا مهمون يم ـ

 .بود دهيبه آخر نرس گهيد .نبود اهيو س كيتار گهيد. شد ايدوباره همون دن ايدن. اومد رونيحبس شدم با صدا ب نفس

رد و بدل  ميچند تا تعارف با مر نيشرو. تونستم بهش زدم يو كه م يلبخند نيقشنگ تر. نگاه كردم نينگاهم به شرو نيقدر شناسانه تر با

 .تلفن و قطع كرد داريد ديو به ام يخداحافظ هيكرد و با 

 .معركه بود نيشرو

 : هوا و ناخودآگاه دهنم باز شد و گفتم يو سپاس گزار، ب جانيذوق و ه با

 .كه عاشقتم نهيواسه هم. يحرف ندار ،يماه ،يجونم فوق العاده ا نيشرو ـ

 : لبخند قشنگ زد و گفت هي

 واقعا؟ ـ

 : گفتم جيبودم، گ ميكه كال تو فاز مر من
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 واقعا؟ يچ ـ

 .بگم يعجب مونده بودم كه چشدم هم مت جيهم گ. گفته يدادم و اونم چ يا يافتاد كه چه سوت ادمي هوي

 . شد و تو چشم هام نگاه كرد كيقدم بهم نزد هي. بود اما همراه با لبخند يجد نيشرو نگاه

 ؟يدار يتو نسبت به من چه احساس.... ديـ آن نيشرو

 : دهنم باز شد و گفتم ارياخت يب. برد ماتم

 هان؟ ـ

 : لبخند زد و گفت هي

 .خوام يهان نه، جواب م ـ

 : تر گفتم جيگ

 .دونم ينم! احساس؟ ـ

 : شد و گفت كيقدم نزد كي

 ؟يبگ يخوا يو نم يبدون يخوا ينم اي يدون ينم ـ

 . نگاهش كردم فقط

 : تر شد و گفت كينزد گهيقدم د كي

 ؟يبدون يخوا يم ـ

همون . چشمش تو نگاهم بود. ستاديو به روم او ر كيبرد و كامل نزد نيو هم با قدمش از ب نمونيفاصله كم ب. اش بود رهيتنها جوابم نگاه خ بازم

 .با آرامش نگاهم كرد. گشاد بهش نگاه كردم يبا چشم ها. دستم گرم شد. دستش و كج كرد و دستم و گرفت كميجور كه جلوم بود 

 ؟يدار يچه احساس رميگ يدستت و م يـ وقت نيشرو

 .تو بغلش ديدستش و حلقه كرد دورم و من و كش. خم شد جلو. دستم و ول كرد. كردم نگاهش

 ياون قدر هنگ كارهاش بودم كه مغزم قفل كرده بود و ب. شد يقلبم داشت از جاش كنده م. ضربان قلبم رفت رو هزار. گرفت شيتنم آت همه

كنار و دست هاش از دور بازوهام باز شد و رو شونه ام قرار  ديخودش و كش نيشرو. بودم ستادهيا نيحركت و مبهوت تو جام، تو بغل شرو

 .گرفت

 : تو چشم هام نگاه كرد و گفت دوباره

 كنم چه طور؟ يبغلت م يوقت ـ

دست . خودش و خم كرد تا هم قد من بشه. بهش نگاه كردم بيترس عج هيو با نگاه متعجب همراه  شديكه ازش حرارت ساطع م يصورت با

جلو به سمت لب  ديخودش و كش. ستاديچشم هاش رو صورتم سر خورد و رو لب هام ا. تو چشم هام نگاه كرد قيدق. هنوز رو شونه ام بودهاش 

 .هام

 .بود به ده دهيضربان قلبم از هزار رس. نفسم بند اومده بود. كردم يترس نگاهش م با

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٥١ 

و اومد باال و تو  ديچشم هاش چرخ. صورتم متوقف شد يسانت كيتو  نيشرو. عقب دميكوچولو كش هيفرمان از مغزم خودم و  هيحركت و  هي با

 .بهم نگاه كرد قيعقب و دق ديخودش و كش كمي. نگاه ترسونم قفل شد

 ؟يكن يم دايپ يكار و بكنم چه حس نياگه بخوام ا ايـ  نيشرو

كه خواست ببوستم  نياز ا دم،يكه بغلم كرد نترس نياز ا دم،يكه دستم و گرفت نترس نياز ا. ديتو وجودم دو يترس هي. حبس بود نفسم

قلبم  ديتنم و ضربان شد ياز گرم ن،يشرو يدست ها ريدست هام ز ياز داغ. دميترس ديكش يم اديكه داشت تو مغزم فر يزياز چ.... دمينترس

 يبد يليكردم و االن به شكل خ يكه داشتم و انكارش م ياز احساس ن،يشرو دنيبودم، از بند اومدن نفسم با فكر بوس نيوتو بغل شر يوقت

 .دميترس ديكش يم اديداشت فر

 . خواست يكه جواب م ينگاه منتظرش، نگاه. سوختم يداشتم م نينگاه شرو ريز. حبس شدم با صدا از دهنم خارج شد نفس

و  ستاديصاف ا. از رو شونه ام جدا شد نيشرو يدست ها. قدم عقب رفتم هي. رفت يم نييام با شدت باال و پا نهيقفسه س. هام تند شد نفس

 .منتظر و نگران بهم چشم دوخت

به هر جا . به چپ و راست. ديچرخ ينگاهم مدام م. شد يفكرم ثابت نم. بودم جيگ. كرد يداشت نابودم م. گرفتم نيشرو يو از چشم ها نگاهم

 .دميدست تو موهام كش يعصب. خشكم و با زبون تر كردم يلب ها. نيشرو ريغ

 : گفتم يو عصب دهيبر دهيبر

 .برم ديبا.... من.... من ـ

 . اومد جلوم نيقدم به سمت در برداشتم كه شرو هي

 : گفت ينگران يصدا با

 حالت خوبه؟  ديآن ـ

 .نابودم. افتضاحم خوبم؟

سرم و چرخوندم سمت چپ كه . خواستم فرار كنم يم. خواستم نگاهش كنم ينم. بسته تند تند سرم و به نشونه آره تكون دادم يچشم ها با

 .نگاهش نكنم

 : آروم و نگران گفت نيشرو

چون  ،يدينگو كه نفهم.... با حرف، با شعر، با نگاه. شد قلبم و نشونت دادم يكه م يچند وقت هر جور نيمن تو ا ه؟يجواب من چ.... ديآن ـ

.... ديآن. خوام احساس تو رو بدونم يامروز م. چه احساس خودم و چه احساس تو رو. ت دادماالن كامل نشون يبود دهيمطمئنم اگه تا امروز نفهم

 ؟يبهم دار يحس هچ

 : تند و كالفه گفتم يبا نفس ها يعصب

 .دونم يدونم، نم ينم ـ

 . فرار كنم. خواستم برم يم. كردم ينگاه م نيشرو ريهر جا غ به

 : گفت يبازوهام و گرفت و محكم و عصب نيشرو
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 يفرار م يدار نيواسه هم ؟يكن ينگاهم نم نيواسه هم. يدون يخوبم م ،يدون يم. االن احساست و نشونت دادم نيدونم، من هم ينگو نم د،يآن ـ

 ؟يكن

 : ديو با شدت تكون داد و بلند داد كش بازوهام

كه تو  هيزيبگو تو قلب تو هم همون چ ،يكن يفكر م بگو كه تو هم احساست مثل منه، بگو تو هم بهم. بگو چته. تو سرته يد حرف بزن بگو چ ـ

 . طرفه باشه كينذار دوست داشتنم . قلب منه

 . دادن بازوهام و متوقف كرد تكون

 : تر گفت آروم

 ،يداريتو خواب ، تو ب. نگاهت همه جا همراهمه. گذره يلحظه هام با فكر تو م. روز و شبم با تو و تو اسم تو خالصه شده. دوست دارم.... ديآن ـ

 .يبگو كه تو هم دوستم دار. نذار تو انتظار بمونم.... ديآن. دهيم رويخنده هاته كه موقع عمل بهم ن. تو اتاق عمل مارستان،يب

 : گفت يبا داد بلند هوي

 . بگو يزيچ هي يد لعنت ـ

تو دلم  يطوفان. احساس خودم دنيو فهم نيشرو يبه خاطر حرفا يجوابش؛ من عصب ينتظار ببه خاطر ا يعصب نيشرو. ميبود يدومون عصب هر

 .بازوهام آزاد شد. عقب دميخودم و كش يعصب نيبا داد شرو. و رو كرد ريوجودم و ز. كامل يسونام هي. برپا بود

 . دفقط فرار تو ذهنم بو. مغزم از كار افتاده بود. دميكش يتند تند نفس م. بودم يعصب

 : دميكش داد

 يليخ ديكه شا هياحساس نيدونم ا ياما م ؟يچ يچه طور و برا اي يدونم از ك ينم. من دوست دارم ؟يخوا يو م نيهم. آره آره دوست دارم  ـ

. بلند هم به خودم نگفتم يبا صدا يمدت حت نيكه تو همه ا يجور. ترسونه يمن و م ؟يفهم يم. ترسم يم. خوامش يوقته كه دارم اما نم

 .خوام دوست داشته باشم ينم. خوام ينم. شه يواقع گفتنشنخواستم با 

 ريو ز ميكه آرامش و زندگ ييخواست؟ چشم ها يم ياز من چ بيعج يچشم ها نيا ايخدا. نگاه كردم نيشرو يو بلند كردم و تو چشم ها سرم

 .چنگ زدم شرتشيبه ت. قدم رفتم جلو هي. شد يچشم هام اشك. بغض داشتم. و رو كرده بود

 : التماس گفتم با

 .ترسم يمن م. بذار آزاد باشم. بذار رها باشم. حس تو وجودم رخنه كنه نيا ن،ياز ا شترينذار ب. باورم بشه نياز ا شتريتوروخدا نذار ب نيشرو ـ

 .دستش و گذاشت رو دست هام. م بهم نگاه كردبود دهيد ميكه تو زندگ ينگاه نيبهم زد و با مهربون تر نيريلبخند ش هي نيشرو

 : آروم و نرم گفت يليخ

 . به من اعتماد كن. يندار دنيترس يبرا يليدل. يكه ازش بترس ستين يزيچ نيا. زميعز ديآن ـ

 .سرم و با دست هام گرفتم و تند تند تكونش دادم. عقب دميو كش خودم

به  يمرد اعتماد كنم؟ اونم بعد بابام و آرشام كه اون جور هيتونم بازم به  يم يچه طور. ترسم يبهت اعتماد دارم اما م. تونم يـ نه نه نم من

 . بفهم نيشرو. تونم ينم ؟يچ يكردن؟ اگه تو هم بر انتياعتمادم خ
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 : خم شد و تو چشم هام نگاه كرد. شد و بازوهام و گرفت كيبهم نزد نيشرو

 نيتو ا. جا موندم نيمن به خاطر تو ا. شهيتا هم. خوام با تو باشم يم. تو بمونم يخوام ب يمن نم. ينيب يتو چشم هام م. من و نگاه كن. نيبب ديآن ـ

 ....لبخندت نيچشم هات، ا نيا. يديم ديكه بهم ام ييتو. ييموندنم تو ياصل ليدل. كشور نيشهر، تو ا

 .آروم رو گونه هام راه افتاد. در اومد اشكم

 : كرد بهش نگاه كردم و گفتم يكه داشت خفه ام م يبغض با

 ....هست تو دلمون بمونه يبذار هر چ. ميساكت بمون يجور نيبذار هم.... خرابش نكن.... رو نگو نايا.... توروخدا.... نكن.... نيشرو ـ

 يمن خودت و م. خوام خواستنت و لمس كردنت فقط تو ذهنم و قلبم بمونه ينم. خوام عشقت فقط تو دلم بمونه ينم.... خوام يـ من نم نيشرو

 ....اينه رو ،ينه ذهن ،يالينه خ ،يقيو حق يواقع. خوام با همه وجود

 :گفتم يدادم و فقط م يسرم و تكون م. كردم يم هيبلند بلند گر. به هق هق افتادم. و از دست داده بودم ارمياخت

 يجور نياگه ا. شم يمن داغون م يتو بر.... مثل آرشام.... مثل بابام.... ياگه تنهام بذار.... ياگه تو بر.... كار و نكن نيبا من ا.... نكن.... نه.... نه ـ

 ....نيشرو.  ميبذار دوست باش. شمينابود م يدوست داشته باشم و بعد بر

 ينه حت دميشنيم يزيكه نه چ دهيكرد آرومم كنه، اما اونقدر داغون بودم و ترس يم يسع. سمتم و من و برد تو بغلش ديخودش و كش نيشرو

كه به نگاهش، به صداش، به  نيا نمش،ينب گهيبره و من د يروز هيكه  نيكه از دستش بدم، ا نيا. بودم دهيترس شتريب. كرد يآغوشش آرومم م

تونستم به  ينم. تونستم فكر كنم ياالن نم. موندم يتنها م ديبا. شدم يازش دور م ديبا. رفتم يم ديبا. تر بشم و اون تنهام بذاره بستهوا تشيحما

خوب فكر  ديبا. به خودم وقت بدم ديبا. زيخونه، دور از همه چ نيدور از ا ن،يدور از شرو ييجا هيبرم  ديبا. فكر كنم ياز ترس و بد ريغ يزيچ

 : جمله گفتم كيفقط . رونيب دميخودم و از آغوشش كش. نمك

 .برم ديبا ـ

دكمه  نكهيمانتو رو تنم كردم، بدون ا. كرد يبا بهت به من نگاه م. دنبالم بود نيشرو. و برداشتم فميمانتو و شالم و ك. رفتم تو اتاقم. رونيب دميدو

 .سرم كردم وتو پله ها شالم . توانم نيتند با آخر. كرد رد شدم يكه بهت زده بهم نگاه م نياز كنار شرو. رونياز اتاق اومدم ب. هاش و ببندم

 .كرد يصدام م نيشرو

 .ميزن يبذار حرف م.... صبر كن ديآن ؟ير يكجا م.... ديـ آن نيشرو

 : گفتم دميدو يجور كه به طرف در م همون

 ....به طراوت جون بگو.... فكر كنم ديبا.... تنها باشم ديبا.... برم ديبا.... ايدنبالم ن نيشرو ـ

 .دميو از كنار در عمارت شن نيمحو شده شرو يصدا. سمت در باغ دميدو. رونيعمارت اومدم ب از

 .... ديـ آن نيشرو

 . نگاهم و به عمارت انداختم نيدر عمارت برگشتم و آخر يجلو

من شونه اش و خم . كم نبودمح گهيد. شديم دهيفاصله هم د نيغم تو صورتش از ا. افتاده يبا شونه ها. بود ستادهيدر عمارت ا يجلو نيشرو

 . رفتم يم دياز خودم بدم اومد، اما با. كرده بودم
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. ششيرم پ يگفتم م يبه درسا م ديبا. آدرس خوابگاه و بهش دادم. نگه داشت. دست تكون دادم يتاكس نياول يجلو. دميكوچه رو دو كل

 .جا مونده بود نيتو اتاق شرو. نبود لميموبا

 .صورتم و پاك كردم. هام و بستم چشم

 يا گهياحد د چيخواستم به ه ينم. بود نيشرو ديد ونيگر يكه من و با چشم ها يتنها كس. نهيخواستم درسا اشكم و بب ينم. شدم يآروم م ديبا

 .نهياجازه بدم ضعف و اشكم و بب

 يچون تابستون بود م. كردم و رفتم سمت اتاق درسا يمسال هي. شناخت يمسئولش من و م. رفتم تو. در خوابگاه نگه داشت يجلو يتاكس

 .دونستم فقط درسا تو اتاقه

كه غم  ييبا چشم ها. زميداشتم كه برم بغلش و تو دلش اشك بر اجياحت يكيچقدر به . متعجب جلوم بود يدرسا با چشم ها. در باز شد. زدم در

 .رفتم جلو ديكش يم اديازش فر

 : درسا مبهوت بغلم كرد و نگران گفت. خودم و انداختم تو بغلش. نگران نگاهم كرد درسا. و روزم داغون بود حال

 .يمردم از نگران ؟يگ ينم يچيشده؟ چرا ه شيطور يهمه خوبن؟ كس ؟يكن يكار م يجا چ نيشده؟ تو ا يچ ديآن ـ

 : گفتم آروم

 جا بمونم؟ نيتونم چند روز ا يم. نپرس يزيدرسا چ. همه خوبن ـ

 :مهربون و آروم گفت درسا

 . تو ايب. شميچرا كه نه؟ خوشحال م. زميآره عز ـ

 .و با خودش برد تو اتاق و رو تخت نشوند من

 .ارميبرات آب ب رميـ م درسا

كنه و  يداغونه كه درسا انقدر خوب داره رفتار م يليام خ افهيحتما ق. به خرج داده بود كه تنهام گذاشت يچه شعور. شد و از اتاق رفت بلند

در مورد . زد يحرف م يكيداشت با . اومد يصداش از پشت در م. ذاره كنار يو م يشوخ هيكه بفهمه اوضاع جد يهر چند موقع. كنهيمالحظه م

 . از خونه رونيبهش گفته كه من زدم ب نيحتما شرو. و نگران نباشن ششيمن اومدم پ گهيداره بهش م. مهام بود تماح. من

فشار . كه بخوام فكر كنم ستيتوش ن يزيچ. هيفكرم خال. دميدو لومترهايانگار ك. خسته ام. نداره يبا من كار يكه االن كس نهيمهم ا. بگه بذار

 كه نيا. شترهيفشارش ب. رميمثل بابام، مثل آرشام، اما االن با خودم درگ. بودم ريدرگ گرانيبا د شهيهم. ادهيز يليكه بهم وارد شده خ يعصب

 .رهيگ ياز آدم م يانرژ يبد، كل ايكنه در جهت خوب  ينم يحاال فرق يو خودت و قانع كن يحث كنبا خودت ب يبخوا

روم ظاهر  يبا بستن چشم هام همه اون اتفاق ها جلو. كنم يفكر م زيشدم به همه چ داريب يوقت. دميخواب يم ديبا. هام و رو هم گذاشتم چشم

 . بذار بهش فكر نكنم قهيدو دق ايخدا. شهيم

 : گفت يو م زيچ هيكرد و مدام فقط  يمنتظرش بهم نگاه م يبا اون چشم ها. بود نيتو خوابمم شرو يحت. زور خوابم برد به

 . من منتظر جوابتم ديآن ـ

 .ديپرس ينم يچيتو چشم هاش پر سوال بود اما ه. ديآب بهم داد و شونه هام و مال وانيل هي. درسا اومد كنار تختم. شدم دارياز خواب ب غيج با
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به نگاهش، به حرف  ن،يبه خودم، به شرو. كنم يفكر م زيكنم و به همه چ ينقطه نگاه م هيو به  نميش يگوشه م هيهمش . شده يكيو روزم  شب

 .... به آغوشش، به بوسه هاش تش،يهاش، به حما

.... االن هم كه ازش دورم برام سخته اما نيهم. كنم يكردم و م يكه فكرش و م يزياز چ شتريب. من دوسش دارم. با خودم صادق باشم ديبا گهيد

 شهينم دايكنم مرد خوب پ يكه من فكر م نيا. توئه رياعتمادم تقص يمن به همه مردها ب نكهيا. توئه ريبابا همش تقص.... يترس لعنت نياما ا

 . توئه ريتقص

 . ذاره يو تنهام م رهيم يروز هيبشم  كينزد يكنم به هر كس يكر مبه خاطر توئه كه ف. وفان يكنم همه ب يبه خاطر توئه كه من فكر م آرشام

بود،  يدرسته كه اول لج و لجباز. كردم يو حس م تشيكه باهاش بودم حضورش و حما ييتو تمام لحظه ها. ستين يجور نياون ا.... نيشرو اما

 تياز هم حما ييجا هياز . ميهم مهم شده بود يبرا ييجا هياز . ميهم نبود شيپ گهيفقط به خاطر كل كل و حرص دادن همد گهيد ييجا هياما از 

من دوسش داشتم نه به خاطر . اشيبا تمام زوا. كم كم من و با خودش آشنا كرد. كم كم من و به خودش عادت داده بود نيشرو. ميردك يم

به خاطر . داد يكه بهم م يداشتم به خاطر آرامش كرد؛ من دوسش يم رهيكه چشم هام و خ كلشينه به خاطر ه پش،ياش، نه به خاطر ت افهيق

 يدوسش داشتم چون از نگاهم احساسم و م. حال احساس قشنگش نيدر ع ش،يو سرد شيبه خاطر خونسرد. داشتم تشيكه از شخص يشناخت

 .بود يشگيبكنه؟ حضورش هم ديكار با يخوام؟ چ يم يدونست كه چ يخودش م ،يزيبه خواستن چ ازين يدوسش داشتم چون ب. ديفهم

 . يترس لعنت نيبازم ا اما

كاش نرفته . نهيمعا يبرا نيشرو شيگشتم به چند روز قبل كه طراوت جون ازم خواست كه برم پ يرفت عقب، برم يكردم كه روزها م يم دعا

به . به همون قانع بودم. دميد يو م نياز دور شرو. با طراوت جون. اون وقت من هنوز تو اون خونه بودم. شد يزده نم يحرف چيكاش ه. بودم

 .اصلهبا ف دنشيد

 . فهمم يازشون نم يزيچ. شده يروزهام تكرار يهمه . نجاميدونم چند روزه ا ينم

 .نهيش يرو تخت م. كنم يبهش نگاه م. سمتم اديداره م درسا

 يبا من و من حرف م. مياز زندگ يروح و خال يب يچشم ها نيبا ا. كنم يبهش نگاه م. بگه اما دو دله يزيچ هيخواد  يم. كنه يم استرس نگاهم با

 .دزده ينگاهش و ازم م. زنه

به . يشيو به زور از جات پا م يتخت نشست نيهفته است رو ا هياالن . يحرف بزن يبا كس يخوا يو نم يتنها باش يخوا يدونم م يم ديـ آن درسا

 .يزن يتخت كپك م نيرفتن نباشه رو هم ييدستشو ياگه برا. يخور يزور دو تا لقمه غذا م

 خواد بگه؟ يم يچ. كردم نگاهش

زنگ  گهياالناست كه د. هم كه شده از پشت تلفن صدات و بشنوه قهيدو دق يازم خواهش كرد كه برا. نگرانته يليخ نيشرو.... زهيـ چ درسا

 . بزنه

 .كرد يانگار با نگاهش خواهش م. شك بهم نگاه كرد با

 ؟يزن يباهاش حرف م ديـ آن درسا

 .به صفحه اش نگاه كرد. زنگ خورد شيگوش. روح نگاهش كردم يب
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 ؟يزن يحرف م. كار كنم؟ گناه داره يچ.... نهيـ شرو درسا

و تو  يدرسا با ذوق گوش. حرف دستم رفت جلو يب. نگاهش يصداش، برا يبرا. دلم براش تنگ شده بود. يسرد زل زدم به گوش يچشم ها با

 .رونيخودش رفت ب. دستم گذاشت

. دميصداش و شن. روح رفته ام برگشت، اما دهنم باز نشد. شد يانگار صداش تو وجود من پخش م. ديچيپ يصداش تو گوش. وصل و زدم دكمه

 .نگران بود

 ؟ييتو ديـ الو آن نيشرو

 .... ـ

 ؟يحرف بزن يخوا يـ نم نيشرو

 .... ـ

 با حرف هام ناراحتت كردم؟ ؟يـ از دستم ناراحت نيشرو

 .... ـ

 : آروم گفت نيشرو

 .حرف نزن فقط گوش كن. يتو بخوا يهر چ. باشه ـ

 ....تكون خوردن و بعد يسر و صدا كمي. نيانگار گذاشتش رو زم. دميو شن يگوش ييجابه جا يصدا

بدنم آهنگش و ، كلماتش و  يبا تك تك سلول ها. بود يبيآوازش كه من عاشقش بودم؛ اما صداش فرم عج يو بعدم صدا نيشرو تاريگ يصدا

 .بدنم سر شده بود و قدرت حركتم و از دست داده بودم. كردم يلمس م

 

 نميزتريواسه تو عز ايكه تو دن الميخ به

 نميپامه اگه با تو رو زم ريها ز آسمون

 ييآشنا شهيهم هيبا من كه تو  الميخ به

 يياز همه جدا گهيكه تو با من د الميخ به

 يهنوزم نگرانم كه تو حرف هام و ندون من

 يبمون يايب خواميالتماسه من م هي گهيد نيا

 

 مون به باده هيتك يوقت ميكس يو تو چه ب من

 داده هيمن و دست گر يو خوب زندگ بد

 نميسرزم هيبا تو از  لهيهم قب زيعز يا

 نميدوباره با تو هم قسم تر يبه فردا تا

 يهنوزم نگرانم كه تو حرف هام و ندون من
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 يبمون يايخوام ب يالتماسه من م هي گهيد نيا

 

 دست تو تو دست من بود يكيو خوبمون  بد

 هر نفسم با تو هم صدا شدن بود خواهش

 شهيتو هم قصه دردم هم صداتر از هم با

 شهير هيو  ميخاك هياز  يميهمخون قد دوتا

 يهنوزم نگرانم كه تو حرفام رو ندون من

 يبمون يايخوام ب يالتماسه من م هي گهيد نيا

 

 يهنوزم نگرانم كه تو حرف هام رو ندون من

 يبمون يايخوام ب يالتماسه من م هي گهيد نيا

 يبمون يايخوام ب يالتماسه من م هي گهيد نيا

 يبمون يايخوام ب يالتماسه من م هي گهيد نيا

 يهنوزم نگرانم كه تو حرف هام رو ندون من

 يهنوزم نگرانم كه تو حرف هام رو ندون من

 » وشيبر باد دار هيآهنگ تك «

 

 .با تمام وجودم. دميو شن نيشرو يصدا. بكنم يكار چيتونستم ه يآهنگ تموم شد هم نم يوقت يحت

رم تا  يمن م يخوا ياگه من و نم. بشكنم نياز ا شترينذار ب. كنم يم بگم دوست دارم؟دارم التماست يچه جور گهيدونم د ينم.... ديـ آن نيشرو

. هبذار قلبت حسش كن. دوست دارم.... ديآن. مونم، فقط تو بخواه يتا ابد منتظرت م ياگه بخوا. يتو بگ يهر چ.... فقط بهم بگو. يتو راحت باش

 ....شهيلب هام به خنده وا نم گهيتو د يب. جواب بده دياونه كه با

 .شد و منتظر كه من حرف بزنم ساكت

 .... ـ

 .هيخال يليجات تو خونه خ ؟يگرد ياگه من برم تو بر م.... ديـ آن نيشرو

 : با بغض گفت. حرف بزنه گهيتونست د ينم. ساكت شد. صداش دو رگه شده بود. كرده بود بغض

 .دميشن يكاش صدات و م ـ

 : با بغض گفت يطوالن بايمكث تقر هي بعد

 .خداحافظ لبخندم  ـ

كار  يمن چ ايخدا.... حرفاش.... لحن ملتمسش.... آهنگش. اون سمت خط نبود يتو دستم بود، اما مدت ها بود كه كس يهنوز گوش. سكوت و
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و  شيناراحت يچكيكه ه هيهمون نيتونست تكونش بده؟ ا يكه كوهم نم هيهمون آدم نيكار كردم؟ ا يچ يسرد و قطب نيكردم؟ من با اون شرو

 كنم؟ چرا بغض به گلوش آوردم؟ چرا شكستمش؟  يم تشيمن چرا اذ ه،يدونم چه آدم يم. دهيكش يدونم اون چه زجر يمن كه م د؟يد ينم

 يبرا. كردم هيخداحافظ لبخندم گر يبرا. كردم هيگر نيبغض شرو يبرا. كردم هيدل خودم گر يبرا. كردم هيو گذاشتم رو زانوم و گر سرم

بده؟ كه بغلم كنه؟ موهام  ميكجا بود كه دلدار نيشرو. شد ياون قدر كه چشم هام باز نم. ختميدل پر دردش اشك ر يبرا نش،يغمگ يچشم ها

 بده؟ تيو نوازش كنه؟ با حرفاش آرومم كنه؟ با آغوشش بهم امن

 ....ونستمقدر محبت هاش و ند.... نامردم يليخ. من بدم.... من نذاشتم كه باشه، كه بمونه.... نخواستم من

 ليتبد قتيخواستم به زور در حد آرزو بمونه و به حق يكه م ييآرزو يبرا. دل شكاكم يبرا. اعتمادم يخود ب يخودم، برا يكردم برا هيگر خون

 .اوج ضعف. كردن به حال زار خودم هيگر. كار ممكن نيبدتر. كردم هيگر. نشه

 . دميها خواب يناراحت نيهمه ا نيب يوقت هياما  يدونم ك ينم

***** 

 

 اديمدام شعراش م. ذهنم نيشرو ينقطه و نگاه به چشم ها هيشب و روزم شده نشستن رو تخت و زل زدن به . خبرم ياز همه ب. هفته گذشته هي

 . تو ذهنم

كه شب بدرقه بچه ها  يفشعر اعترا. از عملش برام خوند تا بخوابم ليكه شب ق يآهنگ خواب معصومانه ا. كه تو شمال خوند يباورم كن شعر

 . كرد يآهنگ التماس م يكه تك تك كلمه ها يآخر نيخوند، و ا

كه  نهيسخته و سخت تر ا ياعتماد يسخته، ب. نشون دادن احساسش به من يبرا. خوند يمن م يمدت همه رو برا نيكه تو تمام ا دميفهم يم االن

 ميكه مجبور نشم تصم. حال باشم نيدم تو هم يم حيترج. نگم يچيدم ه يم حيترج. و گنگم جيگ. ياعتماد كن يكيبه  يهمه سال بخوا نيبعد ا

بازم نگاه ناراحت . سكوت و آرامش شب. بازم شبه. رميتونم جلوش و بگ ينم گهيو د هيگر ريزنم ز يم ييوقت ها هي. مات و مبهوتم. رميبگ

 .آرامش برسم تا تو خواب به. ببرم اديخوابم تا نگاهش و از  يم. نيشرو

 يم. كنم يبه اطراف نگاه م جيگ. تو آشپزخونه است يكي. توش پره رنگه. خونه گرم و روشنه. تازه از سر كار برگشته ام. هامم ييخونه تنها تو

 .ستادهيپشت به من ا يمرد هي. رم سمت آشپزخونه

 ؟يبرگشت زميسالم عز -

 ه؟يك يصدا نيا ايخدا. آشناست صداش

خونه اونم  يكه تو خونه منه؟ اما انگار هيك نيا. كنم يدارم نگاهش م قيدق. چهار شونه و بلنده. نيداره با شلوار ج ديمردونه سف راهنيپ هي

 تبه. دو تا فنجون قهوه دستشه. گرده يپسر با لبخند بر م. دميفهم شهيم دهيكه د ياز بخار. كنه يداره قهوه درست م. نجايچقدر راحته ا. هست

 . كنم يو نگاهش م تادمسيزده ا

 . كرده ياونه كه خونه رو روشن و رنگ. پس اونه كه به خونه گرما داده. با لبخند، مهربون. هامه ييتو خونه تنها.... نيشرو

. مكن يو به چشم هاش نگاه م كنميسرم و بلند م. كنم يبه فنجون تو دستش نگاه م. سمتم رهيگ يكنه و فنجون قهوه رو م ينگاهم م مهربون
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كشه  يدستش و م. فهمه يم نيشرو. مردد و دو دلم. زنه يم شمينگاه خاص كه آت هي. كنه يبا التماس نگاهم م. هفت رنگش نگرانه يچشم ها

 .كنه يگرده و پشتش و بهم م يبر م. كنه يو بهم م خرنگاه آ. عقب

 .رفته نيشرو. شهيو سرد م اهيدوباره همه جا س. شه يم كيخونه تار هوي

 . شدم دارياز خواب ب غيج با

 دم؟يكش غيچرا ج. خوابم افتادم ادي. اونم آواره كردم. درسا نبود. همه جا روشن بود. جام نشستم تو

با نگاهش سرزنشم . به سمتش برداشتم يجلو بردم نه قدم ينه دست. دستش و به طرفم دراز كرد اما من فقط نگاهش كردم نياومد شرو ادمي

 . دهيفا ينگه داشتنش، اما ب يرفتنش بود، برا يبرا غميج. فشرده يمن موندم و تنها و دل. روش و برگردوند و رفت. زدلبخند تلخ بهم  هي. كرد

 . درسا كنارم رو تخت بود ياضطراب؟ گوش ايدلشوره بود . داشتم يبيعج حال

 .تنو برداش يبوق گوش نيبا دوم. شماره خونه احتشام و گرفتم. لرزون برش داشتم يدست ها با

 ـ بله؟ يمهر

 : گفتم يآروم يصدا با

 .دميخانم سالم آن يمهر ـ

 : خانم با ذوق گفت يمهر

 ن؟يزنگ نزد هيچرا  شه؟يدلمون تنگ م نينگفت ديخبر رفت يب د؟ييخانم كجا ديآن ـ

 خانم، خانم احتشام كجاست؟ يمهر. شد رفتنم هوي. نتونستم ديـ ببخش من

خانم  گهيد. آقا هم امروز پرواز داشتن نيشما كه رفت. رفتن، خانم احتشام هم طاقت موندن تو خونه رو نداشتن نيصبح كه آقا شرو... ـ وا يمهر

 .بره فرودگاه يآقا كه اجازه نداد كس. تو خونه تنها طاقت نداشتن

 .... آقا پرواز داشتن.... رفتن آقا

 . ديكش يتو سرم داد م مدام

 چرا؟ ؟يرفت؟ كجا؟ ك نيشرو

 ؟يكه سر قولت به خودت هست ؟يرو ثابت كن يچ يخواست يم. رحم يب.... تو. يداد شيتو فرار. ادهيروت ز يليچرا؟ خ« : م داد زدتو سر يكي

و اونم به خاطر خودت  يبا تمام وجود به خاطر خودش دوسش داشت تيكه تو تموم زندگ يحاال خوب شد؟ تنها كس ؟يكه از همه مردا متنفر

 ». شهيهم يرفت برا. رفت يكه بهش اعتماد داشت يتنها مرد. يدست داد ازدوست داشت و 

 : گفتم عيبغض سر با

 پرواز داره؟ يرفت؟ كجا رفت ؟ ك يك نيخانم شرو يمهر ـ

 : توجه به حال زارم خوشحال گفت يخانم ب يمهر

 .اشهب ازدهيفكر كنم پروازشون ساعت . خواد برگرده خونه اشون يم. رفت شيساعت پ ميآقا ن ـ

 . به ساعت نگاه كردم هنوز وقت بود . ظهر ازدهي ازده،ي
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در . دميلباس پوش يچه جور يدونم حت ينم. نه ايكردم  يخداحافظ. ولش كردم يجور نينه هم ايو قطع كردم  يگوش. كار كردم يدونم چ ينم

 يآب دستش بود و داشت سر م يبطر هي. دميتو راهرو درسا رو د. دميدو رونيبه دست از اتاق ب فيلباس هام تنم بود و ك قهيعرض دو دق

و  يكه فرصت كار نيبدون ا. تو همون حالت چشماش به من افتاد . خورد يتو دهنش بود و داشت آب م يبطر. اومد سمت اتاق يو م ديكش

 . رو درسا ختيآب ر كمي. دميو كش يبهش بدم تو همون هوا بطر

 : گفت يدرسا كه م يو صدا غيج به

 ؟ير يكجا م ديآن ـ

 . نكردم توجه

 نيماش. و پرت كردم تو جوب يبطر. دست تكون دادم نيماش نياول يبرا. صورتم و شستم عيسر يبا بطر. ابونيكنار خ ستادميا. رونيب دميدو

 .باال دميپر. نگه داشت

 . دم يبهت م يهر چقدر بخوا. عجله دارم. ـ آقا فرودگاه من

 .راه افتاد نيماش

كه در با شدت باز شد  ياز همون لحظه اول. دميد يو م نيشرو رون،يمنظره ب دنيد يبه جا. كردم ينگاه م رونيو داغون از پنجره به ب مضطرب

 مانگار داشتم خاطرات. شد يچشم هام رد م ياز جلو لميتمام لحظه ها مثل ف. و قرمز جلوم ظاهر شد يشلوار، عصبان هيبا باال تنه لخت و  نيو شرو

 .كردم يم عيمرور سر هيو 

و  شميشنوم و هول م يصداش و م هوي. رميكج شدم ازش عكس بگ. بسته ينشسته رو مبل با چشم ها نيصحنه رد شد و صحنه بعد، شرو نيا

 .افته ياز دستم م يگوش

دهن اون  يو هر كدوم جلو ميكش يم غيبلند ج يهر دو با صدا هوي. ميكن ينگاه م لميو ف ميتو سالن نشست يكيتو تار نيبعد، من و شرو صحنه

 .رهيگ يو م يكي

 .رونيب اديم يكياز تو تار نيشرو. كه اسمم و صدا كرده يكنم، به كس ينگاه م يكيو به تار ستادميدر دانشگاه ا يبعد، جلو صحنه

 يمتر بلند م يو من و چند سانت رهيگ يكمرم و م نيشرو هوي. و دارم يحس رفتن به شهرباز. رقصم يو تو بغلش م نيبعد، دارم با شرو صحنه

 .كنه

 .كنهيبه اپن داده و نگاهم م هيكه تك نيخوره به شرو يچشمم م هوي. رقصم يآهنگ تو گوشمه و دارم م اليبعد، تو و صحنه

 . ايتو جنگل و كنار در. ميكن يم يباز ميبعد، دار صحنه

 .كلشيجلوم و من زل زدم به ه ستادهيحوله كه دور كمرشه، لخت ا هيبا  نيو باز كردم شرو نياتاق شرو در

 .ندازم يزنه، منم با چشم هام براش جفتك م يم تاريداره گ نيو شرو مينشست ايدر كنار

 .كنهيمتعجب نگاهم م يبا چشم ها. دم بهش يو م شيديدم و ع يدست م نيبا شرو. خوام برم شمال يم. ستادمياتوبوس ا كنار

 .بشه ادهيكنه پ يو مجبور م يو پسر بغل رهيگ يجلو و دست سوم و م ارهيدستش و م نيشرو. دو تا دست رو پامه. مينشست يتاكس تو

 .زنه يجلومه بهم چشمك م نيتو بغل طراوت جونم صورت شرو. طراوت جونه تولد
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 يخوره كه داره بهم نگاه م يم نيچشمم به شرو. دم يم و پررو كردم و دارم به الناز نشون دميخر ميمر يعروس يكه برا يرهنيپ. اتاق پروام تو

 .كنه

 . كنه نهيخواد پاهام و معا يكه دكتره و م گهيم نيشرو. كنه يبرگشتم و پاهام درد م يعروس از

 .كنه يبا حرف هاش آرومم م نيشرو. ادياز خودم بدم م. رسه يبه دادم م نيشرو. زانو زدم نينفسم بند اومده و رو زم. دهيبهم اس ام اس م نايس

. نيبا شرو. كنم يدارم درد و دل م. كنم يم هيگر. يكن تا آروم ش هيگر گهيم نيشرو. يستيبچه من ن گهيد گهيم م،يگه دختر بد يم. اومده بابام

 .شم يآروم م. كنه يبغلم م. سال و، همه دردام و 22 نيهمه ا. گم بهش يو م زيهمه چ

 .ميرسه، ناج يبه دادم م نيشرو. نميب يآرشام و م. ر خشك شدمد يجلو. برگشتم رازيش از

 .من يناج. دوست دخترمه ديگه آن يم اديم نيشرو. شم يدارم خفه م. واريام كرده به د هياعالم آرشام

 . دميخواب نيتو بغل شرو. كنميهام و باز م چشم

 .كنه يآرومم م. تا بخوابم دهيشكمم و ماساژ م. ارهيآب گرم م سهيبرام دارو و ك نيشرو. كنه يدرد م دلم

 .كشه تو آغوشش تا آروم بشم و نترسم يترسم؛ من و م يشبه م. كنه تا نترسم يبغلم م. ترسناكه مينيب يم لميف

 . كنه تا نترسم يبغلم م. اديو برق م رعد

 .رسم يرامش مبه آ. شهيچشمام بسته م. بوسه يگردنم و م. از پشت بغلم كرده. آشپزخونه ام تو

 .حس خوبه هيمثل برق گرفتن همراه با . بوسم يباال و لب هاش و م كشميخودم و م. جلوش رميم. نيسمت شرو رميم دارم

. كنه يخودش و ازم جدا م. چهيپ يتو وجودم م ينيريحس ش. بوسه يآروم و نرم لب هام و م. شهيم كيبهم نزد. جلومه نيشرو. سوختم يباز تو

 .شم يبندم و بازم آروم م يچشم هام و م. بوسه يو م ميشونيزنه و پ يبهم لبخند م

 .خوابه يم. شهيآروم م. خوام آرومش كنم يم. كنم يبغلش م. گهيگه، از ترس از عمل م ياز رزا م. كنه يم هيداره گر نيشرو

 .كنم يبغلش م. خواد آروم شه يم گهيم. كنه يبغلم م نيشرو.... در اتاف عمل پشت

 .من يناج. از دست آرشام نجاتم داد نيشرو. همه دهنا باز مونده. نامزدمه ديگه آن يهمه م يوجل نيشرو

 ....خداحافظ لبخندم.... مونم يمنتظرت م.... دوست دارم.... دوست دارم گهيجلومه، م نيشرو

چه طور حس نكردم؟ چه طور آروم موندم؟ چرا  دم؟يچه طور ند د؟يكش نجايچه طور كارمون به ا. شميدارم خفه م. دهيگلوم و فشار م بغض

 نگفتم؟ يچيه

 .....رهيعشقم داره م.... رهيعشقم داره م.... رهيدوستم داره م.... رهيمحافظم داره م.... رهيآرامشم داره م.... رهيداره م ميناج. رهيداره م حاال

.... تونم بمونم، نرو يتو نم يمن ب.... برام، نرو يكن يصبر م يگفت.... نرو ،يمون يم يگفت.... تنهام نذار، نرو.... عاشقتم، نرو  نيشرو. عشقم آره

 ....گردم خونه، نرو يبرم

 قيذره ذره مثل تزر نيخاطرات شرو نيتموم ا ونيم ييجا هي. دميچشمم بود و من ند يها جلو نيهمه ا. چقدر ترسو بودم. احمق بودم چقدر

چه آروم و با صبر من و با وجودش . رميم ياگه نباشه م. محتاجش بودم ژنيمثل اكس. از وجودم شد ييمثل خون جز. ديچيسرم تو رگ هام پ

 .وابسته ام كرد تشيبه حما. حضورشآشنا كرد، با 
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بهش اعتماد كه مثل جونم  ينذار تنها كس. خواد بره يخودم م يكه دوسش دارم و اونم من و برا ينذار تنها آدم. نذار بره، نذار تنهام بذاره ايخدا

 ....دارم بره

دم كه به خودم  يكردم كه دارم از دستش م يحس م ديبا. كردم يو درك م زيشدم تا همه چ يدور م نياز شرو ديبا. دميفهم يو م زيهمه چ االن

 .كشه يم اديفربدنم اون و  يتك تك سلول ها. خوامش با تمام وجود يكه با خودم صادق باشم، كه به خودم اعتراف كنم كه منم م ام،يب

 .ميديخانم رس -

 .دم به راننده يو م ارمي يدر م يمشت اسكناس هزار تومن هي فمياز تو ك. دميرس يك دميقدر تو فكر بودم كه نفهم اون

 : زنه يشنوم كه داد م يراننده رو م يصدا. سالن يدوام سمت ورود يم. نياز ماش رونيكنم ب يو پرت م خودم

 . پولتون هيخانم بق ـ

 : زنم يهمون حالت داد م تو

 .مال خودت ـ

آدم ها  نيچند تا از ا ؛يچقدر آدم، چقدر مسافر رفتن. كنم يبه هر طرف نگاه م جايمثل گ. همه آدم نيا ونيم. حسش كنم ديبا. كنم داشيپ ديبا

 گرده؟ يدارن كه دنبالشون م يديآن

 . خوردم يتا آخر عمر افسوس م ايكنم  يم داشين پاال اي. آخرشه گهيد. بجنبم دينه با. پروازش و اعالم كردن شماره

. پس كجاست؟ كمكم كن ايخدا. زنم يبه مردم تنه م. چرخه يم يچشمم به هر طرف. گردم يم نيدنبال شرو تيجمع نيب. سمت راست دميدو

 ....ايخدا.... ايخدا. و نشكونم يدل كس گهيدم د يقول م. نكنم تيو اذ يكس گهيدم د يقول م. بشم يدم آدم خوب يقول م ايخدا

 . كردم يو به مردم نگاه م دميچرخ يبودم و دور خودم م ستادهيا تيجمع نيب ديناام

 ؟ييكجا نيشرو

و با  ماستيهواپ طيليدستش ب هيتو . بلند شد ياز رو صندل نيشلوار ج هيكوتاه با  نيآست يمردونه سرمه ا راهنيپ هيبا  يمرد هي. ثابت شدم هوي

 .اش چمدونش و گرفته گهيدست د

 . خشك شدم. جام ثابت مونده ام تو

از . كشه به سمت جلو يقلبم من و م. دارم يمسخ شده به سمتش قدم برم. نميب يصورتش و نم. پشتش به منه. رونيها اومد ب يصندل نياز ب مرد

اونم  يانگار پا. انگار منتظره. ره يم شيآروم پ يها كنه و با قدم يبه اطرافش نگاه م. تابه يب. كنه يقلبم صداش م. شناسمش يپشت هم م

 . نداره فتنكشش ر

 ». هيخال يليجا خ نيخونه؟ جات ا يگرد يمن اگه برم تو برم ديآن« : چهيپ يسرم م تو

 .گردم ينرو من بر م تو

به . كنم كه صداش كنم يدهن باز م. شده يچشم هام اشك. كنه يداره خفه ام م. بغض دارم. صداش كنم ديبا. ستادميپشت سرش ا يسه قدم تو

 .خونمش يمدل خودم م. رونيب اديلب هام م نيشعر از ب هياسم  يجا
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 با خودت ببـــــــر من به رفتن قانعم منو

 هر چي كه هست خواستني

 بخواي من قانعــــــم تو

 

 . قفل شد مياشك يورش تو چشم هانابا يچشم ها. آروم برگشت. بدون حركت ستاد،يا. قدر بلند خوندم كه بشنوه اون

 :كلمه گفت كيبهت فقط  با

 .... ديآن ـ

و با دو قدم  نمونيخودم و پرت كردم جلو و دو سه قدم ب. شد ياشكام جار. بود يشكستن بغضم كاف يكلمه برا كيهمون . اوردميطاقت ن گهيد

با  ميبار تو زندگ نياول ياش گذاشتم و برا نهيسرم و رو س. ششد دور كمر دهيچيكردم و خودم و پرت كردم تو بغلش و دست هام پ يبلند ط

 .همه آدم نيا نيب. كردم هيبلند گر يصدا

تو  ديتو هوا مونده اش حلقه شد دور بازوهام و من و با قدرت كش يدست ها. خورد اما عقب نرفت يتكون هياز شدت برخوردم بهش  نيشرو

 . بغلش و سفت فشارم داد

چاقو تو حنجره  هيچقدر دوست داشتم برم . كرد يو اعالم م نيلوس مدام شماره پرواز شرو يصدا هيهم با  يزن هي. ميزد يكدوم حرف نم چيه

 .رو بلرزونه دايدل آن يجور نيو اعالم كنه و ا ينيشرو چياش فرو كنم كه تا عمر داره نتونه شماره پرواز ه

 . فشرد به خودش شتريگونه اش و رو سرم گذاشت و من و ب نيشرو

 .نكن هيگر.... زميـ آروم باش عز نيشرو

 : با خنده گفت. خواست آرومم كنه يم

 .آبرومون بره ديمن نشن ريغ يخوب شد كس ؟يخون يهنوزم افتضاح آهنگ م يدون يم ـ

 .كردم يم هيهنوزم گر. دستم و كه دور كمرش بود و كوبوندم به كمرش، اما آروم نشدم آروم

 :گفت يبغض دار يبا صدا نيشرو

 .دلم خون شد. هات و ندارم هيطاقت گر. آروم باش دميآن ـ

 : بغض و اشك گفتم با

از تو كه من و به خودت، به وجودت، به محبتت، به آغوشت، به . يحال و روز انداخت نياز تو كه من و به ا. اديازت بدم م. ازت متنفرم نيشرو ـ

 . اديبدم م يابسته ام كردو يجور نيو ا يصورت سرد و نگاه مهربونت عادت داد

 . اش نهيدست هام و مشت كردم و كوبوندم رو س. و از دور كمرش جدا كردم دستم

 ؟يتا ابد كنارم يمگه نگفت ؟يمون يم يمگه نگفت ؟ير ينم يمگه نگفت. ازت متنفرم. يتنهام بذار يخوا يكارها م نيكه بعد همه ا اديازت بدم م ـ

وقت  چيه يچرا؟ تو گفت ؟يتنهام بذار يخوا يچرا م ؟يرفت يم يچرا داشت ؟يشد؟ چرا جا زد يپس چ ؟يمون يمنتظرم م شهيتا هم يمگه نگفت

 .ازت متنفرم، متنفرم ؟يكن يكار و م نيچرا با من ا. يذار ينم امتنه
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 : گفت يخندون يرو سرم زد و با صدا يآروم بوسه ا نيشرو

 .منم عاشقتم. زميمنم دوست دارم عز ـ

كه من و  نيعاشق ا. كرد يكار و م نيبهتر يتيكه تو هر موقع نيعاشق ا. شيعاشق خونسرد. عاشق شعور و فهمش. عاشقش بودم .گرم شد تنم

 .كرد يآرومم م. كرد يكامل م

سال  22 يانگار اشك ها. اومدم يرقمه كوتاه نم چيو ه ختمير يصورتم اشك م يهنوز به پهنا. كردم هيتو بغلش گر كمينازم كرد و منم  كمي

 . رونيب زميبر نيجا، تو فرودگاه، تو بغل شرو نيو جمع كرده بودم تا همه رو ا يزندگ

 يم هيگر يختيمن چرا اون ر ننيشدن بب يوگرنه همه جمع م ديد يصورتم و نم يدست هاش و انداخته بود دورم و كس نيخوب بود شرو حاال

 .تو صورتش بود ياخم هي. ام نگاه كردمن و از خودش جدا كرد و تو صورت و چشم ه نيشرو. كنم

دل پر  هيو حوضت و  يمون يحاال بذاره بره تو م. كه آخر پسره زده شد و بهش برخورد اديازت بدم م يانقدر گفت. ديشورت و ببرن آن مرده

 .نيشرو نيكشه شرو يم غيخون كه مدام ج

 : همراه با اخم گفت يمتعجب يبا صدا نيشرو

 خوام برم؟ يبهت گفته من م يك ـ

 : گفتم هيگر با

 يم ؟يو بر يمن و ول كن يخوا يتو م. رونياز خونه زده ب نيمامان طراوتم ناراحته واسه هم. خونه اتون يريم يگفت تو دار. خانم گفت يمهر ـ

 چه طور؟ ؟يكار و باهام بكن نيبعد بابام و آرشام ا يتون يچه طور م ؟يتنهام بذار شهيواسه هم يخوا

 .آروم و متفكر. اما آروم بود نيشرو. ام شدت گرفت هيگر دوباره

 .خواست بره دكتر يمامان طراوتم م. هفته برم و برگردم هيخواستم  يم. برم شهيخواستم واسه هم يـ اما من نم نيشرو

 . صدام خفه شد هوي دنيوسط زوزه كش. اشكام قطع شد هوي هيگر وسطه

 !ـ ها؟ من

 : گفت لكسير يليخ نيشرو

تا اون . و برگردم رميبرم مداركم و بگ يمنم گفتم تا تو برگرد. يفكر كن يرفته بود يتو هم كه نبود. داشت ازيمدارك ن يسر هي مارستانيب ـ

 .يبر ييلحظه هم تنها جا هي گهيخواستم بذارم د يخونه نم يگشت يبرم يچون وقت. يموقع هم تو با خودت كنار اومد

 .اشك بود سيصورتم هنوز خ. دميكش هيسر داده بودم و زوزه مو هيگر شيپ قهيدق هينه انگار كه تا  انگار

 : منگال گفتم مثل

 ؟يبر يخواست ينم يعني ـ

 : گفت رهيكرد جلوش و بگ يم يكه به زور سع يبا لبخند نيشرو

 .اومدم يرفتم و م يم يهفته ا هي ـ

 شه؟يواسه هم يبمون يخواست ينم يعنيـ  من
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 .با سر گفت نه نيشرو

 كردم؟ هيخود گر يمن ب يعنيـ  من

 .سرش و به نشونه آره تكون داد يلب هاش جمع شد تو دهنش و با لبخنده قورت داده شده ا نيشرو

 ؟يقول به خودم و خدا دادم كه تو نر يگفتم و كل راهيفكر كردم از دستت دادم و انقدر خون و دل خوردم و به خودم بد و ب يخود يب يعنيـ  من

 .سر تكون داد نيشرو دوباره

 : گفتم يبلند يبا صدا هوي

اصال تو . و بدونم فمينرو بذار من تكل ايبرو  اي ؟يلرزون يم ليموبا برهيمثل و يجور نيو تنم و ا يذار يمگه من مسخره توام كه من و سر كار م ـ

 ؟يبر يخواست يكه من هنوز بهت جواب ندادم م تيموقع نيچه طور تو ا

 : گفت يشاد يتا بناگوش باز شد و با صدا ششين. نتونست خودش و كنترل كنه نيشرو گهيد

 .يايتا با خودت كنار ب يداشت ازيفقط به وقت ن. يگرد يدونستم بر م يم. كنم يهمون كار و م يتو بگ يهر چ ـ

 : ابروم و انداختم باال و مشكوك گفتم هي

 ؟يمون يبگم بمون م يعني ـ

 .سرش و تكون داد نيشرو

 ؟ير يبازن نم يهفته ام بر هي يبرا يخوام حت ياگه بگم نم يـ حت من

 :گفت يشاد يتو بغلش و با صدا ديدستش و آورد جلو و من و كش نيشرو هوي

بفرستن  نايگم بابام ا يمدارك و م. عمرا اگه از جام تكون بخورم. برم هيثان هيلحظه،  هيتو بگو . باال ينداز يقربون اون شكلت برم كه ابرو م ـ

 تو؟ يكجا برم ب. جا تنها بذارم برم نيتونم تو رو ا يمگه م. ندارم ازيام ن گهيد زيچ چيمن االن تو رو دارم ه. برام

بهم داده بود كه  يحس هي. نداشتم نيلحظه تو آغوش شرو نيا يو خوشحال يبه آروم يلحظه ا چيه ميتو زندگ. ديچيخنك تو و جودم پ مينس هي

 . لبخند زدم هيچشم هام و بستم و . نداشتم يغصه ا چيوقت ه چيه ميبوده و تو زندگ يتا االن عال ميكردم زندگ يفكر م

 . ختير يآشغال نم نيبود رو زم تيبچه ام با شخص. بشيو پاره كرد و گذاشت تو ج طشيبل. بهم لبخند زد نيشرو. ازش جدا شدم كمي بعد

 نيتو كل ماش. ميو آدرس خونه رو داد ميگرفت نيماش. مياومد رونيبا هم از سالن ب. ردوجودش دلم و گرم ك يگرما. و تو دستش گرفت دستم

 .... يزيچ يحرف يبغل هيرفته بود  ادمونيكه اصال  مياون قدر قفل بود. ميكرد يدستم تو دستش بود و فقط به هم نگاه م

. ميچمدونش و برداشت و دست تو دست وارد باغ شد نيشرو. از هم شديول نم. بود دهيدستامون انگار به هم چسب. ميشد ادهيدر خونه پ يجلو

 .داشت يخوب يليلوس بود، اما حس خ يليخالصه بگم كه خ. پارك ميرفت يسمت عمارت انگار ميرفت يو م ميزد يعشقوالنه قدم م نيهمچ

. خانم هم تو سالن بود يمهر. نشسته بود شيشگيهم يطراوت جون جا. تو سالن ميو رفت مياز در عمارت وارد شد. كردم رو ابرهام يم احساس

 .نگه يچياشاره كرد كه ه نيبگه كه شرو يزيچ هيچشم هاش گرد شد و دهنش باز شد كه  ديماها رو كه د

 : چشمش كه به من افتاد گفت. طراوت جون يو رفتم جلو رونيب دميكش نيو از تو دست شرو دستم

 يكن يخداحافظ يحت يومديمعرفت ن يب ؟يرفت كجا بود نميشرو ،ياومد ريد يليخ. ميدختر نگرانت شد ر؟يچرا انقدر د ؟ياومد ديآن ـ
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 .ناراحت بود يليخ. باهاش

 . لبخند دندون نما بهش زدم هي

اصال از  يعني. نيباهم جور بود يليشما دو تا كه خ ؟يخند ياالن م ،يشيدختر؟ گفتم ناراحت م ديرفت عقلت پر نيـ وا گفتم شرو احتشام

 ؟يستيرفتنش ناراحت ن

 .ستادياومد كنارم ا نيشرو هوي. كرد نانيطراوت جون به خل بودنم اطم گهيد. بازتر شد شمين

و بغل كرد كه من  نياز جاش و شرو ديپر نيهمچ هوي. زد كه كل باغ و لرزوند يغيج هيچشم هاش گرد شد و . جون رسما سكته رو زد طراوت

كه موقع حرف زدن به زور  هيهمون د؟يكش يساعت طول م كي يهمون طراوت جونه كه بلند شدنش از رو صندل نيا. لحظه هنگ كردم هي

 .قورت داده ديجد نيباشه؟ نه فكر كنم اون طراوت جون و ا نيمت ديگفت دختر با يم شهيكه هم هيهمون ؟يديشن يصداش و م

 : من و بغل كرد و گفت ديو ول كرد و پر نيشرو ،يماچ مال يو كل يبغل طوالن هي بعد

 .دونم يم.... تو شيتو بر گردوند. گرده يدونستم بر م يم. ره يدونستم كه نم يم. دونستم يم ـ

 .كرد يهم من و ماچ م يه

رفتم تو اتاقم و در و . من، مادر بزرگ و نوه رو تنها گذاشتم كه برم لباس هام و عوض كنم ،يساعت ابراز احساسات و خوشحال ميبعد ن خالصه

. لحظه وحشت كردم هي. به خودم افتاد نهيرفتم از تو كشوم لباس ور دارم كه چشمم تو آ. زدم يدونم چرا همش مثل منگال لبخند م ينم. بستم 

 . نابود بودم يليخ يياخد. است نهيتو آ يجك و جونور يجن يكردم روح رفك

 هي ده،يژول يرنگ و رو، موها يب يلب ها ز،ير زير يابروها يپر با كل مهين يمثل گچ، ابروها ديصورت سف اه،يچشم ها س يقرمز، پا يها چشم

بدبخت شده  يشوهر مرده ها نيو انقدر ذوق كنه؟ مثل ا نهيرو بب افهيق نيتونست ا يچه جور نيشرو ييخدا. هفته ام بود كه حموم نرفته بودم

 .بودم

چه طور روش شد . رفتم يبا چهارتا پا از دستش در م ره،يرفتنم و بگ ياومد جلو يشكل االن خودم م يكيبودم تو فرودگاه  نيشرو ياگه جا من

 .گه ينم يچيدو ساعته زل زده بهم و ه يخدا بگو چه جور يوا اد؟يبغل كنه و كنارم راه ب افهيق نيتو فرودگاه من و با ا

 هي يانگار. رونيبهم حال داد اومدم ب يحموم كه حساب هيبعد . تو حموم دميحوله ام و برداشتم و پر عيسر. نشد مونيكرد كه پش ييآقا يليخ

 شيآرا هي. كردم زيابروهام و تم. به خودم كرم زدم كمياومدم و . و خوشگل شده بودم كه نگو ديو سف زيانقده تم. سال بود حمام نكرده بودم

 . اميقشنگ به نظر ب نيشرو يزال و بال جلو افهيخواستم بعد اون ق يم. هم كردم ميمال

 .كردن نداره كه يماستمال يچقدر زشت دهيد ده،يو د تياصل تيماه نيشرو گهيبابا د گمشو

بلند شدم رو تختم . بودم كه در زدن دهيواسه خودم خوشحال رو تخت دراز كش. موهامم ژل زدم و گذاشتم تا فر بشه. هامم عوض كردم لباس

 .چهار زانو نشستم

 .تو ايب ه؟يـ ك من

لبخند زد و كامل اومد تو  هينگاه به من كه رو تخت بودم كرد و  هياز همون جا . سرش و آورد تو نيدر باز شد و شرو. به در نگاه كردم منتظر

 . اتاق و در و پشت سرش بست
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 نيدر كه پشت سر شرو. اتاق در بسته بودم، اما االن حسم با همه اون هزار بار فرق داشت هيتو  نيبار با شروتا حاال هزار  ديشا. بود برام جالب

به  ونهكنه برس دايخواد با تند تند كار كردن به زور خون پ يقلبِ م نيگرفتم و ا يانگار كم خون. قلب منم تلوپ تلوپش شروع شد نيبسته شد، ا

 .مغز و دست و همه جا

 . نگاه كردم نيزدم و به شرو لبخند

 .باشه خانم تيـ عاف نيشرو

 .يـ مرس من

 . رو به روم بود اما فاصله اش باهام كم بود. رو تخت نشست اومد

 .يـ چه خوشگل شد نيشرو

 .تا بنا گوش باز شد شمين

خودش  يو در نرفت يسكته نكرد ،يديدگاه دكه تو من و تو فرو يختيبا اون ر. يشدم؟ البته حقم دار زاديتازه مثل آدم ايـ خوشگل شدم  من

 .هيليخ

 : نگاهم كرد و گفت مهربون

 .دونم چقدر قشنگه يم. دميبازم به نظر من خوشگله چون من قلبش و د ،يكه باشه با هر شكل يهر جور ديآن ـ

. نييدور از ذوق رفت باال و اومد پا هيتا بناگوش باز شد و شونه هام  شمين ارياخت يب. كردم يذوق هي. راه افتاد كه نگو يكه تو دلم بزن و بكوب يآ

 .گفت ينم يچيه يها ول ديد يمن و م يها و ذوقا يفقط با لبخند همه خل باز نيشرو نيحاال ا

كرد  يوهام نگاه مو تو همون حالت كه به م ديچيفرم و گرفت و دور انگشتش پ يدسته از موها هيدستش و آورد جلو و . صورتم نگاه كرد تو

 : آروم گفت

 . يبا هر دوتاشون معركه ا. خوشگلن گهيجور د هيبامزه ان، صافشون  يجور هيفرشون . دوسشون دارم يليمن خ. قشنگن يليموهات خ ـ

 .كنن فياومد ازم تعر يانقدر خوشم م. كردم يلبخند نگاهش م هيمنم فقط مهربون همراه . از موهام برداشت و به چشمم نگاه كرد چشم

كوچولو كج كردم سمت دستش و  هيسرم و . داد يبهم م يچه حس قشنگ. آروم موهام و ول كرد و با پشت دست گونه ام و ناز كرد نيشرو

 يگرما هيدستش گرم بود و به گونه ام . دستش و گذاشت رو صورتم. به دستش دميآروم چشمام و بستم و دو سه بار مثل گربه گونه ام و مال

نگاهش از چشم هام . و كم كرد نمونيفاصله ب. سمتم ديآروم خودش و كش. تو چشماش نگاه كردم. چشم هام و باز كردم. داد يم يلذت بخش

 . سر خورد و رفت رو لب هام

دوست داشتم سفت صورتش و . بودم دنشيچقدر مشتاق بوس. مردم يو اضطراب داشتم م جانياز ه. بود يجور هيدلم . هام بسته شد چشم

 .ببوسمش ريدل س هيدست هام و  نيب رميبگ

 يسانت كي ديلب هاش با لب هام شا. بود كيبهم نزد يليخ نيشرو. چشم هام و باز كردم. نفس هاش و رو صورت و لب هام حس كردم يگرما

 .متر فاصله داشت

من  يوا. ديشد فهم ياز نگاهش م. ال داشتعالمه سو هي. با بهت و ناباور به چشم هام نگاه كرد. متوقف شد نيشرو. دميخودم و عقب كش هوي
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 . كردم كه حرف نگاهش و بفهمم دايو پ يكيباالخره . و بخونم نيشرو يتونستم نگاه ها يخنگ م

 .لبخند گشاد زدم هي

 .خواستم ببوسمت يم ؟يديـ چرا خودت و عقب كش نيشرو

 .دونم يـ م من

 : سمتم و گفت ديكرد و خودش و كش كياخم كوچ هي

 . پس تكون نخور ـ

 . رو هوا رو من خم شده بود نميكج شده بود عقب و شرو يور هيحاال من . عقب دمياومد سمت لب هام كه دوباره خودم و كش دوباره

. خودم و گرفتم يجلو يول. ماچ گنده بكنمش هيخواست همون لحظه  ياون قدر نگاهش با مزه و قشنگ بود كه دلم م. سوال نگاهم كرد پر

 .نمشيام و بستم كه نبچشم ه

 .رونيب يبهتره بر نيـ شرو من

 : دميبهت زدش و شن يصدا

 ؟يچ ـ

 . كرد ينگاهم م يصاف رو تخت نشسته بود و با اخم و ناراحت. چشم هام و باز كردم. عقب دهيكردم كه خودش و كش حس

 .كردم يو با دست هام باز نييصاف نشستم و سرم و انداختم پا منم

 : و محكم گفت يجد نيشرو

 ؟يگفت يچ ـ

 : نگاهش كردم و گفتم يچشم ريز

 .رونيب يفكر كنم بهتر باشه بر ـ

 : شد و گفت شتريب اخمش

 ببوسمت؟ اديخوشت نم. سرت و بلند كن و به من نگاه كن. نييسرت و ننداز پا ديآن ـ

 . نبود نيكرده؟ من اصال منظورم به ا يفكر نيهمچ هيپسره چرا  نيا. نه يوا

 . سرم و بلند كردم و با بهت بهش نگاه كردم عيسر

 : بهت گفتم با

 ....نيشرو ـ

 .داره ياالن چه حس بد چارهيب. بد بود يليفكرِ خ نيآخه ا. دادم يم حيتوض ديبا. كرد ينگاهم م يو جد منتظر

 .ميببوس اديكه خوشم نم ستين نيـ اصال منظورم ا من

 ه؟يـ پس منظورت چ نيشرو

 نيبود؛ اما ا عيضا يليخب خ. و بگم زيخواست همه چ يدلمم نم. خورد يمسخره بود و فقط به درد خودم م يليخ لميگفتم؟ دل يم يچ آخه
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 .بچه منتظر بود. شد يهم كه نم يختير

 .ميرو ببوس گهيما همد ستيدرست ن يعني.... زهيچ.... ـ خب فكر كنم من

 : با بهت گفت. از تعجب گشاد شد چشماش

 مگه دفعه اول مونه؟. ...ديآن ـ

 :گفتم كالفه

 .ستيگم درست ن يداره م يچه حس دنتيدونم بوس يچون م. نهيموضوع هم ست،ينه ن ـ

 : تو چشماش نگاه كردم و آروم تر گفتم. طفل معصوم هنگ كرده بود نيكال ا گهيد

 .با االن فرق داشت. بود يمجازات باز يكه برا نيا ايبا آرشام و آتوسا بود،  يقبل به خاطر لج و لجباز يدفعه ها.... نيبب ـ

 : كرد و گفت زيو ر چشماش

 ؟يچه فرق ـ

 . شدم يعصب گهيد. خواست خودم و بكشم يكه دلم م آخ

سه بو هياون بوسه ها  نيواسه هم م،ياما خودمون خبر نداشت ميداشت ديشا.... يعني. ميو نداشت ميكه االن دار يقبل احساس يدفعه ها نيـ شرو من

 .ستيدرست ن گهيد نهياما االن كه حسمون ا. بود هيو چزوندن بق يدونم سر لج و لجباز يچه م اي ،يدوستانه، مجازات

 : كرد پنهونش كنه گفت يم يلبخند كه سع هيابروش و داد باال و با  هي

 االن؟ هيحسمون چ ـ

 !ـ هان ؟ من

خودش  نيهر چند شرو. گفته دوستم داره، اما من عقب مونده فقط گفتم ازت متنفرم نيدرسته كه شرو. سوال نيا ريو داشتم غ يزيهر چ انتظار

 .بهيعج ييجورا هيگفتنش . اما هنوز خود كلمه رو نگفتم د،يدوست دارم شن ياون و جا

 : نگاهش كردم و گفتم مظلوم

 .گهيد نمونهيكه ب يزيچ نيهم.... خب ـ

 : جلو و گفت ديخودش و كش كمي. ظاهر شد لبخندش

 نمونه؟يب يچ ـ

 بگم كلمه رو؟ ديشده بود؟ حتما من با طونيچه ش نيا وا

 : عقب و گفتم دميخودم و كش كمي

 .ميكه دار ياحساس نيهم ـ

كه قلبم و مثل  يلحن هيبا . نگاه داغ هينگاه خاص،  هي. تو چشم هام نگاه كرد. جلو و من بازم خودم و كج كردم ديدوباره خودش و كش نيشرو

 : پاندول ساعت تكون داد گفت

 م؟يدار يما چه احساس ـ
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جلوم  يجور نيمخصوصا هم كه ا. هر لحظه ممكن بود بپرم و بچسبم به لباش. تونستم خودم و كنترل كنم ياون قدر گرم بود كه نم نگاهش

 .كرد با اون لبخند خوشحالش يم ييخودنما

 : گفتمكالفه . ستادميو ا دمياز جام پر هوي

 .طراوت جون شيرم پ يمن م. ميبا هم تنها باش دياالن ما دوتا نبا. ستيخوب ن نيا. ميكه هم و دوست دار نيهم ـ

 .بود يبچه ام تو دلش عروس. و خوشحالش روزينگاه نكنم با اون لبخند پ نيكه به شرو نييعمد سرم و انداخته بودم پا از

 . به زور خودم و كنترل كرده بودم كه كار دست خودم ندم. برگشتم سمت در كه فرار كنم عيسر

تو  يوقت يزدم و حت يراحت باهاش حرف م يليخ. مياتاق بود هيراحت با هم تو  يليدونستم دوسش دارم و فقط دوستم بود، خ يموقع كه نم اون

خواستم ببوسمش،  يبودم دوسش دارم و اونم من و دوست داره، همش م دهين كه فهماما اال. تشيبغلش بودم آروم بودم و متشكر به خاطر حما

 يكار و م نيمنظور ا يب مياون موقع كه دوست بود. احساسمون فرق داشت گهياش، اما خوب د نهينازش كنم، سرم و بذارم رو س ،بغلش كنم

شد من كار دست  ينم. بود يمحرم نامحرم هيباشه  يهر چ. هيگفت عادشد  يو نم نيا گهيد. كردم با منظور بود يم ياما االن هر كار ميكرد

 .دادم باهاش تنها نباشم يم حيترج نيواسه هم. ميرو دوست دار گهيما همد هيدعا نيخودم بدم بگم ا

اما واقعا . دنشياون موقع هم گناه بود بغل كردنش و بوس. اون موقع هم برام نامحرم بود نيشرو. نبود يعاد ميكه قبال كرد ييدونم كارها يم

. دوست بود هيكرد، مثل  يبغلم م يواسه دلدار يوقت. متفاوت بود. بود گهيجور د هيدونم  ينم.... همش. توش نبود يحس لذت چياون موقع ه

 يم دايپ يبيحس عج. كه عاشقشم بغلم كرده يمرد هيكردم كه  يكرد واقعا حس م يغلم ممهسا باشم؛ اما االن اگه ب ايتو بغل درسا  نكهيامثل 

 . دوست داره يكه كس نيا. خوشبخت بودن نيريحس ش هي. حس آرامش همراه با لذت هي. كردم

كرده  يهمه غلط نيحاال درسته كه شرو. بچه رو سالم و پاك بذارم نيتنها باشم و ا نياتاق با شرو هينداشتم كه تو  نانيمن اصال به خودم اطم بابا

. افتضاح بود نيپرستاره رسما معشوقه صاحب خونه است و ا نيگفت ا يم ديفهم يم يكي ميكرد يم يكار هيبعدم االن اگه . ها، اما من كه نكردم

 . در موردم بكنه يفكر نيهمچ هي يكيخواستم  ينم

 . خانم احتشام شيتو سالن پ نييو رفتم پا رونيتاق زدم برفتم سمت در و از ا عيسر

 . نداخت باال يزد و ابرو م يمدام با اون نگاهش حرف م. اومد و نشست رو به روم يطانيلبخند ش هيبا  بيدست تو ج نيبعدم شرو قهيدق چند

و كه  ينگاه اون يتونست يخصلت عشق و دوست داشتن بود كه م نيا ديشا. و بخونم نيتونم نگاه شرو يم يبود كه چه جور بيخودمم عج يبرا

 . يو بخون يدوست دار

 .باز بود ديعشق ما كور نبود، بلكه با د. و اول دوست داشتم بعد با چشم باز عاشقش شدم نيمن شرو ييخدا

آورد كه من كف كرده  يداد و ادا اطوار در م يخودش و تكون م نيشد؟ همچ يپسر نگاه نكنم، اما مگه م نيكردم به ا يم يسع يمن ه حاال

 همه وقت؟ نيو كجا گذاشته بود ا طنتشيهمه ش نيپسر ا نيا. بودم

 .طراوت جون آبروم و ببره يبود جلو كينزد خالصه

لقمه ام درست و  هي. غذامم كه كوفتم شد. نييسرم و بندازم پا يعيكم كردن ضا يناهارم انقدر نگاهم كرد و لبخند زد كه مجبور شدم برا سر

 .نخوردم يحساب
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 يو زندگ« : گفت يم يرسن راو يداشت آخر داستان كه دختر پسره به هم م يهاشون راو لميچندتاشون كه ف هيهست،  ايميقد يفارس لميف

 ». شود يم نيريش

كه دوسش  يكس نيدلم بود و داشتن شروكه تو  يحس نيبود اما با ا شيالبته روال عاد. انقدر ماه شده بود يزندگ. همون بود قايمن دق يبرا

 يم مارستان،يرفت ب يم نيشرو. اومدم خونه يرفتم دانشگاه، م يم. شده بود فوق العاده ميو معمول يعاد يداشتم و اونم دوستم داشت، روزها

 ينشستم و تكون نم يرفتم ور دل طراوت جون م ياومد خونه من م يكه م يدلتنگش بودم، اما وقت يكه در طول روز كل نيبا ا. خونهاومد 

 . آوردم يخودم نم ياومد، به رو يچشم و ابرو م نيهر چقدر شرو. خوردم

تا حاال . نداشتم يبه كس يحس نيهمچ هيبودم تا حاال  ديبد ديخوب ند. جنبه باشم يب دميترس يم. اعتماد داشتم، به خودم نداشتم نيشرو به

هم امن  ييجا. امن بمونم يجا هيكردم  يم يسع نيواسه هم. ماچش كنم، تو بغلش باشم ينگاهش كنم، ه يه نميبشنبوده كه دلم بخواد  يكس

باشه  يهر چ. منم كه كال شرمسار بودم جلوش. بكنه يكار چيتونست ه ينم نياون شرو يچون جلو. كردم ينم دايطراوت جون پ ارتر از كن

 .راحت بود يليخودش كه خ. كرد ينم يكار چيطراوت جون ه يه خاطر معذب بودن من جلوب نيهر چند ظاهرا شرو. گهيبزرگتر بود د

 

***** 

 

. مدام در حال كتاب خوندنه. رهيگ يكتاب دستش م هي شهيطراوت جون عادت داره هم. ميزد يطراوت جون نشسته بودم و حرف م كنار

 .كردم يم يو دستم گرفته بودم و باز لميمنم موبا. حرفمون كه تموم شد طراوت جون كتابش و گرفت دستش و شروع به خوندن كرد

 . ميديسالم شن يصدا هوي

اومد و گونه طراوت جون و . ب دادلبخند بهش زدم اونم به من نگاه كرد و به لبخندم جوا هي دم؟ياومد كه من نفهم يبرگشته؟ ك نيشرو اه

 . و سالم كرد ديبوس

خانم با لبخند . تر شده يده سال جوون تر و پر انرژ يكرد ياحساس م. اول فرق كرده بود يچقدر با اون روزا. طراوت جون خوشحال بود چقدر

 . جوابم و دادبا لبخند  نيمنم سالم كردم كه شرو. گفت ديو داد و بهش خسته نباش نيو خوشحال جواب شرو

كرد و دوباره بر  يرفت لباس عوض م يو بعد م ديبوس يكرد و طراوت جون و م ياومد سالم م ياومد خونه اول م يبود هر وقت كه م نيا كارش

 .گشت يم

انقدر . كرد ريبرگشت و نگاهم و غافلگ هويكردم كه  يداشتم با چشم بدرقه اش م. ارهيكردن رفت كه لباس هاش و در ب كيبعد سالم عل االنم

من گرد  يچشم ها. لبخند بزرگ زد و برام بوس فرستاد هي دياونم انگار فهم. ارميخودم ن يرفت روم و برگردونم و به رو ادميهول كردم كه 

 . غنچه كنه و ماچ بفرسته برام يختير نيلبش و ا دميوقت ند چيه. گرفته بود ادي دين كاره رو جديا. شد

 : خانم گفتم يمهر به

 .ارهيبرامون شربت ب ـ

 ؟يديكه بهت گفتم و برام خر ياون كتاب ديآن يجون ـ راست طراوت

 . مشيديخر ميامروز بعد كالس با درسا رفت. افتادم كه طراوت جون سفارش داده بود يكتاب ادي تازه
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 : لبخند گفتم با

 .براتون ارميرم ب ياالن م. دميبره؟ معلومه كه خر ادمي يزيمن چ شهيمگه م ـ

برگشتم سمت پله كه . و در و بستم رونياز اتاق اومدم ب. خوشحال نگاهش كردم. كتاب و برداشتم فميجام بلند شدم و رفتم تو اتاقم و از تو ك از

 .داش تو حلقم بو قهي. ديرس ياش م نهيسرم تا س. شدم نيشرو نهيبهتره بگم كله به س. شدم نيشرو نهيبه س نهيس

 . با اخم سرم و بلند كردم و نگاهش كردم. هــــــــــه بلند گفتم هي. دميترس

 ؟يستاديجا چرا ا نيـ ا من

 : تفاوت شونه باال انداخت و گفت يب

 .شدم يداشتم رد م ـ

 : ابروم و بردم باال هي

 يشديرد م يداشت يريچه مس. به پله ها يديرس ميمستق يچهار قدم بردار رونيب ياياز در ب. پله هاست يدر اتاق تو جلو ؟يشد يرد م يداشت ـ

 در اتاق من؟ يكه راهت كج شد سمت راست؟ اونم جلو

 : و خاروند و گفت سرش

 .گرفتم راه و گم كردم يلحظه ا يجيفكر كن گ.... خب ـ

 .پشت چشم براش نازك كردم هي

 .نييبرو كنار برم پا جِ،يـ خب باشه آقا گ من

 : تو چشم هام نگاه كرد و گفت طونيش

 .اديداره بارون م ـ

 . گرد نگاهش كردم يچشم ها با

  ؟ينيب يآفتاب و نور و نم. يصاف نيـ بارون كجا بود؟ هوا به ا من

 : متفكر شد و گفت كمي

 .رعد و برقم داره.  اديمطمئنم داره بارون م. نميب ينه نم ـ

حالش خوب بود؟ نگران رفتم جلو و دستم  نيا. نگرانش شده بودم ؟يرعد و برق چ ؟يبارون چ. نيافتاد كف زم يچشم هام داشت م نيا گهيد

 .گفت يم ونيتب كرده بود و داشت هذ ديتنش گرمه؟ شا نميو گذاشتم رو گونه اش تا بب

 ؟يضيحالت خوبه؟ مر.... نيـ شرو من

 :تگف يآروم يدستم و گذاشتم رو گونه اش، چشم هاش بسته شد و با صدا تا

 .شميبهتر م ادياگه بارون همراه رعد و برقم ب. االن خوبِ خوبم ـ

 . هيمنظورش از بارون و رعد و برق چ دميفهم يتازه م. شده يكردم لپام گل ياحساس م. نييعقب و سرم و انداختم پا دميدستم و كش هوي

 ....نيپناه بردن تو بغل شرو.... آسمون يترسم از صدا.... و برق رعد
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 .قربون دلش بشم من. ه امبچ ياله

 : و خجالت زده گفتم آروم

 ....نيشرو ـ

چقدر كم  گهيد نيبب. كرد يبچه به خاطر من چقدر مراعات م نيبب. بودم دهيخجالت كش يليخ شييبود، اما خدا ديها از من بع يلوس باز نيا

هم خوب  ايخوب ح يول. بود به خاطر حرفش يتو دلم عروس. بود هيور قض هيهر چند خجالت . طاقت شده كه اومده دست به دامن بارون شده

 .هيزيچ

 .طراوت جون منتظره ن،يـ شرو من

 : با ناله گفت نيشرو

 ....تورو خدا ديآن ـ

 .همان.... بغل كردن همانا فوران احساسات و ماچ و. شد كه يمنم چقدر دوست داشتم بغلش كنم، اما خوب نم. چقدر ناراحت بود ياله

 .نيياز پله ها اومدم پا عيفقط سر. بره نيبهش نگاه نكردم تا نكنه اراده ام از ب اصال

كردم  يبرخورد م نيمن كه اون قدر راحت با شرو گميم ييوقت ها هيدونم  ينم. كردم يو از خودم فرار م نياز شرو ديبا. سمت سالن دميدو

 چرا با عوض شدن احساسم انقدر معذب شدم؟

مرام و معرفت بود، اما االن عشق، محبت، جاذبه  ياز رو ،يكشش جنس چيمون پاك بود، بدون ه يمن دوست يكه برا نهيا شياصل ليدل ديشا

 يديبه خودم بگم د يكه بعدا خودم حت نيمتنفر بودم از ا. كه بابام گفت يشدم همون يكردم م يبغلش م ياالن اگه حت. همش با هم بود يجنس

 .گفت يبابات راست م

 .تا آسمون فرق داشت نيبا اون زم نيچند ا هر

 . ام بود و بعدم نشستم رو مبل خودم فهيتشكر كرد و منم گفتم وظ يكل. تو سالن و كتاب و دادم به طراوت جون رفتم

 . طراوت جون سرش تو كتاب بود و حواسش به ما دو تا نبود. اومد و نشست كنارم رو همون مبل دونفره كه من نشسته بودم نيبعد شرو كمي

 :سمتم و آروم گفت ديخودش و كش. كردم كه برگشت و نگاهم كرد يداشتم نگاهش م. ناراحت و كالفه بود نيشرو

  م؟يبمون يجور نيا ديما با يتا ك ديآن ـ

 : و گفت ديدست به موهاش كش هي. رفت توهم اخمش

 . برام سخته بفهم ديآن ـ

 .بودم ليكال من تعط يعني. ميكار كن يدونستم چ يخودمم سخت بود، اما نم يبرا. دمشيفهم يم. گل پسرم. دلم زيعز

 : گفت ينييپا ياما صدا يشد و با حرص و عصب ظياخمش غل هوي. با نگاه متاسف بهش نگاه كردم فقط

 يهمه احساس نيبهت ابراز عالقه كنم؟ چرا با وجود ا يو من نتونم حت يجلوم باش ديداره؟ چرا تو با يكردنا چه معن يموش و گربه باز نياصال ا ـ

چه  يخودم و كشتم تا تو بفهم. بهت دارم يخوام همه بدونن كه چه حس يمثل پرستار مادر بزرگم باهات رفتار كنم؟ من م ديكه بهت دارم با

 يتون ياومد مطمئن شدم نم شيآرشام پ يبعدم كه ماجرا. ياعتماد يبه همه مردها ب دميفهم ياز همون روز كه داستان بابات و گفت. دارم يسح
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بهت  ييجورا هيخواستم  ياما م ه،يدونستم چ ينم قايكه خودمم دق نيكرده بودم، با ا دايكه نسبت بهت پ يياما با حس ها ؛يكن نانياطم يبه كس

كردم  يهر كار. يبهم اعتماد كن. يتا ذره ذره حسم كن. همون جور كه هستم. يخودم و كشتم تا من و بشناس. ستنيكه مردها مثل هم ن فهمونمب

فرق  هيآدم برات با بق هي يچقدر سخته كه بفهم يدون يم. تو نقشه هات كمكت كردم. كردم تيازت حما. بهت دارم يتا بهت بفهمونم چه حس

تا بهت  رميخودم و بگ ياتاق باشم و جلو هيچقدر سخت بود كه باهات تو  يدون يم ؟يممكنه تا آخر عمر از دستش بد يبهش بگ اگهداره اما 

تو بغلم  دمتيو كش يديترس يوقت. ذوق زده شدم يو مجبورشدم بغلت كنم كل يتو خواب بهم مشت و لگد زد ينشم؟ تا نبوسمت؟ وقت كينزد

تو بعدش پاكش  دميبوس يتو باز يوقت.... اما ،يفكر كردم كه احساست و شناخت ميديو بوس يخودت اومد يوقت. بودم هارو ابر ينگفت يچيو تو ه

سخت بود فهموندن احساسم به تو و سخت  ديآن. شيدياما خودت هنوز نفهم ،يكه دوستم دار ،يدار يبهم حس دمياز تو چشم هات فهم ،ينكرد

 ينم ديآغوشت و؟ آن يحت ؟يكن يم غيخودت و ازم در يها رو گذروندم دار يسخت نيحاال كه همه ا. تتر بود فهموندن احساس تو به خود

 . رميتونم دستت و بگ ينم ياما من حت يزن يحرف م ،يخند يم ،ير يجلوم راه م نميتونم بب ينم.... تونم

 نيهمه ا. و به من احمق بفهمونه نيتا ا ديقبل تر من و دوست داشت و چقدرم بدبخت زجر كش يلياز خ چارهيب نيپس شرو. گرفته بود بغضم

 .چقدر دوست داشتم نازش كنم، كه بغلش كنم.گفت يآروم بهم م تيحرف ها رو با بغض و عصبان

 : بلندتر گفت كمي نيشرو

 .ميبذار الاقل به مامان طراوت بگ ؟يپنهون كار يتا ك. من خسته شدم ديآن ـ

 د؟يكن يبا هم پچ پچ م يشما دوتا دوساعته چ د؟يو به من بگ يچ -

 ينم يچيو ه شهيغافل م ايخونه از دن يكتاب م يوقت د؟يسر از تو كتابش برداشت كه حرف ماها رو شن يطراوت جون ك. سكته كردم هــــه

 .زهيگوششم چقدر ت... ماشاا. ديماها رو شن يپس حتما خوندن و ول كرده بود كه صدا. شنوه

طراوت جون  يدست تو دست كنارش و جلو. پرت شدم دنبالش بايو من تقر ستاديطراوت جون ا يو رفت جلو ديدستم و كش نيشرو هوي

شم هنوز مغزم فرمان نداده بود دستم و از تو دستش بك. كردم يبا بهت داشتم نگاهش م نيحركت شرو نيمن خودم مبهوت از ا. ميستاديا

 .به ماها نگاه كرد يكي يكيقفل شده ما دوتا انداخت و بعدم  ينگاه با بهت به دست ها هيطراوت جونم بدتر از من اول . رونيب

 چه خبره؟ نجايجون ـ ا طراوت

 يول نم يمدل چيمحكم دست من و گرفته بود و ه نيكردم، اما شرو يداشتم تقال م. نياز تو دست شرو رونيافتاد دستم و بكشم ب ادمي تازه

 .كرد

 .ولش كن، دستش كنده شد ؟يو گرفت ديچرا دست آن نيجون ـ شرو طراوت

 : تشر به من زد و گفت هياول  نيشرو

 . آروم باش كمي ـ

 :سمت طراوت جون برگشت و گفت بعدم

 .و دوست دارم ديمامان طراوت من آن ـ

حرف تو  نيتر از ا يزنه و عاد يكه هر روز م هيحرف نيانگار ا. خواد بگه مامان طراوت من گشنمه يهوا گفت انگار كه م يو ب لكسير اونقدر
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و بعدم به  نينگاه به شرو هيبا بهت و ترس . دست از تقال برداشتم. كه كپ كردم و تو جام خشك شدم يكيحرفش من  نيبا ا. ستين شيزندگ

نگاه  نيطراوت جونم با دهن باز و متعجب به شرو. كرد يداشت به طراوت جون نگاه مفقط  يكه خونسرد و جد نيشرو. انداختم نطراوت جو

 .كرد يم

 ؟يدار يو چ ديجون ـ تو آن طراوت

 : محكم گفت نيشرو

 .و دوست دارم ديمن آن ـ

 . اخم طراوت جون رفت تو هم هوي

 تو رو دوست داره؟ دميجون ـ آن طراوت

 : گفت تيبا همون جد نيشرو

 .آره، اون من و دوست داره ـ

 : گفت يجون با اخم برگشت طرف من و محكم و جد طراوت

 ؟يزنه؟ تو هم دوسش دار ياز طرف خودش داره حرف م ايگه  يراست م نيشرو د،يآن ـ

انداخته  رونيدختر كه از خانواده اش ب هي. كه بابامم من و نخواست ياگه مخالفت كنه؟ اگه من و نخواد؟ من. اخم طراوت جون قلبم فشرده شد از

دونست؟ اگه  ياگه من و در حد خودشون نم. گرفت يكرد و ازشون حقوق م يكه براشون كار م يكس. خونه بوده نيدختر كه پرستار ا هي. شده

 ....كرد؟ اگه يم رونيكرد از اعتمادش سوءاستفاده كردم؟ اگه من و ب يمفكر 

عاشق تك تك سلول هاش، همه اخالقاش، . آدم بودم نيمن عاشق ا. كرد كه بگم آره يهاش داشت التماس مبا چشم . نگاه كردم نيشرو به

 . عاشق همه نگاه هاش

من  گهياگه د. جوونش بودم هيعاشق روح. عاشق محبتش بودم. زنم دوست داشتم نيمن ا. شيبه اخمش، به نگاه جد. طراوت جون نگاه كردم به

 .طراوت جون اي نيشرو اي. و از دست بدم شونيكياحتمال بود كه  نيگفتم ا يكه م يهر چ ؟يو دوست نداشته باشه چ

 . دميكش قينفس عم هي. طراوت جون نگاه كردم يچشم ها تو

 .و دوست دارم نيمنم شرو -

. ميكرد يطراوت جون نگاه مبه  ميمستق نيمن و شرو. منه كه از دهنم در اومده يصدا نيخودمم مطمئن نبودم ا. يقو يصدا هيمحكم  يصدا هي

 ....من و نخواد من شيهمه مهربون نيزن با ا نياگه ا ايخدا

باال و دست  ديپر نيهمچ هوي.... گره شدمون نگاه كرد و يبارم به دست ها هي ن،يبار به شرو هيبار به من،  هيجون با همون نگاه و اخم  طراوت

گرد شده  يبا چشم ها. ميدياز ترس بهم چسب نيكه من و شرو ديكش يغيج هي. شكنه يهاش و به هم كوبوند كه گفتم موقع فرود پاش م

 : گفت يباال و با ذوق و خنده م ديپر يم يه. ميكرد يطراوت جون نگاه م بيغر بيعكس العمل عج نيابه  ميداشت

 . موفق شدم.... موفق شدم.... دونستم يم.... دونستم يم ـ

 .گفت يم گهيد زيچ هيفكر كنم  وتنيدونستم؟ البته ن يدونستم م يگه م يذبه رو كشف كرد ذوق كرده و مدام مكه جا وتنيچرا مثل ن نيا ايخدا
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 يچشمش افتاد به صورت ها. كه ماها رو چلوند، ولمون كرد كمي. به خودش فشار داد يمون و با هم بغل كرد و ه ييسمتمون و دوتا ديپر هوي

 .كرد و لباس هاش و صاف كرد و نشست سر جاش يسرفه ا هيبه خودش اومد  هوي. مبهوت ما دوتا

 : لبخند زد و گفت هي

 آره؟ نيرو دوست دار گهيهمد نيديپس باالخره فهم ـ

 : ميو همزمان گفت ميبا بهت به هم نگاه كرد نيو شرو من

 م؟يديباالخره فهم ـ

 : ابروش و انداخت باال و گفت هيجون  طراوت

. آورد يخودش نم ياون قدر قد بود كه به رو نيشرو يول. ادياز هم خوشتون م دميفهم نيل از شمال برگشتكه دفعه او يمن از همون روز ـ

كردم  يسع. كوچولو كمكتون كردم هيمنم . ديببر يكمك بود كه شماها به احساستون پ كميبه زمان و  ازيفقط ن. ديفهم يكه نم جياونقدر گ دميآن

همراه بچه ها به  ديكردن و فرستادن آن يكردم با راض يبعدم سع. رو بدم گهيبا هم بودن و شناختن همد يكردنتون بهتون زمان برا هيببا تن

 . ديفرصت و بدم كه احساستون و بفهم نيجفتتون ا

 : اخم كرد و گفت هوي

سخت تر باشه اما از جراح مغز نابغه  نيكردم كار شرو يفكر م ديآن يبابا هيالبته بعد قض. ديطولش داد يليخ. ديخنگ بود يلياما شما دو تا خ ـ

مطمئن شدم  يآرشام و كوبوند يبعدم كه اون جور. يكن يو راض ديبه روش خودت آن يتونست يم ديپس با. و دارم يسخت تر يام انتظار كارها

كه تو احتماال از  نيو هم ا دهياز خونه رفت خب مطمئن بودم اون هم احساسش و فهم ديهم كه آن يوقت. يو دوست دار ديآن يديفهم يكيتو 

 . ديگ ينم يچيفقط مونده بودم كه چرا ه. اونقدر خوشحال بودم كه نگو نيبعدم كه با هم از فرودگاه اومد. ياحساست بهش گفت

 : متعجب گفت نيشرو

 د؟يديزودتر از ماها فهم يشما چه جور ه،ياحساسمون چ ميديمامان ما خودمون تازه فهم ـ

 : زد و گفت يچشمك هيجون  طراوت

 ديكن يو دنبال هم م ديپر يمثل موش و گربه بهم م دميد يم يكارخونه ها رو اداره كنم؟ وقت نيتونستم تنها ا يخود يمن ب يپس فكر كرد ـ

»  ؟يليچرا جام مرا بشكست ل.... يليم چياگه بر من نبودش ه« به قول معروف . تابلو بود ديبه قول آن ييجورا هي. نيكه بهم كشش دار دميفهم

 يجور نيشه ا ينم ديديخب حاال كه احساستون و فهم. ديرو دوست دار گهيهمد ديبود كه شما دوتا بفهم نيمهم ا. سر اصل مطلب ميبر حاالخب 

 .ديخونه ول بچرخ نيتو ا ييدوتا

 : با بهت گفت نيشرو

 حرف؟ نيا يچ يعني ؟يگيم يمامان چ ـ

 : نگاه كرد و محكم گفت نيجون به شرو طراوت

 .ديكن يهمه احساستون تو خونه با هم زندگ نيشه با ا ينم. ديشما دوتا جوون و پر شور يعني ـ

 : باز گفت  نيشرو. كه كال الل بودم من
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 م؟يخونه بر نياز ا ديبا ديآن ايمن  ايحاال  يعني ؟يچ يعني ـ

 : جون متفكر گفت طراوت

 ديجا بود هيتا قبلش اگه باهم . ده يخودش و نشون م شتريب يمحرم نامحرم د،يخوب االن كه هم و دوست دار يكه نه، ول دميبر گه،ينه خب د ـ

كه  شهيتا هم. و عاشق جانيو پر ه ديباشه دختر و پسر جوون يهر چ. ديجا بمون هيبا هم  شهياما االن نم دينداشت ينبود چون به هم كار يمشكل

 يزيچ يبوس يرو بغل گهيهمد نيوقت خواست هي اديب شيپ يزيچ هي يوقت هيباالخره ممكنه . ديكن تيكفا گهيفقط به گرفتن دست همد ديتون ينم

 نه؟ اي ديمحرم باش ديبا. ديبكن

. نه اياره د يزيچ يسقفه ترك نيا نهيچشمش و چرخوند سمت سقف و در كنكاش كه بب عيكه سر نميو گفت من چشم هام گرد شد و شرو نيا تا

 يكه ماها قبل از اون موقع كه حسمون و هم نم نيكنه و ا يكه طراوت جون به كجاها كه فكر نم نيبودم، هم از تصور ا دهيهم خجالت كش

نگاه به من با اون چشم  هياول . سرش و بلند كرد و به ما دوتا نگاه كرد ميما دوتا ساكت ديطراوت جون كه د. كه ميو داشت بغلماچ و  ميدونست

دونه  يمنتها نم ده،يشده كه فهم دايپ يكيانجام دادن و االن  يكار خالف هيكه  طونيش يكه مثل بچه ها نيشكلم كرد و بعدم به شرو يوزغ يها

 .نگاه كرد دن،يو نشن دنيلو نره خودش و زده به ند نكهيا يبچه هم برا نيگرده، ا يم نبالشو د هيمقصر ك

 : كرد و مشكوك گفت زير هاش و چشم

 . ستيدرست ن يزيچ هي ن؟يشد يختير نيشما دوتا چرا ا ـ

 : انگشت اشاره اش وگرفت سمت ما و بلند گفت ره،يخواد مچ بگ يم يباز شده انگار يبا چشم ها هوي و

 ....كه شما نينگ.... نكنه شما.... نكنه ـ

 : سمت در سالن و تو همون حالت گفت ديو دو ديدستم و كش نيشرو هوي

 .ديكن ينه از اون كارا كه شما فكر م. مينكرد يما كار ـ

 : گفت ياومد كه همراه با خنده م يبلند طراوت جون م يصدا

 ؟يدر رفت يجور نيا يچيپس واسه ه. آره جون خودت ـ

كه  يوا. طراوت جون بودم يهنوز هنگ حرفا دميدو يدنبالش م منم كه مثل جوجه. سمت پله ها و از پله ها رفت باال ديهمون جور دو نيشرو

 . دميچقدر خجالت كش

. خنده ريز ميپق زد ييدو تا هوي. ميو به هم نگاه كرد ميستاديا گهيهمد يرو به رو. و دستم و ول كرد ستاديا نيباال تازه شرو ميديرس يوقت

 .عاشقش بودم. بود زيكه چقدر طراوت جون بامزه و ت يوا. ميديخند يو م ميخم شده بود. ميدلمون و گرفته بود. ميرفته بود سهير

كه  نيچشمم افتاد به شرو. اشك چشم هام و با دست پاك كردم. ستادميدستم و از رو شكمم برداشتم و بلند شدم و صاف ا دميكه خند يحساب

 . نييدستم ناخودآگاه آروم اومد پا. كرد يلبخند نگاهم م هيبود و با  ستادهيجلوم ا

 نيا. دوباره حس كردم گونه هام قرمز شده. كرد يم يناجور يخودش چه فكرها شياالن پ يوا. طراوت جون افتادم يحرف ها ادي دوباره

كه خوشحال و  ييانگار بعد همه كارها. نييبا شرم سرم و انداختم پا. شده بودم يجور نيدونم چرا ا يبود اما نم ديو خجالت از من بع يقرمز

فكر نكرده بودم كه كارهام از نگاه  نيتا حاال به ا ييخدا. دميكش يبراشون خجالتم م دياومد كه با ادميكامل انجام داده بودم تازه  يشاد با آگاه
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ده بود، انجامشون خودم قانع كنن يداشتم كه برا يليدل هيهمه كارهام  يچون برا. بود يمشكل بزرگ نميا. شهيمحسوب م ييايح يچقدر ب هيبق

اشاره شد بهشون و االن  ياون جور يعني دم،يشن يدادم؛ اما االن كه از زبون طراوت جون اون جور ينم تياهم هيو به فكر و حرف بق دمداده بو

حاال . و پررو بودم تيترب يو ب ايح يب يليعرف جامعه خ نياعتقادات و ا نيبا ا يرانيدختر ا هي يبرا. اميح يب يليكه خ نميب يكنم م يكه فكر م

 . دميكش يها داشتم خجالت م نيهمه ا هواس

اومده بود جلوم و دستش و گذاشته . شدم نيچشم تو چشم شرو. آروم سرم و بلند كردم. دست نوازش گر هي. داغم ياومد رو گونه ها يدست هي

 . بود رو گونه ام

 : لبخند كوچولو گفت هي با

 ه؟يچ يبرا يقرمز نيا ـ

من خنگم كه تا حاال . هيعاد نيا يكارها برا نيا ه؟يفهمه خجالت چ يپسره چه م نيا گه،يفهمه د يخوب نم ؟يفهم يبگم؟ خودت نم يمن چ االن

 ....بود بس كه يبرام عاد

 .نه االن كه تموم شد يبود يم زايچ نيبه فكر ا ديبا يكرد يغلط ها رو م نياون موقع كه ا. اميح يب اميح يب گهيم يول كن ه بابا

 : و آروم گفت نييسرش و آورد پا نيشرو

 ؟يديمامان طراوت خجالت كش ياز حرف ها ـ

 آوردم مثل منگال بگم هان؟ يدر نم يخنگ باز گهيشدم د يمنم چه دختر خوب ؟يپرس يچرا م يديفهمه؟ خب اگه فهم يم نميا اه

 : خم شد رو صورتم و گفت گهيد كمي نيشرو

 .دونه يمامان طراوتم م. نياز ا نميخب ا ـ

 . و نگاهش از چشم هام رفت رو لب هام نيياومد پا گهيد كمي دوباره

 ؟يد يـ حاال اجازه م نيشرو

 . لب هام يبرا ادياومد كه ب گهيبار د نيا

 .دميشن رونيو از ب نيبهت زده و متعجب شرو يصدا. تو اتاقم و در و قفل كردم دميعقب و پر دميخودم و كش هوي

 . نميباز كن بب ؟يدر و چرا بست ؟يكجا رفت ديـ آن نيشرو

 .داشت دنياالن د. كردم يو تصور م نيشرو افهيباز ق شين هيبودم و با  ستادهيدر ا پشت

 .يپس بهتره پشت در نمون. كنم يـ در و باز نم من

 : با دستش به در ضربه زد و گفت نيشرو

 .دونه ياالن كه مامان م ؟يچرا در رفت گهياالن د ـ

 كرده بود؟  ييطراوت جون چه فكرا يديند. در رفتم نيهم يبرا قايـ دق من

 : زد گفت يو ناراحت همون جور كه به در ضربه م يعصب نيشرو

 .كه بعدا كه بهمون گفت تهمت نشه ميبكن يكار هيحداقل بذار . خب بذار فكر كنه ـ
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رو  مهيقاشقم كه شده حل هيخواست حتما  يم. رهيبگ شينخورده، دهنش آت مياومد حل يبدش م نمي؟ اانقدر شباهت يعني. ام گرفته بود خنده

 .بخوره كه تهمت نشه

 : خنده گفتم با

 .نمتيب يبعدا م. برو استراحت كن زميعز نيشرو ـ

 .خنده يصداش اومد، آروم، اما معلوم بود كه داره م. تعجب كردم. زد يبه در نم گهيد. ساكت شد نيشرو هوي

 .گفتنت برم لبخندم زميقربون عز ؟يحرف و زد نيكه ا يخودت بود نميدر و باز كن بب ديآن زم؟يعز يبه من گفت زم؟يعز يـ گفت نيشرو

 در و بغل كردم كه انگار نيبه در و همچ دميباز چسب يام و دادم به در و با دست ها هيتك. لبخند اومد رو لبم هيجور كه رو به در بودم  همون

 . در و بغل كرده بودم نيجا شرو. جلوم بود و بغلش كردم نيشرو

 . كرده يچه ذوق زميعز هيواسه  نيرفتم بب يبس كه ازش در م ،يالهـــــــ

كردم  يفكر م نيبه ا يوقت. اومد يخوشم م يليبود، اما خ يجور هيكه  نيبا ا. لبخندم گفتناش بودم نيعاشق ا. شده بود طونيپسر بچه ش هي مثل

 .كردم يذوق م يخندونمش كل يكنم و م يكنم، من آرومش م يمن شادش م ارم،يكه لبخند به لبش م ميكه من اون

 :گفتم آروم

 ....برو نيشرو ـ

نتونم طاقت  دميترس يم. تونستم حضورش و پشت در حس كنم و خودم و تو اتاق حبس كنم يدونم چقدر م ينم. كردم كه بره يدعا م واقعا

 .رونيبرم ب و ارميب

 : اما خوشحال گفت يبه همون آروم نميشرو

 .ارميها رو سرت در م نيهمه ا يبه وقتش تالف. يباشه بازم نذاشت ادتيرم اما  يباشه م ـ

 !اد؟يكه بگه بدش م هيك اريو در ب شيتو تالف. باز شد شمين

آهنگ با احساس اما  هي. خوند يبار شاد م نيا. اومد تارشيگ يدوباره صدا. از در جدا شدم و رفتم رو تختم نشستم  دميدر اتاقش و كه شن يصدا

 .شد يمن كه بسته نم شين نيا. شاد

 ....ـ نـــــــــه من

 .ميرياجازه پدرت و بگ ميبر ميتنها راهه تا بعد كه بتون نيفعال ا. صحبت كردم لميجون ـ آره، من با وك طراوت

 ياجازه نداد از خودم دفاع كنم؟ همون پدر يتو دهنش بود بهم گفت و حت يكه هر چ يكدوم پدر؟ همون. نييسرم و انداختم پا... پدرم.... پدرم

 هو اجاز اديو من و از داشتن نه تنها خودش بلكه خانواده ام محروم كرد؟ واقعا اون پدر م يستيدخترم ن گهيبهم گفت كه د قتيگفتن حق يكه برا

 ده؟ يعقد بهم م

خواستم تو  يكه م يگر، هر چ تيمهربون، ناراحت، حما. سرم و بلند كردم و تو چشم هاش نگاه كردم. آروم دستش و گذاشت رو دستم نيشرو

 يوقت. دارهطراوت جون صدامون كرد و گفت كارمون . ميهر دومون كنار طراوت جونه و تو سالن بود. كنارم رو مبل نشسته بود. نگاهش بود

زود گذر و از  ميكه داشت ياحساس نيا. مينه؟ ماهام محكم جواب داد اي ميرو دوست دار گهيكه واقعا همد ديپرس نيمن و شرو زاول ا مينشسست
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 .ميبود دهيبا شناخت كامل و در طول زمان بهش رس. هوس نبود يرو

 : جونم گفت طراوت

 . ديو راحت باش ديبا هم بمون ديتا تو خونه بتون نيبه هم محرم باش ديحساب با نيپس با ا ـ

 : گفت  يبه شوخ بعدم

 .ديتونم همه جا دنبالتون باشم كه دست از پا خطا نكن يمن كه نم ـ

 .بسته شد ششيپاشو لگد كردم كه ن نيهمچ. حرص خوردم نيهم از دست شرو دميمن هم خجالت كش. باز شد ششيكه ن نيشرو

هم  يدختر بالغه و به سن قانون هي ديچون آن. دميمن از چند جا پرس. ديبخون تيمحرم غهيص هيكه  نهيجون ـ خوب فعال تنها راهش ا طراوت

 .با اجازه پدر انجام بشه ديبا يعقد رسم يكنه ول غهيتونه بدون حضور پدر ص يم ستيو پدرشم االن در دسترس ن دهيرس

 . نه اي ميمن راض نهيبب .منتظر بود تا من اجازه بدم االن

و كه االن  يتنها كس. ستنيكه بهم ثابت كرد همه مردها از جنس پدرم ن يكس. كه دوسش داشتم يكس. كردم ينگاه م نيشرو يچشم ها تو

 . خواستم از دستش بدم ينم. داشتم

عسل  تا،يمامانم، داداشم، آن يخونه ام، هوا يهوا. شهرم و كرد يدلم هوا. شهرم يرنگ سبز. شمال يزارهايرنگ شال. هاش سبز سبز بود چشم

 . بابام يكوچولو، حت

 .بشه بميآدم خوب نص هيكرد كه  يچقدر دعا م. نهيو بب يروز نيچقدر آرزو داشت همچ. خواستم يو م مامانم

. تونم خوشبخت بشم يمنم م ينيبب يستين. يستيمن، كنارم، اما تو ن شيجاست، پ نياالن ا. يكه منتظرش بود هيهمون آدم خوب نيشرو مامان

كه منتظر خبر بد بمونم،  نياسترس، بدون ا يتونم ب يم. كنم يتونم آروم زندگ يمامان من م. كه چقدر كنارش آرومم، چقدر شادم ينيبب يستين

 يم. يبود شميكاش پ. مامان خوبم دلم برات تنگ شده.... مامان. كنم يآروم زندگ نيبلند باشم كنار شرو يكه نگران دعوا و صدا نيبدون ا

فقط تو . خورم ياز بغلت جم نم. كنارت اميم. يرم بچپم تو اون اتاق لعنت ينم گهيد. نميدم همه اش كنارت بش يقول م. ببوسمت. خوام بغلت كنم

 ؟يپسره خوبه؟ دوسش دار ديآن« : يازم بپرس يايب ديتو با. يقبول كن ديو بات ،يباش ديمامان االن تو با. نمتيكنارم، فقط بتونم بب من، شيپ. باش

« 

 ». كنم دايتونستم پ يمامان بهتر از اون نم« : بگم منم

 .آروم و مهربون بود. نگاه كردم نيبه شرو ياشك يبا بغض و چشم ها. چشمم اشك جمع شده بود تو

 : به دستم داد و آروم گفت يفشار هي

اگه تو  ديآن. ميكن يقانعش م ،ييدوتا. ميكن يبا پدرت صحبت م مير يم. ميمون يمنتظر م ياگه بخوا. كنم يدركت م يبول نكناگه ق ديآن ـ

 .ميصبر كن يخوا يم. ستيمهم ن گهيد يچيه يبخوا

 .همه درك نيهمه شعور، به خاطر ا نيلبخند قدرشناس به خاطر ا هي. لبخند زدم هي

 يكه نم نيشرو. وقت من و نخوان چياونا ه ديشا. كرده؟ من با خانواده ام مشكل دارم يچه گناه نيشرو. و برگردوندم سمت طراوت جون روم

 .تونه تا ابد صبر كنه
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لحظه عمرم  نيراالن قراره بهت. اون خوشحال باشم يجا ديمنم با. جا بود چقدر خوشحال بود نياگه مامان االن ا. لبخند شاد هي. لبخند زدم هي

 .هيكنم، االن وقت شاد يبعدا به غم و غصه هام فكر م. اديب ديشاد با ديآن. باشه

 .ديشما بگ يهر چ. ديشما بزرگترمون. ـ من موافقم من

 . خوشحال بود. كرد شتريفشار دستش و ب نيشرو. لبخند مادرانه هي. لبخند مهربون زد هيجون  طراوت

 .بغلش مثل مامان گرم بود و من و آروم كرد. داد يمامانم و م يبو. جون خوشحال دست ها شو باز كرد و منم بلند شدم رفتم بغلش طراوت

***** 

ته كه اصال بس شمين. كار كنم يخوام چ يم دميانگار تازه فهم. انقدر ذوق زده ام كه نگو. به همه بچه ها خبر بدم ديبا. و برداشتم يگوش. اتاقمم تو

گن دختره  يباشم نم نيطراوت جون و شرو يجلو يختير نيدرسته من خوشحالم، اما اگه ا. بازم، اومدم تو اتاقم شياز خجالت ن. شه ينم

دارن، من  يلحظه چه حس نيدخترا تو ا هيدونم بق ينم. دونم خجالت بكشم يچه م ايناراحت باشم  دياالن با كميكرده؟  يچه ذوق نيبب دهيترش

 . كه فقط ذوق مرگم يكي

 . زدم به درسا زنگ

 .يدختر فرار كميـ سالم عل درسا

 ؟يكه رو من گذاشت هيچه مدل اسم نيا. يـ زهرمار و دختر فرار من

 .خوره يم لتيبه شكل و شما بيعج دميمنم د ،يـ چه كنم؟ مهام گفت از خونه خانم احتشام فرار كرد درسا

 .ادب يب يخودت. خوره يـ زهرمار و به شكلت م من

 ؟يكار داشت يچ نميـ حاال بگو بب درسا

 .ياز دستش داد تيبهت بدم كه خودت با خرباز يحال اساس هيزنگ زده بودم . كارت داشتم يـ برو گمشو عمرا بگم چ من

 .كشت يخودش و م. آروم و قرار نداشت هيچ هيقض ديفهم ياالن تا نم. شيانگشت گذاشته بودم رو نقطه فضول. بودم به هدف زده

 : گفت يتند درسا

 ه؟يداستان چ ؟يحالِ چ ؟يكارم داشت يگل بگو چ گريدختر ماه و ج. جونم ديآن ـ

 .فضول. داشت دنيكه االن درسا د يوا. نداختنم باال يو ابرو م دميخند يخودم م واسه

 .گم يـ نم من

 .گهيجان درسا بگو د.... ديـ آن درسا

 . طاقت شده بودم يخودمم ب گهيد

 .گم يجا بهت م نيا ايپاشو ب. نه يگم اما پشت گوش يباشه مـ  من

 ام؟يتنها ب ديآن زهيچ. افتم يـ باشه االن راه م درسا

 . اريـ نه پس كل خوابگاهم ور دار ب من

 . شميهفته پ هياومده  اورديطاقت ن ميينجايهمه مون ا دهيد. منه شياومده االن پ شيساعت پ هيگم الناز  يم. ـ نه بابا خنگه درسا
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 : ذوق گفتم با

 .گهيد ارياونم ب. دلم تنگ شده بود براش يوا. الناز وليا ـ

 .ميايم يـ باشه باشه، زود درس

 يها اول كل يطفل. نجايا ديايو ب نيزم ديو گفتم آب دستتونه بذار ميزنگ زدم به مهسا و مر عيسر. خوشحال بودم يو كه قطع كردم كل يگوش

 . آروم شدن كمي ستين يبد زيكه گفتم چنگران شدن اما بعدا 

. هيبه چ يگذاشتم همشون برسن بعد بگم چ ثيمنم خب. شد داشونيپ يكي يكيدوساعت بعد . انيخودم و خوشگل كنم تا بچه ها ب كميرفتم  من

 :گفت يم يباال و ه ديپر يم ينشسته بود، ه يغيدرسا كه انگار رو جوجه ت

 .بگو خوب گه،يبگو د ـ

 .بامزه شده بود. اومد يبهش م. گذاشتم قشنگ خمار بشه منم

سرم و . بودم ستادهيمنم جلوشون ا. منتظر چشم به دهن من دوخته بودن. درسا، مهسا و الناز م،يمر. رو تخت نشسته بودن فيها به رد بچه

 . بهشون بگم يكردن چه مدل يو داشتم فكر م نييانداخته بودم پا

 هي ناميا. و نشون بدم تا خودشون بفهمن ميباال و انگشتر نامزد ارميبزنم و دست چپم و ب حيلبخند مل هيرم و بلند كنم و ها س لميمثل ف: اول حالت

 .بكشن و ابراز احساسات كنن غيج

 انگشترم كجا بود من؟. شهينم نيبابا ا نه

 »بـــــــرو « : گنيمبهوت م ناميا. كرد يازم خواستگار نيشرو گميلبخند شرمزده م هيكنم و با  يسرم و بلند م خوب

 .هياالن؟ االن تو دلم عروس ارميمن خجالت از كجا ب. ستيخوب ن نميا نه

 ؟يكن يجلومون فكر م يستاديا. يشه؟ دوساعته ماها رو معطل خودت كرد يتموم م يخانم باالخره استخاره تون ك ديـ آن درسا

اما چه كنم  عست،ياالن مدل خودم بگم كه ضا. و دخترانه خبر ازدواج و بهتون برسونم فكر كنم و فرم درست كميمن  يذار يدرسا كه نم يريبم

 .رونيحرف االناست كه از حلقم بپره ب نيخودمم نخوام ا

 : به هم و و گفتم دميباال و دستام و كوب دميپر هوي

 . مهيمن فردا نامزد ـ

 دنيو پر دنيكش غيباال و ج دنيدرسا و الناز هم مثل من پر. كردن يو مهسا مبهوت به من نگاه م ميمر. عكس العمل ها متفاوت بود عتايطب خب

 : الناز و با اخم گفت يبا دست كوبوند به بازو. و بست ششيو ن ستاديدرسا ا هوي. ميديكش يم غيهوا و ج ميديپر يباهم م ييسمت من و سه تا

 ؟يذوق كرد يجور نيكه ا هيچ هيقض يديفهمتو اصال . ريلحظه آروم بگ هي نميبب سايوا ـ

 : مظلوم گفت النازم

 .جو زده شدم يديكش غيو ج يديتو پر دمينه د ـ

 ؟يگفت ياالن چ ديـ آن درسا

 .مهيـ گفتم فردا نامزد من
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 : دفعه هر چهارتاشون با هم گفتن هي

 .نـــــــــــــه ـ

 . و داد غيتر بود تا اون ج يعيحركت طب نيالبته ا خب

 ؟ييهويچرا  ؟يك ؟يـ با ك ميمر

كال  يعني. دونستن ينم يچيبودن اما اونا هم ه انيكوچولو در جر هي هيبق. خبر بود يخبر ب يخبر نداشت و كال ب يچيبود كه از ه يتنها كس ميمر

 .نداشت يزيكس خبر از چ چيه

 : كرد و انگشت اشاره اش و سمتم گرفت و گفت زيمشكوك چشم هاش و ر هوي درسا

 ....نينكنه تو و شرو.... نكنه ـ

 : باز تند و تند كله ا مو تكون دادم و گفتم شيبا ذوق و ن منم

 .بهش دميچسب يكردم دو دست دايدونه خوبش و پ هي. كنم يمنم دارم شوهر م گهيآره د ـ

 همه ذوق واسه شوهر؟ نيو ا زيمنِ مرد گر. البته حق داشتن بدبختا. داشت دنيد نايا افهيق ييخدا

 : ديدوباره پرس جيگ ميمر

 ؟يآخه با ك ـ

 : سه دفعه با ذوق مژه هام و بهم زدم و گفتم دو

 .گريجون ج نيبا دكتر شرو ـ

شوهر  يها دهيدختر ترش نيشده بودم مثل ا قاياالن دق. تو حلقم پسر تيدكتر. كردم يصداش م شونديبا پ ديكه قرار بود بشه شوهر من با حاال

خانم  اي. ندارنا كلميحاال س. شن خانم دكتر يم هوي يعني. چسبونن به خودشون يشوهره رو م شونديپسوند پ عيكنن سر يكه تا شوهر م دهيند

 . كردم يدكتر دكتر م يبودم و ه زايچ نيمنم هنوز تو جو ا. و به زور گرفتن پلمشونيحاال د س،مهند

 .كردن يهمه مثل غار باز مونده بود و به من نگاه م دهنا

 :زد تو سر من و گفت يكي درسا

حاال چه . ياومد يم سيدوست داره واسه من ف نيمن بهت گفتم شرو يكه ه ياون شب مهمون. كنه يهم م يآره جون خودت چه دكتر دكتر ـ

 .ذوق مرگم هست

 .هيبه چ يچ نميبنال بب نيبش

عجله  نيگفتم چون شرو. انينم نايبهشونم نگفتم كه چرا بابام ا. كردم فياز صحنه ها براشون تعر يتكه بردار ينشستم و با سانسور و كل خالصه

 . ميكارها رو انجام بد هيشهر ما بق ميبعد بر ميبخون غهيص هيداره قراره 

 ادشونيانقدر مثل من خوشحال بودن كه  دميشا. نگفتن يچيكردن و بهم ه يخانم يليخ ييعالمه سوال داشتن اما خدا هيچند همه شون  هر

حتما  ياز همه شون قول گرفتم كه فردا عصر. خوام ازدواج كنم يو با ذوق بگم م نميمن بش يروز هيكردن  يكدومشون فكر نم چيآخه ه. ترف

 .منتظرشونممحضر كه  انيب
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 .ميجا با هم بر نيخونه كه از ا انيمحضر و درسا و النازم قرار شد ب انيو مهسا قرار شد ب ميمر

 .داد يفاز م يكه چقدر عروس يوا

 شهيبله بگه و تا هم هيكه دوسش داره  يكس ش،يمنتظره كه بره و به مرد زندگ شيتو زندگ يكه هر دختر يهمون روز. همون روزه امروز

 .يو ناخوش يو غم تو خوش يباهاش باشه تو شاد

 .دمت گرم. خودت هوام و داشته باش ،يدون يو م ميخودت زندگ ايخدا

امروزم كه من همش تو اتاقم . بود مارستانيب شبيد. دميو ند نيتا حاال كه ساعت سه بعد از ظهره شرو شبياز د. محضر ساعت پنج عصره قرار

. ستين يخبر روزميد جانياز شور و ه. نشستم كنج اتاق و زانوهام و تو بغلم گرفتم. نميو بب يخوام كس يبودم و به همه هم اعالم كردم كه نم

 شونيبه دفعات تو زندگ. گنيكه همه م هيكلمه ا نيا. شهيعوض م ميبله كل زندگ هيبا . ترسم يم. ترس اومده تو وجودم، دوباره نگرانم ارهدوب

 و عوض كنن؟  شونيكل زندگ ريآره مس هيبله  هيكه با  اديم شيآدم ها پ يكنن، اما چند دفعه چند بار تو زندگ ياستفاده م

 همونه؟ نيشرو يعنيانتخابم درسته؟  يعني

 يم يو بله بگ يكن هيبه اون تك يپس اگه نتون ؟يكه بهش اعتماد دار هيتنها مرد نيشرو نكهيمگه نه ا. خب معلومه كه درسته و همونه يخر

 ؟يبه مش جواد بله بگ يبر يخوا

 . خوام يمن مامانم و م. هياالن موضوع جد قهيشو دو دق خفه

 برات؟ رميفروشن برم بگ يه مامان اضافه مسر كوچ ارم؟يننه ات و از كجا ب االن

 .احساسِ خنگ يخر ب. گمشو

 .يخودت يگفت يرفته من خودتما هر چ ادتي نكهيمثل ا اوو

 .يمامانـــــــ. كنج اتاق كز نكرده بودم نيكس و تنها ا يدونم كه خودمم، اگه نبودم كه االن ب يم

 .باز شد و درسا و الناز با سر و صدا اومدن تو اتاق در

 . گوشه نشسته بودم هي دهيچشمشون به من افتاد كه مثل جوجه ترس هوي. زدن يو بلند بلند حرف م دنيخند يم داشتن

 : نگران گفت درسا

 حالت خوبه؟ ؟ياون جا چرا نشست.... ديآن ـ

 .بغض نگاهش كردم با

 .دستاش و انداخت دورم و بغلم كرد هر دو اومدن سمتم و درسا هوي

 ؟يبغض كرد يجور نيگله چته؟ چرا ا ديـ آن الناز

 .بد بود يليخ ييتنها. خوب بودن كه االن كنارم بودن چقدر

 : با بغض گفتم آروم

 .ترسم يم ـ

 .نگاه به هم و بعدم به من كردن هيهر دو با تعجب . من و از خودش جدا كرد درسا
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 ؟ياز چ ؟ياز ك ؟يترس يـ م درسا

 .غلط باشه مميكه تصم نياز ا. يـ از زندگ من

 .لبخند مهربون بهم زدن هي

 .يكن يشكل آدما رفتار م يتازه دار. شتيپ ستنيمخصوصا كه تو خانواده ات هم ن. يروز نيهمچ هيمخصوصا تو  ه،يعياالن طب نيا زميـ عز الناز

 .به من نگاه كن ديـ آن درسا

 : آروم گفت. كردم و تو چشم هاش نگاه برگشتم

 .كه برات خونده، به عالقه اش ييبه محبتش، به نگاهش، به شعرا. فكر كن نيچشم هات و ببند و فقط به شرو يديهر وقت ترس ـ

 : ذهنم گفتم تو

 ....داغش يبه آغوش گرمش، به بوسه ها تش،يبه حس امن تش،يبه حما ـ

. كردم يعوضش نم يچيخواستم و با ه يداد و م يبهم م نيكه شرو ييو حس ها زهايچ نيمن همه ا. دميترس ينم گهيد. اومد رو لبم يلبخند هي

 .دلم آروم گرفت

 : شاد گفت د،يكه لبخندم و د درسا

 .ميبدو كه وقت ندار. ريدوش بگ هيپاشو برو . يكار نكرد چيو دختر تو هنوز ه شتيببند ن گهيبسه د ـ

 . رونياومدم ب چيگرفتم و حوله پ يدوش حساب هيبا دل امن . زور من و انداختن تو حمام به

. موهام و صاف و پشتشم فر كردن يرو چشم هام كردن و جلو رهيت شيآرا هيتند و تند موهام و خشك كردن و . دوتا هم افتادن رو سر من نيا

 . بپوشم يحاال مونده بودم چ

 : رفت سمت كمد و گفت الناز

 ؟يدار ديسف يمانتو ديآن ـ

 .متر رفت عقب از ترس هيباال كه درسا  دميپر ياز رو صندل نيهمچ

 ؟يكن يرم م هويچته  يـ هو درسا

 .بپوشم ديصد سال قبل سر تا پا سف يو نكن كه عمرا مثل عروس جوادا ديو كال لباس سف ديـ اصال فكر مانتو سف من

 ؟يبپوش يخوا يم يچ.... ـ اوه خانم متجدد درسا

 : باز گفتم شين با

 .دونم ينم ـ

اشاره  هي. شد در آورد يمدلش شكل دامن م نييروشن كه از كمر به پا يخاكستر يمانتو هياز توش . ديكرد و تو كمدم سرك كش يپوف هي الناز

 .به درسا كرد و اونم با دك و دهن اشاره كرد كه خوبه

چشم . بودم دهيچقدر به خودم رس. كامل شده بودم گهيد. تنم كردن يو كفش مشك فيو ك يخاكستر نيهمرنگش و شلوار ج بايشال تقر هي با

 يليخ يول يديد يم اهيس ي كهيچشم فقط دوتا ت يترسناكا جا لميف نيمثل ا. كرده بودن اهيگاو، بس كه دورش و س يهام شده بود قد چشم ها
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 .جمع كردم باال رهيگ هيفرم و با  يموها. اومد يقشنگ شده بود و بهم م

 : و گفتنگاه بهم كرد  هي درسا

 . يساده ا يليخوبه فقط خ زيهمه چ ـ

 ؟يساده ا يگيكه م ينيب يمن و نم اهيس يچشم ها نيا. دختر اديـ چشمهات در ب من

 .يكم دار يزيچ هي. گم يو م پتيگم، ت يات و نم افهيـ ق درسا

من و الناز با دهن باز به دستش . دستش و برد دور گردنش و گردنبندش و باز كرد و گرفت سمتم. ستاديو اومد جلوم ا ديدور دورم چرخ هي

 .ميكرد ينگاه م

 . بنداز گردنت ريبگ ايـ ب درسا

 : با شك گفتم من

 ؟يمطمئن ـ

 .لبخند زد و با اشاره گفت آره هي درسا

و مثل جونش دوست  نيا. بود و به من قرض بده يميهم قد يليش و كه خمادر بزرگ يادگاري روزهيدرسا گردنبند ف يروز هيشد كه  ينم باورم

شد  ياومد و از اون جا دو رشته كوتاه م يدلت م يداشت كه تا رو ريزنج هي. هم خوشگل بود يليخ. كرد يلحظه هم از خوش جدا نم هيداشت و 

 .ناز بود يليخ. بودن دهيگرد چسب روزهيدو تا ف رشتهو ته هر 

 : نگاهش كردم و دوباره گفتم ديترد با

 .يو دوست دار نيا يلياما آخه تو كه خ ـ

 : گفت درسا

رو به  زهيعز يليكه برام خ يگردنبند نيا تهيروز زندگ نيامروزه رو كه بهتر هيدوست دارم . نيزيهمه شماها برام عز. يتو مثل خواهرم وونهيد ـ

 .يبا ارزشم يزهايتو قرض بدم چون تو هم جزو اون چ

 . خودش گردنبند و انداخت گردنم. دمشيلبخند بغلش كردم و بوس هي اب

 : زد تو سرم و گفت هوي

 .كشتمت فتهيخش بهش ب. فقط مواظبش باش ـ

 : گفتم يلب ريو ز دميو مال سرم

 .وونهيد يستيآدم بشو ن ـ

 : و گفت دميلبخند بغلم كرد و بوس هيبلند شد و با  ديطراوت جون تا من و د. رونيب ميرفت يبا خنده و شوخ خالصه

  ؟يباالخره دختر خودم شد يديد. دخترم يماه شد يليخ ـ

 . بغض بود هيلبخند همراه  هي جوابش

خل فكر كرده  نيشرو نيدونم ا يمن نم. چون آقا از هولشون زود رفته بودن. انيو مهام هم با هم ب نيمحضر و شرو ميبود ماها با راننده بر قرار
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 .كنه غهيرفته جلو جلو دور از چشم ماها مهام و ص دميرفته خودش و به خودش محرم كنه؟ شا ايتونه عقد كنه؟  يم ييتنها

 .بودن ستادهيتو دفتر پشت به ماها ا نيمهام و شرو ميوارد كه شد. محضر ميو رفت ميشد نيهمه سوار ماش خالصه

 . ماها، برگشتن سمتمون ميبس كه پر سر و صدا بود دن،يصدامون و شن تا

كه تنش  يمخصوصا با اون كت و شلوار خاكستر. ماه شده بود ميپسر. ميهر دومون لبخند زد ارياخت يب. اش قهيحسن سل نيجان پسر ناز با ا يا

 .ميكرده بود يچه ست يالك يالك. كرده بود

 .اومده بود نايس يب مير و شكر مرخدا. هم اومده بودن ميمهسا و مر. كردن كيجلو و همه با هم سالم عل ميرفت

 . ميداد يبا چشم هامون هم و قورت م.  مياورديچشم هم و درم مينبود، داشت نايكه اصال حواسمون به ا نيو شرو من

 . خوشحال بودن. دنيخند يچشم هاش داشتن م. سرم و كج كردم و تو چشم هاش نگاه كردم. ميستاديهم ا يرو روبه

 : و گفت دينفس بلند كش هي

 .ياومد ـ

 :لبخند زدم و گفتم هي ارياخت يب

 ام؟يمگه قرار بود ن ـ

 : نگاه عاجز بهم كرد و گفت هي

 .يايو ن يبش مونيپش دميترس يهمش م ـ

 . بخنده نميلبخند گشاد زدم كه باعث شد شرو هي

 :گفتم طونيش

 .خب يگفت يزودتر م. رفت ادميكار و  هي نيا ـ

 .كرد زيچشم هاش و برام ر نيشرو

 .دينيسر جاتون بش ديجون ـ بچه ها بر طراوت

چادر  هي فشيطراوت جون اومد سمتم و از تو ك. ميكه بهمون نشون داده بودن نشست يرو دو تا صندل ميدو تا هم بچه حرف گوش كن رفت ما

 : در آورد و گفت ديسف

 دخترم؟ يد ياجازه م ـ

 .ديو بوس ميشونيطراوت جون خودش چادرم و سرم كرد و پ. ستادمينگاه قدر شناس بلند شدم ا هيبا لبخند و . كردم بغض

 .هردوتون. زميعز يجون ـ خوشبخت بش طراوت

 .بابام يمامانم، جا يجا. بود يچقدر جاش خال. مادرم و كرده بود يچقدر دلم هوا. نداخت يمامانم م اديمن و  چقدر

 : اومد كنارم و گفت درسا

 . و بده برات نگه دارم فتيك ـ

 .دونم چرا ينم. و برداشتم لميو دادم دستش و تو لحظه آخر موبا فميك
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مامانم اگه االن . خواد بله بگه يم دتيآن ؟ييمامان كجا. كردم ينگاه م ميبود و به گوش نييسرم پا. زد يجون داشت با عاقد حرف م طراوت

 .يبود شميكاش پ. منه ريهمش تقص يستين نجايا

. دادم هيپله تك يبه نرده ها. رونيمتعجب همه از دفتر اومدم ب يتوجه به نگاه ها يب. گوشه چادرم تو دستم بود. لحظه از جام بلند شدم هي تو

 .بود يهنوز چشمم به گوش

 ....ديآن -

 . شرمنده محبتش بودم. كرد ينگاه فوق العاده مهربون نگاهم م هيبا  نيشرو. برگشتم

 :بغض گفتم  با

 .تونم ينم نيشرو ـ

 .شرمنده تر شدم. لبخند زد هي فقط

 .خوام يمامانم و م.... ـ من من

 .رو گونه ام ديقطره اشك چك هي. قدم اومد سمتم هي

دو .... بوق هي. و بردم سمت گوشم يگوش. با لبخندش قوت قلب گرفتم. بود نيچشمم به شرو. و زدم كيشماره  ارياخت يب. نگاه كردم يگوش به

 ....سه.... تا بوق

 ....دييالو ، بفرما -

 . مامان . بند اومد نفسم

 .كرد يبغض داشت خفه ام م. داشتم ازيچقدر بهش ن. چقدر دلتنگش بودم دميفهم يتازه م. دميشن يچند ماه صداش و م بعد

 ....مزاحم ؟يزدچرا زنگ  يحرف بزن يخواست يتو كه نم ؟يزن يچرا حرف نم.... الو.... دييبفرما -

 .و بذاره يخواست گوش يم. لبخند اومد رو لبم هي ارياخت يب. زد يداشت همون جور غر م دميشن يناراحتش و م يصدا

 ....مامان -

 :گفتم يبغض يبه زور لب هام و باز كردم و با صدا. و نذاشت يساكت شد، اما گوش. غرغرهاش قطع شد يصدا

 ....مامان ـ

 ....دخترم.. ..ديآن.... ـ آ مامان

 . كلمه دخترم از زبون مادرت دنيداشت شن يچه حس خوب. هام و رو هم گذاشتم چشم

 . اومد ييصدا هي ياون سمت گوش از

 »زنگ زده؟  هيآسا ك «

 : كه با هول گفت دميمامانم و شن يصدا.... بابا

 .خانمه نيمه. با من كار دارن ـ

 ؟يحرف بزن يتون يـ مامان بابا خونه است؟ نم من
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 . ديگ يكه م نهيجون هم نيـ آره مه مامان

 . لبخند تلخ زدم هي

 ؟يكن يباشه؟ قطع نم. فقط گوش كن. نگو  يچيـ باشه مامانم ه من

 ه؟يچه حرف نيـ ا مامان

 .كردم يخنده ا هي

 .يزن يحرف م يـ مامان بال خوب رمز من

 : با بغض گفت مامانم

 .خب شهيم ازين ـ

 : گفتم يبا بغض همراه با لبخند آروم من

 .دارم اجيواقعا بهتون احت. نيكاش بود. شرمنده اتونم. نيبود يم ديشما با. روزه مهمه برام هيامروز  يمامان ـ

 جون؟ نيـ همه خوب هستن مه مامان

اگه شده از پشت  يحت. يخوام باش يمامان م. يمنتظرش بود يليكه خ هيهمون روز. روز شاده هيامروز . خوبه يهمه چ. ـ آره مامانم من خوبم من

 باشه؟. مامانم قطع نكن تا آخرش گوش كن. تلفن

 .سرم و بلند كردم و نگاهش كردم. دستش و گذاشت رو شونه ام نيشرو. نيياشك هام اومد پا. شكست بغضم

 .من حاضرم. ميـ بر من

 ؟يمطمئن ديپرس يچشم هاش ازم م با

 . لبخند جوابش و دادم هي با

 چيبه ه. نگه داشتم نمونيو ب نييو گرفتم پا يگوش. نيرفتم نشستم سر جام كنار شرو. تو دستم بود يگوش. رفت تو و منم پشت سرش نيشرو

 كه جواب بده؟ هيبذار باشه، ك. سوال تو سرشونه يدونستم االن همه متعجبن و كل يم. كس نگاه نكردم

 . نه ايمامانم هنوز پشت خط هست  نميبود كه بب يهمه حواسم به گوش. دميازش نفهم يچيه. رو خوند غهيص عاقد

 . نگاه كردم همه منتظر بودن هيبه بق. لبخند منتظر بهم زد هي. سرم و بلند كردم و نگاهش كردم. و رو دستم حس كردم نيدست شرو يگرما

 : هام و بستم و گفتم چشم

 .با اجازه بزرگترا بله ـ

 هيمنم . از طراوت جون، از مامان گلم كه دل شكسته بود. رميخواستم اجازه بگ ينه، اما من م اياجازه گرفت  ديبا هم غهيدونم موقع ص ينم

 . دلش و شكونده بودم ييجورا

 .هم بله رو گفت همه برامون دست زدن نيشرو

 . كرد يم هيداشت گر. براش رميبم. اومد يمامانم م هيگر يصدا. و آوردم باال و گذاشتم كنار گوشم يگوش

 : بغض گفتم با
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 ....مامانم ـ

 : اش گفت هيبغض و گر نيب از

 ؟يذوستش دار ـ

 . ازم ديو جمله رو پرس نيباالخره مامانم ا.... ديپرس

 : سوال از زبون مادرم مطمئن گفتم نيا دنيلبخند خوشحال از شن هيهام و بستم و با  چشم

 .... يليخ ـ

 : جمله گفت كيفقط  هيبا گر مامانم

 . دختر خوبم يخوشبخت بش ـ

پسر چه  نيا. مهربون و منتظر. به دستم داد يفشار هي. نگاه كردم نيپر اشك به شرو يبا چشم ها. ديچيبوق ممتد قطع تماس تو گوشم پ يصدا

 .يبيواژه غرچه .... زن. بودم نياالن زن شرو. بود ميروز زندگ نيشد؟ امروز بهتر يخون به دلش م ديكرده بود كه امروز با يگناه

 چارهيب. با لبخندم آروم شد نيشرو. لبخند گشاد زدم هي. خوشبخت بشم ديمامانمم با يبه جا. باشم ديبهم گفت خوشبخت باشم، پس با مامانم

 . همه اومدن سمتمون و بازار ماچ و بوسه به راه شد. از من مضطرب بود شترياون ب

 . يبه تمام معن يانگشتر نامزد هي. شكل يالماس نينگ هيانگشتر با  هي. در آورد و كرد تو انگشتم بشيانگشتر از ج هيدستم و گرفت و  نيشرو

 .اومد يزرق و برق دار بدم م ياز انگشترها. و دوست داشتم نيانگشتر تك نگ نيكه چقدر ا يوا

 .و  نيشرو ايكرد  يمن و بغل م ايمدام . طراوت جون از همه خوشحال تر بود. بهمون داد هيبه عنوان هد يزيچ هي يكس هر

 اديدونستم درسا از خداشه ب يمن كه م. بود يجشن نامزد يهمه هم خوشحال انگار جد. خونه طراوت جون انيهمه رو دعوت كرد كه ب نيشرو

 .مهام قر بده ياون جا جلو

نفله . باز درسا رفتم شيچشم غره به ن هي. و دنبال خودش برد ديو كش نيدست شرو يشده ك ليمهام ذل نيدونم ا يگفت و گوها نم نيا وسط

 . مينيشوهرمون و بب نيا قهيذاره دو دق ينم. اعجوبه است نيسر ا ريهست ز يهر چ

 .برگشت خونه احتشام ياومده بود، همون جور يهر جور يك هر

 انيگفت كه قراره بعدش بچه ها ب يزودتر بهم م نيشد شرو يم يخوب چ. بپوشم؟ چقدر سخته يحاال چ. تو اتاقم كه لباسم و عوض كنم اومدم

 .حاال چهار نفر آدم چقدرم بزن و برقص داشت. خونه و بزن و برقص كنن

 مناسب بود؟ ياصال االن چه لباس. بپوشم يو تو فكر كه چ ستادميجلوش ا جيكمد و باز كردم و گ در

 يبپوشم چ يگفتم چ يلب م ريكردم و ز يدر كمد و باز و بسته م يبا دست ه. دستم به در كمد بود هي. بودم ستادهيدر كمد ا يجلو جيو گ متفكر

 .رميبگ ميكرد كه تصم يحركات بهم كمك م نيانگار ا. بپوشم

 يمد تو صدابسته شدن در ك يسكته رو زدم و در كمد و ول كردم كه صدا هيمنم كه ترسو، . تو اتاق ديپر يكيدر اتاق با شدت باز شد و  هوي

 .بسته شدن در اتاق گم شد

محكم  نيهمچ. همانا يانسان واريتو اتاق كه برگشتن همانا و خوردن به د دهيمتوحش پر يجور نيكه ا هيك نميتعجب و ترس برگشتم بب با
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تند، . هاش اومد رو لب هام لب.... هويدست هاش بازوهام و گرفت و چسبوندم به در كمد و . بسته شد ارياخت يكه چشم هام ب نيخوردم به شرو

 .نيرينرم و ش ،يپر انرژ تاب، يعجول، ب

لب ها رو با لب هام  نيخواست دوباره ا يچقدر دلم م. كردم شيهمراه يفكر چيبود كه بدون ه يو خواستن نيريش ييهويبوسه  نيقدر ا اون

 .داد و حس كنم يكه بهم م يلمس كنم و حس فوق العاده ا

 .تاب و خسته از انتظار يب يبوسه  هيبوسه با تمام وجودمون، با همه حسمون،  هي

چشم هاش بسته بود . آروم چشم هام و باز كردم. خواست ازش جدا بشم يدلم نم. لب هاش و ازم جدا كرد نيحس خوبم غرق بودم كه شرو تو

 .و تو دهنش برده بود نشيلب پا. و نفس هاش تند

 : بسته گفت يون چشم هازد و با هم يلبخند هي

 .يمثل توت فرنگ نهيريبازم ش ـ

 .چشم هاش و باز كرد و تو چشم هام نگاه كرد آروم

 : محبت گفت با

 يتون ينم. تونم هر وقت كه خواستم و هر چقدر كه خواستم ببوسمت ياالن م. يبهانه ندار گهياالن د. يمال من شد. بهشون دميباالخره رس ـ

 .يفرار كن گهيد

 .و خواستن يتاب يآرامش همراه ب. قشنگ بهم داد يليحس خ هيو  ديخنك تو قلبم وز مينس هي. شد يجور هي دلم

 .طونيبچه تخس و ش هيبه وقتش  ون،يپناه و گر يپسر بچه ب هيمحكم، به وقتش  يحام هيبه وقتش . بود زيكه جلوم بود برام همه چ يآدم نيا

 .غش رفت براش دلم

تو همون حال لب هاش . دست هام و حلقه كردم دور گردنش و رو پنجه پاهام بلند شدم و لب هام و چسبوندم به لبهاش حركت هيلحظه با  هي تو

و همه  زيعاشق همه چ. آدم بودم نيمن عاشق ا. باال و سمت خودش ديفشار من و كش هيدستش و انداخت دور كمرم و با . با لبخند باز شد

 .....وسه هاش، عاشق بغل كردنش، عاشق تمام وجودش، عاشق ب شقكارهاش، عا

 .در عشقمون و كور كرد يكه صدا ميعالم خودمون بود تو

و در  ميبه زور از هم جدا شد. بودن ليملت چقدر بخ. ميكن يبا نامزدمون، نامزد باز قهيذاره دو دق يبود؟ آدمم انقدر مزاحم؟ نم يك گهيد نيا اَه

 .ميستاديا يمنيفاصله ا

 .تو دييـ بفرما من

 ياز بناگوش در رفته داشت بهمون نگاه م شيمنظورم از گاو حسن درسا بود كه با ن قايدق. اتل متل توتوله و گاو حسن اومدن تو نيباز شد و ا در

 يم نيابه  ييو ماورا يچشم تلسكوب. دهيبسته د يقبل و از پشت درها قهيدو دق يبه طور كامل تمام صحنه ها يكرد انگار ينگاه م نيهمچ. كرد

 دلم خنك بشه؟ كمي رميمچت و با مهام بگ اميمن ب شهيم يك. فضول. گفتن

رفت سمت » ! سر خره رو ببرن يمرده شور هر چ« : شد يم نيا شيمعن قايكه دق يلبخند هيبه من و بعدم به دخترها كرد و با  ينگاه هي نيشرو

 خواستن آخه؟ يم يفضوال چ نياه ا. منم ناراحت بهش نگاه كردم. در
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نه كه خودشون متاهل بودن، . زدن يلبخند م نينگاه شرمگ هيبدبخت داشتن با  ميمهسا و مر. نگاه كردم نايبه ا زيكه بسته شد، برگشتم و ت در

 يچه غلطكنم داشتم  فيباشه كه من تعر نيباشن و همه عشقشون ا دهينبودن كه شوهر ند رهيخ يالناز و درسا نيمثل ا. دونستن چه خبره يم

 .دمكر يم

 : گفتم عيدهن باز كنه سر نكهيباز درسا كردم و قبل از ا شينگاه خط و نشون دار به ن هي

 .خفه. كنم فيو تعر يزيفكرشم نكن كه چ ـ

 : پشت چشم برام نازك كرد و گفت هيبسته شد و  ششين

 .يريگ يم جهيجور مواقع گوگ نيچقدر در ا ميدون يم. يلباس انتخاب كن ميكمك كن مياومد. يكن فينخواستم تعر ـ

تا در . جعبه رو داد دست مهسا و رفت هي. پشت در بود نيشرو. تر بود در و باز كرد كيمهسا به در نزد. سمت در ميهمه برگشت. در اومد يصدا

 .رو سر جعبه ميديبسته شد همه مون پر

 ....يوا. ميجعبه رو باز كرد در

. آروم دستم و بردم جلو و لباس و در آوردم. من كه عاشقش شدم. فوق العاده بود ديلباس سف هيتو جعبه . شده بود نگو بگو غار بس كه باز دهن

شده بود  يسنگ دوز ينقره ا ياش با سنگ ها نهيس ريز. هفت باز قهي هيبا  يحلقه ا ينايآست. ديرس يزانو م يتا رو شيكه بلند ديلباس سف هي

براق شده  يخط هفت هشت سانت هيبه صورت . شده بود يرو سر شونه هاشم كه سنگ دوز. بود يگل شش پر نقره ا هيوسطش به صورت  و

 .و بگم كه من عاشقش شدم نيمدل لباس بدم؛ هم ستميحاال من بلد ن. داشت نيچ يلباس هم به صورت عمود نيياز باال تا پا. بود با اون سنگا

 رو بخره؟ نايوقت كرد بره ا يك نيشرو نيا. كفششم هست نيرو بب نجايـ ا درسا

 .قشنگ بود يليخ يسادگ نيمعركه بود در ع. لباس داشت يسگك به صورت همون گل سنگ هيپاشنه بلند كه جلوش  ديكفش سف هي

 .ـ خب بپوشش مهسا

 ـ االن بپوشم؟ من

 .گهيد نييپا يبر يبپوشخب االن داده بهت كه . يخودت بپوش ذوقش و ببر يبرا ميـ نه بذار ما كه رفت الناز

 .عاشق خودم شده بودم. شدم  يچپ و راست م نهيهمش جلو آ. بود يعال يوا. دميذوق لباس و كفش و پوش با

 .نييپا ميبر يخوب حاال كه حاضر. نياست شرو قهيخوش سل يليـ خ ميمر

 .اميلباس نم نيـ نــــــه من با ا من

 : چشم هاش و گشاد كرد و گفت درسا

 اون وقت؟ يچ يعني ـ

 .داستيتا نافم پ نياش و بب قهي نيا. شهيبازه من سختم م يليلباس خ نيـ خب ا من

 .اته نهيس ريتو ؟ تا ز يگيـ اوال چرا دروغ م الناز

 .گهيهمون اندازه است د نميـ خب ا من

 .شه يسنجاق حل م هي اي نهيگل س هيكه با  نيـ خب ا مهسا
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 : كردم و گفتم نهينگاه تو آ هي دوباره

 .هم كوتاهه يليخ ـ

 ؟يدار. رنگ پا بپوش يجوراب شلوار هي.... من و يـ كشت ميمر

 .گهيرنگ پاست د. دنينداره با نپوش يـ دارم اما اون كه فرق من

 .واسه من مال شده. ـ خفه برو بپوش درسا

 . به خودم نگاه كردم نهيدوباره جلو آ. دميجوراب رو پوش رفتم

 .نداره نيآست نيا ـ

 : با حرص گفت درسا

 ن؟يشرو ؟يريرو بگ يخوا يم يك ياالن برا ديآن يريبم ـ

 : لبخند گفتم هيكردم و همراه  نگاهش

 .مهام ينه برا ـ

 .شدم ميرفتم پشت مهسا قا عيببزنتم كه سر اديبرداشت كه ب زيخ

 .تيترب يب گه؟يد زهيمهام ه يگيم يعني. ديكشمت آن يـ م درسا

 .گم زشته جلوش يـ نه به خدا دارم م من

تو چرا كاسه داغ تر از آش  گهينداره، د يمشكل يعنيلباس و بهت داده  نيخودش ا نيشرو يبابا وقت. ياريكه انقدر ادا در م ييـ زشت تو درسا

 ؟يشيم

 : و گفتم نييو انداختم پا سرم

 .كوتاه باشه نشياگه شده آست يحت. نيبا آست ايهمه لباسام گشاد بود، . دميلبا سها نپوش نياز ا نميشرو يآخه تا حاال جلو ـ

 : كرد و گفت يپوف الناز

 .ميبكن يكار هيبرات  اريبرو ب. يكه دار ديخوب بابا شال سف ـ

 : من و گفت يالنازم آورد انداخت رو شونه ها. در آورد و داد دست الناز ديشال سف هيرفت از تو كمدم  عيسر ميمر

 .ميبر ايحاال هم كم نق بزن ب. سختته حواست به شالت باشه يلياگه خ. االن بهتر شد ايب خب ـ

 : ديكه برم سمت در كه درسا داد كش برگشتم

 .ات و باز كن رهيهــــــوش كجا؟ اون گ ـ

 .اديدر ب يتكون دادم كه موهام از تخت هيام و باز كردم و سرم و  رهيگ عيسر

 ـ خوبه؟ من

 .يـ ماه شد مهسا

 .ينيب يم يعلم يـ آره ماه با اون چاله چوله هاش كه تو عكسا درسا
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 ....ـ كوفت من

 .نييرفتن پا دنيقوم تاتار دو نيا دمياومدم به خودم بجنبم د تا

 يم يورج نيفقط واسه شكمشون ا نايدن؟ ا يم ينكنه دارن خوراك ه؟يخبر نيينكنه پا ه؟يچ يهمه عجله برا نيا ام؟يچرا صبر نكردن من ب وا

 .دوان

 يكه انگار نيياومدم پا يبا اون كفشا م نياز پله ها همچ. باال و د بدو دميلباسم كوتاه بود خودش، منم دو طرفش و با دست گرفتم كش دامن

 يداشتم ممن كه . تق توق كفشم همه برگشتن سمت من يتا از در سالن وارد شدم، با صدا. سمت سالن دميتند و تند اومدم و دو. مسابقه بود

افتاد در جا  رهيهمه نگاه خ نيچشمم كه به ا. بود رو صورتم، دامنم هم با دست گرفته بودم آورده بودم اون باال ماالها ختهينصف موهام ر دم،يدو

 .نييخشك شدم و دستم شل شد و لباسم اومد پا

اومده من خل  يديبه چه ام ستيپسرِ هم معلوم ن نيا. دخترِ شوهر كرد اما آدم نشد نيگفت ا يبود م نجاياالن اگه مامانم ا. من و آدم كن ايخدا

 .و چل و گرفته

 ديد يم يكيداشتم كه  يانقدر قدم هام و آروم بر م. تك سرفه قدم برداشتم هيبا دست هام موهام و درست كردم و با . اوردميمباركم ن يرو به

 باكه  نهيكنن و فقط شرو يهمه كبود شده دارن به من نگاه م دميلحظه سرم و بلند كردم د هي. ايتو دن ستيگفت از من خانم تر و با وقارتر ن يم

 .شالم و صاف و صوف كردم و رفتم سمتش. لبخند به لبم اومد ارياخت يبا همون نگاه و لبخند، ب. كنه يلبخند ناز نگاهم م هيمحبت و 

 .ديشده گذاشته بود ترك ليذل يدرسا نيكه ا يبلند آهنگ ياتاق با صدا هوي

برد وسط، كه همه وقارم بهم  ديدست من و كش نيتا آهنگ گذاشت اومد جلو و همچ تيشخص يب. كشم يدرسا رو من آخرش م نيا يعني

 . بعدم با مهام برقصه. لبخند مظلوم بزنه هيفقط تونست  نيشرو يطفل. انقدر دوست داشتم بزنمش. ختير

 يياون از اون موقع كه بدو بدو رفته بودن دوتا. دوتا مشكوك بودن نيا. زن گرفته دور و برش نپلكه گهيد نيشرو به مهام تذكر بدم كه بهتره

دونه  هي نيترسم مهام هم ينه م. گهيدن واسه همد يهم و با لبخند قر م يرو به رو ستادنياالن كه ا نميكار كردن، ا يمحضر معلوم نشد چ

 .ارهياز چنگم در ب ممشوهر

درسا رو صدا  يدونم ك يلحظه نم هيتو . كرد ياما من و نگاه م دايرقص يبا مهام م. اونم مثل من. بود نياما چشمم به شرو دميرقص يرسا مد با

سمت  دميچرخ عيروش و برگردوند من سر نيتا ا. روش و برگردوند هيثان ميدخترِ در كمتر از ن نيكار كرد كه ا يچ اي ديدستش و كش ايكرد 

 . لحظه بود نيانگار اونم منتظر هم. خنده ام گرفت. شدم نيشرو نهيبه س نهيكه س تراس

 ؟يكارش كرد يـ مهام و چ من

 .مثل درسا كه اونم صداش كرد. ـ مامان طراوت صداش كرد نيشرو

 : باز گفتم شين با

 .قربون طراوت جون بشم كه انقدر خوبه و هوامون و داره ـ

 : اد باال و گفتابروش و د هيبا لبخند  نيشرو

 داره؟ يچه كار يهوامون و برا ـ
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 .زبون من حرف بكشه ريخواد از ز يدونه ها م يشده؛ حاال خودشم م طونيش. نگفتم يچيدندونام و بهش نشون دادم و ه فقط

خسته . اعصاب مصاب برام نذاشته بود. فتهيبود كه ن يشالِ م نيبه ا ديهمه اشم حواسم با. كه پاهام سر شد دميبراتون بگه كه انقدر رقص جونم

متمركز شده . كرد يموهامم باز داشت خفه ام م. گرمم شده بود يكل. زدم يبا شالم خودم و باد م. خودم يشگيرفتم نشستم رو مبل دو نفره هم

 نيهمچ. نشست سمت راستم پشتش النازم اومد و. به من سمت چپم دهياز اون وسط اومد و نشست چسب نميرو خنك كردن خودم كه شرو ودمب

هم خوب بود،  يليخ ادايحاال نه كه بدم ب. نيبرم تو بغل شرو مهيبه زور خودش و جا كرد رو مبل كه من مجبور شدم خودم و كج كنم و نصفه ن

 .شدم يخفه م يجور نيبود و ا دهمن گرمم ش يول

 . روم يديـ الناز خانم مبل دو نفره هستا، چپ من

 :ما آروم گفتباز ا شيبا ن الناز

 بگم پاشه؟ نيبه شرو يخوا ياه آره سختته م ـ

 : با حرص گفتم من

 د؟يمن و حرص بد ديكن يهماهنگ م يينوچه اش؟ تو رو هم كرده وردستش؟ دوتا يدرسا شد شيپ يبچه پررو رفت ـ

 .لهش كنم يآ.... دوست داشتم لهش كنم يآ. باز شونه اش و انداخت باال شينكرد و با ن ينامرد النازم

راحت حرف  نيديمن خر و بگو كه اون شب به خاطر تو همه رو مجبور كردم كه خودشون و بزنن به خواب تا تو با آ. روز خوشته گهيـ آره د من

 .رهينم ريبشكنه دستم كه به كار خ. يكه تو راحت باش نيكردم از ماش ادهيبعدم همه رو به زور پ. يبزن

به  يتكون هي. انقدر ذوق كردم كه نگو. بلند شد و رفت هويبهم كرد و  ينگاه وجدان درد هي. عذاب وجدان گرفت يالناز انگار. جون اثر كرد آخ

 .احساس كردم بازوم گرم شد هويو دك كردم كه  يكيبگم كه باالخره  نيخودم دادم و برگشتم با ذوق به شرو

 نميشرو. بود رونيتر و بازومم لخت ب نييپا كميدست چپم اومده بود  ياز رووسط حرف هام انگار شالم سر خورده و . نگاه كردم به بازوم مات

 يعني. كردم يچه غلط دميبعدش خودم فهم. اون سمت مبل دميپر هويانقدر هول كردم كه . ديخم شده بود و بازو مو كه تو بغلش بود و بوس

 ب: لبخند شرمنده زدم و گفتم هي هوي. بود يبهم فهموند كه چه حركت زشت نيگشاد از تعجب شرو يچشم ها

 . هول شدم ديبخش ـ

منم . برگرد سر جات يعنيتو همون حالت دستش و بلند كرد سمتم كه . دنيشروع كرد به خند زير زياول ناباور نگاهم كرد و بعد ر نيشرو

 . اوردميخودم ن ياومد اما به روقلقلكم . اونم دستش و انداخت دورم كه اومد رو شكمم. آروم دوباره برگشتم تو همون حالت تو بغلش

 : دم گوشم گفت آروم

 .يد يحساس انجام م يكه تو لحظه ها بتميغر بيحركات عج نيعاشق ا ـ

 .گهيجلوش راحت باشم د. من شده، پس مورد نداره يپسرِ عاشق چل نيا.... بگـــــو پس

گردونه ور دل  يبرت م دهيسرش رفته دو سوته طالقت م يچه كاله ديكه فهم گهيدو روزه د. جون خودت»آره « : گفت ياگه مامانم بود م بازم

 .خودمون

 .به زور من و گرفت اما محاله بذارم از دستم بره ديشا نيشرو نيا.... عمرا
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. كرد يبا دستش آروم آروم بازوم و نوازش م نيمخصوصا كه شرو. اومد از جام تكون بخورم يدلم نم. نشستن يمدل نيبود ا يحس خوب چه

آروم رو . لبخند اومده بود رو لبم هي. بود يحس قلقلك لذت بخش هي. داد يو با سر انگشتاش نشونت م يانگار ته حس مهربون. داد يانقدر فاز م

 .لبخند نگاهش كردم هيبرگشتم با عشق همراه . ديبوسموهام و 

حرف  نيكنه تر از ا ناياما ا. ميتنها باش نيبرن گم بشن من و شرو زميعز هيمزاحم، البته به جز طراوت جون پا يآدم ها نيشد همه ا يم يچ آخ

 .ها بودن

 نيكه گفتم مثل دست ا ديدست من و كش نيخرمگس اومد و همچ يدرسا نيا هويكه  ميكرد يو تاك م كيبا هم ت يجور چشم نيهم ميداشت

 . دست يدسته بره من بمونم ب. عرو سكها االنه كه از بازو كنده بشه

 .االغ نايكنه ا يولمون نم اديقرم نم. خوام قر بدم ينم ؟يبابا قرم زور. و برد وسط كه مثال برقصم ديو كش من

بردن و از  ضيو ف دنينصفه شب موندن و زدن و رقص كيتا  هيبق يالناز و همراه يشعور با همكار يب يدرسا نيا. بگم كه نگفتنش بهتره يچ

 .خودش و الناز و موندگار كرد عيدرسا سر د،يتعارف كرد كه شب باش هيتا طراوت جون شده بود  كيساعت  گهيكه د يياون جا

 .نميو بب نيشرو يدرست و حساب قهينذاشتن من دو دق نايداره، اونم دوتا فضولش رو؟ ا يمهمون نگه م يشب نيهمچ هي يمادر من ك خب

 يبودم نم چوندهيبس كه كالس هام و پ. شدم كه نرم يمزخرف تر؟ نم نيشانس از ا. سرم ريشانس مزخرف من فردا صبحم كالس داشتم خ از

 .درسا و النازم كه انگار خونه خودشونه بدو بدو رفتن تو اتاق من. دادن و رفتن تيباالخره بچه ها رضا. كردن يرفتم حذفم م

و  ستاديخواست ضد حال بزنه بهمون، دم پله ها ا يكه طراوت جونم م ييو از اون جا ميگفت ريو شب به خ ميديطراوت جون و بوس نميو شرو من

در  يجلو ميديباال تا رس ميرفت ريمثل دو تا بچه خوب و مثبت و سر به ز نميرفت؟ من و شرو يمگه م. باال ميبا چشم ما دو تا رو نگاه كرد تا بر

 .اتاقامون

 : نگاه ملتمس به من كرد و گفت هي نيشرو. گهيهمد يرو به رو ميستاديا

 ؟يامشبه رو تو اتاق من بخواب شهينم ـ

 .ذارن يها بعدا آبرو برام نم يكول نيشه ا ينم ت،يترب يـ هـــــــه ب من

 : به من كرد و گفت طونينگاه ش هيو  ديخند نيشرو هوي

 . باشم تيترب يكه ب هينگفتم خبر ،يمن گفتم فقط تو اتاقم بخواب ـ

 :گفت طنتيچشمك زد و با همون ش هي

 .يكن يفكر م ييزايچ هيبه  يرتو خودت دا ـ

كنه؛ اما  يشرفم م يذهن منحرفم ب نيا شهيخاك بر سرم كه هم. كرد يم يريما امشب غلط گ يبرا نميشرو. نيكه شانس و داشته باش يا

 .منم از اون فكرا نكرده بودما ييخدا

تو چشم . شد سمتش دهينگاهم كش. نظرم جلب شد. دو قدم اومد سمتم نيشرو. به سقف نگاه كردم و سرم و خاروندم يعيكم كردن ضا يبرا

 .چقدر حضورش لذت بخش بود. چقدر از داشتنش خوشحال بودم. پسر يچه ناز يآخــــــ. شدم قيهاش دق

راه نفس سرم و بلند هم. دميكش قينفس عم هي. نشوند ميشونيبوسه نرم رو پ هي. آروم چشم هام و بستم. رو گونه ام ديو بلند كرد و كش دستش
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چشمهام آروم رو هم اومد تا . نييآروم سرش و آورد پا. نگاهمون تو هم قفل شد. كردم و آروم چشم هام و باز كردم و تو چشم هاش نگاه كردم

 .كامل حسش كنم

 . باز يليخ شين هيبودن با  ستادهيدر ا يدرسا و الناز جلو. ميدو قدم از هم فاصله گرفت نيمن و شرو هويباز شد و  يبد يصدا هيبا  در

 هي. بهم نگاه كرد چارهيلبخند ب هيبا . نگاه كردم نيبرگشتم به شرو. كردم سمتشون يپرت م ريبا چشم هام داشتم ت. حرص نگاهشون كردم با

 .آه رفت تو اتاق هينگاه آرزومند بهم كرد و با  هيدر اتاق و باز كرد و . به همه امون گفت و رفت سمت اتاقش يلب ريز ريشب بخ

 .منفجر شدم هوي. با حرص از كنارشون رد شدم و رفتم تو اتاق. دوتا وزغ دهن گشاد نيحرص برگشتم سمت ا با

 نيهمچ. بود غهيص هيكه فقط  نيا. خراب شم سرتون تونيخدا قسمت كنه من شب عروس. نيجفتتون كه امشب و كوفتم كرد ديريبم يـ ا من

دونم  يمن م. شه يادب سرتون نم كمي. ناراحت شد يليخ نيشرو. ديشعور يب يليخ. نيفتيخوردن ب... كنم كه به  و زهر مارتون تونيشب عروس

ببردتون از  اديآل ب. ديو حركات زشت نكن ديخودتون و نگه دار قهيدو دق نيندار تيشخص كمي. دونه يپسرِ كه نم نيا ن،يهست ييابوهايشما چه 

 .شرتون خالص شم

 . حرف زدن با حرص لباس هام و عوض كردم و نشستم رو تخت و سرم و گرفتم تو دستم نيح در

بسته شد و مثل دو تا بچه كه  ششونيدوتا هم ن نيبودم كه ا ياون قدر عصبان. شده بودم يعصب يليخ. رفته بود نيآبروم جلو شرو شييخدا

 .نييتو هم قفل كردن و سرهاشون و انداختن پامن و دست هاشون و جلوشون  يجلو ستادنيمامانشون دعواشون كرده ا

 .درسا سرم و بلند كردم مونيپش يصدا با

 . ميكن يشوخ ميخواست يبه خدا فقط م. ديـ ببخش درسا

داشتم تا  اجيو آغوشش احت نيواقعا به شرو. نبودن مامانم و تلفنم هيامروز بهم فشار وارد شده بود، مخصوصا سر قض يليتر شده بودم اما خ آروم

غصه بخورم، درد  ييتنها ستميمجبور ن گهيد ستم،يتنها ن گهيمنه، كه د يو دارم كه برا يكيببره، تا بهم ثابت بشه كه  نيو از ب ميپناه يحس ب

 . بدم يبكشم و خودم و دلدار

 : ترگفتم آروم

 .داره يهم حد يشوخ. مزه شد يلوس و ب يليخ گهياما د نيكن يشوخ نيخواست يدونم م يم ـ

دو تا خل و چل رو؟ مثل خواهرام بودن و  نيكردم ا يكارشون م يچ. كنارم نشستن و از دو طرف دستشون و انداختن دورم و بغلم كردن اومدن

 . دوسشون داشتم

 : زدم و گفتم لبخند

من و دارن  ييحاال اومدن دوتا. پسرِ بدبخت من و بغل كنه نيا نينذاشت قهيدو دق هي. صاحب دارم گهيمن د ديخودتون و، به من نچسب ديجمع كن ـ

 .نيازم بمونه برسه به شرو كمي ديبذار. چلونن يم

 : زد تو سرم و گفت درسا

 .و ببرن تييايح يمرده شور ب ـ

 : گفتم يلوس يو براش باز كردم و با صدا شمين
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 .مال خودمه دوسش دارم ـ

 .ميخوابب ميريبگ ميو بعدم پاشد ميديخند ييتا سه

 : تا از خودش محافظت كنه، متفكر گفت ديچ يخودش و من م نيبالشت ب فيرد هيهمون جور كه  درسا

بابا آدم . شهيم مونيخورم همون شب اول پش يقسم م. خواد كنار تو بخوابه يم يچه جور نيخواد بدونم شرو يدلم م يليمن خ ديآن يياما خدا ـ

 .مونه يآدم نم يبه سر و كله آدم كه سر و صورت و بدن برا يكوب يم نيهمچ تيگرز يدست و پاها نيبا ا. نداره يجان تيتو امن شيپ

 :گفتم نميكردم رو تخت كه بش يكه خودم و پرت م يو من وسط خنده در حال ميديبلند خند ييحرف درسا سه تا نيا با

 .بكنه ديكار با يچ ديهمون دفعه اول فهم. خودش مشكل و حل كرده نيشرو. تو نگران نباش ـ

 .درم آورد اليبالشت محكم خورد به سرم و از خ هي هويكه  دميخند يواسه خودم م زير زيكردم و ر يفكر م اليبه شب اول تو و داشتم

 .كنن يدوتا با اخم و تعجب دارن نگاهم م نيا دميزده تو سرم، كه د ييابويكدوم  نميبا اخم نگاه كردم بب برگشتم

 د؟يكن ينگاهم م يرغضبيـ چرا م من

 كه مشكلتونم حل شده؟ نيكه شب اول و دوم داشت نيديهم خواب شيپ يك نيتو و شرو.... فرهنگ يب تيترب يب يـ دختره  درسا

 ؟يجمع كن يخوا يم يدو تا رو چه جور نيحاال ا... ديببند فكت و آن. دم يم يمن كه انقدر سوت رميبم آخ

 .بار نرو ريحاشا بلنده ز واريد ا،يكوتاه ن ديآن

 :تفاوت شونه باال انداختم و گفتم يب يليخ

 .خوابم اونم گفت براش راه حل داره يم يگفتم كه چه مدل ميحرف زد يدفعه اول درست و حساب يوقت. شب اول و دوم كه نداره ـ

 .روم دميو پشتم و كردم بهشون و پتو رو كش دميدراز كش عيسر بعدم

 : گفت يشد م يپا م شونيكي قهيدو تا كه قانع نشده بودن تا دو ساعت هر پنج دق نيا

 در حد حرف بود؟ ييخدا ـ

 بود؟ يراه حلتون چ ـ

 ن؟يامتحان نكرد ـ

 .من نوبرم، دوستامم از خودم فضول ترن يعني

خوردن و  زيگن چ يجاست كه م نيا. كرد ياغونمون مداغ واقعا د يهوا نيرفتن دانشگاه اونم تو ا. چقدر هوا گرم بود. اومد يداشت در م جونم

ناقابل داشتم  يواحد عموم شيواسه ش. بودم كه چرا تابستون واحد گرفتم مونيپش. بودم دهيكه بهش رس يكيمن . وقت ها گذاشتن نيواسه هم

 . شدم يهالك م

از رو همون پله ها داد زدم و به . گفتم و اومدم سمت پله ها ديببخش هيو  دمشيرفتم به طراوت جون سالم كردم و بوس. بودم خونه دهيرس تازه

 : خانم گفتم يمهر

 هالك شدم؟ يد يبه من م خيشربت  هيخانم، خدا بچه هات و نگه داره برات،  يمهر ـ

در اتاقم و باز كردم و رفتم تو و . اومدم مقنعه ام و برداشتم يهمون جور كه از پله ها باال م. گفت و رفت سمت آشپزخونه يچشم هيخانم  يمهر
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حوله برداشتم و  هي. رونياومد ب يم شياز تنم آت. تنم بود يتاپ بند هي. دكمه هام و باز كردم و مانتوم و كندم و پرت كردم رو مبل يكي يكي

و سرم و گرفتم باال  ستادميكنار تختم دست به كمر ا. ن كردمكولر و روش. صورت و گردن و بدنم و خشك كردم و باهاش خودم و باد زدم كمي

 . در زدن. داد يخورد و بهم جون م يباد كولر به صورتم م. و چشم هام و بستم

 .خانم يتو مهر ايـ ب من

 .ستادنيكولر ا يجلو يجور نيداد ا يفاز م يليخ. هام و باز نكردم چشم

 .زيم يـ قربون دستت بذارش رو من

با بهت و تعجب چشم . ديآروم شونه ام و بوس يكي. دور كمرم ديچيپ يدست هي. هنوز چشم هام بسته بود. دميشن زيو با م ينيبرخورد س يصدا

 خانم چش شده بود؟ يمهر نيا. هام باز شد

خوب االن كه . از شما نميا نيشرو كنن؟ اون از يچند وقته همه به من ابراز عالقه م نيچرا ا ه؟يكارها چ نيخانم ا يخاك به سرم مهر يـ وا من

 ....كردم برات االن يم يفكر هي يگفت يزودتر م. محرم شدم نينداره، من با شرو دهيفا گهيد

 .كه نهياهـــــــه شرو. كه دور كمرم بود من و با شدت چرخوند ياون دست هوي

 :اما همراه با اخم بهم كرد و معترض گفت طونينگاه ش هي

  ؟يبكن يخواست يخانم م يواسه مهر يمثال چه فكر ـ

 : و باز كردم و گفتم شمين

 ....حاال ـ

 : گرد شد و گفت چشماش

 يواست م يفكر هيگه  يم عيسر ديخانم كه رس يبه مهر يول يشد يتا راض يمن و كشت. نشونت بدم ييحاال هيحاال؟  يگ يبه من م! حاال ؟ ـ

 . كردم

تو بغلش و تو  دياومدم در برم از دستش كه از پشت دستش و حلقه كرد دور شكمم و من و كش. رفت هوا غميقلقلكم داد كه ج نيهمچ هوي

 .داد يهمون حالتم قلقلكم م

 : قلقلك دادنش گفت يوسط مسط ها اون

 حد؟ نيتا ا ينامرد. كردم يواست م يفكر هيگه  يم عيسر ديخانم كه رس يبه مهر يول ،يشد يتا راض يمن و كشت ـ

 : و خنده گفتم غيبا ج. كه نفسم بند اومد دميقدر خند اون

 .رميم يجونم توروخدا بسه دارم م نيشرو. خوام يو نم يمن تا تو رو دارم كس. كنه ابراز عالقه كنه يخود م يخانم ب ياصال مهر. غلط كردم ـ

آروم  دنميخند. شونه هام ينشوند رو بوسه نرم هيدوباره . دميخند يهنوز داشتم م. تو بغلش ديمحكم تر من و كش. هاش آروم گرفت دست

 .به پهلو و نگاهم رفت تو چشم هاش ديخوردم و سرم چرخ يتكون هي. خنده ام بند اومد. به سمت چپ گلوم زد گهيبوسه د هي. شد

همش منتظر . كشتم يدفعه خودم و م نيا يعني.... و دوباره اديسرخر ب هيدوباره  دميترس يهمش م. استرس داشتم. سرش و آورد جلو آروم

 . وسط ابراز احساساتمون اديجفت پا ب يكيبودم كه 
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 . آروم چشم هام و بستم. به لب هاش نگاه كردم. نگاهش رفت سمت لب هام. اومد جلوتر يهر لحظه م نيشرو صورت

 .است مانيشو گهيد. حالله حالله نيبه خدا شرو. ادين يكن كس يكار هيجون  خدا

لب هاش و رو  ،يكس اديكردم كه ن يو مدام تو فكرم دعا م اديب يكيرام چند سال گذشت، چون همش استرس داشتم كه كه ب هياز چند ثان بعد

 . لب هام حس كردم

من و هم وادار كرد  يآروم لب هاش از هم باز شد و لب ها هيبعد از چند ثان. ميبود دهيكه كش يبوسه محكم و معترض به اندازه همه انتظار هي

 .ينشون دادن همراه يبوسه برا هي ،يپناه يبرطرف كردن ب يبوسه برا هيبوسه خسته از انتظار،  هيبوسه با عشق،  هي. كنم شيكه همراه

 .جانياز ه ريو نفس گ يبوسه طوالن هي. عشق و محبت تيبوسه با نها هي. عشق بود نشيمهمتر ديداشت كه شا يبوسه هزاران معن نيا

لبخند بهش  هي. جلوم بود نيخندون شرو يچشم ها. آروم بازشون كردم. چشم هام بسته بود. به خودم اومدم كه لب هام تنها مونده بود يوقت

 .زدم

 .يبوسه كجك هيـ  من

 .به نشونه استفهام رفت باال ابروهاش

حركت من و برگردوند سمت خودش و لب هاشو گذاشت  هيخنده بلند كرد و با  هي. اشاره كردم ستادنمونيچونه به خودم و خودش و حالت ا با

 اليخ هيهنوز برام مثل . شهيهم يقلبم هنوز باور نداشت داشتنش و برا. نييپا ختير يم يدور قلبم هر هيبا هر بار تماس لب هامون . رو لب هام

 : عقب و بهم نگاه كرد و با لبخند گفت ديخودش و كش نيشرو. هيكه واقع ديكش يبود كه با هر بوسه انگار داد م نيريش

 . يبوسه صافك هي نميا ـ

 . ميريدوتا ماچ از نومزدمون بگ ميسرخر ما تونست يچه عجب ب. دميخند

بوس از  هي. بوسم از چونه ام كرد هيبودم كه  دنشيبوس نيريتو لمس حس ش. ديخم شد و گونه ام و بوس نيكه شرو دميخند يبه فكرم م داشتم

. ديچيپ يحس قشنگ و لذت بخش تو سراسر تنم م هي. شد يبا هر بوسه اش تنم مورمور م. بوس به شونه ام هيگلوم،  يبوس رو گود هيگلوم، 

جلوش  يمدل نيوقت ا چيه. تاپ تنمه نيشرو يجلو دميشه، اما انگار تازه فهم يدرسته كه پروام و خجالت مجالت سرم نم اده،يز ومدرسته كه ر

با بوسه هاش و  نميبودم و شرو ستادهيجلوش ا دايهو يجور نيلختم، حاال ا يكرده بودم به خاطر بازوها چيخودم و شال پ شبميد. بودم ومدهين

 . كار هرگز نكرده... شد كه از خجالت سرخ بشم يبدنم باعث م هتماس لب هاش ب

 . ميتاپ بند نينه به ا دميپوش يبه اون لباس گشادا كه جلوس م نه

 : گفتم عيخودم و كج و كوله كردم و سر كميو  دميودم و عقب كشحركت خ هي با

 .عرق كردم يكل رميمن برم دوش بگ.... زهيچ ـ

 :گفت يو برم گردوند سر جام و جد ديدوباره دستم و كش نيرد بشم كه شرو اومدم

 . يريدوش بگ يخواد بر يكجا؟ نم ـ

كردم و مونده  يبچه زبون نفهم نگاهش م هيمنم مثل . و نشوندم رو تخت و به زور بازوهام و هل داد و مجبورم كرد دراز بكشم ديو كش دستم

 : اومد رو تخت دراز بكشه گفت يهمون جور كه خودشم م نيكار كنه؟ شرو يخواد چ يبودم االن م
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 . ميبخواب ميخوا ياالن م. يبكن يكار چيخواد ه ياالن نم ـ

 :گفتم عيسر

 .رهيتو آبرومون م اديب يكياالن  ؟يايتو كجا م ـ

 : لبخند دندون نما ابرو انداخت باال و گفت هيبا  نيشرو

 .در و قفل كردم نترس. ادينم ـ

 : و مثل بچه تخسا گفتم دميآروم دراز كش. زرنگ فكر همه جاش و كرده بود بچه

 . اديمن خوابم نم ـ

 نيشرو. شكمم گذاشته بودم يتو همم رو رو يبودم و دست ها دهيقفل كرده بودم تو هم و طاق باز دراز كش منم دست هام و. بود دهيكش دراز

 : گفت طونيلبخند ش هيباال و با  ديخودش و كش

 .بره يچشم هات و ببند خوابت م ـ

 .خواست بچه بخوابونه يم انگار

 .كردم يم يرفتم باز يخوابوندم خودم م يهمه رو م. خوردم بخوابم يحرف ها گول نم نيمن چهار سالمم كه بود با ا ـــــشيـ چ من

 : با خنده گفت نيشرو

 دم؟ينخواب يچند شبه كه درست و حساب يدون يم. تو بخوابم شيخوام پ يبخواب من م ريبگ يكه دوست دار يجون هر ك ديآن ـ

 : مثل پرروها گفتم عيسر منم

 .يشب كار مارستانيخب كمتر برو ب ـ

 : ابروش و انداخت باال و گفت هي نيشرو

دور بودنت  جانيبعدشم كه از ه. دمينخواب يدرسا درست و حساب شيپ يكه رفت ياز وقت. شب من نداره فتيبه ش يربط چيه. ادهيروت ز يليخ ـ

كردم  يموقع خواب بالشتت و بغل م. گم كردم يزيچ هيكه انگار  م،يكه از شمال برگشت نيقبل ترش هم، بعد از ا. خوابم نبرد يكينزد نيدر ح

 .هيواقع يخوام الاقل حس كنم كه همه چ يم. با لمس حضورت دارم دنيبه خواب ازياالن واقعا ن. ببره بمتا خوا

 .قربونش برم كه انقدر حس هاش قشنگه.  ـــــــــــزميعز

دستم اومد باال و  ارياخت يب. تو صورتش نگاه كردم. سمت من ديهلو خواببه پ نميشرو. سرم ريو دست چپم و گذاشتم ز دميبه پهلو خواب برگشتم

 شينيبعد با انگشتام رو ابروهاش، رو ب. دمينوازش گر كش نييتا چونه اش از باال تا پا شيشونيدور از پ هيپشت دستم و . شد رو صورتش دهيكش

 .لبخند محو اومد رو لب هاش هي. چشم هاش و بست. رو لب هاش دميانگشتام و كش. گونه هاش و نوازش كردم رو

سرم و  ريدستش و انداخت ز. تو بغلش دميعقب كه با دستش كمرم و گرفت و كش امياومدم ب. بوسه آروم كردمش هيجلو و  دميو كش خودم

 : تو چشم هام نگاه كرد و ملتمس گفت مياز هم كه جدا شد. تر ازم گرفت يبوسه طوالن هيبار  نيدوباره و ا

 ؟يخواب يجا م نيهم ـ

كار و كرد تا خوابم  نياونقدر ا. آروم بازوم و نوازش كرد. سرم و رو بازوش درست كردم و چشم هام و بستم يجا. لبخند سرم و تكون دادم با
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 . برد

 

***** 

نفس هاش  تمياش افتاد كه با ر نهيچشمم به س. نيجام تو بغل شرو نينوز اه. خودم و تكون دادم كمي. و چشم هام و باز كردم دميكش ازهيخم هي

 .يداريو زنده، تو ب يهنوزم باورش سخته كه كنارمه، واقع. ره يم نييآروم باال و پا

 .زنم يلبخند م ارياخت يب. ستبرش نهيذارم روس يكنم و م يو بلند م دستم

 يسفت نيقربون بالشت نرم خودم برم، اما عمرا، هم. داره يسفت يگردنم گرفت، چه بازو. هيهنوزم تنش سنگ داستياز تن و بدنش پ. خودشه نه

 مخوابم كنار يتونم هر وقت كه م يم يعني.... و دارم نيشرو.... و دارم نياونم االن كه شرو. بخوام سرم و بذارم رو بالشتم گهيمحاله د. و عشقه

 صورت اون باشه؟ نميب يم كه يزيچ نيشم اول يم داريحسش كنم و صبح كه ب

 .دمياش و با ذوق فشارش دادم به خودم و خند نهيو سرم و گذاشتم رو س نيكردم و دستم و انداختم دور بدن شرو يذوق هي

 ؟يديخواب خوب

 . هوا دميمتر پر هي. قلبم در اومد هـــــــــه

 ـ تو چرا چشمات بازه؟ من

 : كرد و گفت يخنده ا هي نيشرو

 ؟يچ يعني ـ

 ؟يداريب ياز ك ؟يمگه خواب نبود ؟يداريچرا ب يعني.... ـ هان من

 ....ـ از اولش نيشرو

 ؟يديشدم همه كارهام و د داريكه ب نياز اول ا يعنيـ از اولش؟  من

 : باز گفت شيبا ن نيشرو

 .دميهمه رو د يدينه از اولش كه خواب ـ

 : گشاد شده مبهوت گفتم يچشم ها با

 ؟يديتو اصال خواب نمياون وقت؟ بب يچ يعني ـ

 : ابرو انداخت باال و گفت طونيش

 .نوچ ـ

 .يديو چند وقته خوب نخواب يخسته ا يچرا؟ تو كه گفت يـ وا من

 .خوب بود يليآخرش خ كهيت نيمخصوصا ا. و برد ميتو، تو خواب همه خستگ دنيد. ستمين گهيـ االن د نيشرو

 عيچقدر من ضا. شد دايپ فيباز شد و تموم دندونام به رد شمين هويبه خودم كه نگاه كردم . دماش بو نهيابرو به من اشاره كرد كه هنوز رو س با

 .بود يماستمال يبرا شممين. دادم يم بازم سوت.بود
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با دست به كمرم فشار آورد و من دوباره محكم پرت شدم تو  نيشرو هويعقب  دميتا خودم و كش. بدم يبلند بشم كه كمتر سوت يزود اومدم

 .بغلش و صاف صورتم رفت تو گردنش

 ،يچيه شه؟يم يماچش كنم چ هياگه .... كنه كه يآدم و جذب م نيهمچ. نيگلوش و بب. تا حاال متوجه نشده بودم. نيننه چه خوشبوئه شرو يوا

از همون  ؟يچقدر تو كف من بوده ؟ خب مگه نبود زه؟يچقدر ه نيگه دختره رو بب يبعد نمخوب . محرمه ها يناسالمت. نداره يمورد گهياالن د

 .چشمت و گرفته بود بــــــد كليه نيا يدوسش نداشت هاولم ك

 من منحرفم؟  يعني گمشو

 ؟يدونست يخودت تا حاال نم يعني

 .شوهرمه دوست دارم ببوسمش. تيترب يب ريبم برو

 : گفت نيداشتم كه شرو يريخود درگ هنوز

 ؟يبر يخواست يكجا م ـ

 : سرم و بلند كردم و بهش نگاه كردم جيگ

 .خواستم برم صورتم و بشورم يم.... جا چيه ـ

 : ابروش و داد باال و گفت هي نيشرو

 ؟يجور نيهم ـ

 : نگاه به خودم كردم و گفتم هي

 ....لباس عوض كن ستيتو اتاقمه، الزم ن ييرم دستشو يكه نم ييجا. گهيآره د ـ

 .چقدر خوبــــــــــه. بودم ييهوي ضيف نيمنم كه مات ا. بوسه دهنم و بست هيسرش و بلند كرد و با  كميباال و خودشم  ديحركت من و كش هي با

 : عقب و با لبخند گفت ديخودش و كش نيشرو

 .يبر يپا نش يجور نيهم گهيباشه د ادتي ـ

 : گفتم يجيگ. بودم نايتو فاز بوس و ا هنوز

 .صورتم و نشسته بودم ـ

 : كرد و گفت يقهقهه ا هي

 . يجور نشسته خوشمزه ا نيهم ـ

 . نمودم يدونستم شوهر داشتن انقدر خوبه زودتر اقدام م يم. ييا شو بلند شدم و رفتم سمت دستشو نهيرو س دميدونه آروم كوب هي. باز شد شمين

 . ستنين نيهمه كه مثل شرو. گمشو تو هم برو

 .كهيرمانت يليكجا؟ بچه ام خ يآدم سراسر محبت و مهربون نيكجا و ا يخي نيشرو ييخدا اما

 .اومد ياسكل كنار نم ياگه نبود كه با تو خب

 .دما يم يبد جلوش سوت ييخدا
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 . هامه يخل باز نيگفت عشق هم خودش

 .دياز رو ظاهر آدم ها دلشون و د شهيكرد؟ اما جدا كه نم يفكرش و م يعاشقمه، ك نيشرو وليا

 .يموند ييدو ساعت تو دستشو يدار يمورد هيكنه  يپسره فكر م. رونيبدو دست و صورتت و بشور برو ب.... ايزن يحرف م يفلسف

من با وجود . كردم يبود كه من حس م ييزهايها همه چ نيپر آرامش، البته ا. باشه يجور نيا يمتاهل يكردم زندگ يوقت فكر نم چيه واقعا

تو دلمون بمونه تا بعدا بزرگ  يچيه ميذار ينم. ميگ يكه تو دلمونه رو م يزيو هر چ ميزن يراحت با هم حرف م يليخ. خوشبخت بودم نيشرو

خودش  شهيكه نه بهش نگم كه مثال چقدر خوبه پسره پررو م ميكن يفكر نم نيبه ا. ميگ يهست م يفياگه تعر م،يگ يهست م يمشكلاگه . بشه

. هم رابطه امون دوستانه عاشقانه است نيهم يبرا. ميدو تا دوست هم راه و هم راز هست م،يكه زن و شوهر باش نيچون ما قبل ا ره؛يگ يو م

 . ميبگذرون يبا تلخ ميكه بخوا هيكوتاه تر از اون يزندگ. ميكن يتلف نم يخود يب يو بحث ها يالك يزايچ يوقتمون و برا

 ينبود؟ چرا اونا همه اش دعوا م يجور نيپدر و مادرم ا يكنم كه چرا زندگ يفكر م نيتونه انقدر خوب باشه به ا يم يدگزن نميب يم يوقت

 نيا يبرا ديشا. و زنش قائل نبود يزندگ يبرا يبود كه پدرم احترام نيا يبرا ديداشت؟ شا يو ناراحت يهمه اش تلخ شونيكردن؟ چرا زندگ

خودش و  شهينه؟ هم اي هيراض يزندگ نيمادرم هم از ا ايوقت نخواست بدونه كه آ چيه. كرد يمادرم گوش نم يچ وقت به حرف هايبود كه ه

 ميبوده كه همه مون دور شد شيخود خواه نيهم يبرا. ما بچه هاش يبرا يحت. خودخواه بود شهيهم. زد يحرف خودش و م شهيهم. ديد يم

 . ميهمه مون زده شد. ازش

 .پا برجا بمونه، نشكنه شهيها و احترام ها هم ميحر يزندگ هيخوب بود كه تو  چقدر

كردم كه بتونم اتاقم، تختم و وقت و ساعت  يوقت فكر نم چيه: گم يبه زبون ساده خودم م. زنم يحرف م يچقدر فلسف. من لوس شدم چقدر

 هيو با  زميكه مجبورم تخت عز نيفكر كردن به ا شهيهم. شته باشمو تنها هم ندا يلحظه خصوص هي يبشم كه حت كيشر گهيآدم د هيهام و با 

. يوقت حاضر نبودم تختمو بدم به كس چيه. اومد يمرد و ازدواجِ بدم م ياز هر چ ره،يگ يجا رو م شتريبشم كه احتماال ب ميسه گنده يابونيغول ب

 هيخوابم شده همون  يهمه تختم، همه راحت.... اما االن. اميحال برو تختم غلت بزنم كه  نيدوست داشتم همچ. عشق خودم بود. مال خودم بود

داشتن  نهيريها رو از دست بدم و چه ش نيخوام ا يدونم كه نم ياالن م. به دورم نيحلقه شده شرو يشده بازوها تميامن. نيشرو بغلذره جا، تو 

 .حس ها رو بهش منتقل كنم نيمنم هم دوارميام. خوب و به آدم منتقل كنه يحس ها نيكه همه ا يكس

 

**** 

 

حاضرم شضت تا درس . انقدر سخته يگرفتن چهار تا درس عموم اديدونم چرا  يمن نم. ديبس كه درس خوندم مخم ترك. ام سر رفته حوصله

 . نخونم يدونه عموم هيو بخونم،  يتخصص

 ريكردم غ يهمه غلط ييخدا. خونم يمثال دارم درس م. امينم رونيو ب دميبه خاطر امتحانام همش تو اتاقم چپ. و طراوت جون نيشرو بدبخت

بودم  دهيد لميف يهر چ. كردم يادآوريكتاب داستان خوندم و  يهر چ. االن نياز بدو تولدم خاطراتم و مرور كردم تا هم زير زير. درس خوندن

 .خوندم يصفحه درس م هيساعت  كيوسط هام هر  نيا. مرور كردم هنمو تو ذ

 .نييكنون از پله ها اومدم پا يل يل
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 يچكيخونه درندشت ه نيتو ا فياما ح م،يو بچزون يكي ميبود كه با هم بر يدرسا خال يجا. ديچسب يبهم نم يبه اندازه مردم آزار يچيه االن

 .جزش بدم حال كنم كميشد  ينم دايپ

جا چرا  نيا. نهيكه شرو نياه ا. كردم دايپ يكياه صبر كن . زاديآدم هياز  غيچشم چشم كردم اما در. يشگيهم يرفتم تو سالن جا سرخوش

 چاره؟يب دهيخواب

كنارم بود و نگاهم  نيشرو يچقدرم من تمركز داشتم، اما خب وقت. زد يتمركزم و بهم م رون،يخب خودم از اتاق پرتش كردم ب. باز شد شمين

 . شدم يم اليخ يكال درس و ب. حرف بزنم يحرف بزنم ه يخواست برم بخزم بغلش و ه يكرد، همش دلم م يم

 يناز بش. يداده بود به پشت صندل هيرو مبل لم داده بود و دست هاشو رو پاش تو هم قالب كرده بود و سرشم تك. بود دهيچه بامزه خواب يآخ

تو در  ريغ يشم اما فعال كس يده اتم مشرمن. كنم يخودم و خال يجور هي ديبا. لوله ياما چه كنم كه كرمِ تو تنم م ده،يپسر چه مظلومم خواب

 .يوسط ولو نش نيا. يتو اتاقت بخواب يخوب بر يمثل بچه ها يخواست يخودته، م ريتقص ييجورا هي. ستين ترسدس

دلم  نمياخمش و بب كميكنم  تشياذ كميبذار . خوشحال بود و مهربون ياديچند وقته ز نيا. رفتم جلوش خم شدم. زدم يو كرم ثيلبخند خب هي

 . تنگ شده واسه اخماش

. شينيكرد؟ آروم موهام و زدم به ب شهياومد اما چه م يدلم نم. نيخم شدم رو صورت شرو. آوردم جلو دميدسته از موهام و از پشت سرم كش هي

جابه جا شد  كميو  شينيه بب ديبار دستش و آورد و مال نيا. دوباره موهام و زدم بهش. خنده ام و قورت دادم. خورد و سرش و كج كرد يتكون هي

 . مبل ور

داشتم . كه گفتم االنه كه كنده بشه ديو مال شينيب نيبار اخم كرد و همچ نيا. دوباره كارم و تكرار كردم. دهنم و گرفتم كه نخندم يدست جلو با

 .دهنم تا نخندم يدو تا دستم و گذاشته بودم جلو. ختنميهم به خاطر كرم ر ن،يشرو افهيهم به خاطر ق. از خنده دميترك يم

منم . تكون خورد و تو جاش صاف نشست و چشم هاش و باز كرد هي ظياخم غل هيبار با  نيا. شينيكه آروم شد دوباره موها مو زدم به ب نيشرو

 .اون دسته موهام تو دستم بود هنوز. خنده ام بلند نشه يدهنم و گرفته بودم كه صدا يبودم عقب و با دست جلو دهيخودم و كش

ابروش رفت باال و با  هي. تو دستم انداخت يچشمش و باز كرد و نگاه اخموش و اول به صورت كبود از خنده ام و بعدم به دستم و موها نيشرو

 : انگشت به من و موهام اشاره كرد و گفت

 ؟يكرد يم تياذ ينگو كه تو بود ـ

بلند  يو با صدا دميترك هوي. جمله رو گفت نيا يبامزه و خنگ يليخ. م كه خنده ام خفه شه، اما بدتر شدكردم لب هام و جمع كنم تو دهن يسع

 : گفت يبا اخم از جاش پاشد و تو همون حالت عصب نيشرو هوي. وسط نيكشتم ا يكرم هيبود كه من  نيحركتم نشون دهنده ا نيهم. دميخند

 .رمتيدعا كن كه نگ ـ

خوابش و كوفتش . كشتم يم ديرس يدستش بهم م. بود يعصبان يليخ شييخدا. و پا گذاشتم به فرار دميكش يغيج هيبلند شد منم  نيشرو تا

. ادياونم م اره،يرم كم نم يهرجا من م ه،يپسره عجب كنه ا نيا دميد. كه نگو ميديدو يم يبزرگ نيسالن به ا نيدور تا دور ا نيهمچ. كرده بودم

رو مبل، از اون جا  دميو پر دميدو غيبا ج. شهينم دميد گهيد. اومد يپشت من م نميشرو دميها چرخ يو صندل زيمبل و م نيدور ادور تا  يهر چ

 : گفت يم يه نميشرو. مبل يكيرفتم رو اون 

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٠٦ 

 . شهيبرات بد م رمتيخودم بگ. بهتره يسيخودت وا ـ

 .عمرا ؟يجلوت مثل گوشت قربون اميمگه خرم كه خودم ب. يريگ ياالنم دستت بهم برسه گازم م نيهم.... بابا برو

 ينهار خور يحركت رفتم رو صندل هيبا . دنبالم بود نيياز پا نميشرو ،يكيرفتم رو اون  يم يصندل نياز رو ا يه. يكيرو اون  دميمبل پر هيرو  از

جلوم  نيرفتم شرو يهر طرف كه م. كرد يدنبالم م زياز كنار م نمياون سمت، شرو دميدو يم يه زيسمت م نيحاال من از ا. زشيو رفتم رو م

 ؟يكن يبابا من بگم غلط كردم ول م. شديم دايپ

و  يباز هر گونه راه فرار يو با دست ها ستاديجلوم ا نميشرو. دميبه نفس نفس افتادم بس كه دو. ستادميا زيسمت م هي. شهينم يجور نيا دميد

 . روم بست

 .ميامد يكدوم كوتاه نم چيه. انگار جنگه. ميكار كنم؟ چشم تو چشم هم بود يچ ايخدا. اخم داشت هنوز

 . من از تعجب گشاد شد يناگهان ريتغ نيبا ا نيشرو ياخم يچشم ها. و تا بناگوش باز كردم شمين هوي

 .شه اليخ يكن ب يكار هي. خودم و به خودت سپردم ايخدا

رفتم صاف جلوش . شد ميج نيشرو يدست ها نيمدله از ب چيه شهينم دميد. كه كم قد نداشت نميبودم اما شرو ستادهيا زيكه رو م نيا با

 .ستادميا

 هيحاال تا . يرسما كوفتم كرد. هم بود يكنم؟ چه خواب تتياذ اميب يخون يدرس م يبود؟ خوبه دار يكردنت چ تيخوابم؟ اذ يديـ ند نيشرو

 .... نييپا ايپاشو ب شم؟يمگه راحت م ارميسرت ن ييبال

 . حركت خودم و پرت كردم سمتش هيادامه بده، با  نذاشتم

دستام و انداختم دور گردنش و پاهامم حلقه كردم دور كمرش كه پسره بدبخت  نيمنم از خدا خواسته همچ. با بهت من و تو هوا گرفت نيشرو

 .نتونست جمله اش و ادامه بده يحت گهيلب هام و گذاشتم رو لب هاش كه د عيسر يليخ. حركات من نيمات مونده بود از ا

به خودش فشار داد و اونم  شترياز شوك حركتم در اومد و دستاش و انداخت پشت كمرم و من و ب نيو طول دادم تا شرو دنميبوس اونقدر

 .كرد ميهمراه

انقدر دوست داشتم ابروهام . يپسر عصبان كيرام كردن  يبرا وهيش نيبهتر. از فاز دعوا و بزن و ناكار كن من در اومد يخدا رو شكر، انگار خب

 .گرفت يبد حالم و م شد،يم عيبزنم، اما خب ضا ثيلبخند خب هيو تند تند بندازم باال و 

 ديشد جلو و بعد كه د دهيمن كش يهمراه لب ها كميكرد؟  يلب هاش مگه ول م نيا. كنار دميقشنگ كه رفت تو حس، صورتم و كش گذاشتم

 .و بستم شميبه زور ن. جدا شده، چشم هاش و باز كرد و بهم نگاه كرد گهيد يجد يجد ينه انگار

 : تو چشم هام نگاه كرد و آروم گفت نيشرو

 بود؟ يچ يبرا نيا ـ

 : گفتم ميلبخند عظ هيبا . شل شد شِين گهيد

 .جبران خسارت يبرا ـ

 : ابروش و برد باال و متفكر چند بار سرش و تكون داد و گفت هي
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 . ستين يه اما كافخوبه، خوب ـ

 . دوباره لب هامون قفل شد عيحركت سر هي با

 هيبا . كار كنه يبلد بود چ يبود كه حساب نيمتعدد ا يداشتن دوست دخترها هيخوب. رفت تو هوا يكه آدم م ديبوس يم نيرينرم و ش نيهمچ

ام  گهيدست د هياز بازوهام و انداخته بودم دور گردنش و  يكي. چرخش رفت سمت مبل ها و تو همون حالتم لب هامون تو هم بود هيحركت و 

 .تو موهاشو پاهامم حلقه كرده بودم دور كمرش مو برده بود

از هم جدا » . خاك به سرم يوا« : يبايهمراه با كلمات ز يكيپا و هــــــه بلند  يصدا دنيكه با شن ميخودمون بود يعشقوالنه  يحال و هوا تو

و كنارش  نيياومدم پا نيحركت از تو بغل شرو هيبا . به باد رفت تمونميثيآبرو ح م،يكه شرف مرف كه نداشت نيشرو يبش ديآن يب ياله. ميشد

 . ستادميا

. بود ستادهيكرد ا يخانم كه دستش رو صورتش بود و با بهت داشت نگاهمون م يهمراه با مهر طونيلبخند ش هيدر سالن طراوت جون با  كنار

خانم  يمال مهر نايقي» خاك به سرم و هـــــــه « اون كلمات . آبرو افتاده، محكم زده تو صورتش يخانم چشمش كه به ما دوتا ب يمطمئنا مهر

 .بوده

 .كرد يو سقف نگاه م واريكه خودش و زد به كوچه مش غضنفر و به در و د نميشرو نيا. نييخجالت سرم و انداختم پا از

 : گفت طونيلبخند ش هيبا  نه،يومد سمت مبلش كه بشا يجون همون جور كه م طراوت

 .نيرفت يمحرم كردم وگرنه از دست م يخوب شد شما دو تا رو زود ـ

 .لحظه بود نيبود كه دوست داشتم آب بشم از خجالت، هم ميلحظه تو زندگ هي اگه

. در آوردم ميپشت شلوار ل بيو از ج ميگوش. از سالن رونيگفتم و زدم ب ديببخش هي عيسر. ديبه دادم رس ميزنگ گوش يرو شكر كه صدا خدا

 : گفتم يشاد يدكمه وصل و زدم و با صدا. درسا بود

 به من؟ يزنگ زد ديشده مخت پك يچ. لسوفيخانم ف كميسالم عل ـ

 .ديچيپ يمضطرب درسا تو گوش يصدا

 .نمتيبب ديبا ؟ييكجا.... ديـ سالم آن درسا

 .نگران داد يصدا هيجاش و به شادم  يصدا. افتاد تو جونم دلهره

 شده حالت خوبه؟ يـ درسا چ من

 .نمتيبب ديـ آره آره، خوبم فقط با درسا

 .ـ گلم خونه ام من

 .نرو ييتوروخدا جا. اون جا اميـ من دارم م درسا

 .ـ باشه باشه، منتظرتم من

. افتاده بود يپس حتما اتفاق مهم. بودم دهيمضطرب نشن يجور نيدرسا رو ا يچند سال صدا نيا يوقت تو چيه. قطع كردم يو با نگران يگوش

 : نگران گفت ديصورتم و كه د. پشت سرم بود نيشرو. برگشتم

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٠٨ 

 بود؟ يك ـ

 :چشم هاش نگاه كردم و گفتم به

 تونه شده باشه؟ يم يچ يعني. جا نيا اديداره م. نتميبب ديگفت با. حالش اصال خوب نبود. درسا بود ـ

 : بخش زد و گفت ديلبخند ام هي

 .ريپس جلو جلو استرس نگ. يفهم يكه نم اديتا ن ـ

بودم و با بهت  ستادهيدر عمارت ا يجلو. ربع بعد تو خونه بود هيبا كمال تعجب درسا . لبخند زدم و منتظر اومدن درسا شدم هيجوابش  تو

 ومده؟ربع ا هيكه راه دو ساعته رو تو  شهيدختره مگه جت سوار م نيا. منتظرش بودم

. يسالم هي ينه حت ،ينه نگاه شاد ،ينه لبخند. نبود شهيهم يدرسا نيا. زبونم بند اومده بود. كردم يداشتم بهش نگاه م. از پله ها باال اومد درسا

 . اومد جلوم و خودش و انداخت تو بغلم. نگاهش غمزده بود. بود دهيرنگش پر. افتاده بود نييشونه هاش پا

 .ديلرز يتو بارون م سيگنجشك خ هيداشت مثل  ايخدا

 : گفتم يبهت و نگران با

 ؟يلرز يشده؟ چرا م يچ زميدرسا عز ـ

 : جور كه تو بغلم بود گفت همون

 خونه است؟ نيشرو ديآن ـ

 .رو از خودم جدا كردم و بهش نگاه كردم درسا

 : دميپرس نگران

 .كنم يرم صداش م ياالن م. تو ايات كنه؟ ب نهيمعا يخوا يم ؟يضيمر. زميآره عز ـ

 :گفت يجون يب يو گرفت و با صدا دستم

 .كنه دايمهام و پ شهياگه م. فقط مهام. نه خوبم ـ

 : تر گفتم نگران

 من و بگو چه خبر شده؟ يمهام؟ مهام چش شده؟ درسا كشت ـ

 . و بفرست دنبال مهام نيگم، فقط اول تو شرو يم ديـ آن درسا

تو راه به . ميبه سمت پله ها رفت. ميوارد عمارت شد. كردم تشيدستم و گذاشتم پشت كمرش و به جلو هدا .با سر گفتم باشه. داغون بود يليخ

. بعد چند لحظه در باز شد. در زدم. نيدرسا رو فرستادم تو اتاقم و خودم رفتم سمت اتاق شرو. تو اتاقم ارهيخانم گفتم برامون شربت ب يمهر

 : قدم اومد جلو و نگران گفت هي زياخم ر هينگران من افتاد لبخندش محو شد و با  افهيشمش كه به قچ. بود ستادهيبا لبخند جلوم ا نيوشر

 ؟يخوب ديآن ـ

 .بده يليحالش خ. دنبال مهام؟ فكر كنم با مهام دعواش شده  يبر يتون يم گهيدرسا اومده م.... فقط. ـ آره، آره من خوبم من

 : گفت عيسر نيشرو
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 .رم يباشه االن م ـ

 . داد لميتحو يلبخند مهربون. بوسه سپاس گزار رو گونه اش نشوندم هيرو نوك انگشتام بلند شدم و . لبخند بهش زدم هي

رفتم . تو فكراش غرق بود. دست هاش تو هم قالب و رو پاهاش بود. بود نييشونه هاش خم و سرش پا. درسا رو تخت نشته بود. تو اتاق رفتم

 .سرش و بلند و به چشم هام نگاه كرد. ديلرز يرو دست هاش كه از اضطراب م كنارش نشستم و دستم و گذاشتم

 : گفتم آروم

 شده؟ يچ يبهم بگ يخوا ينم.... درسا ـ

 :آروم لب باز كرد و گفت. نگاه ملتمس بهم چشم دوخت هيبا  درسا

 ؟يگفتم زود قضاوت نكن يهر چ ؟يگفتم در موردم بد فكر نكن يهر چ ؟يگفتم تا آخرش گوش كن يهر چ يد يقول م.... ديآن ـ

 يليكاره باشه، خ نيخورد ا ينم ختشيپسره به ر نيا. بود دينكنه درسا خودش و خاك بر سر كرده؟ از مهام بع يوا. نييپا ختير يهر دلم

 . زد يو مهربون م بينج

چه  يبود يتو كه ته زرنگ. برات دختر رمينكنه كارش و كرده و االنم درسا رو ول كرده و در رفته؟ درسا هم در به در دنبالشه؟ بم نـــــــــــه،

 ....خودتو  يمدل نيا يجور

 .ام نشون نده افهيكردم فكرهام در حد همون فكر بمونه و تو ق يسع

 : زدم و گفتم حيلبخند مل هي

 .زميدم عز يقول م ـ

 : بهم كرد و گفت دهينگاه ترس هي درسا

 ....رونيب ميامروز با مهام رفته بود ـ

 .كنه و وسطاش رو سانسور نكنه فيتعر اتييخواد از اول ماجرا برام بگه؟ خدا كنه با جز يم يعني.... خب خب

 .ميبخور يشاپ كه بستن يكاف هي ميـ رفت درسا

 .كار و كردن؟ چه مكان بوده نيشاپ ا يتو كاف يعني

 .مهام بود شيپ زيرو م لميو وسا فيك. ـ رفتم دست هام و بشورم درسا

 :بغض گفت با

 .تو دستش بود ميگوش. يعصبان يليخ. بود يعصبان. مهام صورتش قرمزه دميبرگشتم د ـ

 .كردم يفقط داشتم نگاهش م جيمات و گ. هيگر ريزد ز هوي

 : گفت هيگر وسط

 .و رفت زيو پرت كرد رو م ميفت و گوشاز دهنش در اومد بهم گ يمهام هر چ هوي ـ

 رفت؟ هويمهام چرا  ه؟يبه چ يدونستم چ ياصال نم. بگم يدونستم چ ينم

 : مكث آروم گفتم با
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 مهام چش شد؟.... درسا ـ

 : وسط هق هق گفت درسا

 . من نبود ريتقص. دونم يمن نم ـ

 : و ملتمس بهم نگاه كرد و گفت ياشك يچشم ها با

 .نكردم يبه خدا من كار ـ

 نكردم؟ يگفت من كار يم يشده بود كه ه يمگه چ. كنه، اونم درسا يناله و التماس م يجور نيچرا ا دميفهم ينم

 شد؟ يعصبان يچ يمهام برا ه؟ينكردم چ يبهم بگو منظورت از كار. ـ درسا آروم باش من

 .اس ام اس اومده، مهامم خوندتش ميگوش يبودم برا ييـ من كه دستشو درسا

 شد؟ يبود كه مهام انقدر عصبان ياس ام اس ك.... ـ درسا من

 : و وسط هق هق و اشك هاش گفت  هيگر ريدوباره زد ز درسا

 .اس ام اس داده بود يعوض ينايس.... نايس ـ

تر  چارهيب.... درسا چارهيب....  يعني. امكان نداره نيا. شد يباورم نم. شدم يكردن هم انقدر شوكه و خشك نم يبهم وصل م يبرق ولتاژ قو اگه

 ....ميمر

 : گفت يم دهيبر دهيكرد و وسطاش بر يم هيبلند بلند گر درسا

 يگم اما بازم به كارش ادامه م يم ميده بار گفتم به مر. دم يجوابشم نم يده، من حت يخودش اس ام اس م. نكردم يكار بد چيبه خدا من ه ـ

 ....من.... من. ده

 يم. كردم دايحال و پ نيبهم اس ام اس داد و گفت دوست دارم هم نايس يمنم وقت. دم و به خودم فشارش دادمبغلش كر. ديلرز يداشت م يطفل

 .در موردش بد فكر كنن هيترسه كه بق يچقدر م. اديچقدر از خودش بدش م. كشه يداره م يچه زجر دميفهم

 ....آشغال كثافت و يپسره . كردم يچشمم بود لهش م يجلو ناياگه س. بودم يعصبان. عضله هام منقبض شد. اخمام رفت تو هم ارياخت يب

 : نوازش كردنش با تحكم گفتم وسط

 .نكن هيگر گهيبسه د. كنم يآروم باش درسا من حرفت و باور م ـ

 : لبخند زد و گفت هي يبا بهت خودش و ازم جدا كرد و با صورت اشك درسا

 ؟يكن يتو باور م.... تو ـ

 . دستمال برداشتم و گرفتم طرفش هي زيشدم و از رو م بلند

 : اخم گفتم با

 . يصورتت و پاك كن مثل گوره خر شد ريبگ ـ

 كيانگار با همون . و دستمال و گرفت ديخند هيوسط گر. شده بود اهيو صورتش راه راه س نييبود پا ختهير هيو مدادش به خاطر گر ملير آخه

 . كنم من جون گرفته بود يكلمه باور م
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 : و برداشتم و رو به درسا گفتم لميموبا

 .االن اميمن م نيدرسا بش ـ

 .بوق جواب داد نيبا دوم. و گرفتم نيشماره شرو. رونياتاق اومدم ب از

 ....نيـ الو شرو من

 ؟يخوب ديـ سالم آن نيشرو

 ؟يكرد دايمهام و پ نيشرو. زميـ آره عز من

 .ناميـ آره االن خونه مهام ا نيشرو

 :مكث كوتاه كرد و آروم تر گفت هي

 ....ديآن ـ

و به  زيهمه چ نياگه همون موقع گذاشته بودم شرو ديشا. دونم يكرده؟ نم فيبراش تعر نميحتما مهام بهش گفته، شرو. هام و بستم چشم

 ....ديشا.... بود دهيفهم مياگه زودتر مر ديشا.... بگه ميمر

 .سراب بود هيكه فقط  يا يخوشبخت يبرا.... آرزوهاش يبرا.... شيجوون يبرا.... ميدل عاشق مر يبرا. گرفت بغضم

 : گفتم آروم

 .ايخونه ؟ با مهام ب يايم.... نيشرو ـ

 .گفت و قطع كرد يباشه ا هي نيشرو

 ». من كه بهت گفتم« : چقدر با درك بود كه نگفت. اورديبا شعور بود كه به روم ن چقدر

 .اومد يبهت گفتم ها بدم م نياز ا. كلمه متنفر بودم نيا از

 .بوسه آروم رو گونه ام نشوند هي نيشرو. بعد اومدن قهيپنج دق. انيو مهام ب نيتا شرو ستادميدر ا يجا جلو همون

اسمش  يحالمم از تصور خودش و حت گهيعوق د. ناستيفكر كرده درسا با س. بچه چقدر داغون شده يآخ. جوابش و دادم. آروم سالم كرد مهام

 ؟يآدم انقدر عوض. خوره يمبهم 

 .نگاه كردم نيشرو به

 به مهام؟ يـ گفت من

 .يدوست نداشته باش ديـ نه گفتم شا نيشرو

 . با دست اشاره كردم. لبخند سپاس گزار زدم بهش هي

 . درسا اون جاست. تو اتاق من ميبر نيايـ ب من

 : گفتم نيبه شرو رو

 .ميبه جفتشون بگ ديبا ـ

 . هم برام سخته شيآور ادي يدونست حت يم. لبخند آروم كننده هي. لبخند بهم زد هي
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مهام چشم هاش از تعجب گرد شد و با هول بلند شد  دنيدرسا با د. و مهام اومدن تو اتاق نيبعد من، شرو. و باز كردم و رفتم تو اتاقم در

 .آروم نشست. به تك تكمون كرد ينگاه هي. نهيبهش اشاره كردم كه بش. ستاديا

 : ه مهام گفتمب رو

 .لطفا دينيشما هم بش ـ

اومد كنارم و دستش و انداخت دور  نيشرو. نگاهم به درسا نكرد هي يحت. ناراحت بود يليخ. بود نييتمام مدت سرش پا. حرف نشست يب مهام

به درسا و . داد يو م يبهم اون انرژ نميداشتم و شرو ياديز يبه انرژ ازيموضوع ن نيگفتن ا يبرا ديشا. داشتم اجياحت تشيچقدر به حما. كمرم

 .نگاه كردن نيمهام سرش و بلند كرد و هر دوشون به من و شرو. مهام نگاه كردم

 . كنم يكامال دركتون م. هر دوتون بوده يبرا يدونم امروز روز وحشتناك يـ م من

 بزنم تو سرت؟ اميب .گهيتا آخرشم بمون د يتا حاال مودب بود... زهر مار پسر يا. زد يپوزخند هي مهام

 : گفتم كياخم كوچ هيلبخند زدم و رو به مهام با  هيبهش . نگاهم كرد نيفقط غمگ درسا

 دو تا اس ام اس بود؟ نيهمه اعتمادتون به درسا در حد هم يعني. داشتم يشتريآقا مهام ازتون انتظار ب ـ

 . بگه يزيچ هيدهنش و باز كرد كه . با بهت نگاهم كرد. حرف و بزنم نياصال انتظار نداشت كه ا مهام

 : و باال آوردم و گفتم دستم

ده اما اون ول  يو درسا هم جوابش و نم دهيفقط اونه كه اس م نياس ام اس بدم و ا نايخواستم به س يگه من نم يدرسا م. يبگ يزيخواد چ ينم ـ

 .طور نيهم نميشرو كنم، يمن حرف درسا رو باور م. ستيبكن ن

 .مهام باال رفت يابروها

 : و گفتم دميكش قينفس عم هي

 ....چون.... كنم چون يمن حرف درسا رو باور م ـ

 .به كمرم داد و حرفم و كامل كرد يفشار هي نيشرو. سخت بود كه بگم يليخ برام

 .كنه يم يكار نيهمچ هيكه  ستيبار اولش ن نايـ چون س نيشرو

 : دستش به گردنش بود و با بهت گفت هي. با شدت سرش و بلند كرد كه گردنش گرفت نيهمچ درسا

 ؟يچ ـ

 ست؟يكه بار اولش ن هيمنظورت چ نيـ شرو مهام

اس ام  دميقبال به آن نايس. گذرن يزنشم نم يميصم يدارن كه از دوست ها فياون قدر هم پررو تشر. نهيظاهرا كارشون ا نايآقا س نيـ ا نيشرو

 . داد ياس م

 يحت نيشرو يدوتا انقدر تعجب كرده بودن كه تا آخر حرف ها نيا. ره توشون يدهن درسا و مهام و ببنده، االن جك و جونور م يكيخدا  يوا

 :و در آخر گفت.... رو نايس يهمه اون اتفاق ها و اس ام اس دادنه ا. و گفت زيهمه چ نيپلك هم نزدن و شرو

زنش  كينزد يكنه كه بخواد با دوستا يكه انقدر جرات م يكي. كاره است نيمعلومه كه ا نايس نيا. ديبگ ميمربه  ديكنم با يمن كه فكر م ـ
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 . يها ارتباط داره بدون نگران بهيراحت با غر يليارتباط برقرار كنه، پس خ

 : به درسا نگاه كرد و گفت نيهاش كه تموم شد، مهام شرمگ حرف

 ....درسا من واقعا ـ

 : گفت يدستش و باال آورد و ساكتش كرد و با اخم و عصبان درسا

بهش فكر  ديكه با ميدار ياالن موضوع مهم تر. ميكن يتو نسبت به من و اون رفتارت صحبت م ياعتماد يبعدن در مورد ب. نگو مهام يچيه ـ

 .ميكن

بار  كيما . اون حق داره كه بدونه گهياالن د. ميبگ ميبه مر ديبا. كردم يكرد فكر م يكه اون فكر م يزيمنم به همون چ. به من نگاه كرد صاف

 .ستيپسر نشون داده بود كه آدم شدن، تو كارش ن نيكه جبران كنه و آدم بشه، اما ا ميفرصت داد نايبه س

 م؟يبه مهسا بگ ديـ آن درسا

ده چون شوهر  يفقط با مجردها كار داره و به مهسا اس ام اس نم نايكنم س يهر چند فكر م. ميمشورت كن ديبا. ميـ آره بهتره كه به اونم بگ من

 ياومد سراغ تو كه فكر م نيواسه هم. بهم نداشت يكار گهيحالش و گرفت د ياون جور نيمن نامزد دارم و شرو ديكه فهم نيبعد از ا. داره

پس . ره سراغ الناز يمطمئنم م ،يكن يازدواج م يهم دارتو  ياگه بهش بگ. يكنه تا خام حرف هاش بش تيتونه راض يو راحت تر م ييكرد تنها

 .ميبهتره به اونم بگ

 

**** 

 

 هيالناز  هوي. بگن يدونستن چ يمهسا و الناز هنگ كرده بودن و نم. بود و الناز پشت خط فونيرو آ لميموبا. و درسا رو تخت نشسته بودن مهسا

 : و گفت ديكش يغيج

. چشم چرون هوس باز زيه يگرم بخوره پسره  نيبه زم يكارو بكنه؟ اله نيا ميتونه با مر ياالن چه طور م. كشمش يخودم م. يآشغال عوض ـ

 ؟يچرا دختر مردم و بدبخت كرد. يكرد يو م تيخونه ننه ات انگل باز يديتمرگ يم. يزن گرفت يغلط كرد ينبود يتو كه مرد زندگ

بره نماز شكر  نايس يعني. شد ها يمنفجر م هويالناز هم آروم بود، آروم بود . ميكرد يالناز گوش مو داد  غيبه ج ميبا دهن باز فقط داشت ماها

 .كرد يم رشيز نيرفت با ماش ياالن م نيوگرنه هم ستيبخونه كه الناز تهران ن

 .برم قبرستون يرو م نايرم س يمن خودم االن م ديآروم باش كميـ خب الناز جان شما  من

 . گرد بهم نگاه كرد يبا چشم ها درسا

 : آروم گفتم منم

 .راحت بشه خب الشيبذار الناز خ. برمش بهش زهرا واسه مرده ها فاتحه بخونه يندارم م شيكار ـ

 : چشم غره بهم رفت و گفت هي مهسا

  ه؟ياالن وقت شوخ ـ

 :بلندتر گفت بعد
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پسره  نيا. شه يكه نم يجور نيا. ميو بهش بگ زيهمه چ ديبا. مينهمه با هم باهاش صحبت ك ديبا. نجايا اديب ميمر ميگم زنگ بزن يمن م ـ

 ينايخواد اون س يدلم نم. ميكه بهش بگ نهيامون ا فهيما وظ. كار كنه يخواد چ يكه م رهيبگ ميتصم ديبا مياالن مر. ستيآدم بشو ن داستيپ

 .و محبتش سوءاستفاده كنه يتونه از سادگ يو اونم م ستين شيحال يچياحمقه و ه ميكنه مر كرف يعوض

 .به هم ميديكه من و درسا چسب ديداد كش نيآخر و همچ جمله

 .نكن فيـ مهسا جون آروم، تو خون خودت و كث درسا

 : دم گوش درسا گفتم آروم

 .بكش غيج هيالناز، مهسا، حاال تو . االن نوبت توئه ـ

 : بكنه بلند داد زدم يكه درسا كار نيقبل از ا عيسر

 .االغ ـ

 : الناز از پشت خط گفت. باال و درسا هم گوشش و گرفت ديمتر پر هيبلند گفتم كه مهسا  نيهمچ

 ؟يكش يچرا داد م وونه؟يچته د ـ

 : و باز كردم و گفتم شمين

 .درسا تو برو. من سهمم و دادم يچيه ـ

 . چشم غره بهم رفتن هيو درسا  مهسا

 : گفت مهسا

 .نجايا اديب ميزنگ بزنم مر رميمن م ـ

 يم مياما هر دومون از عكس العمل مر م،يقسمت ماجرا ما مقصر نبود چيكه ه نيبا ا. ميو درسا مثل متهم ها به زور آب دهنمون و قورت داد من

 : بعد مهسا اومد و گفت قهيدق هي. ميديترس

 .اديم گهيساعت د كيتا . زنگ زدم ـ

 : ه پته گفتمآروم با تت. درسا نگاه كردم، اونم نگران بود به

 م؟ياسم نبر شهيداد؟ م ياس ام اس م ايبه ك نايس مينگ ميبه مر شهيم.... شهيم.... زهيچ ـ

 .متفكر بهم چشم دوخت كمينگاهم كرد و مهسا هم  زيلبخند تشكر آم هيموافق با  درسا

 : از پشت خط گفت الناز

 ؟ياصرار كرد چ مياما اگه مر. ديباشه نگ ـ

 يقبول خطا. شوهرشه نايباشه س يهر چ. و درسا عوض بشه ديرفتارش با آن ميممكنه اگه اسم ببر. بهتره يجور نيا ميگ يـ بازم نم مهسا

 . ده دوستاش و مقصر بدونه تا شوهرش و يم حيتو اون لحظه ترج. سخته يليشوهرش خ

از خودش  يبفهمه چه عكس العمل ميمر يكردم كه وقت يفكر م نيهمش به ا. خورد يحالم داشت بهم م. كرد يمثل آبگوشت قل قل م دلم

 دهيند يدرسا رو انقدر عصب ميبه زندگ. ديجو يلبش و م يو ه ديچيپ ياونم همش دست هاش و تو هم م. ده؟ درسا هم بدتر از من ينشون م
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 . بودم

 .كرد يعقربه اش حركت مباالتر از هزار بار به ساعت نگاه كردم، اما به زور  ديشا. ساعت و گذروندم هي نيا يدونم چه جور ينم

 يمهر. خودم و به در رسوندم و در و باز كردم عيسر. رفتم يساعت داشتم تو اتاق قدم رو م كيمن كه تو كل . در همه مون و از جا پروند يصدا

 . به بچه ها نگاه كردم. اومده ميگفت مر. خانم بود

 باال؟ اديب ديتعارفش كن شهيخانم م يـ مهر من

به . نگاه كردم نيناخودآگاه به در اتاق شرو. رونياز اتاق اومدم ب. به زمان داشتم تا خودم و آروم كنم ازيرفتم استقبالش، اما ن يم ديدونم با يم

دنشم يد. دميدر د يو جلو نيچشمم به در بود كه در باز شد و شرو. دستم خود به خود رفت باال و دو تا تقه به در زدم. شدم دهيسمت در كش

 : گفت نيمضطرب بود كه شرو يليام خ افهيحتما ق. داد يبهم آرامش م

 ؟ياسترس دار ـ

 : تو چشم هاش نگاه كردم و گفتم. كردم نييبار تند سرم و باال و پا چند

  ؟يبغلم كن شهيم ـ

. تو بغلش ديهاش و انداخت دورم و من و كشدست . قدم اومد سمتم هيلبخند بهم زد و  هيتوجه به مهام كه تو اتاق بود و رو تخت نشسته بود  يب

 . چقدر آرامش دهنده بود. دميشن يضربان قلبش و م يصدا. اش نهيسرم و گذاشتم رو س

و به چشم هام  نييسرش و آورد پا. خودش و ازم جدا كرد نيخوردم و شرو يتكون هي. مسكن عمل كرد هياما مثل  دينكش قهيدق كيبه  ديشا

 . نگاه كرد

  :گفت آروم

 ؟يخوب ـ

 : لبخند زدم و گفتم هي

 .االن خوبم ـ

 . لبخند رفت تو اتاق و در و بست هيبا  نيتكون دادم و شرو يسر هي. تو پله ها اومد يكس يقدم ها يصدا. دست آروم گونه ام و نوازش كرد با

. دست هام و باز كردم و بغلش كردم. شد و اومد جلو شتريچشمش كه به من افتاد لبخندش ب. آروم و خندون اومد باال ميمر. پله ها نگاه كردم به

و خراب كنم  شيخوشبخت ونهيبا حرف هام آش ديبا گهيد قهياومد كه تا چند دق يم ادمي يوقت. دست خودم نبود. ناخودآگاه سفت فشارش دادم

 .گرفتم يش ميآت

 : خودش و ازم جدا كرد و گفت ميمر

 .مميمن مر نيچشم هاتو باز كن بب ،ستماين نيمن شرو. من و يچته شكوند يهو ـ

 . ضربه محكم به بازوش زدم هيباز  شين با

 : و دستش رفت رو بازوش و با حرص گفت ديكوتاه كش غيج هي

 كشه؟ يم ياز دست تو چ نيشرو.... يوحش ـ

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥١٦ 

 .حرف ها رو بشنوه نيهمه ا نيخوبه خود شرو. خنده ام گرفته بود كه نگو نيهمچ

 : خنده بهش اشاره كردم و گفتم با

 . تو اتاقه نيخفه بابا شرو ـ

 . و باز كرد و زبونش و در آورد و شونه اش و انداخت باال ششين

 .ينكرد يخرابكار نياز ا شتريتو اتاق تا ب ميبر ايب يـ خب حاال گندت و زد من

 : تا چشمش به درسا و مهسا افتاد با ذوق گفت .وارد شد و بعدم من ميسمت اتاق و در و باز كردم و اول مر ميهم رفت با

 .كشمتون يم د؟يكن يمن و آخر از همه خبر م نيش ينامردا دور هم جمع م ـ

 . جلو و ماچ و بوسه كرد با هر دوشون رفت

با هم حرف  كمي. برداشتم اومدم جلوشون نشستم يصندل هيمنم . دو تا نشست نيا نيب ميرفتن رو تخت نشستن و مر ميو درسا با مر مهسا

 .الناز افتادم ادي هوي. ميجو شاد و داغون كن نيو ا ميخواست شروع كننده باش يكدوم دلمون نم چيه. ميديخند يو كل ميزد

 .بهش زنگ بزنم ديبذار. ديبه من زنگ بزن نيالناز گفت دور هم جمع شد يـ راست من

 : و برداشت و سالم نكرده با هول گفت يبوق الناز گوش نيبا دوم. فونيبوق خورد گذاشتمش رو آ هيزنگ زدم به الناز و تا  لميموبا با

انتر  ينايغصه بخوره ها، اون س اديز ينذار ديآن. جونم ميدل سوخته ات مر يبرا رميكنه؟ بم يم هيگفت؟ حالش خوبه؟ داره گر يچ ن؟يگفت ـ

 يگل م ريزنش، به درد ز يره سراغ دوست ها يكه فقط چند ماه بعد ازدواجش م يكس. يزن باز عوض زيه كهيمرت رهيبره بم. ارزشش و نداره

 ....يآدم لجن و پست نيهمچ هيهر چند فكر نكنم اونا هم رغبت كنن برن طرف . ها بخورنش رمخوره كه ك

با دهن باز و مبهوت به حرف هاش كه فقط  ميزد و ما چهار تا هم اونقدر شوكه شده بود يبند داشت حرف م هيجور پشت سر هم و  نيهم الناز

جور حرف  نيالناز هم. كه قطعش كنم نيا اي ارميدر ب فونيو از رو آ يداد كه گوش يمغزم فرمان نم يحت. من كه كال هنگ بودم. ميداد يگوش م

 نيا يبد يليخ وهيهر چند به ش بود، دهياما الناز نا خواسته جور ما رو كش. ميگفت كه ما سه تا جرات گفتنش و نداشت يو م ييحرف ها و زديم

 ينگاه م ميمهسا و درسا هم به مر. كرد يتو دستم نگاه م يمات و مبهوت داشت به گوش. نگاه كردم ميبرگشتم و به مر. بود دهيرس ميخبر به مر

 . كردن

 : گفت يآروم و متعجب يزد و با صدا يلبخند محو هي ميمر هوي

 ؟يگيم يدار يالناز چ ـ

 . الناز وسط حرف هاش ساكت شد هوي

 .تو رو نداشت اقتيل نايبه خدا س. ميشتيها، ماها همه پ يغصه نخور ؟يخواهر ييجونم تو ميـ مر الناز

 : گفت يو عصب جيخنده گ هيبا  ميمر

 كنه؟ يزنش رحم نم يكه به دوستا يآدم يگيكه م هيچرا؟ منظورت چ اد؟يبدت م نايتو از س ؟يگيم يفهمم چ يالناز من اصال نم ـ

 .كرد يوا رفته بود و با شوك به ماها نگاه م ييجورا هي. حرف پر سوال به ماها نگاه كرد نياز ا بعد

 بچه ها بهت نگفتن؟ ؟يدون يتو نم.... تو ميـ مر الناز
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 به من بگن؟ ديبا يـ بچه ها چ ميمر

 : كه گفت ميديالناز و شن»  يوا«  يصدا

 ....گند زدم.... يوا ـ

به خاطر شوك  دميترس يگشت، م يشوكه شده بود و تو ذهنش دنبال جواب ها م ميكه مر يجور نيا. ميگفت يو م زيهمه چ ديبا. ميگفت يم ديبا

 .بشه شيزيچ هي يعصب

 .بهش نگاه كرد ميمر. دستش و گرفت مهسا

اگه خودت  يحت. ميو كنارت ميذار يما تنهات نم فتهيهم كه ب يوقت، هر اتفاق چيوقت ه چيو ه ميو پشتت شتيـ اول بگم كه ماها همه پ مهسا

 .ينخوا

و گرفت و  ميمر گهيدرسا دست د. رونيزد ب يبدبخت چشم هاش از ترس و تعجب داشت از حدقه م. دختره رو ترسوند شتريخدا مهسا كه ب يا

 : گفت

 .يرو بدون يتو حقته كه همه چ. نداشت اقتياما خودش ل ميبهش فرصت بد ميكرد يسع ميتونست يكه م ييبدون ماها تا جا يميمر ـ

 : با ترس گفت ميمر

 بدونم؟ ديرو با يچ.... من ـ

 .افته رو دستمون يم رهيم ياالن دختره م. ديبد ديتون يخبر نم هيشماها كه  ديريبم يا

 .جلو و و صداش كردم تا به من نگاه كنه دميو كش ميصندل

و تو  ميكرد يچند سال مثل پنج تا خواهر با هم زندگ نيتو ا. ميكه ماها چقدر دوست دار يدون يتو خودت خوب م. به من نگاه كن.... ميـ مر من

. يريبگ ميو بعد خودت تصم يتا آخر گوش كن ديبا. تا تمومش كنم يبذار ديخوام بهت بگم و با يكه االن م يحرف. ميبا هم بود يطيهر شرا

 .چه خبره تيتو زندگ يكنم تا بفهم فيخوام كامل برات تعر ياما من م يباش دهيفهم ييزايچ هيالناز  ياز حرف ها ديشا. ميماها نگرانت

خواست همون  يبود كه دلم م دهياونقدر شوكه و ترس چارهيب. نگاه كردم ميدوباره به مر. كردن دييبا سر تا. نگاه به درسا و مهسا انداختم هي

 .دختر معصوم آورده نيبال رو سر ا نيكه ا ارنيرو برام ب نايلحظه خبر مرگ س

. اما بازم تكرار كرد ميكه بار اول بهش فرصت داد نيا. ميبهش بگ ميخواست يكه نم نيا. دهيبه ماها اس ام اس م نايكه س نيا. رو زيهمه چ. گفتم

 . يبا سانسور، بدون بردن اسم از كس ميو گفت تيواقع

 يحت. كرد يمظلوم، مات فقط به رو به رو نگاه م چارهيدختر ب چاره،يب. نگاه كردم ميو دوباره به مر دمينفس بلند كش هيهام كه تموم شد  حرف

 .داشت كه دروغ باشه ديهنوز هضمش نكرده بود، هنوز باور نكرده بود، هنوز ام.... يليخ. بود نيبراش سنگ. زد يپلكم نم

 : روحش و بهم دوخت و گفت يب يها چشم

 .و نداره يتو شماره كس ريغ نايس ـ

فقط شماره من و  نايبود كه س يم ادشيحتما  ديكه بهش وارد شده بود با يهمه شوك نيحد؟ با ا نيتا ا يبدشانس يعني. مات موندم. شدم شوكه

 .بگم يدونستم چ ياز خودش گرفته؟ نم
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 .ديبه دادم رس مهسا

مهم . رهيخواد و بگ يو كه م يتونست شماره هر كس يم. بندازه تينگاه به گوش هيبود  يففقط كا. نداره يكردن شماره كه كار دايـ گلم پ مهسا

 ....يتون يم ،يهنوز خوشگل ،يتو هنوز جوون. دميكه من تا حاال د هيكس نيتر اقتيل يآدم ب نيا. كه كرده هيكار

 يمطلقه؟ من مشكل يچهار ماه بعد ازدواجت جدا شو؟ كه بش ايجدا شو؟ ب ايگفتم؟ كه ب يم ياما من چ. عاجزانه به من نگاه كرد. ادامه نداد  گهيد

 يم ؟يچ ميو آرامش خودم بود، اما مر يمهم راحت. من حرف مردم مهم نبود يكرد؟ برا يهم مثل من فكر م مياسم، اما مر نينداشتم با ا

به  يكار يو همه رو هم طالق بده، كس رهيچهار تا زن بگ يجامعه كه اگه مرد نيجا تو ا نيكنه؟ اونم ا يحرف مردم زندگ اليخ يب ستتون

داشت كه پسره نخواستش؟ كه  يبيدختره چه ع نيگن بب يبهم بخوره م تشميمحرم چيبدون ه ينامزد يدختر حت هيكارش نداره، اما اگه 

 .... همه جا شهيدختره؟ هم ازقبولش نكرد؟ كه گناه 

 بگم؟ ينداره من چ يمستقل تيزن خودش هو هيدختر،  هيكه  ييشناسن، تو جا يبه اسم شوهرش مكه دختر و به اسم پدرش و زن و  يمملكت تو

االنش هم صد  نيهم ،يو خانم يخوشگل نيتو به ا. و اقتيل يب تيشخص يپسره رو مثل آشغال بندازش دور ب نيا. و جدا شو ايب يميـ آره مر الناز

 .من خودم هوات و دارم . تو فقط لب تر كن. رنيم ينفر برات م

 .نيياومد پا ميقطره اشك از گوشه چشم مر هي

كه همه  م،يدفاع كنه، كه نخواد در مورد شوهرش حرف بزن نايبكشه، داد بزنه، ماها رو مقصر بدونه، كه از س غيكردم ج يفكر م. بود بيعج برام

 ....مون و گناهكار بدونه، اما

 : با بغض بهم نگاه كرد و آروم گفت ميمر. نبود كه از برخوردش داشتم ياصال تصور نيا... .انقدر آروم ميمر

 اس ام اس داده؟ يبه ك ـ

 : گفت غيبا ج الناز

 .كار كرده يكه چ نهيكنه؟ مهم ا يهم م يمگه فرق ـ

 . اومد يتو دلش غوغا بود اما صداش در نم. شه يم دهيو خم كيكوچ هيكردم با گذشت هر ثان يحس م. شكست يداشت م ميمر

 ....ميـ مر من

 .بهم نگاه كرد دوباره

 ....يچيه ،ينه انكار ،ينه شماتت ،يادينه فر ،ينه داد ؟يگ ينم يزيـ چرا چ من

 .بود دهيبه زور دهن باز كرد، انگار لب هاش بهم چسب ميمر

 يم يتند دمشيد يم يهر وقت با گوش. شهيهمش تو گوش. لنگه يكار م يجا هي. ستيدرست ن يزيچ هيحس كردم كه .... ـ حس كردم ميمر

 .كنه يشو از خودش جدا نم ليوقت موبا چيه. كرد يمحبت م ياديز هويو  ديخند

چند بار اومدن خونه كه لباس هاش و عوض كنه و مدام جلسه  يبار عطر زدن و روز هي يرسه؛ نه كه بد باشه اما ساعت يبه خودش م ياديز

 ....اومدن  ريداشتن و شب د

 .گرفت شينگاه مظلومش آت يدلم برا. دادن يمهسا و درسا دستش و فشار م. كرد بغض
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.... زنه يكم حرف م. اديوقت م ريد ....اما م،يكه حرف بزن ميتا با هم باش. خونه اديب نايهمه اش منتظرم كه س. بميغر نجايا ييجورا هيـ من  ميمر

ه بار ي. بود كه انقدر كم حافظه است بيبرام عج. كه دوست دارم يكه دوست دارم، گل ييكه دوست دارم غذا يرنگ. ،كنه يم يرو قاط زهايهمه چ

تولدت مبارك « و گفت  ديخند ديد اومد تو اتاق و جعبه رو تو دستم يوقت. جعبه كادو شده هي. دميد كيجعبه كوچ هي فشياومد خونه و من تو ك

 ». زميعز

 : و بلند كرد و با غم بهم نگاه كرد سرش

 .....اون كادو و تولد يعني.... مينداشت يمناسبت.... تولدم نبود ـ

 ؟يچ يبرا ؟يك يبرا. داد يداشت همه درد و غمش و قورت م. رو گونه اش ديقطره اشك چك دو

 .پاش يجلو دستم و گذاشتم رو دميو كش خودم

 ....نذار تلنبار شه رو هم . تو خودت زينر مميمر.... يكن تا آروم ش هيگر.... يش يكن تا خال هيگر.... كن هيگر.... زميعز ميـ مر من

 . ليرود، شد س هيچهار تا شد ده تا، شد . دو قطره شد چهار تا. بغضش شكست. دياش لرز چونه

 . هق هق كرد ،ديلرز خت،يتو بغل مهسا اشك ر. بغلش كرد مهسا

 . ومديم يهق هق الناز از تو گوش يصدا. شد يدرسا چشمهاش اشك. كرد هيمهسا گر. كردم بغض

 .به باد رفته اش يآرزوها چارهيب كش،يدل كوچ چارهي م،يمر چارهيب. كردم بغض

اگه  يوا. كردم يبا تمام وجود حسش و درك م. ميمر يتو اون لحظه خودش و گذاشته بود جا. كنهيم هيچرا گر دميفهم يم. مهسا نگاه كردم به

 هينه با  دن،يبار د هينه با . عشقم آگاهانه بود. شناسمش يمن م. اعتماد داشتم نيمن به شرو. فكر كنم ياتفاق نيهمچ هيخواستم به  ينم يحت.... 

 . عشقش و باور داشتم. من باورش داشتم. نه با دوبار صحبت كردن ،يخواستگار

اشك هاش و . آروم شد  ميمر. كنه تا آرومتر بشه يدلش و خال ميتا مر ميگذاشت. نگفت يچيكس ه چيه. ديچيغم تو اتاق پ. كرد هيگر ميمر

 .پاك كرد

 ؟يكار كن يچ يخوا ياالن م.... ميـ مر من

 : زد و گفت يلبخند تلخ هي ميمر

 !يزندگ ـ

 :گشاد از تعجب با بهت گفتم يو با چشم ها دمياز جام پر. الناز گم شد غينه درسا و ج يگفتن من تو صدا يچ يصدا

 يخوا يم ؟يكن يچه طور اعتماد م ؟يكس نيهمچ هياونم با  ؟يكن يدوباره زندگ يخوا يچه طور؟ چه طور م زا؟يچ نيبا دونستن همه ا.... اما ـ

كنه؟ كه نكنه گند كاراش  يكار م يبفهمن اون چ ليوقت دوست و فام هيكه نكنه  اد؟يم يمنتظر و چشم به در كه ك ؟يتو هول و وال باش شهيهم

 ؟يبه خاطر چ ؟يك يبرا ؟يكن يزندگ يخوا يم يديبه چه ام ميمر. ميجدا ش ايو بگه ب اديخودش ب يروز هي دميشا اد؟يبدر 

تو اون . دميد يكه تو اون لحظه اون و نم مينه به مر. دميتوپ يم. زدم يم اديرفتم و فر يتو اتاق قدم رو م. دميكش يشده بودم و داد م يعصب

 ها،همه دعوا. دميهمه خاطرات بدم و د. آوردن يبوجود م نايو س ميبودم كه مر يبچه ا ندهيمن آ. بود ميمر ندهيمادرم آ. دميد يلحظه مادرم و م

دوباره دلهره و .... سر تو بالشت فرو كردن.... خفه يادهايدوباره فر.... و داد غيدوباره ج.... دوباره رعد و برق. دميزشت و شن يهمه حرف ها
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 .... بابام ياضطراب به خاطر كارها

 يم شهيزدم و اون هم يبه مادرم م شهيكه هم يحرف. مثل من بشه گهيبچه د هي دينبا. به سرنوشت مادرم دچار بشه مميخوام مر ينم. ذارم ينم نه

 .گفتم مينداره رو به مر دهيفا ره،يد گهيگفت د

 : پاش زانو زدم و با التماس گفتم يجلو

خودت . نذار نابودت كنه. رهيو اعتماد به نفست و بگ ندهيو آ ييبايو ز يجوون ناينذار س. يتو هنوز وقت دار. يتو هنوز جوون. و جدا شو ايب ميمر ـ

 نيا كهتو فقط بگو . تو فقط بخواه. انگشتش بهت بخوره نايذارم س ينم. تا آخرش. ميماها پشتت. ميماها كنارت. خودت و آزاد كن. و بكش كنار

 .يخوا يو نم يزندگ

 : لبخند تلخ زد و گفت هيدوباره  ميمر

 ....رهيد گهيد ـ

 . نييدستم از رو زانوش افتاد پا. بهتم زدم. شدم خشك

 ....رهيد گهيد

 ».... از من گذشته گهيد.... رهيد گهيد« : گفت يم شهيمامانمم هم. زد يدو كلمه تو سرم زنگ م نيا

رفت  يبه طرف در م شديم دهيكش نيكه رو زم ييو گرفته بود و با قدم ها فشيكه بلند شده بود و ك ميشوكه به مر. تو ذهنم برق زد يزيچ هي

 .نگاه كردم

 ....نكنه ـ

الناز از پشت . رفت ميو به طرف مر ديكش غيمهسا ج. شد نينقش زم هويبه در تلو تلو خورد و  دهينرس ميصدام تو گلوم خفه شد، چون مر اما

 : ديكش يداد م يگوش

 چش شده؟ چش شده؟ ـ

و مهام رو تخت  نيشرو. بدون در زدن در و باز كردم. نيو رفتم سمت اتاق شرو رونيمنم خودم و از اتاق انداختم ب. يرفت سمت گوش درسا

 .بلند شد و به سمتم اومد نيشرو هوي. در هر دو به در نگاه كردن يناگهان زدن كه با باز شدن ينشسته بودن و حرف م

 . شد هوشيب. حالش بد شده ميمر ن،يـ شرو من

 . ميديبه طرف اتاق من دو. با سرعت از كنارم رد شد و مهام هم دنبالش نيشرو

 .از اتاق رونيب ديمهسا دو. و بلند كرد و رو تخت خوابوند ميحركت مر هيبا  نيشرو

 .اريو ب فميـ مهام برو ك نيشرو

. نگاه كردم هيو به حركات مضطرب بق ستادميگوشه ا هيمنم با ترس . رو تخت نشست و بادش زد ميدرسا كنار مر. رفت رونياز اتاق ب مهامم

خم شدم . برگشت و نگاهم كرد. اشدستم و گذاشتم رو شونه . رفتم نيبه سمت شرو ديآروم و با شك و ترد. داد يهنوز فكرم تو سرم جوالن م

 ....و دم گوشش

 : گفت يكيبا اخم كوچ نيشرو
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 ؟يمطمئن ـ

 .سر اشاره كردم كه نه با

 .زنم يـ حدس م من

 . بده ميكرد به خورد مر يم يمهسا آب قند آورده بود و به زور سع. و مهسا اومدن مهام

 .از اتاق رونيـ همه برن ب نيشرو

با  ميدختر مردم و كشت ميزد اره؟يحال بدش مگه دلمون طاقت م نيبا ا ميآخه؟ مر ميكجا بر. ون جاش خشك شدهر جا كه بود تو هم يك هر

 .ميمون يجا م نيعمرا هم م؟يحرف هامون، حاال در بر

 : به من نگاه كرد و با تحكم و اشاره گفت نيشرو. كس از جاش تكون نخورد چيه

 . رونيهمه رو ببر ب ديآن ـ

 . رونيمهامم خودش رفت ب. به مهسا و درسا اشاره كردم. گهياز اول بگو د نه؟يخب منظورت ا آهان

 نيخواد سزار يم يكي يوقت. افتادم شگاهيزا ادي. واريداده بود به د هيمهسا تك. رفت يدرسا قدم رو م. ميبود ستادهيمون پشت در مضطرب ا همه

 دبعد چن. مردم يم يداشتم از نگران. تو اون لحظه ميبود يماهام اون شكل. مونن يطرب منتظر مپشت در اتاق عمل نگران و مض اليكنه پدر و فام

 . ونيسمت شر ميديماهام پر رونيب اديها كه دكتر از تو اتاق عمل م لميبازم مثل ف. رونياومد ب نيدر باز شد و شرو قهيدق

 شد؟ هوشيشده؟ چرا حالش بد شد؟ چرا ب يـ چ مهسا

 . بهوش اومده. دينگران نباش. شده هوشيب نيهم يبرا. فيبوده و بدنشم ضع اديكه بهش وارد شده ز يـ فشار عصب نيشرو

اخم هام رفت تو . سرش و تكون داد نميشرو. و پر سوال بهش نگاه كردم نيرفتم سمت شرو. من منتظر بودم. و درسا و مهام رفتن تو اتاق مهسا

 . هم

 .دادم يم نايفحش ها رو به س نيهمه ا. غال نكبتآش ،ياالغ عوض يپسره  اَه

 .درسا نيبود ا ياحساساتشم خرك. دختره بدبخت و له كرد يوحش. و بغل كرد ميو مر ديپر عيدرسا سر. تو اتاق ميرفت نيشرو با

و مهام  نيشرو. به تك تكمون نگاه كرد ميمر. ميبود ستادهيو مهام رو به روش ا نيرو تخت نشسته بودن و من و شرو ميو مهسا كنار مر درسا

 .رونيحال و احوال كردن و رفتن ب هي

 .ميدخترونه حرف بزن ديما االن با. نيبا شعور يبچه ها وليا

 : درسا گفت رونيكه رفتن ب پسرا

 ؟يارزشش و داره كه انقدر خودت و عذاب بد نايس نيآخه ا ؟ياريچرا به خودت فشار م وونهيد ـ

 : درسا گفتبا تشر به  مهسا

 .گهيد يكيجدا شن و برن سراغ  عيبد بود سر يكيكن كه تا  يكه نم يخاله باز. ندهيآ هيسر  ه،يزندگ هيخفه شو درسا حرف سر  ـ

 : با اخم گفت درسا

 نگه و بعدا از غصه دق كنه؟ يزيكنه چ يهم خانم ميكاراش و انجام بده مر كهيمرت نيا نهيكار كنه؟ بش يخب چ ـ
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 .درسا هم دهنش و بست. اشاره كرد ميلبش و به دندون گرفت و با چشم غره به مر مهسا

 : درسا برگشت سمتم و گفت. كردم ينگاه م ميبودم و به مر ستادهيا نهيدست به س ساكت

 .گهيبگو د يزيچ هي ؟يكن يم ريماها رو س يدار يستاديتو چرا مثل سر عمله ها اونجا ا ـ

 ....اما ومدي يكه داشتم بدم م يفكر نياز ا. دميكش قينفس عم هي

 .رهيبگ ميتصم ديخودش با ميت مر من

 . رهيبگ ميخودش تصم يبذارم كس يفضول نيسابقه نداشت من با ا. باز شده از تعجب به من نگاه كردن يو مهسا با چشم ها درسا

 :بهت زده گفت درسا

 تو حالت خوبه؟ ديآن ـ

براش  يدونست قراره چ يكه م يميبه مر. از مادرمه يرياش تصو ندهيدونستم آ يكه م يميبه مر. نگاه كردم ميتوجه به درسا فقط به مر يب

 . خواست خودش و فدا كنه يكه م يميبه مر. شيرفت تو آت يباز م يو با چشم ها اديب شيپ

 :و گفت نييسرش و انداخت پا. چشم ازم برداشت ميمر

.... نه. داشت كه جدا شد يكه بگن دختره مشكل نيبهم بگن مطلقه، نه ا نكهيترسم، نه از ا ياز حرف مردم م نه. جدا بشم نايتونم از س يمن نم ـ

 ....چون.... تونم چون ينم

 ....يـ چون حامله ا من

 . گشت يم ميمن و مر نينگاه پر سوالشون ب. مهسا شوك زده دستش و جلو دهنش برد. ديكش فيخف غيج هي درسا

مادرم  ليهم به همون دال ميمر نكهيمتنفر بودم از ا. بغلش كرد ياشك يمهسا با بغض و چشم ها. ديچك نييقطره اشك از چشمش پا هي دوباره

 . عمر خود شو بدبخت كنه هيمجبور شه 

خودت و  متيتصمچرا با  ؟يگه چرا جدا نشد يم ت؛يسر خونه زندگ يگه دستت درد نكنه كه موند يبزرگ بشه نم يدونستم بچه اونم وقت يم

  م؟يكن يجهنم و جنگ اعصاب زندگ نيكه تو ا يماها رو مجبور كرد

 ....زدم، اما يكه من به مادرم م ييهمون حرف ها قايدق

و  مينشست يكه تو خوابگاه دور هم م ياز همون وقت.... قبل تر يلياز خ. خودش و گرفته بود ميتصم ميداشت؟ مر دهيحرف ها چه فا نيا گفتن

گفت اگه  يهمون موقع هم م ميمر. ميكرد يبحث م يمدل نيا يو مردا انتيهمون موقع كه در مورد خ. ميخوند يصفحه حوادث روزنامه ها رو م

ر پد يخوام بچه ام ب ينم. سازم يسوزم و م ياما اگه بچه داشته باشم به خاطر بچه ام م رم؛يگ يباشه حتما طالق م يمدل نيو شوهرم ا نمازدواج ك

 .بزرگ بشه

 يرانيدر روز هزارن زن ا ديكرد كه شا يو م يداشت؟ اون داشت كار دهيحرف زدن باهاش چه فا. و گرفته بود مشيهمون موقع ها تصم ميمر

 . بچه هاشون يبرا شون،يو خوشبخت شونيفدا كردن خودشون، جوون. دادن يانجام م

. كه نگو ميريو جشن بگ ميكن يو خوشحال ميبكش غياونقدر ج مياز دوست ها مو بشنو يكيخبر بچه دار شدن  يكردم وقت يفكر م شهيهم

بازم  ميمر. ميهمه مون غم باد گرفته بود. بود هيشب شتريبه مجلس عزا ب دميد يكه االن م ينياما ا م،يقرار بود چهار نفرمون خاله بش يناسالمت
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 . دكر هيگر

 . تو خاطراتم گم شده بودم.... بچه خوب نبود، اما من يبراكردن آرومش كنن چون  يم يو مهسا سع درسا

نذار . هم سرنوشتش مثل من بشه گهيبچه د هينذار  ايخدا. كردم يكه تو خونه امون بود و مرور م يسال جنگ 22 نيبود و تموم ا ميبه مر چشمم

اون وقت اونم مثل . بچه دختر باشه نيحداقل نذار ا ايخدا. اعتماد شه يو آدم هاش ب ينسبت به زندگ نشيوالد يهم به خاطر كارها گهيد يكي

 .كنه دايو پ نيمثل شرو يكياون بچه مثل من اونقدر خوش شانس نباشه كه  ديشا. شهيم زيگر مردمن 

 ....دلم پر غم بود اما . رفتم جلو و رو تخت پشت سر مهسا نشستم. فشار روش بود يليخ. كرد يم هيهنوز داشت گر ميمر

 هيو با  ميمحكم دست هام و گذاشتم رو شونه مهسا و مر هويلبخند شاد زدم و  هي. فوت كردم رونيو با صدا هوا رو به ب دميكش قينفس عم هي

 . سه تا مات حركت من مونده بودن نيا. دميكش رونيو از تو بغل مهسا ب ميبا اعمال زور مر بايحركت تقر

 : ها گفتم يداش مشت نياخم مثل ا هيابروم و بردم باال و به  هي

 .هوا بهش برسه كمي ديبذار ديولش كن. گرفت تو شكم ننه اش يبچه ام نفس تنگ. نيبس كه فشارش داد نيچتونه شوما خواهر زاده ام و كشت ـ

 : گفتم ميخودم و خم كردم و رو به شكم مر كمي

 .يدرسا خره دوست داشته باش نياز ا شتريو ب ديخاله آن ديباشه بعدا با ادتياما  ينشد يچيدونم هنوز ه ينخود جونم م ـ

 . درسا محكم كوبوند تو سرم هوي

 چل و دوست داشته باشه؟ يتو اديكنه ب يمنِ خوب و خوشگل و خانم و ول م يبعدم ك. داره االغ يجلو بچه بد آموز. يخر خودت يـ هو درسا

 : چپ چپ نگاهش كردم و گفتم هي برگشتم

و تور كرد؟ تو خودت هنوز  نيشرو يچه جور نيبه قول تو چل بب نيهم ابو؟ي يگ يبچه م يخوبه جلو يليمثال االغ خ تيترب يخفه بابا ب ـ

 .يمهام و خر كن ينتونست

 : گفتم ميبه شكم مر دوباره

 .يتنها نمون اميبه خودم بگو خودم باهات م يپسر باز يبر يخواست يخاله جون بزرگ كه شد ـ

 :دوباره گفت درسا

رم  يمن خودم م. يگذاشت تو بر يم نيبعدم شرو. گهيد يكن يتو منحرفش م نيهم ؟يپسر باز ميبر يگيبه بچه قد نخود م يكش يخجالت نم ـ

 .كوچولومون گريبا ج

 : براش در اوردم و گفتم يزبون هي

خواد ببره  يخز و كجا م يبعدم، برو بابا خواهرزاده جونم تو يو تنها بمون يكه قراره تا اون موقع بترش يكن ياعتراف م يخودت دار نياوال بب ـ

 .خوش بگذره زميبرو عز گهياست م هيپا نميشرو. رهيآبروش م

 .يا دهيو چروك ريرم تو اون موقع پ يمن خودم باهاش م رم،يـ نخ درسا

ذارم  يبگم بهتا نم ؟يبش زيريقراره مثل اورورا ف ينكنه به سالمت ؟يمون يساله م 18تا اون موقع دختر  يفكر كرد. تيترب يب يريـ خودت پ من

 .زنم يباال م نيخودم براش آست. بمونه نيمهام رو زم
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 : گفت غيدرسا با ج هوي

 .بشه و تو عشق من بسوزه ايتارك دن ديمهام اگه منم نباشم با. كشمت يخودم م. يكن يتو غلط م ـ

 .باز زبون در آوردم براش شيبا ن منم

 . دنيخند يبلند بلند به ما دو تا م ميوسط هم مهسا و مر نيا. و داد دنبالم غيبزنتم كه من در رفتم، اونم با ج اديبرداشت كه ب زيهم خ درسا

 .هيليآروم باشه اونم خ قهيدو دق ياگه شده برا يخوبه، حت. كنه ينم هيگر گهيخنده د يداره م ميرو شكر مر خدا

 : ما مهسا گفت يبدو در روها نيا وسط

 ؟يدختره؟ اگه پسر بود چ ديدون يحاال از كجا م ـ

به پسر فكر نكرده  ييخدا. موندم يور هيمنم كج و . خواست موهام و بكشه كه تو هوا دستش خشك شد يام و گرفته بود و م قهياز پشت  درسا

 . ميبود

 : ميهوا جفتمون گفت يب هوي

 ....بـــــــرو ـ

 .از خنده دنيترك ميحركت مهسا و مر نيا با

 ياصرار كردم برا يهر چ. و بعدم مهسا و درسا رو برسونه ميمهام هم رفت كه اول مر. همه با هم. ساعت نه شب بود كه دخترها رفتن بايتقر

. هبگ نايبه س يزيخواست فعال چ ينم ميمر. شد يجا نگهش دارم، اما نم نيتونستم هم يكاش م. بره خونه ميخواست مر يدلم نم. شام نموندن

 .رفت يمدام تو سرم رژه م يزيچ هيفقط . رميبگ ميتونستم درست تصم ينم گهيمن كه د

 كه بهش بله بگه؟ شديم يراض ميبازم مر يعنيكردن؟  يشناختن بازم با هم ازدواج م يرو م گهيقبل از ازدواج همد نايو س ميمر اگه

 ينم. نا آروم بودم و فكرم مشغول. حوصله بودم يكالفه و ب. نمه شناختم نداشتن هي يحت. هم نداشتن يدرست و حساب ينامزد هي يدوتا حت نيا

 .رفت يم نييلقمه ها به زور از گلوم پا. خوردم يدونم شام و چه جور

تم بلند شدم و به طراوت جون گف. نداره دهينشستنم فا دميآخرم د. اما همش تو خودم بودم ن،يطراوت جون و شرو شينشستم پ كميشام  بعد

 : بود با لبخند گفت دهيطراوت جونم كه حال من و د. من برم بخوابم

 . يداشت يروز سخت. ميزيبرو عز ـ

عقل . دميخواب يپتو م ريباد كولر ز ريز ديكرمم داشتم با. دميتاپ با شلوارك پوش هي. گرمم شده بود. زدم و رفتم باال تو اتاقم نيلبخند غمگ هي

 . دميكش يپتو سرم م ديكال زمستون تابستون نداشت، با. گهيكل بودم د

كه ظهرا خونه  ييوقت ها هي. بود مارستانيوقت ها ب شتريب نيچون شرو. منم تو اتاق خودم د،يخواب يتو اتاق خودش م نيها معموال شرو شب

 . اومد تو اتاق من يخواست بخوابه م يبود و م

شب ها داشتم، اما خب  نيهفته از ا هيكمتر از  ديكال در سال شا. ذاشت بخوابم ينم اليكه فكر و خ يياز همون شب ها. از اون شبا بودا امشبم

 . بود دهينوبت سالم رس. امشب وقتش بود

 . كالفه بلند شدم و رو تخت نشستم. دنده به اون دنده كردم خوابم نبرد نيا يچ هر
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خب خواب باشه چه كنم؟ خب . ؟ ممكنه خواب باشه ششيكنه؟ برم پ يكار م يه چدار يعني نيشرو. اديمن خوابم نم. اومد تو سرم يفكر هي

 .يجور نيبره ا يمنم گناه دارم خوابم نم. گناه داره پسره

 . بود داريب دمينگاه كوچولو بندازم شا هيحاال بذار .... نباشه دميشا.... ممكنه خواب باشه. نيرفتم دم اتاق شرو. رونيشدم و از اتاق اومدم ب بلند

 .تو دميدر اتاق و باز كردم و سرك كش آروم

 .من زيكه عز يكن يم خيكولر از سرما  نيا ريخب ز. باال دهيپتو رو تا كمرش كش نياه باز ا. چه نازم خوابه نيبب. دهيبچه ام خواب يآخــــــ

. يناز دهيپسر كوچولوم خواب. اش زدم دهيبه صورت خوابلبخند  هي. تا باال دميرو تختش خم شدم و پتو رو كش. ستادميجلوتر كنار تختش ا رفتم

 .نهيكنه تو رو باال سرش بب يشه سكته م يم داريبچه االن ب. پاشو برو گمشو از اتاق پسره دهيخواب نميشرو يديد. كارت تموم شد ديخب آن

 .كنم يسر و صدا هم نم. اديدم تكون نخورم ز يقول م ده،يكه خواب نميبمونم حاال؟ شرو شهينم برم؟

 رو سر پسرِ مردم؟ يخراب شد ينصف شب يمگه خودت جا و مكان ندار. بابا برو بخواب تو اتاقت نه

 .يبگ يزيخواد اصال چ يببند فك و نم. بابا پسر مردم شوهر خودمه ها خفه

االنشم  نيآخه هم. نمشيكه نب نيشتم و كردم به شروپ. پتو ريز دميباال و خودمم آروم تر خز دميحركت آروم گوشه پتو رو گرفتم و كش هي با

 .شديخواب م يكردم بدبخت ب يم داريرو ب چارهياش بعد ب دهيخواد نازش كنم و دست بكشم رو صورت خواب يدلم م

 .اومد دور شكمم يدست هي هوي. دميكه خودم و نگه دارم كه اون و زا به راه نكنم، پشت بهش خواب نيا يبرا

 .از ترس گفتم كيهــــــــه كوچ هي

 ـ حالت خوبه؟ نيشرو

 .باال و چونه اش و گذاشت رو شونه ام ديخودش و كش كمي. به من ديچسب نيشرو

 .داشتم يخودم نگهت م يموند ياگه خودت نم. شدم يم ديداشتم ناام گهيد. يگرفت ميتصم ريـ چقدر د نيشرو

 : و كج كردم و بهش نگاه كردم سرم

 ؟يبود داريتو ب ـ

 : زد و گفت يلبخند هي نيشرو

 نه؟ اي يبمون شميكه پ يتو خودت بخوا شهيم نميخواستم بب يشدم، اما م داريروم ب يدياون موقع كه پتو رو كش ـ

حلقه دستش و  كميزد و  يلبخند هي. بوس كوچولو و تند رو گونه اش زدم هيبلند كردم و  كميحركت سرم و  هيبا . صورتم بود كينزد صورتش

 . تنگ تر كرد

 ده؟يخواد بگه كه چرا نخواب يـ خب خانم كوچولوم م نيشرو

. دستم و انداختم دور شكمش. دستش و حلقه كرد دور كتفم. سرم و گذاشتم رو بازوش. ديطاق باز خواب نيشرو. حركت برگشتم سمتش هي با

 . رتشيازم بگتونه  ينم يكه بدونم مال منه، كه كس. خواستم خوب حسش كنم يم

 .بپرسم نيدوست داشتم از شرو. داد ياز عصر تا حاال تو سرم جوالن م يسوال هي

 ن؟يـ شرو من
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 .ـ جانم نيشرو

 ؟يمن و دوست دار يديفهم يـ تو از ك من

 : و گفت دينفس بلند كش هي نيشرو

. يمزاحم پر سر و صدا بود هيبرام . اومد يازت خوشم نم ييجورا هي. يبرام مهم نبود يعني. دمتيد ياصال نم ليراستش اوا. دونم يخودمم نم ـ

 .يديكش يو همه جا سرك م يهم فضول بود يليخ

 : مكث كرد و دوباره گفت كمي

. در هر حال من تو خونه تنها بودم و سر به سر تو گذاشتن برام جالب بود. ستياز لطف ن يحرص دادنت خال دميبعد د. تفاوت بودم ياولش ب ـ

كه فلفل به  الياون شب تو و. كردم كه جلوت نخندم يبه زور خودم و كنترل م. خندوند يم يكارهات من و حساب. يبامزه ا يليخ دميبعدش د

دلم برات تنگ  دميد يكه رفت ديواسه ع. دميبلند خند يبا صدا. نتونستم خودم و كنترل كنم گهيدنبالت كرد، د يو زغال يو در رفت يادخوردم د

 دميتو شمال بود كه فهم. كنم تيدوست داشتم ازت حما يخودك يجور ب نيو بابات و آرشامم هم نايس هيسر قض. كنم يو نبودنت و حس م شهيم

تو رو در حال رقص با  اليكه تو و ياز همون دفعه اول ديشا.  دميخودم نفهم يقبل تر بهت احساس داشتم ول يليفكر كنم از خ لبتا. دوست دارم

 يتو تو اون لباس ها. بهت نگفتم يزيچ گهيد يدونم چرا نه اون روز نه روزها يحساسم، اما نم يليمن رو لباس هام خ. دميخودم د يلباس ها

. بود بيعج يليخودمم خ يبرا نيا. يديپوش ياومد لباس هامو م يخوشم م ييجورا هي. خواست نگاهت كنم يدلم م يبامزه بود يليگشاد خ

 .اما باالخره دركش كردم دمياحساسم و فهم ريد يليخ

 : و گفت ديلپم و كش آروم

 .دختر بامزه مال منه نيحاال هم كه ا ـ

 يو چقدر خوشحال بودم كه با چشم باز و نه از رو. خوشم اومد نيقشنگ و جالب شرو فيكنن و چقدر از تعر فياومد ازم تعر يخوشم م چقدر

 .رفت براش يدلم غنج م. و انتخاب كرده بودم ميسنت مرد زندگ

و  يكمون نيچشم رنگ نيچقدر من ا. چشم هاش مهربون و خندون بود. باال و خم شدم رو صورتش و تو چشم هاش نگاه كردم دميو كش خودم

 . دوست داشتم

. كنم لب هام بهش منتقل قيخواستم همه عشق و محبت و آرامشم و از طر يم. چشم هام و بستم. خم شدم روش و لبم و گذاشتم رو لبش آروم

كلمه حرف  كيكه  نيچون بدون ا. بوسه بود نينشونه عشق به نظر من هم نيتر بايز. ديلغز يلبم رو لب هاش م. كرد يم يدستش رو كمرم باز

 .يو نشون بد يباهاش برسون يتونست يحرف و احساس م يكل اديب رونياز دهنت ب

ها و آرامش ها  يكردن لحظه ها و حس ها و نگران ميو لذت بخش بود حس تقس نيريو چه ش. دميآرامش تا صبح خواب تيبا نها نيبغل شرو تو

 ....تيزندگ كيبا شر

انقدر كه  يالنازم طفل. ششيپ ميمون بر يكيهر روز  ميگرفت ميماها تصم نيهم يخوب نبود، برا ميمر يبرا يياضطراب و تنها نيگفته شرو به

 .بمونه ميمر شيبود اومده بود تهران تا بتونه پ مينگران مر

دونم چرا خر شده بودم و واحد برداشته بودم؟  ينم. اومد يآخ چقدر از كالس تو تابستون بدم م. ميصبح امتحان داشت. ميدرسا تو دانشگاه بود با
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 .كردم يگذشتم و حذفشون م يواحد و م شيش نيا ريخوب شد كه تموم شد وگرنه از خ. به غلط كردن افتاده بودم

امروز رفته . الناز بود. و در آوردم ميگوش. زنگ خورد لميكه موبا رونياز دانشگاه ب ميرفت يم ميخوشحال از تموم شدم امتحانامون داشت نيهمچ

 .و گذاشتم دم گوشم يدكمه وصل تماس و زدم و گوش. ميمر شيبود پ

 د؟يكن يچه خبر؟ مامان كوچولومون خوبه؟ چه م. يـ به سالم به خاله گرام من

 .ديچيپ يمضطرب الناز تو گوش ياصد

  د؟ييكجا ديـ آن الناز

 شده بود؟ يچ يعني. مضطرب بود يليخ صداش

 : و با هول گفتم نگران

 .دانشگاه، امتحانمون تموم شد ـ

 مارستانه؟يب نيشرو ديـ آن الناز

 :تر گفتم نگران

 .آره چه طور ـ

 مارستان؟يـ كدوم ب الناز

 ....ـ  من

 : گفت يكه م دميالناز و شن يصدا

 .....مارستانيب ديآقا بر ـ

 ن؟يبر نيخوا يچرا م مارستانيشده؟ حالت خوبه ؟ ب يـ الناز چ من

 .مارستانيبرمش ب يحالش بد شده دارم م ميمر. مارستانيب نيايبا درسا ب ديـ آن الناز

 : گفتم غيبا ج بايتقر

 شده؟ يچرا؟ چ ؟يچ ـ

 .منتظرتونم. تونم يالن نما. گم بهتون يم مارستانيب نيايـ ب الناز

 .اون جا دير يم ديگم شما دار يم نيزنم به شرو يـ باشه من االن زنگ م من

 .گفت و تماس و قطع كرد يباشه ا الناز

 ه؟يچ يبرا مارستانيشده؟ ب يچ ديـ آن درسا

و  ابونياومدم كنار خ. ميدانشگاه رفت يبه سمت خروج.  اديتا تندتر راه ب دمشيتو همون حال دست درسا رو گرفتم و كش. زنگ زدم نيشرو به

 .دست تكون دادم يتاكس يبرا

 .بوق جواب داد نيبا سوم نيشرو

 .ميايم ميشما و من و درسا هم دار مارستانيب ارتشيحالش بد شده و الناز داره م ميبهش گفتم كه مر عيسر
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مخصوصا . ستيبچه اش خوب ن يبشه، برا ضيمر ديچرا حالش بد شده؟ اون نبا ميمر يعني. كند يدرسا مدام پوست لبش و م. تو دلم نبود دل

 .كه بچه اولشه

به  دهينرس. ميداد يو فشار م ميتو هم قفل كرده بود يفقط دست هامون و از اضطراب و نگران م،يكلمه هم حرف نزد كي مارستانيخود ب تا

و تو همون حال به الناز  مارستانيسمت ب ميديدو. نييپا ميودمون و پرت كردنگه داشت خ نيو حساب كردم و تا ماش يپول تاكس مارستانيب

 . بود ستادهيتخت ا هيتا باالخره چشمم به الناز افتاد كه كنار  ميتند و تند و نگران طبقه ها و اتاق ها رو نگاه كرد. ميگفت كجا بر. زنگ زدم

قدم . ختير يصورتش اشك م يالنازم به پهنا. كرد يمات به سقف نگاه م. بود بود و به دستش سرم دهيرو تخت خواب ميمر ايخدا. جلو ميرفت

 . ميكرد مينگاه به مر هينگاه به الناز و  هي. جلو ميبا ترس رفت. هامون كند شد

 : دميزور دهن باز كردم و پرس به

 شده؟ يچ.... الناز ـ

الناز و گرفتم و از  يبا استرس بازوها. قلبم اومده بود تو حلقم. مات مونده بودم. اومد جلو و بغلم كرد. و به من دوخت شياشك يچشم ها الناز

 . تو بغلم جداش كردم و بهش نگاه كردم

 :تحكم گفتم با

حالش بد شد؟  ميكه مر نيبودگفت؟ اصال شما كجا  ياش كرد؟ چ نهيچرا حالش بد شد؟ دكتر معا ميشده؟ مر يما رو، بگو چ يالناز كشت ـ

 ن؟يبود رونيب

 : گفت هيوسط گر الناز

 ميبا هم رفت. شهيكه شكمش بزرگ م ياون وقت يبرا. يلباس حاملگ. رهيخودش بگ يكنه و چند تا لباس برا يرو ادهيپ كميخواست  يم ميمر ـ

در باز  ميديد ميديشاپ كه رس يكاف كينزد. ميبخور يبستن هيپاساژ كه  كيشاپ نزد يكاف ميرفت ديبعد خر. رهيپاساژ كه لباس هاش و بگ هي

 نايو س نيرفتن سمت ماش. دنيماها رو ند. دنيخند يدور گردن دختره بود و بلند بلند م نايدست س. رونياومدن ب يدختر هيهمراه  نايشد و س

 ....نايس. ...نايشد، س يدختره باز كرد و تو لحظه آخر كه دختره داشت سوار م يو برا نيدر ماش

 :كرد و آروم تر گفت ميبه مر ينگاه هي

 .... شد و هوشيب هوي دياون صحنه رو كه د ميمر. ديما بوس يچشم ها يدختره رو جلو ابونيتو خ. دشيبوس نايس ـ

 .رنگ تو صورتش نبود. كرد يكه مات به سقف نگاه م مميمر. نتونست حرف بزنه گهيو د هيگر ريزد ز الناز

اومد تو اتاق و من و درسا تا  نيهمون لحظه شرو زه؟ير ياشك م يجور نيشده بود؟ پس چرا الناز ا هوشيحالش خوب بود؟ فقط ب ميمر ايخدا

 .سمتش ميديچشممون بهش افتاد دو

 كنه؟ يم هيشده؟ الناز چرا گر هوشيچش شده؟ فقط ب ميمر نيـ شرو من

 : نگاه ناراحت و تاسف آور بهم كرد و گفت هي نيشرو

 .متاسفم، بچه اش و از دست داد.... بود و اديز يليخ يليكه بهش وارد شده خ يوكش ـ

 . نيمن مات موندم به دهن شرو. رفت و خورد به تخت يو عقب عقب ديخفه كش غيج هي درسا
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ذاشت، با  يم ايدن نيكه داشت پا به ا يديآن. خاله رفت؟ من اون بچه رو دوست داشتم ياش و از دست داد؟ بچه اش رفت؟ نخود كوچولو بچه

پدر و مادرش  يبچه مثل من همش تو دعوا نيذارم ا يكردم كه نم يم يباف اليچقدر با خودم نشسته بودم و خ. همون سرنوشت و دوست داشتم

كه مثل . نهيمه ببنخود جونم صد نايو نخود كوچولو باشه كه نذارم به خاطر س ميبودم كه مدام حواسم به مر دهيبا خودم برنامه چ درچق. بزرگ شه

 يم رانميكه اگه تو ا ميچقدر با بچه ها بحث كرده بود. يكن تيازش حما يتونست يعروسك زنده كه م هي. باهاش رفتار كنم ميخواهرزاده واقع

كردم و آخرم كار به  يو قالب م نيو من به زور داشتم خودم و شرو ميبچه ها، كدوممون مادر خونده بش يخونده گرفت برا ادرشد پدر و م

 . مياون موقع بود كه كوتاه اومده بود م،يندار زايچ نيجا كه از ا نيكه بابا ا ديكش غيج ميو تهشم مر ديكش يكار سيو گ سيگ

و ذوق زده  ميها نگاه كرد يلباس فسقل نيحسرت به دل به ا يزن ها نيها و مثل ا يفروش يسمونيس نيدم ا ميرفت ييبا درسا دوتا چقدر

و آخر  ميعروسك بود ذوق كرد يو اندازه پا ميبود دهيكه خر يناز يكوچولوها ياون كفش آب يچقدر من و درسا برا. ميو باز كرد شمونين

كنار تختمه و هر شب قبل  زيم يهنوزم اون كفش كوچولوها رو. لنگش و درسا هيلنگش و من گرفتم و  هيو  ميبه مر مشيبد ومديسرم دلمون ن

 .ديخند يكارم بهم م نيا يبرا نيكنم و چقدر شرو يماچش م هيخواب 

 .فقط همون نخود بود يتو زندگ ميمر ديام ؟ينخودم و برد ايخدا

 رونيبغلم و گرفت و من و برد ب رياومد جلو و ز عيسر نيافتم كه شرو ياحساس كردم دارم م. تنم شل شد. رفت جيسرم گ. حس شد يب بدنم

  .نشوندم ياتاق و رو صندل

 : نگران گفت نيشرو

 .ايدن نيبه ا اديبود كه ن نياون بچه قسمتش ا. اريقربونت برم به خوت فشار ن ؟يخوب زميعز ديآن ـ

خدا . ناجور كنه اونم با اون باباش يزندگ هي ريرحم كرده بود و نخواسته بود اون و درگ يخدا به اون نخودچ ديشا. چشم هام اشك جمع شد تو

حرف زدن باهاش  يدلم برا. و دوست داشتم ميمر يكنه، اما من نخود كوچولو يو خشم زندگ ياعتماد يبا ب ايدن نيتو ا گهيد ديآن هينخواست 

 .شهيمتنگ 

 : نگاه كردم و گفتم نيبه شرو ياشك يچشم ها با

نشون نداده  كلشياست تا هخو ينم. نخواست بهش بگه ميمر. گرفت يداشت جون م يكي. بچه هم وجود داشت هيدونه كه  ياصال نم نايس ـ

و اون شوهر نامرد بهش  ينكبت يكه از اون زندگ يزيهمه چ. بود شياون بچه همه زندگ. بچه رو نخواد نايكه س ديترس يم. بفهمه يزيچ نايس

 .بود دهيرس

كردم  ياش و سع نهيسرم و گذاشتم رو س. آروم دستش و باال آورد و اشكم و پاك كرد و بغلم كرد نيشرو. قطره اشك اومد رو گونه ام هي

 .نوزاد بدبخت نشه هيكه  اد،ين ايبه دن يبهتر بود كه بچه ا يجور نيا ديشا. بغضم و قورت بدم

با كدوم  يباشه چه جور ينيكه شرو نيبال، قبل از اق ادينم ادمي. كردم يراحت غم ها و دردام و فراموش م يليمن خ نيشرو تيبا وجود حما االن

غصه هات . واقعا زجر آوره ك،يشر يو غربت، ب ييغصه خوردن تو تنها. سخت بود يليكه خ اديم ادميكردم، اما  يتحمل م ييتوان دردهام و تنها

 .كنه يم شتريب و

شوهرش كنارش باشه كه بهش  دياالن با. كنه يبا غم و درد و مشكالتش سر م يياالن داره تنها يمدت حت نيتو همه ا يطفل. افتادم ميمر ادي
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 ميگاه مر هياالن تك ديكه با يمرد نيشوهر، هم نياما هم م،يداشته باش گهيبچه د هيكه  ميبده، كه آرومش كنه، كه بگه ما هنوز وقت دار يدلدار

 ينم يآورد ميكه سر مر ييوقت به خاطر بال چيه.... يمحب نايمتنفرم سازت . بچه اش و از دست بده ميآدم باعث شده كه مر نيهم باشه،

و  دينابود كردن ام. تازه عروس چقدر بده هيزجر دادن  يآوردم تا بفهم يسرت م يبدتر يبال هيكاش قدرت داشتم و . وقت چيبخشمت، ه

 .هيآدم چقدر گناه بزرگ هي ديو ام اهايله كردن رو جوون،دختر  هي يخوشبخت

دهن  شتريلبخند بزنم، اما ب هيكردم  يبلند كردم و سع نيسرم و از رو شونه شرو. كرد يم چيو پ نياز تو بلندگو اومد كه شرو يخانم هي يصدا

 . بود يكج

 .كنن يصدات م زميـ برو عز من

 : نگران نگاهم كرد و گفت نيشرو

 ؟يبرم؟ تو خوب ـ

 .من خوبم برو به كارت برس زميـ آره عز من

 .رسونم يخودم و م يبهم زنگ بزن زود. جام نيمن هم ياگه كارم داشت ديآن ؟يمطمئنـ  نيشرو

 : به بازوش زدم و گفتم يدست هي

 .حواست به كارت باشه. نگران نباش نميبرو شرو ـ

 :بوسه آروم رو گونه ام زد و گفت هيخم شد و  عيسر. بود يهنوز تو چشم هاش نگران. از جاش بلند شد نيشرو

 .پس مواظب خودت باش گلم ـ

تا چشمش به من افتاد با دو . سالن مهسا مضطرب اومد ي گهيور د هيور سالن رفت و از  هياز  نيشرو. ازم دور شد نيلبخند زدم و شرو بهش

 : مهسا با هول گفت. از جام بلند شدم و مهسا رو بغل كردم.خودش و بهم رسوند

 االن چه طوره؟ . حالش بد شده ميشده؟ الناز بهم زنگ زد گفت مر يچ ديآن ـ

 .جدا شدم و ناراحت بهش نگاه كردم ازش

 ....خب بچه اش افتاد.... بوده و اديز شيفشار عصب. شده هوشيب دهيد يكيرو با  نايس ميـ مر من

 : گفت غيبا ج مهسا

 ؟يچـــــــ ـ

 : و گفتم مينيانگشتم و گذاشتم رو ب عيسر

همه اشم به سقف زل . واريرنگش شده گچ د. شينياگه بب. اينكرد يكرد هيجلوش گر. نهيبب يشكل نيماها رو ا دينبا ميمر. ساكت ـــــــشيه ـ

 .زده

 : با تاسف گفت مهسا

 .نمشيبذار برم بب. براش رميبم ـ

 : كه بره كه دستش و گرفتم و گفتم اومد
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 .مهسا حواست باشه ها ـ

 .سر گفت باشه با

مهسا بغض كرده بود، اما  چارهيب. رونيبا اخم و تشر فرستادمشون ب. كردن يم هيالناز و درسا گر. بود يهمون شكل ميمر. تو اتاق ميرفت ييوتاد

رو  يانگار نه انگار كه حضور كس. ميستاديا ششيپ كمي. كرد يكه مات فقط به سقف نگاه م مميمر. نكنه هيخودش و گرفته بود كه گر يجلو

 .رونيب ايبا اشاره به مهسا گفتم ب. كنه يم ساحسا

________________________________________ 

 . كنارشون مينشست ميرفت. ها نشسته بودن يدرسا و الناز كنار در رو صندل. رونيب ميرفت ييدوتا

 ه؟يشكل نيبهوش اومده هم ياز وقت ميالناز مر. چه شوكه است ن؟يديو د ميـ مر من

 .ـ آره الناز

 دونه بچه اش افتاده؟ يـ م درسا

 .ـ آره دكتر بهش گفت الناز

 د؟ينكش يغيج ،يداد ،يا هيگر ديفهم يـ وقت مهسا

 .با سر گفت نه الناز

 نشون نداد؟ يعكس العمل چينكرد؟ ه يحركت چيه يعنيـ  من

 .يچيـ نه ه الناز

 : گفتم يهام رفت تو هم و ناراحت و عصب اخم

 رهيگ يغم باد م يجور نيا. كنه تو دلش يداره همه رو جمع م. رونيب زهيغمش و بر ديبا. كنه هيگر ميكن يكار هي ديبا. بده يليخ نيا. بده نيا ـ

 .شهيداغون م

 .هنوز تو شوكه ميگفت مر يدكترم م. ميمن و مهسا همراهش رفت. كنه نهيو معا مياومد و رفت تو اتاق تا مر دكتر

داشتم با چشم دكتره رو دنبال . كنار درسا و الناز يرو صندل ميسالن و ما دو تا هم نشست يدكتر رفت سمت انتها. رونيب ميدكتر از اتاق اومد با

 .كردم كه چشمم افتاد به ته راهرو و چشم هام گرد شد يم

 كنه؟ يكار م يجا چ نيا نيـ ا من

 .اومد يبه نظر هول و نگران م. جلوش و گرفت ديدكتر و كه د. اومد سمت ماها يداشت م نايس. برگشتن و رد نگاهم و گرفتن همه

 دكتر زنم حالش چه طوره؟ يـ آقا نايس

 .مثل تو داشته باشه يكه شوهر نهيبهش بچسبه بهتر از ا وهيانگ ب. شوهر بشه يب ميمر ،ياله يريبم

 .دست دادن ـ حال خودشون خوبه فقط شوكه هستن، اما متاسفانه بچه رو از دكتر

 : مملو از تعجب گفت يگرد، بهت زده با صدا يبا چشم ها نايس

 ؟يبچه ك ه؟يبچه؟ بچه چ ـ
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 نه؟يبوز هيبچه چ يدون يسنت نم نيتو با ا ه؟يپرسه بچه چ ياالغ م. گه يو م مييبابا بزرگ من، دا بچه

 خانمتون حامله بوده؟ نيدونست ينم.... شما. ـ چه اتون: دكتر

 : با دهن باز گفت نايس

 باردار بوده؟ ميحامله بوده؟ مر ـ

 : بهت زده زد و گفت ينايبه شونه س يدست هي دكتر

 .متاسفم ـ

نگاه  ميكنار در نشسته بود يسرش و برگردوند و به ما چهار تا كه رو صندل نايس. رفتنش و نگاه كرد جيگ ناهميس. و رفت ديراهش و كش بعدم

با سرعت اومد سمت ماها و رفت . اول بهت زده و آروم، بعد دهنش بسته شد و قدم هاش تند شد. اومد سمت ما همون جور حركت كرد و. كرد

نگاه  هي. ستاديشوكه ا هوي نايس. ميستاديا يسد انسان هيدر و مثل نگهبان و  يجلو ميو اومد ميديسمت در كه ما چهار تا مثل جت از جامون پر

 : ماها كرد و گفت ياخمو و عصبان يمتعجب به صورت ها

 ن؟يستاديدر ا يچرا جلو ه؟يچ ـ

 : جلوش و با همون اخم گفتم ستادميا نهيبه س دست

 كجا؟ ـ

 : رفت باال و گفت ابروهاش

 .ميمر شيرم پ يدارم م ؟يچ يعني ـ

 .ينيو بب ميمر يحق ندار. خود يـ ب درسا

 : اخم كرد و گفت كمي نايس

 ؟يچ يعني ـ

 . ينذاشت يدر تو گذاشت نيپات و از ا يعني. نيببر فيتشر يعنيـ  الناز

 ـ چرا اون وقت؟ نايس

 : با صورت سرخ شده گفت مهسا

 .يكه بچه اش و كشت ييتو.  يهست يعوض ينداره تو اجيكه احت ياالن به تنها كس ميچون مر ـ

 .شد يم يرفت تو هم و كم كم داشت عصبان نايس يها اخم

 يم. نميكنار بب ديتونستم بكشمش؟ بر يم يچه جور. هم در كاره يبچه ام و كشتم؟ من اصال خبر نداشتم كه بچه ا يمن ك ه؟يـ منظورت چ نايس

 .نميخوام برم زنم و بب

 .ميديبه هم چسب شتريو گفت و حركت كرد سمت در كه ماها ب نيا

 يواسه ماها زنم زنم م يحاال اومد ،ينبود تيزن و زندگ ادي ياون موقع كه فكر عشق و حالت بود ؟يهم دار يافتاه زن ادتيـ برو بابا االن  من

 ؟يكن

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣٣ 

 : آروم تر گفت. ديپر نايس رنگ

 ؟يگ يخفه شو چرا مزخرف م ـ

 : گفتم يعصب

 يسال بشه بعد بگ هيالاقل  يذاشت يم. يو اون نيگذره كه دنبال ا ينم تونيهنوز چهار ماه از عروس ؟يكش يگم؟ خجالت نم يمن مزخرف م ـ

 .ياون و بدبخت كرد يكرد خوديب. يكرد تيدخترِ مردم و وارد زندگ ينمونه، غلط كرد يكيتو كه دلت با . دلت و زد تيزندگ

 : بلندتر گفت كمي نايس

 ؟يگيببند دهنت رو، چرا چرت و پرت م ـ

 : رفت باال كميصدام . جوش آوردم گهيد

 بهيبه غر ،يرحم نكرد ميزنت بود يميصم يتو به ماها كه دوستا. شناسنت يهمه م. يشهر شد يشهره  گهيگم؟ د يمن چرت و پرت م ـ

 ؟ينبود اي يبگو بود گه،يد بگو د ؟يشاپ ستاره نبود يمگه كاف ؟يهان؟ بگو گجا بود ؟يامروز كجا بود ؟يرحم كن يبخوا

 : قرمز شد و آروم تر گفت نايس

 . نميو بب ميبرو كنار بذار برم مر. نمبنند تا نزدم لهت ك. بندمش يبببند فكت و وگرنه خودم م ـ

 : گفتم يعصبان

 .ارميانگشتت بهم بخوره تا حالت و جا ب هي يجرات دار. يفك من و ببند يبخوا يكن يتو غلط م ـ

 .دشياز پشت كش يكيبرداشت سمتم كه  زيخ هي يعصب نايس

 يلهش م ميختير يباشه االن چهار نفره م يهر چ. ارميحالش و جا ب يبكنه و منم حساب يغلط هي نايبار دوست داشتم س نيا يول ن؛يشرو بازم

 .ميكرد

 : گفت يخي يخونسرد تو چشم هاش نگاه كرد و با صدا يليخ. حركت برش گردوند هيو با  ديرو كه باال اومده بود و كش نايس يبازو نيشرو

 .يخودت قبر بخر يبرا يبر ديدستت به زن من بخوره با ـ

چه  ،يرفتم كه چه ابهت يم نيتو دلم قربون صدقه شرو ريواگ ريتو اون هاگ. شوكه شده بود يو نداشت حساب نيشرو دنيتظار دكه اصال ان نايس

خواد درسته  يآدم دلش م. مثل فرشته ها شده دشيفداش بشم با اون روپوش سف. رو پودر كرد نايدو كلمه س نيبا هم. يتيخچاليچه  ،يتيشخص

دوست داشتم اون موقع  يدكترِ معركه مال خود خودمه؟ آ نيبگم كه ا يو نگاه نكنه؟ برم به ك نميكه شرو ارميو در ب يبرم چشم ك. دهقورتش ب

تو  ستادميآروم خفه خون گرفتم و ا نيهم يبرا. نبود تشيكه موقع فيح. براش اميهام و ب يباز كنم و از اون عشوه خرك نيشرو يو برا شمين

 .جام

 : در آورد و با داد گفت نيحركت تند دستش و از تو دست شرو هيو با از بهت در اومد  نايس

 . نميخوام زنم و بب يبا اون كار داره؟ من م يبرو جمع كن زنت و، ك ـ

 : رو به در با داد گفت بعد

 م؟يدر؟ مر يجلو يگذاشت هيقوم تاتار چ ني؟ ا ييكجا ميمر.... رونيب ايب ميمر.... ميمر ـ
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پس برو و  اديتونه ب يسرم بهش وصله نم مميمر. كنم تيرسه بگو حال ياگه شعورت نم مارستانه؟يجا ب نيا يفرهنگ ندار كميـ ببند فكت و  من

 ....هوار هوار نك نجايا

در  يجلو يرنگ يروح و ب يبا صورت ب ميمر. سمت در ميبا تعجب همه مون برگشت. ام تموم نشده بود كه در اتاق پشت سرمون باز شد جمله

با اون  ميمر دنيد يعني. ميهمه تو جاهامون خشك شده بود. رونيبود ب دهيحتما سرم و از دستش كش. ديچك ياز دستش خون م. بود دهستايا

 .مون و قفل كرد همهسر و شكل دهن 

 : گفت ناينگاه سرد به س هيبا  يتفاوت يب يبا صدا ميمر

 .نييپا اريصدات و ب مارستانه،يجا ب نيا ـ

 : گفت عيسر. باز شد نايانگار قفل دهن س ميحرف مر با

 ؟يمگه تو حامله بود م؟يبچه ات افتاده، مگه ما بچه داشت گنيم گن؟يم يچ نايا مميمر. ياز نگران يخانمم؟ تو كه من و كشت يخوب زميعز ميمر ـ

 : گفت يتفاوت يو ب يبا همون سرد ميمر

 يوجود اون بچه نم. بهتر شد ييجورا هي. ستين گهياالنم د. من بچه داشتم نه تو. توام مينه مر ،ينه خانمتم، نه تو نگرانم شد زتم،يمن نه عز ـ

 .هيمثل تو خودكش يآدم يبرا يكه فداكار نمياون رفت تا من چشم هامو باز كنم و بب. رميبگ ميذاشت درست تصم

 : گفت يناباور يبه خودش داد و با صدا يتكون هي نايس. ميكرد ينگاه م ميبه مر ميماهام مات فقط داشت. متر باز مونده بود از تعجب هي نايس دهن

 ....ميمر ـ

 : بهش انداخت و گفت خينگاه  هي ميمر

 .اديبعدا نامه دادگاه برات م. نمتيخوام بب يجا برو نم نياالنم از ا ـ

 : با بهت و شوكه گفت نايس

 ؟يچ ينامه دادگاه؟ كدوم دادگاه برا ؟يچ ـ

 .دم يم حيو ترج نيمن ا. ميريو طالق بگ ميروز بر هي يتوافق ميتون يم. يالبته بهتره كه كشش ند. طالق يـ برا ميمر

و دستش و از  ميقدم خودش و رسوند به مر هيبا  ناياتاق كه س يروش و برگردوند كه بره تو نايتفاوت به دهن باز س يحرفش و زد و ب ميمر

 .تا نگهش داره ديپشت كش

گونه  يمات دستش و باال برد و رو نايس. ديچيپ مارستانيزد كه صداش تو كل ب نايبه صورت س يا دهيكت برگشت و آنچنان كشحر هيبا  ميمر

 .قرمزش گذاشت

 :اشاره كرد و گفت نايبه س يبا نفرت و عصب. تفاوت ينه خونسرد بود، نه ب گهيد. نگاهش پر نفرت بود. اخم كرده بود ميمر

كه قرار بود تو پدرش  يخودم، بلكه از طرف اون بچه ا ينه برا. هم حقت بود دهيكش نيا ؟يديفهم ،يزن يدفعه آخرت باشه كه به من دست م ـ

 يكه پدر ديو نفهم ومدين ايخوب شد كه به دن. خوب شد كه رفت. و خودش رفت ستيبراش ن ييجا ايدن نيا يكه تو ديو چقدر خوب فهم يباش

 . شد ياسمت شرمنده م دنيو با هر بار شن ديكش يتمام عمرش به خاطر تو عذاب م ديوگرنه با ،همثل تو دار

 :با بغض گفت. كرد بغض
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 ييتو.... كه ييتو. زميمثل تو بر يلجن يو به پا ميزندگ ستميحاضر ن گهيد... يليخ. رو بهم فهموند زهايچ يلياون بچه با رفتنش خ. جا برو نياز ا ـ

 ....كه

 يبرا هيگر هي.... كه داشت يياهايتموم شدن تموم آرزوها و رو يبرا هيگر هي.... تلخ هيگر هي.... بلند هيگر هي. هيگر ريو زد ز ديبغضش ترك هوي

 . شد يحذف م شياز زندگ ديكه با يباشه و االن اون شده بود تنها كس شيكه قرار بود همه زندگ يبستن دفتر كس يبرا. كه گرفته بود يميتصم

 : گفت هيگر ونيسرش و گذاشت رو شونه ام و م. جلو و بغلش كردم رفتم

 يليخ ايدن. بود زيناچ يليخ. كم بود يليخ ديچقدر بود؟ آن يخواستم؟ سهم من از خوشبخت يم يچ ايخواستم؟ مگه من از دن يم يمگه من چ ـ

 يجلو ش،ياريب ايبه دن گهيكه قراره چند وقت د ي، پدر بچه اشوهرت ينيدرد داره كه بب يليخ. سراب بوده ميبهم نشون داد كه زندگ ينامرد

تو  ،يكه تو تمام لحظات كنارش باش ،يكه تو با همه عشقت بهش بله گفت يكس. كنه يرو بغل م گهيد يكي. بوسه يرو م گهينفر د هيچشمت 

 يكيو تو آغوش  شيذاره و شاد يهمه عمر، اون تنهات م يگاهت باشه، برا هيكه پناهت باشه، تك يكه تو بهش اعتماد كرد يو غم، كس يشاد

 گهيخوام د ينم. نمشينذار بمونه، نذار بب اد،ينذار ب ديآن. توئه ريغ يكنه، لبخندش مال كس يتو پر م ريغ يكيهاش و با  ييهاكنه، تن يم دايپ گهيد

ذارم  يشه؛ اما من هر جور باشه نم يوقت پاك نم چيكه ه ميندگتو وجودم، تو سرنوشتم، تو ز اهيلكه س هيشده . باشه مياز اون تو زندگ يرنگ

 ....ديآن. من بخنده يو به سادگ شيتباه بشم كه بره دنبال خوش گهيد امخو ينم. بمونه

 .كرد يبلند هق هق م بلند

كار  يچ چارهيدختره ب نيبا ا نيبب. كه جون داره بزنمش ييو تا جا واريرو بكوبم به د نايجا س نيخواست قدرتش و داشتم تا هم يدلم م يعني

نتونستم  گهيپاهاش خم شد و د. شده نياحساس كردم بدنش سنگ. اش قطع شد هيگر. لرزشش تموم شد هوي. ديلرز يم ديمثل ب يكرده؟ طفل

 . ر و خودش و به ما رسوندرو زد كنا نايس ن،يشرو. سمتمون دنيدرسا و مهسا و الناز دو. خم شدم ميبا مر منم. نگهش دارم

 : كرد و گفت مينگاه به مر هي

 . شده هوشيدوباره ب ـ

اش  نهيبه س نهيبرگشتم و س هوياومد كه من  يهم داشت دنبالمون م نايس. ميماها هم دنبالش رفت. و بلند كرد و برد تو اتاق ميحركت مر هي با

 .ستادميا

 : اخم گفتم با

بهتره بدون دردسر . نتتيخواد بب ينم گهيگفت؟ د يچ ميمر يدينشن. نييپات و بذار تو اتاق تا خودم از پنجره پرتت كنم پا يجرات دار ـ

 .از شر تو خالص بشه ميكنم تا مر يم يهر كار. ذارم يبرات آبرو نم. يدياز چشم خودت د يديد يوگرنه هر چ يطالقش و بد

 : با دهن باز به من نگاه كرد و گفتحرف ها رو نداشت  نيكه انتظار ا نايس

 .آروم بود يهمه چ. ميبا هم خوب بود. صبح خوب بود.... شد؟ صبح يجور نيا مياما چرا؟ چرا مر ـ

مونن؟ اول من بعدم  يو همه هم ساكت م يبكن يكه دوست دار يهر كار يتون يم يفكر كرد يواقعا احمق. ـ اون آرامش قبل طوفان بود من

هات تموم  ينبود؟ هنوز دله باز يبرات كاف ميكمت بود؟ مر. يداشت گهيماها كه ده تا د ريبود؟ الناز؟ غ يك ينفر بعد ؟يديخجالت نكش. درسا

 كيرو شر گهيد يكيچرا  ،يخوا يم يچ تياز زندگ يدون يتو كه خودتم نم ؟يچرا بدبختش كرد ؟يازدواج كرد مينشده بود؟ پس چرا با مر

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣٦ 

خود شو نجات بده، اما اون به خاطر بچه اش حاضر بود خودش  ميازش خواست. ميگفت ميمر يو برا زيهمه چ. ميمن و درسا گفت ؟يكرد تيزندگ

 نيواسه هم. نتونست تحمل كنه نيواسه هم. بدتر از خودت يكيبا . دهياون امروز تو رو با معشوقه ات د ؟يديهنوز نفهم.... وت.... و فدا كنه، اما تو

 .تونه آزاد بشه، رها بشه ياالن م. و تحمل كنه تينداره كه به خاطرش تو و هرزگ يزيچ گهياالن د. بچه اش و از دست داد

 : آروم گفت نايس

 ....اما من دوستش ـ

 .حرفش تموم شه، محكم خوابوندم تو گوشش نذاشتم

 : نفرت بهش نگاه كردم و گفتم با

. زرد و پژمرده بشن شيو شاد يزندگ يبرگا يكه تو اوج جوون يكرد يكار. يشو نابود كرد يو زندگ يكه دلش و شكوند ميمر يبرا نيا ـ

 يب هيكه  نيا يفقط برا. ميكن داينسبت به خودمون پ يچه حس بد يباعث شد اد،يچقدر از خودمون بدمون ب يمن و درسا كه باعث شد يبرا

دوستش  يو به دروغ نگ ينگاه نكن يتو چشم كس گهيد نكهيا يو برا. داد شنهاديدوستمون بوده بهمون پ نيقضا شوهر بهتر زمثل تو كه ا يشرف

 ....برو. رونيكن ب يوگرنه خودم پرتت م يبهتره بر. يدار

 . دور شدرفت پا تند كرد و با سرعت  رونياز در ب يرفت و وقت يشكست خورده، ناباور، عقب عقبك افهيق هيبا  نايس

 . لبخند هيبا . درسا اومد كنارم. رو شونه ام نشست يدست. تنفس هام تند شده بود. شده بودم يعصب

 

 .يباش ايآدم تو كل دن نيبدبخت تر يتون يهم م ،يباش نيزم يآدم رو نيخوشبخت تر يتون يلحظه هم م كيتو . هيبيغر زيچ يزندگ

و چه زود مزه تلخ  ديو چش شينيريمشترك و ش يدر عرض پنج ماه عشق و تجربه كرد، ازدواج كرد، طعم بزرگ شدن و ازدواج و زندگ ميمر

. زنگ زد به خانواده اش ميمر. رفت شيپ عيسر يليهمه كارها خ. و حس كرد ييجدا.... و  ياهيو در آخر نفرت و س بيو فر ييو دورو انتيخ

 ميكه اصرار اون باعث شده بود كه مر ميمخصوصا مامان مر. ها نابود شدن چارهيب دنيرو فهم هيقض يوقت. و رسوندن ونخودشزود  يلياونا خ

 :گفت يرفت و م يراه م يمدام عصب. كشتش يم ديد يرو م نايبود كه اگه س يباباش اونقدر عصبان. انقدر زود ازدواج كنه

 آب خوردن پژمرده اش كنه؟ يو به راحت اديجوجه خروس ب هيكه  ؟يره كه چدختر تكون بخو نيسال نذاشتم آب تو دل ا 22 ـ

 . نداشت دهيو خودش التماس كردن فا نايخانواده س يهر چ. رهيو بگ ميتا طالق مر ستاديسفت و سخت ا ميمر يبابا

 .خوشم اومد كه حد نداشت ميمر يبابا تياراده و ابهت و حما نياز ا انقدر

. جا هي ميشد يشب ها با هم جمع م يحت. ميلحظه تنهاش نذاشت هيمدت ما چهار نفر  نيتو ا. گرفت يطالقش و توافق ميهفته مر كيعرض  در

تنها باشه و فكر كنه، اما با همه تالشمون هنوز هم  اديز ميمر ميذاشت يبود نم يهر جور. چند شب خوابگاه، چند شب هم خونه خانم احتشام

 . ببره نيمطلقه شده رو از ب يسن كم و تو اوج جوون نيبا ا ميو كه مر تيواقع نيا ونستت ينم يكس

 .خودش تموم شده ندونه يو برا يكرد كه كمتر فكر كنه و زندگ يو م شيهم همه سع ميچند مر هر

 .گذاشت يو تنها نم ميماها بود و مر شيكه داشت بازم پ ييبود و با وجود تموم كارها شيعروس گهيمهسا كه دو هفته د چارهيب

 هينگاه مهربون،  هيلبخند،  هيكرد با  يم يسع ديد يهر وقت كه من و م. با شعور بود يليخ نميشرو. خبر بودم يب نميچند وقت از شرو نيا
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 .بده رويآغوش آرامش بخش بهم ن

 .داد يشد كه بهش آرامش م يخونه ا يكارهاش و انجام داد و همراه پدر و مادرش راه ميمر باالخره

خونه بابام، . دلم خونه امون و خواست. ها بره اونجا و به آرامش برسه يسخت نيا يو داشته باشه كه بعد همه  ييجا هيخوب بود كه آدم  چقدر

كه همه با  ميداشت ييروزها. ميخوبم داشت ياما روزها م،يداشت اديبد ز يكه روزها نيبا ا. ميو بخند ميكه بگ م،يكه همه با هم توش باش يخونه ا

 .نداخت يبه خنده امون م كميسرفه كوچ هي يحت. بلند و شاد. ميديخند يكه نم زهايو به چه چ مينشست يهم دور سفره م

خواست، اما اون من و  يدلم بابام و م.... بابام يبرا.... بابام يبرا.... داداشم يمعرفت، برا يب يتايآن يعسل، برا يمامانم، برا يبرا. تنگ بود دلم

 ....گفت براش مردم .... يستياون بهم گفت دخترم ن. خواست ينم

 ....بابا

 

***** 

 

اما  شد،يم ليتكم يهمه چ گهيد. بود نميكاش شرو. آرامش نيداره ا يچه حس خوب. روز پر تنش تو سكوت و آرامش اتاقم نشستم نيچند بعد

 .ذره شده هيدلم براش . دمشيكم د يليروزها خ نيا. فكر كنم عمل داره. مارستانهيب. ستين نيشرو

حال  يليخ گهيآره د. دهيم يناهار و با شكم پر چه حال هيخواب بعد از ظهر اونم بعد . چشم هام و بستم نيو با فكر شرو دميكش يا ازهيخم هي

 . ده ينم ايده  يحال م يفهم يم ،يو به غلط كردن افتاد يكه شكمت مثل طبل اومد جلو از پر خور گهيدو روز د. دهيم

 .شده ليكه ستاره سه يدارياومد تو خوابم، تو ب نيشرو ديبذار بخوابم شا يدوست دار يجون هر ك يخ يب

 .بودم كه چشم هام گرم شد و خوابم برد نيفكر شرو تو

 ريردم؛ ما تصوچند بار پلك زدم و سرم و كج ك. فكر كردم خوابم. جلوم بود نيصورت شرو. آروم چشم هام و باز كردم يدست ينوازش ها با

 . همراه لبخندش هنوز جلوم بود نيشرو

 .شدم و دوسه تا ماچ آبدار از لپش كردم زونيو از گردنش آو دميو پر دميكش جانياز ذوق و ه غيج هي

 : با خنده بغلم كرد و گفت نيشرو

 م تنگ شده بود؟انقدر دلت برا يعني. يديكنه چند ساله كه من و ند يندونه فكر م يكي ؟يكن يكار م يدختر چ ـ

 : ذوق تو چشم هاش نگاه كردم و گفتم با

 .دلم شده بود نخود. دمتيند يچند وقته درست و حساب. دلم تنگ شده بود يليآره خ ـ

اش و دست هام و انداختم  نهيسرم و گذاشتم رو س. ديدور چرخوندم و خوابوندم رو تخت و خودش كنارم دراز كش هيو بلندم كردو  ديخند بلند

 .دور شكمش

موهام و  يلوال نيا ييوقتا هي. كرد يم يفرم باز يهمه اش با موها. عادتش شده بود. ديچيدسته از موهام و گرفت و دور انگشتش پ هي نيشرو

جور وقت ها مثل پسر  نيا. خندهرفت از  يم سهير نميرفت شرو يم نييموها كه مثل فنر باال پا نيد ا.كر يو بعد ول م ديكش يگرفت م يم يه

 .يقورتشون بد يكه دوست داشت شديم طونيش يابچه ه
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 : آروم گفت نيشرو

 .يشد تياذ يحساب. ميمر يهم درس هات و امتحاناتت بود، هم ماجرا. يچند وقته خسته شد نيا دميآن ـ

 : منم آروم گفتم. لبخند تلخ زدم هي ميمر ادي با

از  نيهمچ. بزنه كيج ناينذاشت س. پشت دخترش بود. خوشم اومد ميمر ياز بابا يليخ يول. ها نباشه يتو زندگ زهايچ نياز ا گهيخدا كنه د ـ

 ييداشت مظلوم نما يوقت يعني. و خام كنه ينتونست با حرف هاش كس. لفتش نداد گهيچه خبره و د ديفهم يعوض يكرد كه پسره  تيحما ميمر

 .مونده بود برم با بغل پا بزنم تو پهلوش مكرد ك يم

 .ديبلند بلند خند نيشرو

 ـ حاال چرا بغل پا؟ نيشرو

 .برن يحساب م شتريب گه،يكاراته كارها د نيمدل ا شهيم يختير نيـ خب ا من

 : خنده اش كه تموم شد گفت. ديبلند خند دوباره

 شمال؟ ميبر يدوست دار. گرفتم يمن چند روز مرخص ديآن ـ

 .اش برداشتم و رو تخت نشستم و بهش نگاه كردم نهيذوق سرم و از رو س با

 ؟يگيـ راست م من

 : با خنده گفت نيشرو

 انقدر خوشحالت كرد؟ يعني ـ

 : ماچ محكم كردمش و گفتم هيباز و ذوق زده خودم و پرت كردم روش و  شين با

 .باشه تا بتونم جبران كنم. كه حالم خوب بشه يبكن ديكار با يچ يدون يقشنگ م يعني. يتو معركه ا نيشرو ـ

 : بهم انداخت و گفت طونينگاه ش هيكرد و  ثيخنده خب هيو گفتم  نيا تا

 .ديجبران كن ديتون يم شهيشما هم ـ

 ....گهيحاال خودمم كرم دارما، اما خب د. دميدونه آروم زدم به بازوش و خند هي

آب  كمي خشي نيشرو ميبرگشت يدفعه اول كه اون جور؛ وقت. رفتم شمال نيبا شرو يدوبار زور. من يشمالم شده بود نقطه عطف تو زندگ نيا

 . هيچ نياحساسم به شرو دميفهم ميبرگشت يوقت ؛يختيدفعه دومم كه اون ر. شد

 .فتهيخواد ب يم يبكنم و چه اتفاقات ياتيبشه و موقع برگشت چه كشف يقراره چ رميخودم دارم م ليبار كه به م نيموندم ا حاال

ور اون ور و  نيا رميمن م يه يكه چ يعني. ناراحت بودم يليخ. اميبه طراوت جون اصرار كردم گفت نم يهرچ. ميفتيشده فردا صبح راه ب قرار

 ماحرف ها، ا نيادارن و از  اجيشركت مونده و اونا بهم احت يكارها ارهيهر چند كه همه اش بهانه م. بمونه تو خونه ديبا ييتنها يطراوت جون طفل

 :آخر سرم بس كه اصرار كردم گفت. ارهيدونم داره بهانه م يمن كه م

 ن؟يببر ديخركش كن ديخوا يو كجا م رزنيمسافرت، من پ نيبر نيخوا يدفعه اولتونه كه بعد محرم شدن م ديبابا شما دوتا جوون آ

 : گفتم نيرو به شرو يغيج يقرمز شدم و با صدا هيچ انيجر دميبعد كه فهم. چشمام گشاد شد اولش
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 كنه؟ يكه نم ييطراوت جون چه فكرا نيبب. توئه ريهمه اش تقص ـ

 .رفته بود از خنده سهيطراوت جونم كه ر. كه آخش در اومد نيشرو يمحكم زدم به بازو نيهمچ

 : اش كه تموم شد گفت خنده

 خوبه؟. اميم گهيمنم چند روز د ديشما دو تا بر. نزن بچه ام و دستش كبود شد. كنم در مورد شما ينم يفكر چيخوب بابا، من ه لهيخ ـ

 : ذوق گفتم با

 د؟يكن يو بدقول ديوقت قالمون بذار هيها، نكنه  ميپس ما منتظرتون ه،يعال ـ

 :جون با خنده گفت طراوت

 .حتما اميجمع باشه م التينه خ ـ

بود و  دهيچ ينيبود و تو س دهيخانم زحمتش و كش يكه مهر ييرفتم و از تو آشپزخونه شربت ها. ارميبلند شدم برم شربت ب يو راض خوشحال

و طراوت جون متوجه اومدنم  نيشرو نيواسه هم ،ينيتو س زهيداشتم تا نكنه شربتا بر يقدم بر م يآروم و مورچه ا. برداشتم و اومدم تو سالن

 .دميفقط چند تا جمله اش و فهم گن،يم يچ دمينفهم اديز. زدن يوم حرف مآروم آر داشتن. نشدن

 بهش؟ يجون ـ گفت طراوت

 .گم ياونجا بهش م ميـ نه بذار بر نيشرو

 ....ديبهتره بعدا شا يجون ـ زودتر بگ طراوت

تكون خورد و نصف  ينيتو س وانايخوردم و ل يپام و سكندر يكيپام رفت پشت اون  هيام،  يكه من به شدت دست و پا چلفت يياون جا از

متوجه  نيباعث شد كه طراوت جون و شرو نيهم. ينيبه خاطر تكون خوردنشون تو س. صدا كردن يليو خودشونم خ رونيب ختيشربتشون ر

 وابم؟بخ انيجر دنيتونستم بدون فهم يم يحاال منِ فضول چه جور. اونا بمونم يكشف حرف ها ازاومدنم بشن و من ناكام 

امتحان كردم بلكه گولش بزنم تا لو بده، اما خوب  مميعشوه شتر يحت. بهم بگه  ديبا ينامرد حاضر نشد لو بده چ نيكردم شرو يشب هر كار تا

لونهبلند بلند بخنده و من و بغل كنه و تو بغلش بچ قهيقد پنج دق نيداد كه االن جواب بده؟ فقط باعث شد شرو يجواب م هيعشوه شتر نيا يك . 

 ....كار؟ واال يخوام چ يتركم بغل م يم يبهش بگه آخه من االن كه دارم از فضول ستين يكي

 

**** 

 

 دارميب نيصبح ساعت هفت شرو. تو چمدونه يديموجود در د ي لهيمنظور از جمع كردن همون چپوندن هر وس. و جمع كردم لميقبل وسا شب

الال واجبم، صبحم كه  نيتو ماش يجور نيكه من هم يياز اون جا. ميشد نيسوار ماش ميخانم رفت يبا طراوت جون و مهر يكرد و بعد از خداحافظ

دادم و  هيتك يسرم و به صندل رون،ياز در خونه بره ب نيكه ماش نيقبل از ا نيو هنوزم مست خواب بودم، تا نشستم تو ماش دمش داريزود ب

 . دميخواب

 . دميكش بيمه غيج هي ارياخت يب. دميبهتره بگم سكته زنون از خواب پر. شدم داريداد از خواب ب هيبوق ممتد و  يصدا با

 .تموم شد غميفكم بسته شد و ج نيا نيبا حس آغوش شرو. تو بغلش ديمن و كش يكي. شدم يمگه من ساكت م حاال
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 : من و از خودش جدا كرد و گفت نيشرو

 ؟يكش يم غيشده؟ چرا ج يچ دميآن ـ

 : ترس تو چشم هاش نگاه كردم و گفتم با

چقدر گرمه پس بگو آخر،  نيخاك به سرم بب است؟يجا االن اون دن نيا ؟يديتو داد كش ؟يمن مردم؟ تو هم مرد م؟يما مرد م؟يتصادف كرد ـ

ف من گوش كردن؟ اما تو چش مها به حر نيا ينزن ها، اما ك ديپسر مردم و د يكن و ه شيچشم هات و درو نيا ديگفتم آن يه. شدم يجهنم

اونا . گهيد نهيداشتن و از اون كارا كردن هم اديآخر و عاقبت دوست دختر ز نيبب ؟يآدم نجات داد يكل ،يخوب نيتو به ا م؟جهن يچرا اومد

و  نيبه جون خودم من فقط شرو ا؟ياز دن يخدا جون چرا من و ناكام برد يول. جهنم كوفتت شه ينامحرم بودن، بهت حرام بودن، االن اومد

چشم  دميكش ينگاه و م هينظر حالله؟ به جون خودم من همون  هي يبازم گناهه؟ مگه نگفت. محرم و حاللمون شد هك نميا. نگاه كردم يزيه

 . زدم كه نشه دو نگاه يداشتم ازش پلكم نم يبرنم

زل  جيمنم گ. ديخند يش رو شونه من بود و سرش و برده بود عقب و مدست ها. بهت زده و شوكه بهش نگاه كردم نيخنده بلند شرو يصدا با

 .شده بدبخت وونهيسالم بود، اومده جهنم د ايپسره تو دن نيكردم ا يزده بودم و داشتم فكر م

 : با دست اشك گوشه چشمش و پاك كرد و گفت د،يخند يكه حساب نيشرو

 .نايو دوست دختر و ا يزيمردم و جهنم و ناكام و ه ؟يگيكه تو م هيچ نايا ديآن ـ

 : گفتم جيهمون جور گ من

 .بهمون بكنه يرحم هيكردم خدا  يم هيداشتم عجز و مو م؟يخب مگه نمرد ـ

 : خنده گفت با

 جهنمه؟ هيجا شب نينگاه به اطرافت بنداز ا هيدختر خوب  ـ

بود  ييها و آدم ها نيبوق و داد مال ماش يصدا. چهارراه هي كينزد ييجا هي. نيآدم و ماش يبا كل ميبود ابونيخ هيتو . متوجه اطرافم شدم تازه

. برام آشنا بود بيعج ابونيخ نيمتوقف بود، اما ا ابونيما چراغ و رد كرده بود و بعد چهارراه گوشه خ نيماش. بودن ستادهيكه پشت چراغ قرمز ا

 چرا؟

انگار برق گرفته . خشك شدم هوي. و مغازه ها و كوچه ها انداختم ابونيتر به خ قينگاه دق هي نيماش يجلو شهيجلو و از ش دميخودم و كش كمي

 . صدامم گم كرده بودم. تونستم پلك بزنم ينم يحت. باشتم

 : گفتم يناباور يبا صدا. به خودم اومدم قهياز چند دق بعد

  ؟يمن و كجا آورد.... نيشرو ـ

 يم رونيرفت و نفس هام صدا دار از دهنم ب يام تند تند باال م نهيقفسه س. نگاه كردم نيا شك و اتهام به شروشدم، نفس هام تند شد، ب يعصب

 .باال رفته بود يابروم از تعجب و بهت و فشار عصب هي. اومد

 . يكردم و تو بهم دروغ گفت نانيبهت اطم.... يدروغ گفت -

 :بغض كردم . چشمام اشك جمع شد تو
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 چرا؟ چرا؟ نجا؟يا يپس چرا من و آورد. شمال مير يم يگفت ـ

 : تو بغلش و گفت ديمن و كش عيحركت سر هيو با  ديدستم و كش نيشم كه شرو ادهياومدم در و باز كنم و پ يعصب. رو با داد گفتم چراها

 .وغ نگفتممن بهت در. شماله نجاميخوب ا. شمال مير يبه خدا بهت دروغ نگفتم گفتم م. آروم باش زميعز دم،يآن ـ

 : همون حالت با بغض گفتم تو

 شهر؟ نيجاست؟ تو ا نيا اليپس كو؟ و. اليو مير يم يگفت ـ

 : تا آروم شم گفت ديمال يهمون جور كه با دست پشتم و م نيشرو

 يدلت برا ديگفتم شا دميرو خر اليو نيمن تازه ا. داره اليجا هم شماله، هم و نيا ه؟يگلم؟ قربونت برم دروغم چ يكنيم تيچرا خودت و اذ ـ

 .شينيبب يايب ييوقت ها هي يشهرت تنگ بشه دوست داشته باش

.... اميدر.... جنگلم يبرا.... باروناش يبرا.... آسمونم يبرا.... مردمم يبرا.... شهرم يدلم برا ست؟يشهرم تنگ بشه؟ مگه تنگ ن يبرا دلم

 . بابام تنگ شده يدلم برا.... سپند.... تايآن.... عسل.... بابا.... مامانم

خانواده ام كه  يهام، برا يهمه دلتنگ يبرا. كردم هيو گر نيشرو نهيسرم و فرو كردم تو س. اشك اومد رو گونه ام يقطره ها. ديبغضم ترك هوي

 بغلتونستم برم مامانم و  ينم. تونستم برم خونه بابام ينم. ششونيتونستم برم پ يباهاشون فاصله نداشتم اما نم شتريب ابونيدو تا خ دياالن شا

 . تونستم ينم. ناز خاله عروسك ببرم يعسل كوچولو يرو ببوسم، سر به سر سپند بذارم، كه برا تايكنم و آن

من و از خونه . حق و ازم گرفت نيكه من و نخواست، ا يبابام همون. كارها رو بكنم نيبهم گفته بودن حق ندارم ا. كارا برام ممنوع شده بود نيا

 ....زمياز خانواده ام، از همه چ. كرد رونيباش 

 نه،يغمم و نب يچند ماه جمع كرده بودم و پشت پرده لبخند پنهونشون كرده بودم تا كس نيكه همه رو تو ا ييها هيگر. كردم تا سبك شم هيگر

بود كه همش دل تنگ  نيهم يبرا. نهيباز خانواده ام و ن ينداشتن تحمل دور. شكسته شدنم و نشنوه يصدا نه،يناراحت و نب ديآن يكه كس

تونم كنارش باشم، تنها  يبرام مونده و م ايدن نيكه تو ا يتنها كس نيگرفتم كه نكنه شرو يكرد، دلشوره م يم ريلحظه د هي يوقت. دمبو نيشرو

خبر بره و من و تنهام  يكه ب نيا ايبراش افتاده باشه  يكنه، اتفاق يمنع نم دنشيكنه، من و از د يكنه، طردم نم يكه من و از خودش جدا نم يكس

 . رهبذا

كردنم تو دلم  رونيكه بابام با رفتنش، با تنها گذاشتنم، با ب ييترس ها. مدت پنهانشون كردم نيكردم به خاطر تمام ترس هام كه تو ا هيگر

 .كاشته بود

 . كنم كه آروم شم هيگر يگذاشت تا حساب نيشرو

 : تو چشم هام نگاه كرد و نگران گفت. دستمال دستم داد هيفتادم من و جدا كرد و به فس فس ا يوقت

 ال؟يو يكياون  ميبر ايتهران  ميبرگرد يخوا يم ؟ياالن بهتر ؟يآروم شد ـ

 .برم يزود نيخواستم به ا يكه عاشقش بودم، نم ييحاال كه بعد مدت ها اومدم تو شهر و هوا. سر گفتم نه با

 . و روشن كرد و راه افتاد نيبهم كرد و ماش يو طوالن قينگاه دق هي نيشرو

و مردم و شهر  نيچون تمام لحظات داشتم به آسمون و زم ه،يچه شكل اليو اي ميديرس يك دمينفهم ه،يچ رمونيمس دمينفهم. مير يكجا م دمينفهم

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٤٢ 

بودم كه  دميد يكه دور برم م ييزايچ دنياونقدر تو فكر بلع. شونخوردم يو كوچه ها و مغازه ها و پرنده ها و درخت ها نگاه كه نه با چشم م

ثبتشون  دشون،يد يبود، اما نگاهم فقط م ابونيچشمم به جاده و خ. ميديرس اليكه به و مياز كجا اومد نميرفت حواسم و جمع كنم بب ادمي صالا

 .كرد يدركشون نم. كرد ينم

. دميكش قيچشم هام و بستم و نفس عم. و به آسمون نگاه كردم ستادميا نيكنار در ماش. شدم ادهيپ نيو منگ از ماش جيگ. ميديرس اليو به

 كشم؟ يكنن نفس م يكه خانواده ام تنفس م ييواقعا االن دارم تو هوا يعني. باورشم برام سخت بود

اول رفت . رفتم يرفت دنبالش م يهر جا م. تادمراه اف نيپناه دنبال شرو يجوجه ب هيمثل . چشم هام و باز كردم نيبسته شدن در ماش يصدا با

 .آب پر كرد و خورد ر،يبرداشت و از ش وانيل هي نتياز تو كاب. تو آشپزخونه

راه رو  يرفت انتها. رفت سمت راست ديپله ها كه رس يباال. برگشت تو هال و چمدون ها رو برداشت و از پله ها باال رفت و منم دنبالش بعد

بلند شد، رفت سمت . كفش هاش و در آورد. نشست رو تخت. واريچمدون ها رو گذاشت كنار د. رو بود و باز كرد رفت توش راه يكه انتها يدر

اومد در و ببنده كه . رفت تو. كه داخلش بود و زد و چراغش و روشن كرد يبرق ديكل. در و باز كرد. منم دنبالش. راست اتاق بود سمتكه  يدر

 .دارم برم تو يمنم پشت سرش سع ديد

 . گرد به من نگاه كرد يمتعجب با چشم ها نيشرو

 ؟يايم يكجا دار ديآن -

 . ترسه از مادرش دور بشه يكه م يبچه ا هيمثل . پناه نگاهش كردم يو ب مظلوم

 . خوام تنها بمونم ينم اميمنم م -

 : گشاد گفت يبا چشم ها نيشرو

 .شتيپ اميرو تخت منم االن م نيبش. يمون يباشه، تنها نم ـ

 ؟يبر يخوا يكجا م. اميم يـ نه هر جا بر من

 : لبخند كوچولو گفت هيبا  نيشرو

 .گردم يبمون االن بر م. رم ينم ييترسه؟ جا يم يمن از چ يدختر كوچولو.... دميآن ـ

 : اصرار و لج گفتم با

 ييتنها يجا كجاست كه تو اصرار دار نيا نمياصال بب ؟يمن و با خودت ببر يخوا يچرا نم. من بمونم يكه اصرار دار يبر يخوا يجا م هينه تو  ـ

 ؟يبر

 . شهيدر به كجا باز م نيا نميكنار تا من بتونم بب ديلبخند گشاد كه به زور جمعش كرده بود خودش و كش هيبا  نيشرو

 برم من آخه؟خواستم  يكجا م. كنم يخود م يب يمن كه اصرارها رميبم. چشم هام گشاد شد هوي

 : زد گفت يكه توش خنده موج م ييبا صدا نيشرو

 ؟يايب يخوا يهنوزم م ـ

 .نگاهش كردم يچشم ريو ز نييو انداختم پا سرم
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 .ايمونم زود ب يمن منتظر م. نه قربونت -

 : گفت طونيش نيشرو

 يخجالت م. نداره يمورد ه،يفرنگ. برو انجام بده ايب يدار يخوام دستام و بشورم تو كار يجا هست ها؟ من م. ايخب تو هم ب ؟يكن يتعارف م ـ

 ؟يكش

 : چشم غره بهش رفتم و گفتم هيسرم و بلند كردم و . انداخت يادب داشت من و دست م يب

 .خودت تنها برو حالش و ببر رمينخ ـ

 . ييتو دستشو با خنده در و بست و رفت نميشرو. حركت گردن، سرم و چرخوندم و برگشتم رفتم رو تخت نشستم هي با

كار داشته  ديخوب شا. كردم يپسره رو تو خال هم ول نم نيبب. بار من نخواستم تنها بمونم ها هي. تينس يزاديآدم مميپناه يبه سرم كه ب خاك

 ؟ير يچرا دنبالش م ت،يترب يباشه ب

 . ، كفش هام و هم.و بلند شدم و مانتوم و در آوردم دميكش قينفس عم هي

 . تنها اليو نيا يتو نجايبودم نه ا يرو تختم، تو اتاقم، تو خونه امون م دياالن با. و به سقف نگاه كردم دميتخت دراز كش رو

چقدر مامانم دوماد دوست . كرد يو با محبت بغل م نيو بعد من، شرو ديبوس يمامانم من و م. كردم يرفتم و مامانم و بغل م يبا ذوق م ديبا االن

 . نهيشوهر من و بب خواست يچقدر دلش م. بود

مثل  نياگه شرو يعنيقبول داشت؟  تايمثل سامان شوهر آن نمياگه رابطه امون خوب بود شرو يعني. بود تايشوهر آن شيهمه حرف هاش پ بابام

اومد  يكرد؟ اگه اون روز بابام نم يكرد بابام قبولش م يم يمن تو خونه امون، من و از بابام خواستگار ياومد خواستگار يم يمعمول يليسامان خ

گذاشت من حرف بزنم و از خودم  يزد، اگه م يكرد، اگه اون حرف ها رو نم ينم بيو تا خونه تعق نيدانشگاه، اگه بابام اون روز من و شرو مد

 ....گفتم يشدم و اون حرف ها رو نم ينم يدفاع كنم، اگه من عصبان

بود االن  فتادهياتفاقا ن نيسال ها رو بلند داد بكشم؟ اگه ا نيا يهمه سال قفل زبونم وابشه و همه دردا نيا بعد ديسال خفه مونده بودم چرا با 22

 بود؟ يمن چه جور يزندگ

گفتم من شوهر  يم غينشستم و با ج يكنار مامانم م. نبود ينيشرو. بودم يتو خونه خودمون م ديبا اليو نيا يشد من االن به جا يجور نم نيا اگه

 . ستميكن نب

 خواستم؟ يو م نيمن ا. بودم نايكنار مامانم ا يول

كه با  دميفهم يوقت نم چيه. داد ينم ميدلدار نيوقت شرو چيه. كردم يدرد و دل نم نيشرو يوقت برا چيافتاد من ه ياتفاق ها نم نيا اگه

 . شدم ينم كينزد نيجور به شرو نيوقت ا چيه. رميگ يچقدر آرامش م نيشرو

. شديم يشد بابا و مامانمم داشتم چقدر عال ياما اگه م ستم؛ين مونياونم اصال پش شيكه االن پ نياز ا. خواستم، عاشقش بودم يو م نيمن شرو نه

 .شديم يمعركه ا يواقعا زندگ

 .ديچيدور شكمم پ يفكرهام غرق بودم كه دست تو

 ؟يكن يفكر م يجور نيا يبه چ يدار -

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٤٤ 

 .شد يمامانم عاشقت م. داشت يچقدر دوستت م ديد يكه اگه مامانم تو رو م نيبه بابام، به مامانم، به ا. يـ به همه چ من

 . آورد ايمثل تو رو به دن يخواد برم دستش و ببوسم كه دختره ماه ياما دلم م دمشيكه ند نيبا ا. االنشم دوسش دارم نيـ من هم نيشرو

 . كرد يبا دستش با موهام باز نيشرو. سرم و گذاشتم رو بازوش. تو بغلش دميشلبخند بهش نگاه كردم و خودم و ك هي با

 ....ديـ آن نيشرو

 ....ـ جانم من

 ؟ينيمامان و بابات و بب يبر ييجا نيحاال كه ا يخوا يـ نم نيشرو

 ....اما بابام نميخواد مامانم و بب يدلم م يليـ خ من

برامون دعا  دياون با. ميگرفت يازش اجازه م ديما با. ششيبرم پ ديمن با. ششيپ يبر ديتو با. باشه اون بزرگترته يـ چرا بابات نه؟ هر چ نيشرو

 .دنشياز ند يشيم مونيپش فتهيبراش ب ياتفاق بد هينكرده  يياگه خدا. دست تو رو تو دست من بذاره دياون با. كنه

 .دميآه بلند كش هي

كه فرصت حرف  نيكشه بدون ا يجفتمون و م نهيبشه آخه؟ بعدم بابام من و با تو بب شيطور هي ديرا بابام باچ. ايزن يم يحرف هي نيـ شرو من

 .زدن بهمون بده

 .نداره كه يمشكل گهيد م،ياالنم كه ما دو تا به هم محرم. شنيـ آدم ها عوض م نيشرو

 : حسرت گفتم هيجابه جا كردم و با  نيشرو يو رو بازو سرم

 . گذره يوقت از حرفش نم چيه. من نه يبابا ـ

 : خم شد روم و گفت نيشرو

 .ها از حرفشون برگشتن يليخ. داده  رييها رو تغ يليزمان خ. مونن يجور نم هي شهيآدم ها هم ديآن ـ

 : گفتم يبغض هي با

 .ستين ايكوتاه ب. دنده و خودخواهه هيبود، اما اون  يجور نيمنم ا يكاش بابا ـ

 : و گفت ديآه ناراحت كش هي نيشرو

 . بفهمه كه اشتباه كرده ييجورا هي ديشا. اتفاق باعث بشه كه از حرفش برگرده هي ،يزيچ هي ديشا ـ

 : نگاه كردم نيبه شرو مشكوك

 .يمشكوك يليخ ييجورا هي ه؟يچ ياصرارت برا.... نيشرو ـ

 : داد و ناراحت و كالفه گفت رونينفسش و صدا دار ب نيشرو

 .ميبا هم حرف بزن دياب ديآن ـ

و  يخواست بگه كه انقدر جد يم يچ نيشرو. تو دلم آشوب شده بود. نييپا زهيبر يباعث شد دلم هور مشيحرف بزن نيدونم چرا ا ينم

 ناراحت بود؟

سمت من و كامل رو به روم قرار  ديچرخ نيشرو. از اون بلند شدم و كنارش نشستم تيمنم به تبع. آروم بلند شد و رو تخت نشست نيشرو
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 .ينگاه دوست داشتن هي. نگاه مهربون هي. تو چشم هام نگاه كرد. دست هاش و آورد جلو و دست هام و گرفت. گرفت

 كه من چقدر دوستت دارم آره؟ يدون يتو م ديـ آن نيشرو

 .كردم دييسر تا با

 .منتظرت بمونمكه اگه الزم بود حاضر بودم تا آخر عمرم  يدون يـ و م نيشرو

 نجا؟يمن و آورده ا نيهم يخواد تنهام بذاره؟ نكنه برا يخواد بره؟ نكنه م ينكنه م. دميفهم يحرف ها نم نيمنظورش و از ا. دميفهم ينم

 : آروم گفتم. دنيام شروع كرد به لرز چونه

 ؟يبر يخوا يم ـ

 : لبخند مهربون گفت هيبا  نيشرو

 يحت يهمون مدل شهيحاضر بودم تا هم. كه عاشقتم يخوام بدون يم دميآن. كه زنده ام ينه تا وقت. ذارم يوقت تنهات نم چيمن تو رو ه زمينه عز ـ

و  يتو هم من و دوست داشت. خواستم ينم يزيچ گهيد. يرو بهم داد ايفرودگاه دنبالم دن يكه اومد يوقت. دوست كنارت باشم هياگه شده مثل 

. ميخونه باش هياحساس تو  نيبا ا مونييشه دوتا يگفت نم. گفت يكه چ يديخودت د ديبعدم كه طراوت جون فهم .دو طرفه بود احساساتمون

 هيوسط  نيا. يبود يتو هم كه راض. ميخب صد البته كه من از خدام بود كه محرم بش. رفت يم ديمون با يكي اي ميشد يمحرم م ديبا ايپس 

 .بود يمشكل

 : سرم و كج كردم و مشكوك گفتم جيگ

 بود؟ يشينما ينكنه همه چ م؟يستينكنه ما محرم ن ؟يچه مشكل ـ

 چيكه همه اش نقشه بوده و ه يكرد، در حال يبرد عقد م يم يافتادم كه پسره دختره رو الك يها و كتابا م لميف نيا اديدونم چرا همش  ينم

 .بودن ينبودن و قالب يكدوم از اون عاقدا و شهود واقع

 : به دستم داد و گفت يفشار هيلبخند  هيهمراه  نيشرو

 يكه تو بتون نيا يبرا يول ؛يذارم از دستم بر يرقمه نم چيو من ه يمن شد يتو واقعا زن قانون. تر بود ياون قسمتش از همه واقع.... وونهينه د ـ

 .يداشت ياجازه پدرت و م ديبا يبا من محرم بش

 : گفتم عيسر

 .ميكن غهيبدون حضور پدرم ص ميتون يدختر بالغم و پدرم حضور نداره م هياما طراوت جون گفت كه چون  ـ

عقد موقت  يكه بتون يبه اجازه پدرت داشت ازيتو در هر حال ن. يستين وهيب ايزن مطلقه  هي. يدختر هيحال  نياما با ا ،يـ درسته كه تو بالغ نيشرو

 .گهيد ارو هزار تا ك رهيبگ ييبره دادگاه و حكم قضا ديبا. كنه غهيص ايتونه بدون اجازه پدرش عقد  يم يطيشرادختر بنا به  هي. يبش ميدا اي

 : دادم و گفتم يتكون هيسرم و . تر شدم جيبودم گ جيگ

 .هيفهمم منظورت چ يمن اصال نم نيشرو ـ

 : تو چشم هام نگاه كرد و گفت نيشرو

 .مينه موقت نه دا. ميعقد كن ميتونست يبدون اجازه پدرت من و تو نم ديآن ـ
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 : گفتم جيگ

 ....يامون قانون غهيص يگ يو تو م ميكرد غهياما ما كه ص ـ

عقد درست، بدون اجازه  نيشد ا يعقدمونم درست بود، اما نم م،يما عقد كرد. كردم يم ليتحل هيو تجز نيشرو يخودم حرف ها شيپ داشتم

 .... اما پدر من كه. پدر من باشه

 يپازل كنار هم شكل كامل در م كهيبا گذاشتن هر ت. ذهنم و حل كنم يانگار منتظر بود كه من معما. شده بود رهينگاه منتظر بهم خ هيبا  نيشرو

 . اومد

 : گفتم يناباور با

 ....نگو كه.... ما نيشرو ـ

 :سرش و تكون داد و گفت نيشرو

 .ميما اجازه پدرت و داشت ديآره آن ـ

 : دهن باز از تعجب گفتم با

 چه طور؟.... امكان نداره نياما ا ـ

 : داد حيتوض نيشرو

 ؟يايب يخواست يشمال و تو نم ميبر ميخواست يبا بچه ها م ادتهي ـ

 .اميكرد كه ب ميـ آره اما طراوت جون راض من

 .خانواده تو شيجا، پ نيا اديخواست تو رو بفرسته با ما كه خودش بتونه بره، كه بتونه ب يمامان طراوت م. ـ درسته نيشرو

 جا؟ نياومد ا يم ديطراوت جون چرا با. شد يباورم نم. زل زدم نيبه شرو شوكه

چند بار مامان  ياما وقت نتشيبب شدينم  ياولش بابات راض. تو و خانواده ات و برطرف كنه نيـ مامان طراوت اومد تا سوءتفاهمات ب نيشرو

 ياز همون روز اول. كرد فيو براش تعر زيمامان همه چ. طراوت رفت دم خونه و شركت بابات، اونم كوتاه اومد و حاضر شد حرف هاش و بشنوه

 يته ات، از باغبوناز عالقه ات به رش ،يداد يروح و افسرده مامان زندگ يب يكه با حضورت به زندگ نياز كارت، از ا. تو خونه ما يكه اومد

 . و از من يكرد جاديكه تو خونه ا يراتيكردنت، از تغ

 تيبا خنده هات و سادگ ت،يمن و با كارهات، با شاد يكه باز هم تو، چه جور نياز ا ران،يهمه سال برگشتم ا نيبعد ا يچ يكه چرا و برا نيا از

 ميفرستادن من از خونه ماها رو مجبور كرده كه با هم بر رونيب يكه برا نيو علتش گفت و ا هاتيبعدم در مورد تنب. يبرگردوند يبه زندگ

كه پاك  ؛ينكرد يكار بد چيشناستت ه يهمه مدت كه مامان م نيا يكه تو، تو نياز ا. ديشد كه اون روز بابات ما دو تا رو با هم د نيا. نشگاهدا

 هر. و قبول كرد كه در مورد تو اشتباه كرده ديصه اون قدر گفت كه بابات فهمخال. دهيند شيزندگ يتر از تو، تو لهيپ لهيش يتر و ساده تر و ب

 . نهيخواست تو رو بب ياما هنوز هم نم. داشت اما آخرش قبول كرد ازين ياديهر چند تالش ز. چند ساده نبود

 .اشك تو چشم هام جمع شد. ديچونه ام لرز. كردم بغض

اون موقع هم مامان . ميكه هم و دوست دار ميمن و تو بهش گفت نكهيتا ا. نگفت يزيكس چ چيـ مامان طراوت برگشت تهران اما به ه نيشرو
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 .كرد يمامان تو رو ازشون خواستگار. طراوت اومد سراغ خانواده ات

 .گفتم فكرم و بلند. دمياومده شمال كه من نفهم يكردم كه طراوت جون ك ياخم داشتم فكر م با

و خودتم دانشگاه  يبود دهيچ نايكالس و استخر و ا يروز كه تو براش كل هي. ادياز دستش بر م يهر كار. يشناس يتو مامان و نم. دميـ آن نيشرو

كامل به بابات . كنه يم يخواستگار. زنه يباهاشون حرف م. سراغ خانواده ات اديم ميكه ماها بفهم نيكنه و بدون ا يصبح زود حركت م ،يداشت

 يحاال من اجازه شما رو م. دخترتون و دوست داره تيو موقع طيشرا نيگه پسرم با ا يكنه، آخرشم مامان بهشون م يحرف هاش گوش م

و  تشيده و رضا يآره، باباتم بهش وكالت م گهيمامان طراوت م يوقت. نه اي يتو هم من و دوست دار ايپرسه كه آ يسوال م هيبابا فقط .... خوام

 . ميبدون حضور پدرت عقد موقت كن ميما تونست نيهم يبرا. يخواد تو بفهم يگه نم يكنه اما بازم م ياعالم م اجازدو يبرا

 . كنم ليتحل هيو تجز نيشرو يكردم حرف ها يم يو منگ داشتم سع جيگ

 : اومد گفتم يكه به زور در م ييبغض و صدا با

 ؟يگيبهم م يچرا االن دار اگه بابام اصرار داشت كه من نفهمم پس ـ

 : به دستم داد و گفت يفشار هيدوباره  نيشرو

 نيتو االن تو ا نمت،يخوام بب يچون هر چقدرم كه بابات بگه نم. بابات دنيد يو بر يبذار شيپا پ ديكه با ييچون االن تو. يبدون ديچون االن با ـ

 .يلحظه رو بخور نيو حسرت ا يبش مونيخوام بعدا پش يمن نم ديآن. ششيپ يبر ديبا تيوضع نيتو ا ت،يموقع

گرد  يبا چشم ها. مثل برق از تو سرم رد شد يفكر هي هويبشم؟ حسرت كدوم لحظه رو بخورم؟  مونيپش يمن از چ. هيمنظورش چ دميفهم ينم

 : با هول گفتم. نگاه كردم نيبه شرو

آره؟ بگو پس اون روز با  نجا؟يا يكه من و آورد نهيشده؟ واسه هم شيطور يآره؟ كس يدون يم يزيافتاده؟ تو چ يبابام خوبه؟ اتفاق نيشرو ـ

 .نيبگ نيخواست يو م نيهم ن؟يزد يحرف م نيطراوت جونم در مورد هم

. مو قطع كن دنيو پرس اميتكونم داد تا به خودم ب هيبازوهام و گرفت و  نيشرو. زدم يپشت هم حرف م كيستريهول شده بودم كه ه اونقدر

 .و نگران بهش نگاه كردم دهيترس

 .ضهيمر. ستيبابات چند وقته حالش خوب ن. آروم باش تا بهت بگم ديـ آن نيشرو

 : هوا بلند گفتم يفكرام و ب. گشتم يم شيضيبابام؟ تند تند تو ذهنم داشتم دنبال مر ضه؟يمر

هاش  هيكشه ر يم گارميس. داره راديا ينگ يقلبشم بگ. هم مشكل دارهاش  هيكل. كمر دردم داره. هم داره يچرب. چشه؟ قند داره ضه؟يبابام مر ـ

 تونه گرفته باشه؟ يم يضيچه مر يعني. خرابه

 . نگاه كردم نيبه شرو پرسوال

كرده چند  رشيگ نيبلند كرده كمر دردش زم نيسنگ زيچ. نداره يفيتعر شميچرب. قندش باالست. از همه اش كمي يـ راستش و بخوا نيشرو

 .سكته نصفه رو هم رد كرده هي مارستانيكنه رفته ب يقلبش درد م. كنهيهم م يناجور يسرفه ها. وقته

 . مارستانهيبابام ب. بابام سكته كرده. ضهيبابام مر. سمت در دميو دو دمياز جام پر ريكرده؟ مثل ت سكته

 كجام؟  من
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. نگاه و بهش بندازم؟ من دوستش داشتم نياگه نتونم آخر نمش؟يبشه؟ اگه نتونم بب شياگه بابام طور. دور از بابام اليو هيهمون شهر، تو  تو

روم  مشاس. كرد و نكرد بابام بود يبود و نبود، هر كار يهر چ. خودخواه بود اما بابام بود ييجورا هي. با مامانم خوب نبود. خوب نبود. بابام بود

 گهيخودش گفت د.... ستميخودش گفت كه دخترش ن.... ستميمن دخترش ن.... من دخترش نبودم.... دخترش بودم.... بود و دخترش بودم

 ....ندارم ديبه اسم آن يدختر

. بود ستادهيپشت سرم ا نيشرو. داشتم همه اش فرو كش كرد دنشيد يكه برا ياون همه شتاب و سرعت. در خشك شد رهيهام رو دستگ دست

 . بود دهيتفاوت و خشك شدنم و د يب هويبابام و  دنيد يبرا يتاب يو ب جانيه

 : و نگران گفت متعجب

 چت شد؟ حالت خوبه؟ ديآن ـ

نظر  ريهمه حركاتم و ز نيشرو. نشستم و زانوهام و بغل كردم واريتو سه كنج د. رفتم سمت گوشه اتاق. كه جوابش و بدم برگشتم نيا بدون

 . داشت

 شونياونا من و به فرزند.... اون.... چون. نمشونيتونستم بب يفاصله داشتم، اما نم ضميبا خانواده و پدر مر ابونيچند خ ديشا. جا بودم نيا من

تو چشم هام نگاه كرد و .... با نفرت گفت.... خودش گفت.... يخودش گفت برام مرد.... نمتيخوام بب ينم گهيخودش گفت د.... قبول نداشتن

 ....يم مردبرا ،يستيدخترم ن گفت

 . ديچونه ام لرز. كردم بغض

 .... شناسم ينم يديمن آن يستيجزو خانواده من ن گهيبا نفرت تو چشم هام نگاه كرد و گفت د. تو اتاق كار طراوت جون دميو د بابام

 . چشم هام اشك جمع شد تو

من .... نمشيبب ديمن با ضه،يبابام مر.... كنم يگاهش من شهياز پشت ش.... دستگاه بهش وصله يكل.... مارستانيرو تخت ب.... دميو د بابام

 ....نمشيتونم بب ياما نم كشمينزد

 .ديمن و تو بغلش كش. كنارم نشست نيشرو. كردم هيسرم و گذاشتم رو زانوم و آروم گر. دياشكم رو گونه ام چك. شكست بغضم

 : گفت آروم

 .يشيآروم م. نيبابات و بب ميبر م،يبر ايب ديآن ـ

 : گفتم هيدو رگه از گر يبغض و صدا با

 ....خواد يمن و نم.... ستميگفت دخترش ن. نهيخواد من و بب ينم. خواد ياون من و نم نيشرو ـ

تونستم شكننده  يم نياالن تو بغل شرو. زميصدا اشك بر يب ديبا. كنم هيآروم گر ديبا. باشم يقو ديمهم نبود كه با. كردم هيبلند گر يصدا با

 .تونستم آروم شم يكنم، م هيبلند گر يتونستم با صدا يباشم، م فيتونستم ضع يباشم، م

 .خوابم برد نيحال تو بغل شرو يب. برام نموند يجون گهيكردم كه د هيقدر گر اون

 . بود كيچشم هام و باز كردم اونم به زور، رو تخت بودم و همه جا تار ياومد چون وقت نييفشارم پا ديهوش شدم، شا يب ديشا

فكرم . تو بغلم و دستم و حلقه كردم دور زانوم دمينشستم و زانوهام و كش. بازم بغض اومد تو گلوم. شده ياومد كجام و چ ادميفكر كردم تا  كمي
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 . دور يرفت سمت خونه امون، سمت سال ها

 يفضول با موها يدختر كوچولو هي. افتادم يم دنبالشون راه زون،يرفتن منم آو يهر جا بابا و مامانم م. لوس بودم يليبچه كه بودم خ ادمهي

 نياز ا بشيتو ج شهيهم. شدم يم زونياومد ازش آو يم يوقت. اديشب به شب منتظر بودم كه بابا ب ادمهي. زبون نيريپررو و ش. و پررو يفرفر

 . به عشق اون كاكائوها منتظر بابا بودم ييجورا هياصال . چقدر دوستشون داشتم. داشت ايهوب ائوكاك

نشسته بودم و به زور پاهام و رو هم انداخته بودم و با دست نگهشون داشته  يآروم رو صندل. چقدر حال كردم. بارم من و برده بود شركت هي

دوست ها . مردم يداشتم م يو فضول يونطيكردم خانم باشم و نشون بدم كه بزرگ شدم، اما از زور ش يم يسع فتن،يبودم كه از هم باز نشن و ب

چقدر تو . اومد يچقدر خوشم م. كردن يم فيو ازم تعر دنيكش يلبخند لپم و م هيبا  دنيد ياومدن و من و م يبابا كه م يو كارمندا كارهاو هم

 .بابا بوس فرستادم كه من و با خودش آورده يدلم برا

. رفتم يپختن نون پنج صبح همراهش م دنيو د ييو به عشق صف نونوا شدميخواب آلود پا م ه،ريبره نون بگ شديبابا بلند م يصبح ها وقت يبعض

سر خوش و  يخنده ها. بود مينيداغ هنوز تو ب ينون بربر يبو. خوردم يصبحونه م د،يخر يكه هر روز بابا م يداغ يصبح ها به عشق نون بربر

 . شنوم يو هنوز م نشادمو

و خنده  يخوش م،يو محبت هم داشت يدوست م،يهم داشت يخوب. استرس نبود شهيغم نبود، هم شهيبد نبود، هم شهيگند نبود، هم شهيهم ميزندگ

 . ميآرامش هم داشت يحت م،يهم داشت

 ....بابا.... بابا. شد يم تگرميحما. شد يشد، مهربونم م يهمش بد نبود، خوبم م بابا

نور از  كمي. بود كيهمه جا تار. دونم چقدر تو اون حال بودم ينم. كرد سيد كه صورتم و خاشك بو يو رو زانوم گذاشتم و دوباره قطره ها سرم

 .در اومد يصدا. اومد تو اتاق ياز پنجره م رونيب

. با تعجب بهش نگاه كردم. نبود نيكه شرو يا هيسا. افتاد هيسا هيچشمم به  يكيتو اون تار. باز شد يكيت يدر با صدا. گفتم دييبفرما هيزور  به

 ....نبود، پس نجايا يا گهيكس د نيمن و شرو ريغ

كنار درم . نبود هيسا گهيد هيسا. كردم آروم آروم چشم هام و باز كنم يسع. چشم هام بسته شد. نورش چشم هام و زد. اتاق روشن شد المپ

 . ستاومد رو تخت جلوم نش. اومد تو اتاق و در و پشت سرش بست. نبود

 ....طراوت جون -

كه دعوا داشتن و با هم  نيداره؟ با ا ياون چه حال ضهياالن كه بابام مر. مامانم چارهيب. مامانم افتادم اديبازم تو آغوشش . و تو بغلش گرفت سرم

 ضيمر يو مامانم هم وقت شديمامانم آروم م دنيبا د شديم ضيمر يبابام وقت. بودن يكنار هم م ديبا يضيو مر يمشكل داشتن، اما موقع ناراحت

 .گفت خوبم يزد و م يلبخند م ديپرس يبابام حالش و م يبود فقط وقت

 ازيو ن يتو اوج ناراحت يگرفتن؟ چه جور يآرامش م گهيبا همد ياگه هم و دوست نداشتن چه جور. اوردميوقت سر از كارشون در ن چيه

 خواستن؟ يرو م گهيهمد

 : جون موهام و ناز كرد و آروم گفت طراوت

رو بهت گفت؟ گفت كه بابات تو رو  يهمه چ نيشرو. نگران نباش. نداره يمشكل. االن تو بخشه. بابات حالش خوبه. زمينكن عز هيگر ـ

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٥٠ 

 .باشه اون باباته يهر چ. يشيم مونيبعدا پش ؟يباش ششيپ ضهياالن كه مر يخوا ينم ش؟ينيبب يبر يخوا ينم ده؟يبخش

 : بغض گفتم با

 .شه يحرص بخوره و عصب شتريب. حالش بدتر بشه نهيترسم من و بب يم دنش؟يتونم برم د يخواد، چه طور م يطراوت جون بابام من و نم ـ

 . قيدق. جون من و از خودش جدا كرد و بهم نگاه كرد طراوت

 :كج كرد و گفت كميو  سرش

 بچه اش و نخواد؟ يپدر شهيخواد؟ مگه م يمبابام من و ن يگيكه م هيچه حرف نيا.... ديآن ـ

 : بغض گفتم با

خواد من و  يبه خود شما هم گفت كه نم يحت. مثل من نداره يدختر گهيد ستم،يبچه اش ن گهيهمون روز تو خونه شما گفت د. خودش گفت ـ

 تون نگفت؟مگه نگفت؟ مگه خودش به. بدونم يزيازدواجم چ يبودنش برا ياز راض يخواد من حت ينم نه،يبب

 : و گفت ديكش ينفس هيجون  طراوت

 يتو اون لحظه كل. يبد تيبه اون حرفش اهم ديتو نبا. اون حرف ها رو زد تيبابات تو اوج عصبان. كنن يدخترم تو دعوا كه حلوا پخش نم ديآن ـ

بود كه ماه هاست  دهيتازه فهم. نيزن يراحت با هم حرف م يليخونه و خ هيتو  نيبود كه اومد دهيد نيتو رو با شرو. فكر ناجور تو سرش بود

به حرف هاش تو  ديپس نبا. يو ازشون پنهون كرد زيخودتم بود كه همه چ ريتقص. از كار كردنت يحت ،ينگفت يچيو بهشون ه ير ينم وابگاهخ

 .يبد تياهم تيعصبان

 : و گفتم دميو باال كش مينيپشت دست ب با

 نيرفت يوقت اي ن؟يداد حيبراش توض يوقت شش؟يپ نيكه شما رفت يوقت ؟ياون حرف ها رو زد بعدش چ تيبود و از رو عصبان ياون موقع عصبان ـ

 د؟ينگ يزيچ دينگفت به آن نه؟يخواد من و بب يكه گفت نم نيبود؟ مگه نه ا تياونام تو عصبان ؟يچ نيريبگ تيازدواجمون رضا يازش برا

 : گذاشت و گفتجون دستش و رو دست من  طراوت

حرف هات درست بود،  ديشا. يبهش نزد يخوب يحرف ها نيمن و شرو ياون روز تو خونه ما جلو. ها رو گفت اما حق داشت نيدرسته همه ا ـ

تا . ينابودش كرد. يتو اون موقع دل بابات و غرورش و شكوند. يگفت يو م شونيعمر خورده بود هيكه  ييحرف ها بهيدو تا غر يجلو دياما نبا

كه  نيبه ا. محكم و مقاوم بودنت نيكنه، به ا ياز همه افتخار م شتريدوست داره و بهت ب شتريبچه هاش از همه ب نيتو رو ب دميمكه فه ييجا

 ،يفهمه كه بهشون دروغ گفت يروز م هيتو  هويبعد . يانجام نداد لشونيبرخالف م يوقت كار چيو ه يبه حرف هاشون گوش كرد شهيهم

بابات ناراحته، به خاطر حرف هات . تو صورتش يديكوب يبود كه اون جور يياون حرف ها تميخالص ريت ،يدازشون پنهون كر و تيزندگ

 ياونم فكر م ديشا. يخودت و ازشون جدا كرد. كنار يديبه كل خودت و كش ،يزنگم بهش نزد هي يكه بعد اون روز حت نيناراحته، به خاطر ا

 . يباهاشون نداشته باش يارتباط چيكه ه ،يكه تو هم از خدات بود كه از اونا دور بش كنه يفكر م ديشا. يدوستش ندار گهيكنه كه تو د

دختر حق نداشتم اون حرف ها رو  هيمن به عنوان  نكهيبه ا. قسمت ماجرا فكر نكردم نيوقت به ا چيه. كردم يزده به طراوت جون نگاه م بهت

. شديگفته م ديبود نه از زبون من بلكه از زبون مادرم با ياگرم حرف. بشكنم بهيدو تا غر يو ابهتش و جلو كه غرور. بزرگتر هيبه پدرم بگم، به 

كه اون همه  يگفت نه دخترش، نه پاره تنش، نه كس يبهش م ديبا شيزندگ كياون حرف ها رو شر. كرده يعمر باهاش زندگ هيكه  يكس
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 يكه از داشتن پدر. دميسال زجر كش 22 گهيو م  كنهيفرزند تو چشم هاش نگاه م ني، همدختر نيبعد هم. كرد كه خوشبخت باشه يو م شيسع

 . مثل تو رو نداشته باشم بهتره يكه اگه پدر. بهتره ينباش اگهكه . مثل تو شرمسارم

 .و داشت ريتعب نيهم. داد يرو م يمعن نيكه به بابام گفتم هم ييتك حرف ها تك

 . رونيحرف از اتاق رفت ب يجون دستم و فشار داد و آروم بلند شد و ب طراوت

مدت به من  نيممكنه پدرمم مثل من تو تموم ا يعني. خورد يعذاب وجدان داشت روحم و م هيكه مثل  يموندم و فكرهام، من موندم و حس من

 .كردم يفكر و م نيكه من ا يدارم؟ همون جورفكر كرده باشه؟ كه دلش برام تنگ شده باشه؟ كه مثل من فكر كنه من دوستش ن

كه . خواد بابا و مامانش دوستش داشته باشن يبازم دلش م. هر چقدرم بزرگ شده باشه بازم بچه است. هم كه باشه بازم بچه است يهر چ بچه

 يهر كار. شهيخرد م ره،يم ينه، مشك يشدن، م بهيبهش ندارن، كه باهاش غر يحس گهيد نشياز والد يكياحساس كنه  يوقت. بهش افتخار كنن

 كنه؟يم دايآدم كمبود پ يمگه چه جور. شنيرن دزد و معتاد و خالفكار م يملت م نهيهم. پر كنه شهيم جاديكه تو وجودش ا ييخال نياكنه تا  يم

 يمشكل خانوادگ هيهمه شون با  شن،يم دهيكه به راه بد و خالف كش يدزد و خالفكار و قاتل و هر كس يمگه آدم ها شه؟يم يعقده ا يچه جور

و احساسات و  ياز زندگ يبازتاب يشيم يكه تو بزرگسال يزيهر چ. شنيم دهيراه كش نيبه ا يكمبود هيپر كردن  يرن؟ همه برايسمت م نيبه ا

 .تهيكودك يكمبودها و عقده ها

خودت و  يزندگ يبابات، تو اگه بلد يبرا. كن يفكر هيخودت  يبه هم دارن؟ برو برا يچه ربط نايواسه خودت؟ ا يشد لسوفيف ديبابا آن برو

 .شعار نده. بساز

كه بابام توش بود و جدا  ييقسمت ها. كردم نيو تدو ميزندگ لميف هيكه با پدرم داشتم، مثل  يبه تك تك لحظات م،يبه همه زندگ. كردم فكر

تونست  يم يحت. اومد يازش بر م يآدم كه همه كار هي. قهرمان بود هيبابام برام  شهيهم. با هم بودنمون يلحظه ها. كردم و گذاشتم كنار هم

اما هنوز كه هنوزه . از همه بدم اومد. زده شدم ميچشم هام شكست از همه زندگ يبت قهرمانم جلو يوقت. كنه ليو به روز روشن تبد كيارشب ت

 . ذهنم بابام قهرمانمه يتو دلم تو اون ته مها

. يموجود خاك هيآدمه،  هيحاال . ستيابر قهرمان ن گهيد. نداره يقدرت گهيد. ضيو مر ريپذ بيشكننده، آس. مارستانهيقهرمان رو تخت ب نيا االن

 . مثل همه هيكياالن بابام . نهيرو نب يتونه خودخواه باشه كه كس يتونه اشتباه كنه، م يكشه، م يكنه، نفس م يم يكه زندگ يكي

 .بازم بابامه، بازم تو دلم قهرمانه شيپدر كه با وجود همه اشتباهاتش تو زندگ هي. بابا فكر كنم نيبه ا ديبا من

بابا  نيحاال ا. پدرها رو سرد و مقاوم نشون دادن شهيهم. مادرا گرمن مهربونن. مادر، به همون ابهت يبه همون مقدس.... يچه واژه ا بابا

 ....شكسته

و . خودم انتخاب كنم رم،يبگ ميگذاشتن تنها باشم و خودم تصم. تو اتاقم ومدين يكس. ديشطلوع خور يتا دم دما. تا صبح فكر كردم. كردم فكر

 .دميرس ديخوابم ببره به اونچه كه با نكهيقبل از ا. انتخاب كردم. گرفتم ميمن تصم

كه  يكه تنها بودم و كل تخت در تصرفم بود، اما تو فرم نيكه با ا نيا بيعج. تو اتاق تنها بودم. تو صورتم بود دينور خورش. شدم داريب صبح

 . يغلت بزنم، بدون جفتك پرون نكهيبدون ا. يتكون نيبدون كوچكتر. شدم داريبودم ب دهيخواب شبيد

 .رميكه آروم بگ دميرس يبه آرامش م ديبا ديشا. فرم خوابم عوض شد. منم عوض شدم. لبخند اومد گوشه لبم هي
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 .تايمثل م شهيام م افهيدارم ق يذهن يريدرگ يوقت اديخوشم م. تو اتاق به خودم نگاه كردم نهيآ يجلو. و صورتم و شستم شدم رفتم دست بلند

شد سه تا  يزشت كه نگاه كردن تو صورتش باعث م دياز اون آن گهيبعد د قهيچند دق. بازش كردم و مشغول شدم. و آوردم شميلوازم آرا فيك

 . كيكوچ. لبخند زدم. لبم و كج كردم به سمت باال يگوشه ها. نبود يخبر يسكته رو با هم بزن

 . بهتره يجور نيا. شد دايكوچولو دندونام پ هي. شد  شتريلبخندم ب. هام و از هم باز كردم لب

زلزله، طراوت  گفت يكه مامانش بهش م يهمون. كرد يكه سر و صداش گوش همه رو كر م يهمون. شاد ديهمون آن.... ديآن. خودم باشم ديبا

گفت  يگفتن آشوب و باباش م يگفت طوفان، دوستاش م يم تايآن وونه،يگفت د يگفت لبخندم، سپند م يم نيشرو ،يگفت روح زندگ يجون م

 .يشاد

 ....بابام تنگ شده يدلم برا.... گفتن بابام تنگ شده يشاد يدلم برا.... يخوشحال.... يشاد

امروزم حس . بودم دهيازش ند يزيچ روزيد. گشتم يرو م اليبا چشم و. رونيبه خودم كردم و مطمئن از اتاق اومدم ب نهيتو آ گهينگاه د هي

و  يداشت كتر. با لبخند رفتم سمتش و از پشت بغلش كردم. كردم داشيگشتم كه تو آشپزخونه پ نيتوجه دنبال شرو يفقط ب. نداشتم يفضول

 .خورد ينتكو هيبا حركت من . دكر يپر آب م

 : آروم گفت يليخ

 ....دميآن.... ديآن ـ

 .گفتناش بودم ديآن عاشق

 : گرفته بودم گفتم نيكه از وجود شرو يو بستم و با آرامش چشمام

 جانم؟ ـ

 زم؟يعز يـ خوب نيشرو

 .خوبم شهيتو هم شيـ آره گلم پ من

با  ديلبخند و رو لبم د يوقت. روش و برگردوند سمتم و بهم نگاه كرد نيشرو. قدم رفتم عقب هيخودم و ازش جدا كردم و . خورد يتكون نيشرو

 .تو بغلش ديمن و كش يشوق و لبخند مهربون هي

 : گوشم گفت ريز آروم

 .اشك و غمت رو گهيد نمينب. عاشق خنده هاتم. خودم ديآن يشد. عاشقتم ـ

 . دور كمرش و فشارش دادم دميچيهام و پ دست

 : گفتم آروم

 ن؟يشرو ـ

 : رو موهام زد و گفت يبوسه ا هي

 ....نيجان شرو ـ

 : هام و بستم و گفتم چشم
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 نم؟يبابام و بب يبر يمن و م ـ

 : بهت زده گفت نيشرو

 ....ديآن ـ

 : تو بغلش فشرد و گفت شتريحركت من و ب هيبا  بعد

هر چند ازت انتظار . يخوشحالم كه قبول كرد. حاضر و گوش به فرمانته شهيهم نتيچرا نبرمت؟ شرو.... قربون دل مهربونت بشم.... زميعز ـ

 .رفت ينم يا گهيد

مادر بزرگ و نوه  نيبا ا ييرفتن به خونه طراوت جون و آشنا ميزندگ يشانس ها نياز بزرگتر يكيواقعا . چقدر با درك بود. خوب بود چقدر

 .شدن يم ميبود كه االن داشتن همه زندگ

و با نگاه تو  زيلبخند زد و همه چ هي ديلبخند من و د يطراوت جونم اومد و وقت كميبعد . ميو بعدش بر مينه امون و بخورگفت صبحو نيشرو

 . ديصورتم فهم

 : گفت فقط

 .يگرفت يدرست ميتصم ـ

بماند كه تو راه چقدر استرس . ديطول كش ميساعت و ن كيبه  كينزد مارستانيصبحونه خوردن و حاضر شدن و حركت و رفتن به ب خالصه

طراوت . نگم يزيدهن و به زور بستم تا چ نياما ا م؛يبگم برگرد نيشدم و تا نوك زبونم اومد كه به شرو مونيداشتم و چند بار وسط راه پش

 هيدست آزادش گرفت و  حرف فقط دستم و با يانگار متوجه حالم شد چون ب نيشرو. نميومد كه من راحت تر خانواده ام و ببيجون باهامون ن

 .دستم و ول نكرد مارستانيلبخند بهم زد و تا خود ب

چون چشم هام و بسته بودم و تو دلم حمد و . كجا دميكه ند نيا يبرا ،ييجا هي گميم. و پارك كرد نيماش ييجا هي نيو شرو مارستانيب ميديرس

 يدونستم ممكنه كمكم كنه تا آروم بشم و م يبخونم و م يبودم به عربكه بلد  يزيو صلوات و خالصه هر چ يالكرس تيو آ كاديسوره و وان 

فقط به شروبن . شدم ادهيپ يدستم و گرفت و من مجبور نيهمون جور تند تند مشغول ذكر گفتن بودم كه در سمت من باز شد و شرو. خوندم

محكم  نيبرا هم. لحظه نظرم عوض بشه و پا به فرار بذارم هيتو  دميترس يم. چشم ازش بردارم و به اطراف نگاه كنم دميترس يم. كردم ينگاه م

 :گوشم گفت ريكرد، با لبخند آروم ز يم تمين كه اونم دستش و انداخت دور كمرم و همون جور كه به جلو هدايبه شرو دميچسب

 .رهيم شيخوب پ زيهمه چ. نگران نباش دميآن ـ

 : عجز گفتم با

 ؟يرذا يتنهام نم ؟يمون يم شميپ نيشرو ـ

 : كرد و گفت شتريفشار دستش و دور كمرم ب كمي

 . ينياول پدرت و تنها بب دياما تو با. ذارم يكه بشه تنهات نم ييمونم و تا جا يم شتيرم و پ يجا نم چيمطمئن باش ه ـ

. قبلش و بگه يدوباره همون حرف ها دميترس يم. رونيداد بكشه و من و بندازه ب دنميبا د دميترس يم. دميترس يم نميدونستم، واسه هم يم

 . تحمل كنم يدونستم چه جور ينم گهيبار د نيا
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مثال حالم . دارم يمشكل هيكرد  يفكر م ديد يم يكي. نيكرد كه نخورم زم يم تميهدا نيشرو. استرس دوباره چشم هام و بستم و ذكر گفتم با

 .كنهيداره كمكم م نيرم و چشم هامم بسته و شرو يشون راه مآروم و كشون ك يحال و با قدم ها يسست و ب يشكل نيبده كه ا

 : دستش و از دور كمرم جدا كرد و گفت نيو شرو مارستانيتو ب ميو رفت ميچند تا پله باال رفت از

 يجا م نيهم. بابات شيپ يبرم صحبت كنم كه بذارن تو بر ديبا. ستياالن وقت مالقات ن. جا تا من برم و برگردم نيبمون ا قهيدو دق ديآن ـ

 ؟ينيش

 . و رفت ديبه بازوم كش يدست هي نيشرو. كردم دييسر تا با

حلقه شده رو پاهام  يو به دست ها نييرفتم رو همون ها نشستم و سرم و انداختم پا. بود واريگوشه د يصندل فيرد هي. اطراف نگاه كردم به

 يم يضيتو جوش احساس مر مارستانيب اديآدم سالمم كه ب. داد يضطراب و دلهره مو ا يضيمر يبو. اومد يخوشم نم مارستانياز ب. نگاه كردم

و از خودم دور  يضياحساس مر نيكردم ا يم يهمش سع. دارم و هر لحظه ممكنه حالم بهم بخوره جهيكردم سرگ يمن كه حس م لمث. كنه

 . به خودم اومدم نيشرو يكه با صدا نيانقدر با خودم كلنجار رفتم تا ا شد؟يكنم، اما مگه م

 : تو صورتم نگاه كرد و گفت قيدق نيشرو. و بلند كردم و بهش نگاه كردم سرم

 .دهيحالت خوبه؟ رنگت پر ـ

 : گفت يزيشد و دستم و گرفت و با اخم ر خم

 . كرده خيدستتم كه  ـ

 : از جام بلند شدم و گفتم. لبخند زدم كه آروم بشه هيزور  به

 مش؟ينيبب ميتون يشد م يچ. من خوبم ـ

 : كرد گفت يهمون جور كه زل زل نگاهم م نيشرو

 م؟يايب يعصر ميبر يخوا يم ستياگه حالت خوب ن.... ديآن. يتون يآره م ـ

 : و تكون دادم و ناراحت گفتم سرم

. ترسم نظرم عوض بشه يم. نجايدوباره برگردم ا رونيدر رفتم ب نيندارم كه اگه از ا نانيبه خودم انقدر اطم. نمشيبب ديبا. مياالن بر نينه هم ـ

 .نيشرو ميبر. دلهره و اضطراب و ندارم نيتحمل ا گهيد

بابام و  يبود و تو فكر، كه وقت نييسرم پا. دكمه اش و زد نيسمت آسانسور و شرو ميرفت. دستم و فشار داد و من و دنبال خودش برد نيشرو

 .بكنم ديكار با يچ دميد

 : بگم غيبدوام سمتش و بپرم بغلش و با ج اينده لميف نيا مثل

 بابـــــــــا ـ

 م؟يو هم و ببخش ميمدت بگذر نيهمه ا ريمون از خ يو به خاطر دلتنگ ميكن هيبغلم كنه و با هم گر اونم

 .خزه يليخ نيبابا ا نه

 .بده كه بابام از ترس و تعجب سكته كنه يبد يصدا هيو  واريكه در محكم بخوره به د يحركت باز كنم، جور هيشتاب برم در و با  با
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 .يكن يكارت كاملش م نيبابات سكته ناقص كرده تو با ا ه؟يچه كار نيبابا ا نه

كه  نميشرو نيا. شوهر كردم يياشتباه كردم تنها. خورد كردم اون حرف ها رو زدم يب. التماس كنم كه بابــــــا غلط كردم يو زار هيبا گر برم

 .نشيريبگ ديشما ند ارهويماسته، د ،يچيه

بعدم مگه فقط حرف  ؟يريبگ ديو ند نيشرو يتون يباباتم بخواد تو م واره؟يد نيماسته؟ شرو نيشرو. يخواد فكر كن يگمشو اصال تو نم برو

 .شونيتو فقط بلند گفت. بود قتيغلط كردم؟ حرف هات بد بود، اما حق يگ يم يتو بد بود كه تو ه يها

 .نگاه كردم نيبا تعجب به شرو. به خودم اومدم يافكارم غرق بودم كه با تكون دست تو

 ه؟يچ -

 . ميديگم رس يم ست؟يحواست ن ديـ آن نيشرو

 م؟يديرس. بهت بهش نگاه كردم با

 يشدم و ك ادهيپ ينسور شدم و كسوار آسا يك دميجا؟ انقدر تو فكر بودم كه اصل نفهم نياومده بودم ا يمن ك.... ا. نگاه به دور و برم كردم هي

 . ستادميا دهيدر سف نيا يراه رفتم اومدم جلو

 : بهم اشاره كرد و گفت نيشرو. نگاه كردم نيبه شرو جيگ دوباره

 . برو تو ـ

 : كردم و گفتم زيهام و ملتمس ر چشم

 ؟يايتو نم ـ

 : گفت يقشنگ يبا صدا. بهم زد كه آرامش بده بهم دواريلبخند ام هي

 ....برو گلم، برو. اميبعد منم م يبهتره تو اول با بابات صحبت كن. يبر ييتنها ديجا رو با نيا. زمينه عز ـ

داد فكر  يچشم هام و بستم و به دست هاش كه دست هام و فشار م. هفت رنگ و مهربونش نگاه كردم يبه چشم ها. لبخندش نگاه كردم به

 . ز كردمو چشم هام و با دميكش قينفس عم هي. كردم

با  يتون يكه م يهمون روز. يمنتظرش بود شهيكه هم هياالن همون روز. ستيو اون ن نيشدن پشت ا مياالن وقت قا. ستيوقت در رفتن ن االن

بلند و  يكه تو دلتونه رو با صدا ييو همه حرف ها نياالن وقتشه كه با هم رو به رو ش. مثل دو تا آدم بزرگ. يبابات درست و محكم صحبت كن

 . دياريعمر و به زبون ب هي يهمه حرف ها دياالن با. ديبگ يترس چيبدون ه

 دميكش قينفس عم هيدوباره . در رهيدستم و گذاشتم رو دستگ. ستادميدر ا يجلو. و محكم رفتم سمت در نانيهام و مشت كردم و با اطم دست

 .لبخند سرش و تكون داد برام هيبا . انداختم نينگاه به شرو مين هي. رو فشار دادم و در و باز كردم رهيحركت دستگ هيو با 

 مارستانيمرد روش با لباس ب هيتخت گوشه اتاق و كنار پنجره داشت و  هياتاق تك تخته بود كه  هي. اتاق يقدم رفتم تو هيو باز كردم و  در

 . كرد يو نگاه م رونينشسته بود و از پنجره ب

 ديشا. تخت و داره هي نيخواستم مطمئن بشم كه اتاق هم يانگار م. قدم رفتم جلو هي. گرفته شيحال من شوخ نيتو ا نميپس بابام كو؟ شرو وا

 . دمشيتخت هست كه من ند نيبعد ا گهيتخت د هيكردم  يفكر م

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٥٦ 

 .پشت سرم بسته شد يآروم يصدا هيدر با . در و ول كردم. قدم رفتم جلو دو

برم . من به سمت در دنيبه سمتم و چرخ ماريسر مرد ب دنيسته شدن در پشت سرم همزمان شد با چرخب يصدا. ستين يما خبر ياز بابا.... نه

 ....اَه. كنه يم ايخرك يشوخ نيحال من و ها بازم از ا نهيب يآخه مرض داره؟ م. و له كنم نيشرو رونيب

 د؟يآن -

. يديرس ريكه د ديآن يريبم ياله. شد رياز چشم هام سراز ارياخت ياشك ب.... اما.... باباست اما يصدا نيا. امكان نداره نيا. جام خشك شدم تو

 چرا؟ ؟يبابا جون چرا رفت.... بابا.... و بابات يديرس ريكه د يانقدر دست دست كرد

كه با وجود رفتنت روحت  يمن بود نديتو هم چشم به راه د ؟يتو هم منتظر بود ؟يو بعد بر ينيمن و بب يصبر كن كمي يطاقت نداشت يعني

 ....ييگرده؟ بابا يدور و برا دنبال من م نيهنوز ا

 ....دخترم .... ديآن -

 .ترسم يعقب تر از دور نگام كن من از روح م كميبرو  ديجان آن. كهيچقدر صدات نزد ييبابا

 ؟يبهم نگاه كن يخوا ينم ؟يبرگرد يخوا ينم -

 . نداره دنيابر كه د. توده ابر هيمثل  ستن؟ينگاه كنم؟ بابا روح ها مگه مثل اون كارتونه جاسپر ن يبرگردم؟ به ك. از تعجب باز موند هوي فكم

 .توده ابر هياگه شده به شكل  يحت دميد يبابام و م ديبا. برگشتم يول

 . نمشيصبر نكرد من بب هيمعرفت دو ثان يب يبابا يا. با تعجب به دور و برم نگاه كردم. نبود ياما از ابر خبر برگشتم

 ينم.... دلتنگ ايدردمند  ايلبخند ناراحت  هيمنتظر همراه با . كه رو تخت بود يكردم كه چشمم خورد به مرد ياتاق نگاه م يبه همه جا داشتم

 .كرد ينگاهم م كيلبخند كوچ هيدونم همراه با 

 : لب هاش تكون خورد و گفت هوي

 .شدم يم ديداشتم نا ام گهيد ؟يباالخره اومد ؟ياومد ـ

 .چشم هام هم از تعجب گشاد شده بود. فقط فكم نبود كه باز مونده بود گهيد

خسته و  نكهيبا ا.... اما صداش همونه.... تونه پدر من باشه، اما يمرد نم نيا. امكان نداره نيا. كه رو تخت نشسته بود نگاه كردم يبهت به مرد با

 .ديچكاشك آروم رو گونه ام . بهش نگاه كردم قيدق. قدم جلو رفتم هي ارياخت يب. محكم و با صالبت و داره يا هنوز همون زنگ صداام ضهيمر

 رومه پدرمه؟ پدر من ؟ يكه االن جلو يمرد نيواقعا ا يعني

با  ،يبزرگ و قو يدرشت، با دست ها كليشونه، با همرد با قد متوسط و رو به بلند، چهار  هيبابام . شناختم بودم يكه م ييفكرم دنبال بابا تو

من  يبا بابا يچشم هاش و صداش شباهت ريكه جلوم نشسته بود غ يمرد نيبود؛ اما ا يشد ازش حساب ببر يكه ناخودآگاه باعث م يبتيه

 نــــــــه. منه يگود افتاده كه به نظر ده سال بزرگتر از بابا يمرد الغر با چشم ها نيا. نداشت

 : لبخند بهم زد و گفت هي بابام

 . مينشناس يعوض شدم نه؟ حق دار يليخ ـ

 : اومد رونيكلمه ب كيبهم فشرده ام فقط  يلب ها نياز ب. رفتم جلو دوقدم
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 ....بابا ـ

 .دينفس بلند كش هيلبخند چشم هاش و بست و  با

 . ياومد ريبودم و تو چقدر د دنتيچقدر منتظر د. انتظار سخته چقدر. به گور ببرم ديكلمه رو از زبون تو با نيا دنيشن گهيفكر كردم د -

 : چشم هاش و باز كرد و تو چشم هام نگاه كرد و گفت آروم

 .سخته يچشم انتظار.... ياما باالخره اومد ـ

 :بغض گفتم با

 .ستمياز خانواده ن يعضو گهيد ديگفت. ستميدخترتون ن گهيد ديشما گفت. امين دياما شما گفت ـ

 : كرد و ناراحت و همراه با بغض گفت ياخم بابا

موقع  يدونست يتو كه م ؟يشناخت يتو كه من و خوب م ؟يتو چرا عمل كرد ؟يتو چرا گوش كرد.... حرف ها رو زدم  نيمن ا.... من گفتم ـ

چرا به حرف هام عمل  ؟يوش كردپس چرا گ. حرفام ندارم يرو يجور وقت ها كنترل نيا يدون يتو كه م. ارميرو به زبون م يزيهر چ تيعصبان

 ؟ينيماها رو بب يبارم نخواست هيچرا  ؟يزنگ نزد هيچرا  ؟ينگشتچرا بر ؟يكرد

 : گفتم هيبغض همراه گر با

 . امين نيچون شما گفت. نيچون شما نخواست ـ

 : گفت يبلندتر يبا بغض و صدا يعصبان بابا

. اديبه بچه اش بگه من و دوست داشته باش كه از من خوشت ب ديپدر نبا هي. يايب ديبگم برگرد؟ تو خودت با ديمن با. من غلط كردم. من گفتم ـ

 كندهكه من سر اف ،يديكه تو همه عمرت زجر كش يتو گفت. يتو اون حرف ها رو بهم زد. بمون كنارم. تو نرو. كه من بدم اما تو تنهام نذار نيبا ا

 تيكه همه زندگ يهمون كس شيپ ايتونستم بهت بگم برگرد؟ كه ب ياون وقت من چه طور م. يمونيمثل من پش يات كردم و تو از داشتن پدر

 ....كه يهمون ؟يازش فرار كرد

 با هول رفتم جلو و. كنار تخت بود زيافتاد كه رو م يچشمم به پارچ آب. دستپاچه به دور و بر نگاه كردم. نتونست ادامه بده گهيسرفه افتاد و د به

 .نييپا ختيپارچ ر يآب از گوشه ها كمي. دهن بابا و مجبورش كردم بخوره يپارچ و بر داشتم و گرفتم جلو

 . آورد نييدستش و رو دستم رو پارچ گذاشت و خودش پارچ و پا بابا

 : لبخند بهم نگاه كرد و گفت هي با

 .يكرد يخفه ام م يده؟ بدتر داشت يم ضيبا پارچ آب به خورد مر يك. يجيهنوزم گ ـ

دلم براش . به حس لمس كردنش. كردم، به دست گرمش كه دستم و گرفته بود يمسخ شده فقط به خنده اش نگاه م. ديبلند بلند خند خودش

 .... هاش ييزور گو يحت دادش،يدست انداختنم، اخمش، داد و ب دنش،يخند. تنگ شده بود زاشيهمه چ يدلم برا. تنگ شده بود

 . سرم و بلند كردم و نگاهش كردم. فشار به دستم داد هيبابا رد نگاهم و گرفت و . چشمم رو دست هامون ثابت موند. لبخند اومد رو لبم هي

  ؟ينيبش يخوا يـ نم بابا

 . و تكون دادم و گوشه تخت نشستم سرم
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 ....يكه بهم زد ييـ حرف ها بابا

 :بهم نگاه كرد يبغض و ناراحت با

. گرفتم يداشتم انتقام م. ارميبال رو سرتون م نيدونستم كه دارم ا ينم. همه تون نيديكه انقدر زجر كش ،يديم كه انقدر زجر كشدونست ينم ـ

 .گرفتم يانتقام م ميداشتم از خودم و زندگ

 كنه بابا؟ يم ييرو چرا جنا هيقض ؟يچه انتقام. تعجب نگاهش كردم با

 : و گفت ديكش يآه هي

 ياون قدر قشنگ بود كه نم. رفت مدرسه يداشت با خواهرش و دوستاش م دمشيكه د يدفعه اول. هنوزم دارم. من مامانت و دوست داشتم ـ

از همون روز اون . شد نميهم. خوام يدختره رو م نيهمون جا به دوستام گفتم من ا. نشسته بود يليبه دل من خ يعني. تونستم چشم ازش بردارم

فقط جواب لبخندام و نگاهم و با . زد ينم ياما بازم باهام حرف د،يو اون ور كردم، اون قدر هر روز دنبالش رفتم تا باالخره من و دور  نيقدر ا

 يرو به رو واريبه د دهيشد من و چسب يم ليهم كه تعط يوقت. رفتم يو تا مدرسه دنبالش م ستادميا يهر روز سر كوچه اشون م. داد يلبخند م

من بچه . تونستم بفهمم كه اونم دوستم داره ياما م ميكرد يكه فقط به هم نگاه م نيبا ا. شد يم شتريهر روز عالقه ام ب. ديد يم مدرسه اش

كه بله رو بهم دادن  ياونم رفت و وقت. يبه مادرم گفتم كه برام بره خواستگار. پدر نداشتم. اومدم ياز پس خودم بر م. بودم يكار. بودم يزرنگ

 .يرفتم سرباز يم ديچون با. ميريبگ يچند وقت بعد عروس هيو  ميقرار شد عقد كن. بكشم غيج يخواست از خوش يدلم م. زده بودم قذو يكل

بار تو  هي. بود يخوب يچه روزا. نميخونه و مادرت و بب اميگرفتم تا ب يم يمرخص يبهانه ا هيهر هفته به . يو من بعدش رفتم سرباز ميكرد عقد

. و نگاهش كردم ستادميبا ذوق ا. اديكه چادر به سر داره از سر كوچه م دمشياز دور د نايرفتم سمت خونه مادرت ا يداشتم م يوقتروزا  نيهم

 ياخمام رفت تو هم، عصبان. معلوم بود دنبالشه. چشمش به آسا بود. اديشدم كه پشت سرش داره م يپسر هيشد متوجه  كيكه بهم نزد كمي

 :با اخم گفتم. رفتم جلو و خودم و رسوندم به آسا. شدم

 ؟يكجا بود ـ

 : تعجب و ترس به خاطر اخمم گفت با

 ؟ياومد يك. رفته بودم مغازه ماست بخرم ـ

 : گفتم يتوجه به سوالش عصبان يب

 ؟ير يكه تو م ستنيمگه داداشات خونه ن ـ

 .سر گفت نه با

 : اخم گفتم با

 ؟ يبهش نگفت يزيه؟ چرا چدنبالت يپسره از ك نيا ـ

 : نگاه به پسره كرد و گفت مين هيتعجب برگشت و  با

 . هيسمت نيمگه دنبال منه؟ فكر كردم راهش ا ن؟يا ـ

 : تر گفتم يعصبان
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 .بگو خب زيچ هيگم  يآره؟ االن كه بهت م ه،يسمت نيكه راهش ا ـ

 : با تعجب گفت. رفت باال ابروهاش

 ه؟يور نيا رشيمس ديشا. كلمه حرفم بهم نزده كياصال  نيبگم بهش آخه؟ ا يچ ـ

 .يكن ينگاهم م يداد بكش بگو چرا همش دار. بهش بگو يزيچ هيتو . نگفته باشه يچيـ ه من

نداره، اما من  ياصال با من كار ديگفت شا يم. به پسره بگه يچ هيكردم حاضر نشد  يهر كار. كرد يمبهوت داشت نگاهم م چارهيب يآسا

بهش  يزياما بازم آسا چ ره،يكه پشت آسا راه م دمشيشد كه چند بار بعدم د شتريب يوقت نانمياطم. پسره دنبال اون بوده نيمطمئن بودم ا

 يحرف چيپسره ه يگفت وقت ياما آسا م اديدنبالش ن گهيزد كه د يبه پسره م يحرف هي ديبه خاطر منم كه شده با. بودم از دستش يعصبان. نگفت

 . با ملت دعوا كنم يخود يتونم ب يبهم نزده كه من نم

 :با اخم به دوستم گفتم. دميهمون پسره رو د ميبود ستادهيآسا هم بود تو كوچه ا يياز دوستام كه پسر دا يكيروز كه با  هي

  ؟يشناس يانتر و م نيمحمد ا ـ

 :به پسره كرد و گفت ينگاه هي محمد

 آره چه طور؟ ؟يگ يو م اريخشا ـ

 .افته يـ چند وقته دنبال آسا راه م من

 . ومدهيپس هنوز كوتاه ن ؟يـ جد محمد

 : دميبرگشتم سمتش و پرس عيسر

 ه؟يمنظورت چ ـ

 .رشهيگيهنوز پ يانگار. و آسا با تو عقد كرد ديجنب ريپسره آسا رو دوست داشت اما د نيـ ا محمد

دونم  ينم. بودم ياز دست آسا هم عصبان. خواستم برم پسره رو بكشم يم. شه يكردم دود از كله ام بلند م يبودم كه احساس م يقدر عصبان اون

 .چرا

 : دميبار از آسا پرس هي

  ؟يشناس يپسره رو م نيا ـ

 : تفاوت گفت يب

 كدوم پسره؟ ـ

 : گفتم

 . دنبالت اديكه م يهمون ـ

 : گفت

 بشناسمش؟ دينه چرا با ـ

 نيا دنيطرف، هر روز د هيمحمدم از  يحرفا. تفاوت و آروم بود اما من بهش شك كرده بودم يب يليكه خ نيبا ا. ست بگهشك داشتم كه را اما
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 . كرد يم ميعصب گهيطرف د هيآسا هم  ريتو مس اريپسره خشا

دم غروب تند تند و با سرعت داشتم . كنم و پختن آش تموم بشه رياومد كه باعث شد د شيبرام پ يكار هيمن . پخته بود يآسا آش نذر مامان

اومدم . ستادميمتعجب ا دميآسا رو كه د. با چادر. رونيخونه اومده ب هيآسا از تو  دميكه د چمياومدم از سر كوچه بپ. رفتم سمت خونه اشون يم

چشم هام و  يخون جلو. شد يباورم نم. مغزم قفل كرد. ونريپشت سرش از خونه اومد ب ارميخشا دميكه د ،يكن يكار م يجا چ نيتو ا مبگ

 . گرفته بود

 : داد گفتم با

 پسره؟ نيخونه با ا نيتو ا ؟يكرد يكار م يچ نجايتو ا ـ

 : آسا اومد حرف بزنه با داد گفتم تا

 . برو گمشو خونه. نگو يچيخفه شو و ه ـ

 . بازوش و گرفتم و پرتش كردم سمت ته كوچه كه تا دو سه متر پرت شد اون طرف تر و چادرش كج شد رو سرش نيهمچ

 : اومد جلو و گفت اريخشا

 ....صبر كن برات تو ـ

 . نيمشت زدم تو صورتش كه پرت شد رو زم هيحرفش تموم بشه  نذاشتم

تا چند ساعت فقط . از اون جا رفتم عيسر نيهم يبرا رميخودم و بگ يتونم جلو يدونستم كه نم يم. رهيخواست اون قدر بزنمش كه بم يم دلم

 يحالتش فكر م نيتو سرم شكل گرفت و من فقط به بدتر يكه بگ يهر فكر ناجور. باشه يجور نيشد آسا ا يباورم نم. رفتم يراه م ابونايتو خ

 . رفتم و تا دو ماه بر نگشتم. باهاش حرف بزنم، فردا صبحش رفتم اي نميكه آسا رو بب نيبدون ا. گشتم پادگان يبرم دياب. كردم

. كرد يم نميخوند و در مورد آسا بدب يتو گوشم م يهم محمد ه ياز طرف. بده حيهم كه برگشتم اصال نذاشتم آسا در مورد اون روز توض يوقت

هم هنوز  ياز طرف. نم كه بعدا بره پشت سر من بهم بخندهخواستم راحت ولش ك ينم. خواستم از دستش بدم يمنم كه بهش شك داشتم، اما نم

زود  يليخ. من برگشتم. گذشت و دو سال تموم شد. ببرمش نيتونستم از ب يبه زنم شك داشتم و نم. برام شد جهنم ميزندگ. تمدوستش داش

 ....ياما هنوز اون شك لعنتكه آسا خوبه، كه مهربونه،  دميد يم. مونيسر خونه زندگ ميو راه انداختم و رفت يبساط عروس

 . هيچه جور نميخواست دنبالش برم بب يدلم م رونيرفت ب يوقت كه تنها م هر

 ياما در كمتر از س. خواستم برم لهش كنم يشدم كه م يو عصبان يرتياون قدر غ. گه يبهش م يزيچ هياومده جلوش و  يپسر هي دميبار د هي

 ارياون بار كه اون و خشا ايبود،  دهيپسره ازش ساعت پرس: و به آسا گفتم و اونم گفت نيازدعواهامون ا يكي يهر چند بعدا تو. پسر رفت هيثان

كه تازه چند وقته كه اومدن تو  دشونيجد هيرفته دم خونه همسا. بده هيگفت كه رفته بود آش ها رو به در و همسا رونيخونه اومده بودن ب تواز 

فهمه  يو اون جا بوده كه م نهيب يبار تو اون خونه م نياول يو برا ارياون روزم خشا. بوده اريخواهر خشا خانم اون خونه ياون محل و انگار

وقت شك  چياومد بره خونه خواهرش؛ اما من ه يم اريخشا. شون بوده ريبودن مس يكيمدت دنبال اون نبوده بلكه به خاطر  نيتو همه ا اريشاخ

خواسته و آسا  ياون بوده كه قبل من آسا رو م نيمحمد همه اش دروغ بوده و ا يكه حرف ها دميهمكه ف يوقت يحت. و سوءظنم برطرف نشد

 .كنه يمن خراب م يو آسا رو جلو رهيگ يبه دل م نهياونم ك. قبولش نكرده
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 شهيهم. همه اش داد بزنم و دعوا كنم. و پرخاش گر باشم يعصبان شهيشد هم يباعث م. كرد يخورد و نابودم م يشك از درون روحم و م نيا

. شم يخال يجور هي. خودم و آروم كنم يجور هيخواستم  يم. نبود يكم كم دعوا برام كاف. آوردم يم ريكردن حرصم گ يخال يهم آسا رو برا

  .يهمش مسافرت با دوست هام، همه اش خوش گذرون ،يهمش مهمون. باز شدم قيرف نشد كه م نيا

تو رو . ميخورد يبود كه همه با هم تو خونه دور سفره، غذا م ييلحظاتم وقت ها نيبهتر. دوستشون داشتم يليبچه هام بودن كه خ ميزندگ عشق

. رهيو بگ طنتتيو ش يباز يتونست جلو يشدنم نم يخوردن و زخم نيزم يحت. يبود اليخ يو ب طونيچون ش. از همه دوست داشتم شتريب

 . يحال صبور بود نيدر ع. يزد يقشنگ م يو همش حرف ها يزبون بود نيريش

مثل . شد يم يكه عصبان يبه حال وقت يوا يخانم بود ول ياز همون بچگ ياديز تاميآن. حوصله بود و سرش تو كار خودش بود، آروم بود يب سپند

 ....اما تو. آاورد يخودم جوش م

 يما رفتار م ليبه م شهيهم نكهيا. خندوند يمن و م شهيهات هم يباز جيگ نيا.... جيو گ اليخيب... .صبور.... مهربون.... يشكل مادرت بود تو

 .تونم بهت اعتماد كنم يم ينگران يدونستم ب يم. كردم يبودم و بهت افتخار م يازت راض شهيمن هم. يكرد

 : و گفت ديكش يآه هي

از . يتو باش ارهيكه همه كارهام و به روم م يكردم اون كس يوقت فكر نم چيه. بذاره ريشماها تاث يكردم كارهام انقدر رو يوقت فكر نم چيه ـ

 ....و سپند انتظار داشتم اما از تو تايآن

 .بهم نگاه كرد ياشك يچشم ها با

 مفت؟ يمشت حرف ها هيبه خاطر . بود يخود يشك ب هيما به خاطر  يزندگ يو اعصاب خورد يهمه سخت. شد ينم باورم

 : دم با بهت گفتمكر اخم

 ؟يديوقت از مامان نپرس چياما چرا بابا؟ چرا ه ـ

 : و گفت نييو انداخت پا سرش

نگاه به پاهاش كرد و آروم تر  هي.... االن كه. فهمم كه چقدر اشتباه كردم يكردم؛ اما االن م يحرف ها شو باور نم. گه يكردم دروغ م يفكر م ـ

 :گفت

 .كردم در حق شماها و مادرتون يفهمم كه چقدر ظلم و بد يكنه م ياالن كه خدا داره مجازاتم م ـ

 : زد و گفت يلبخند تلخ هي. استفهام نگاهش كردم با

 . تونم راه برم ينم. جور واجورم كار خودشون و كردن يها يضيمر نيا ـ

 : كردم كه گفت يبابا نگاه م يبا بهت داشتم به پاها. نيفكم افتاد كف زم رسما

 . قطعشون نكردن حاال خوبه ـ

شد حاال مجبوره خونه  يكار تو خونه بند نم يهم ب هيثان كيكه  ييبابا. يمن بكن يبابا بينص يتونست يبود كه م يمجازات نيبدتر نيا ايخدا يوا

 بشه؟ نينش

 .كنه يدق م يكارياز ب بابام
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 : و گفت ديكش يآه هي بابا

 يداغون م. هر آن ممكنه تركش كنه بگذرونه ايكنه  انتيكه ممكنه زنش هر لحظه بهش خ نيمرد همه عمرش و با فكر به ا هيسخته كه  يليخ ـ

نباشه كه  يشد اون تنها كس يجور نيكه اگه ا كنهيم يهر كار. فتهياتفاق ن نيكنه تا ا يم يهر كار. كنه تا غرورش و نگه داره يم يهر كار. شه

 . دهيكش ابعذ

 : و گفت نييو انداخت پا سرش

من اول تركت كردم و رفتن و . خارج كردم ميخواستم خودم و مادرت و عذاب بدم، كه بهش نشون بدم من اول تو رو از زندگ يكارهام م منم با ـ

 .يستينداره كه برام مهم ن يموندن تو فرق

 . برق اشك تو چشم هاش بود. سرش و بلند كرد و تو چشم هام نگاه كرد آروم

هر . كرد يمن و از خودم متنفر م. داد يعذابم م شتريصبر خاموشش ب. صبر كرد. سكوت كرد. نزد يموند و حرف شهيهم. موند. ـ اما نرفت بابا

 يتونستم ولش كنم چون دلم راض يمن نم. ميكن دايعذاب نجات پ نيهر دومون از ا ديبره، كه شا ديكردم تا تحملش تموم بشه، كه شا يكار

بدم،  طيبا همه شرا شهياما اون هم. گرفت نه من يم مياون بود كه تصم يجور نيا. تونست بره ياون مطاقت رفتنش و نداشتم اما  چون. شد ينم

تو . نكرد يتالف. نرفت شمياالن كه همه اش براش دردسرم هم از پ يحت. بدم آروم و ساكت كنارم بود يگندم، با همه كارها يبا همه اخالق ها

 . دادم يو شماها رو هم عذاب م دميكش يخودمم عذاب م. منده همه تونمشرمنده اشم ، شر. نذاشت تنهام طيشرا نيا

 .ديچك نييقطره اشك از چشم هاش پا هي

 . كنن ينم هينه بابا خاك رفته تو چشمش، باباها كه گر اد؟يم نيياشكه كه از چشمش پا نيا. كنه يم هيداره گر بابام

لبخند  هيبابا . گونه بابا رو پاك كردم يبا اخم دستم و بلند كردم و آروم اشك رو. كرد ياعصابم و خرد م دنشيد. كرد يم مياشك عصب قطره

 . تو چشم هاش نگاه كردم. زد

روز بتونه بابام و به  هيكردم كه مامانم  يوقت فكرش و نم چيه. بودش دهيكه كرده بود بازم بخش ييبا وجود همه كارها. بودش دهيبخش مامانم

 .ديو چند ساله ببخشه؛ اما اون بخش ستيخاطر عذاب ب

چرا؟ چرا . اعتماد بودم يهام ب يهام مزخرف بود، كه بزرگ يبابا بود كه بچگ ريتقص. مون جهنم شد يبابا بود كه زندگ ريتقص. ديمامان بخش خوبه

 يملت الل باز اديحرف دروغ؟ آخ انقدر بدم م هيشك مسخره؟  هيداشتم؟ فقط به خاطر  يمدام دلهره م ديشدم؟ چرا با يم يجور نيا ديمن با

 يخودششون و آروم م گهيو در آوردن حرص همد يمونن و فقط با لجباز يساكت م اديبدم م يآ. گن يو حرف دلشون و به هم نم ارنيم رد

 . كنن

 هينت و حرف بزن، بگو مشكلت چخب بچرخونش تو ده. خوره يم يدرد هيبه  ست،ين يقشنگ يمگه خدا بهتون زبون نداده؟ زبون كه برا خب

 .يتا هم حل بشه هم آروم بش

 .بابا نگاه كردم به

در .... كردم كه مامان بتونه ببخشدتون، اما يوقت فكر نم چيراستش ه ن؟يخودتون چقدر همه رو عذاب داد يشك ب نيبه خاطر ا ديدون يـ م من

زنتون به حرف  ياعتماد به حرف ها يچرا به جا. بود يم دياولتون با تياولوتون  يپس زنتون و زندگ. نيخورد يقسم هيهر حال شما موقع عقد 
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 ن؟يهمه مون و نابود كرد يو زندگ نيخود اعتماد كرد يعده آدم ب هيمفت 

بار حرف  هيمن . خواد بكنه يكه م يبذار هر كس هر كار. داشت يبه من چه ربط. شدم يآروم م ديبا. دميكش قينفس عم هيها مو بستم و  چشم

خواستم با باز كردن  ينم گهيد. و طرد شده از خانواده بودم يشد كه چند ماه تو عذاب و ناراحت نياش ا جهيبلند گفتم نت يدلم و با صدا يها

. بده يليخ نيخدا قدرت پاهاش و ازش گرفته، ا. شه ياالنم داره مجازات م. ديكش يبعدم، بابام خودشم عذاب م. دهنم از خانواده ام دور بمونم

هر چقدرم بد، هر . خانواده ام باشم شيخوام پ يهست كه من خودم و بندازم وسط و دوباره فك بزنم؟ من م يازيپس چه ن. دتشيمامان بخش

 .بازم بودنشون بهتر از نبودنشونه ر،چقدرم ناجو

 . رو گونه ام ديبابا دستش و باال آورد و كش. دميكش گهيد قينفس عم هي

غم . دوستت داشتم شتريب نيهم يبرا. كه خودم اسمت و انتخاب كردم يتو تنها بچه ام.... يدرست مثل اسمت.... دميآناه.... دميآن.... ـ دخترم بابا

به همون  ،يكبه همون پا.... انوسيواق ايالهه در.... الهه آب.... ديآناه.... ديآن. گرفتم  يم يانرژ دنتيبا د. ذاشت يروم اثر م شتريب تيو شاد

 ديآناه. شدن يقدرت گرفتن به اون متوسل م يگرفتن، برا روين يكه قهرمان ها برا يزن.... شجاع... زن سوار بر اسب .... يبه همون سادگ ،يزالل

 .... يچشمه زندگ

شه كه  يها باعث م نيهم. هات يبه خاطر همه خوب ت،يبه خاطر پاك ت،يبه خاطر سادگ. يريها رو تو دستت بگ يكه زندگ يو دار نيقدرت ا تو

 ن،يو به اون پسره شرو يديو بخش يبه خانم احتشام روح زندگ. يداد يو قدرت م رويبه من ن شهيتو هم. ياثر بذار يهر كس يرو زندگ يبتون

 .يو نشون داد يگزند يشاد

 .ديام بلند خند افهيق دنيبابام با د. دميترس كميراستش . و گفت چشم هام خود به خود گشاد شد نياسم شرو تا

 ؟يدوستش دار ديآن. سوال دارم هيفقط . و بهم گفت زيخانم احتشام همه چ. دونم يو م زيمن همه چ. ندارم شيـ نترس كار بابا

از باباش خجالت بكشه و كله اش و بندازه  ديجور وقت ها دختر با نيكه بابا ا دميفهم عيبعد سر. كردم يذوق هيباز شد و  شمين يبه خود خود

 .قهقهه بابام بلند شد يكه صدا نييسرم و انداختم پا يتند. نييپا

 و دوست دارم؟ نيتابلو نشون دادم كه شرو يليخ يعني

تو . هيكردم پسر خوب قيتحق يمنم كل. تونه بد باشه يپس نم يدر هر حال اگه تو انتخابش كرد.... داشتم اما شهيهم. ـ خوبه، بهت اعتماد دارم بابا

 . موفقه يليكارشم خ

كه اون موقع من و طرد كرده بود، اما اون قدر براش مهم بودم  نيگرفته و با ا لميكردم كه بابا تحو يذوق هي.... وليا قيبرام رفته تحق ييبابا يآخ

 .باشه ميو نگران زندگ قيام بره تحق ندهيكه در مورد آ

 : م زد و گفتدو ضربه آروم رو دست بابا

 شوهرتم باهات اومده؟ ـ

 :و گفت ديبابام دوباره خند. باز سرم و تكون دادم شيبا ذوق و ن. شوهرت يده از زبون بابات بشنو يم يچه فاز يوا

 . واسه شوهر كردن انقدر ذوق كنه ستيدختر خوب ن ـ

 . بخنده شتريو ببندم كه باعث شد لبم غنجه بشه و بابام ب شميكردم با همه زورم ن يسع
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 .خوام باهاش حرف بزنم يتو؛ م اديپسره رو بفرست ب نيتو برو ا گهيـ خب د بابا

 .ابروم رفت باال هي

 : دميشك پرس با

 ش؟يبزن يخوا يم ـ

 : با تعجب گفت بابا

 ....ـــهدهــ. پسره رو نداشته باش نيا يمن هوا يانقدرم جلو رونيبرو ب. خوام صحبت كنم باهاش يگم م يم ه؟يچ شيبزن ـ

 يخم شدم و گونه بابام و ماچ كردم و تند عيلحظه سر هياومدم برگردم برم سمت در كه تو . ستادميبلند شدم و ا يتند. شد يرتياوه بابام غ اوه

. دمشيد يم مارستانيرو تخت ب يجور نيمخصوصا هم كه ا. دلم تنگ شده بود براش يليخ. ديترك يدلم م دمشيبوس ياگه نم. رونيرفتم ب

 يدلم برا. نهيگن چوب خدا صدا نداره هم يكه م ينيواقعا ا. گرفت يم شيدلم داشت آت. كنه يكار نم گهيبودم پاهاش د دهيكه فهم ناونم اال

شاد  ديبا. بخندم دياالن من با. خود طرف ياونم جلو. خودم و كنترل كنم طميشرا نيگرفته بودم تو بدتر اديبغض داشتم اما . بابام كباب بود

 يبه پاها گهيد. بفهمه كه به خاطر خودش و دوست داشتنشه كه برگشتم ديبا. بابام فكر كنه كه به خاطر حالشه كه من برگشتم خوام ينم. باشم

 .با همون اقتدار و ابهتش. بابام بدون پا هم بابامه. كنم يبابام فكر نم

 .گشاد من و ببنده شين نيا اديامروز ب يكي. شل بشه شميدوباره ن و همون باعث شد دميبابام د يآخر برگشتم و لبخند و رو لب ها لحظه

لبخند  هيبا . ديبار يكرد خودش و آروم نشون بده اما از چشم هاش اضطراب م يم يسع چارهيب. نيو بستم و تا برگشتم رفتم تو بغل شرو در

 .اونم دست هاش و انداخت دورم و نوازشم كرد. بغلش كردم

 ؟يديبهم م يقول هي نيـ شرو من

 : بود گفت يكه توش نگران ييصدا با

 ؟يچه قول ـ

 .تو چشم هاش نگاه كردم. هنوز دستم دور كمرش بود و دست اونم دور بازوم. عقب دميخودم و كش كمياش جدا كردم و  نهيو از رو س سرم

و  يايكرد، ب جاديسوال ا ايشك و شبهه  يمون افتاد و برات جا يكه تو زندگ يكال هر اتفاق اي يديد يهر چ اي يديشن يقول بده هر چ نيشرو -

خواد  يدلم نم. ميحلش كن گهيبه خودم بگو تا با حرف و با همد ميبود مستق يهر مشكل. ياريدر ب يتو خودت و الل باز يزينر. ياز خودم بپرس

 ن؟يوشر يد يقول م. بفهمم كه فالن حركتت به خاطر فالن كار من بوده گهيسال د ندچ

 : لبخند از رو آرامش زد و گفت هي. راحت شده بود الشيخ

 باشه؟. تو دلت بمونه يزيچ يحتما، تو هم قول بده كه نذار ـ

 : و باز كردم و ابروهام و چند بار انداختم باال و گفتم شمين

 ....ذارم ينم ـ

بوسه  هيسمت خودم و لبم و گذاشتم رو لب هاش و  دميكش و نييآوردم پا يپام بلند شدم و با دو دست صورتش و گرفتم و تند يانگشتا رو

خشك شده بود و چشم هاشم  يحركت و نداشت هنوز دست هاش تو همون حالت قبل نيكه انتظار ا نيشرو. محكم با تمام وجودم ازش گرفتم
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 .گشاد

 : لبخند قشنگ نگاهش كردم و گفتم هيعقب و با  دميو كه كردم سرم و كش بوسم

 .تو دلم مونده بود يكي نيا ـ

 :زد و گفت يحرف من لبخند خوشحال با

 .هم تو دل من مونده ييزايچ هيهاست؟ خب  يجور نيا ـ

اش و  نهيلحظه تعادلم و از دست دادم و محكم خوردم تو س هيتو بغلش كه  دميكش عيفرستاد باال و كمرم و گرفت و سر طونيابروش و ش هي

تو . آروم آروم خم شد رو صورتم. طونشيسرم و بلند كردم كه چشمم افتاد تو نگاه ش. شد دور گردنش حلقه فتمين نكهيدست هامم از ترس ا

 يكه ناسالمت نيا ايبهش بگم بابا منتظرشه؛  ديرفته بود با ادمياونقدر كه . فرو رفته بودم شيبودم و تو عمق مهربون رهيخ ونشمهرب يچشم ها

 .نداشت يساعت رفت و آمد جندان نيبود كه ا يياتاق بابا تو راهرو نيهر جند ا. آمدهآدم در رفت و  يو كل مارستانهيجا ب نيا

 ....آروم چشم هامو بستم و منتظر موندم. كم شد يليفاصله صورتش با صورتم خ. كردم ينگاه م نيشرو به

 ....ديآن -

 واريآوردم كه بدبخت پرت شد عقب و خورد به د نيشرو نهيبه س يفشار نيحركت همچ هيچشم هام بازِ باز شد و با . دميفنر از جام پر مثل

 . روبه رو

 .كرد يگشاد به من نگاه م يفقط با چشم ها. تعادلش و حفظ كنه يچه جور ديبدبخت اون قدر شوكه شده بود كه نفهم. لبم و گاز گرفتم شرمنده

 ؟يخودت ديآن -

 . برگشتم سمت صدا. واريت كوبوندم به دبدبخت و مثل دار نيافتاد كه چرا شرو ادميصدا تازه  دنيشن با

 ....خواهرجون .... تايآن -

حركت بغلش كردم و محكم  هيبا . كرد يو صورت بهت زده داشت ناباور نگاهم م ياشك يكه با چشم ها تايدو قدم خودم و رسوندم به آن با

 . دست هاش هنوز تو هوا خشك شده بود. فشارش دادم

 : گفت هيدست هاش حلقه شد دور كمرم و با بغض و گر هيچند ثان بعد

 ريچقدر د. يايوقت نم چيفكر كردم ه گهيد. شدم يم ديداشتم نا ام گهيد ؟يباالخره برگشت ؟يبرگشت. معرفتم يب يخواهر كوچولو.... ديآن ـ

 ....يليخ ،يمعرفت يب يليخ ؟يچقدر چشم به راهمون گذاشت ؟يكرد

 ديو آن غاشيج غيج يچقدر دلم برا. كه چقدر دلم براش تنگ شده دميفهم يتازه م. تو چشم هام اشك جمع بشهباعث شد كه  تايآن يها حرف

 ....خواهرم. تنگ شده شيگفتن عصب

 . با لبخند نگاهم كرد تايآن. ميكرد و منم بغض، از هم جدا شد هيگر تايو آن ميكه تو بغل هم بود قهيچند دق بعد

 . ـ چقدر دلم برات تنگ شده بود تايآن

 : اخم كرد و محكم با دست كوبوند به بازوم و گفت هوي

تونم خبرها رو  يمن م يتا من هوات و داشته باشم؟ االغ نگفت يداد يندا م هيبه من  دينبا ؟يبكن ياديغلط ز يبر ييگه تنها يبهت م يك ياو ـ
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 . اومد ينم شيپ ايكش سيافتضاح و قهر و گ نيتونستم قبل اومدن بابا بهت خبر بدم بعد ا يم ياگه بهم گفته بود. بهت برسونم

 : با ذوق گفتم. از گوش تا گوش باز شد شمين

 .گهيد يخودم وونهيخواهر د ـ

برج  هي نييبود كه از پا شده ييمثل آدم ها. نگاهش به پشت سر من بود و سرش كامل رفته بود باال. و رفت باال دياز رو من چرخ تايآن يها چشم

پشت  نيشرو دميرد نگاهش و گرفتم و برگشتم نگاه كردم د. كوچولو قدش از من كوتاه تر بود هي تايآن. كنن يدارن به طبقه آخرش نگاه م

 .ستادهياسرم 

 : با ذوق گفتم تايو گرفتم و آوردمش جلو و رو به آن نيشرو يكنار و بازو دميو كش خودم

  ؟يديشوهرم و د تايآن ـ

دستش  يميو با لبخند مهربون و صم نيچشم غره به ذوق من رفت و دوباره برگشت سمت شرو هيجدا كرد و  نيبا حرفم نگاهش و از شرو تايآن

 : و دراز كرد و گفت

 .ديخواهر آن تاميمن آن ـ

 : دست داد و گفت تايهم با لبخند دستش و آورد جلو و به آن نيشرو

 . ديهم هيشب يليخ ديكنم شما و آن يفكر م. خوشبختم نم،يمنم شرو ـ

ما دو  ديفهم يكس نم چيه. مامانم هيبابام بود، منم شب هيشب تايآن. ميهم هيگفت ما دو تا شب يكس نم چيآخه ه. چشم هامون گشاد شد تايو آن من

 .ميگفت يتا خودمون نم ميتا خواهر

 : با بهت با انگشت اشاره به خودش و من اشاره كرد و گفت تايآن

 م؟يهيما دوتا شب ـ

 . با لبخند سرش و تكون داد نيشرو

 : سمت خودش و آروم دم گوش من گفت دميمن و گرفت و كش يبازو يفور تايآن

كه اومد تو رو  ديهمون چشم هاش ند نه؟يب يبدبخت چشم هاش نم يكرد دايو پ يكيحاال هم كه  ينكرد ،يشوهر نكرد. مرده شورت و ببرن ـ

 .گرفت دهيو ناد باشيشه ع يهم خوبه م كلشيه. از كور بودنش گذشت شهيم پهيكنه؟ حاال خوبه خوشت يتو رو تحمل م يگرفت وگرنه ك

 .ما دو تا رو سكته داد نيقهقهه بلند شرو يكه قبل من صدا زهيگوش هاش ت نيبگم آروم تر شرو اومدم

 : متر باز مونده بود دوباره با بهت به من گفت هيكه دهنش  تايآن

 .هم كه هست وونهيپسره د نيا.... ديآن ـ

 .كرد با سرفه قهقهه اش و كم كنه يسع نيشرو

 : كه به زور در حد لبخند نگهش داشته بود گفت يقهقهه ا با

من گوش  ديببخش. شما بود يبه خاطر حرف ها دمياگه خند. ستميام ن وونهيد. نميب يو م زيخوبم همه چ. ندارم يخواهرجون من مشكل چشم ـ

 .نيهست يشاد و پر انرژ ديشما هم مثل آن. نبود، منظورم به اخالقتون بود افهيمنظورم ق دياگه گفتم شباهت دار. زهيت ياديز كميهام 

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٦٧ 

 عيضا نينده و جلو شرو يسوت شتريكه ب نيا يبرا. بگه يچيتونست ه يشوكه شده بود بدبخت كه نم نيهمچ. سوسك شد ميخواهر يبرا رميبم

 : سمت در اتاق بابام و گفتم دمشيو گرفتم و كش نيدست شرو عينشه، سر

 .رفت بهت بگم ادميمن . نتتيخواد بب يبرو بابام م ايب نيشرو ـ

 : ابروش رفت باال با بهت گفت نيشرو

 چرا؟ نه؟يمن و بب ـ

 .سمت اتاق دمشيكش يبه زور داشتم م بايسفت كرده بود كه تقر نيخودش و همچ ديتا فهم ييجورا هيچون  د،يترس يام فكر كنم از بابام م بچه

 .خواد بخوردت كه يخواد باهات حرف بزنه، نم يبرو م ايگلم، ب نم،يـ شرو من

 :برام نازك كرد و گفت يپشت چشم نيشرو

 .يستيتو كه مطمئن ن. خواد بخورتم يآره نم ـ

تو چشم هاش  قيدست هام و گذاشتم دو طرف صورتش و سرش و خم كردم سمت خودم و دق. و برگشتم سمتش ستادميا. ام گرفته بود خنده

 .نگاه كردم

 ؟يدوستم دار نيـ شرو من

 .با سر گفت آره نيشرو

 ؟يـ بهم اعتماد دار من

 :دوباره گفت نيشرو

 .آره ـ

 : گفتم دستم و ول كردم و دوباره دستش و گرفتم و عيسر

 .بهت زد يناخونك هي ديحاال بعدا كه به غذا افتاد شا. بزنه تو رگ ديفعال فقط سرم با. خورتت يبابا نم ايخب پس ب ـ

 : رو پرت كردم تو اتاق و سرمم فرستادم تو اتاق و گفتم دهيبهت زده و ترس نيدر و باز كردم و شرو خالصه

. كردم دايدونه شوهر پ هيها، به زور  ياريبال مال سرش ن. رميگ يهم ازتون پسش م يمدل نيهم لتون،يو سالم تحو حيصح. شوهر من نميبابا ا ـ

 .مونم رو دستتون يترشم م ياز دستم بره م نيا

با دست . دردم گرفته بود كه نگو نيهمچ. محكم خورد تو سرم يدست هيكه  تايبزنه در و بستم و برگشتم سمت آن يحرف يكه كس نيقبل ا بعدم

 .و ماساژ دادم سرم

 ؟يزن يچرا م ؟يريزنج يا وونهيـ مگه د من

فقط تن و . نيريگ يو قلوه م نيد يشما كه دل م ن؟يماها رو دق بد نيخواست يم د؟ينيهم و بب نيمثال چشم نداشت ؟يـ تو مثال با بابا قهر بود تايآن

اگه  يــــــهـ. ذاره ينم نتونيب يگه فرق يدوست داره مامان م شتريرو ب تايگم بابا، آن يبه مامان م يمن ه د؟يبلرزون نيخواست يبدن ماها رو م

 يا. دوست دارن شترينفله رو ب يكنم تو يم يمن خانم يدست كه هر چ نيبشكنه ا يا. ديبر يكارها رو كرده بودم گلوم و با چاقو م نيمن ا

 ....بخت كور اهيس
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 : و گفتم دميدستش و كش عيسر

 كيندارم كه مراعات كنم كه مثال من تا  نميحوصله ا. و ندارم استيبا س يو رفتارها يزار هيحوصله گر يشناس يو م چته؟ تو كه من ياو ـ

و  ديحوصله حركات جد. كنم يمثل همون وقت ها رفتار م مياالن كه با هم خوب شد دم،يترس ياز رفتار بابا و برخوردش م يچ نيع شيساعت پ

برام  نيبش نجايا ايب. نميبب ايحاال ب. حس و حال غمباد گرفتن و ندارم گهيكردم كه د يزار هيو گر دميكش ين چند وقتم اون قدر ناراحتيا. ندارم

 .كن فيتعر

 .ميكنار هم نشست يرو دو تا صندل مياومد و با هم رفت تايآن

 .ـ خب بگو من

 : ابرو انداخت باال و گفت هي تايآن

 بگم؟ يچ ـ

 ؟يزد يزنگ بهم م هي دينبا ،يخواهر بزرگ تر من يناسالمت. يمعرفت يكه چقدر بـ بگو  من

 :كرد و گفت يپوف هي تايآن

و پشت سرتم نگاه  يبرنگرد، تو هم از خدا خواسته رفت گهيتا بابا بهت گفت د. يازمون نگرفت ياصال سراغ ؟يزد يزنگ م هي ديتو نبا.... تو خفه ـ

 همب يزيزنگم كه زدم خونه مامان چ. بود يجات خال. يدب ميبا سامان و عسل و قوم شوهر رفته بود. جا نبودم نيمن كه دو هفته اول ا. ينكرد

 ريگ يبه كس گهيد. كم حرف شده بود. بابا همش خونه بود و تو خودش. كنه يخونه فرق م يحال و هوا دميبعد دو هفته كه برگشتم د. نگفت

 يبا مامان م يحساب يدعوا هيحتما  يدر حالت عاد. شد كه نگو يعصبان نيموضوع همچ هيكه سر  دميخودم د يچند بار با چشم ها. داد ينم

برگشت  يو وقت رونياز خونه رفت ب يتند اي. ديكش قيفقط چشم هاش و بست و چند تا نفس عم. راه ننداخت ييبود كه دعوا بيعجكرد، اما 

 نايمتشخص داره با بابا ا ريخانم پ هي دميروز اومدم خونه و د هي يباشه اما وقت يعاد دياولش گفتم شا. عوض شده يليبابا خ. آروم آروم بود

كرد و بعد اون روز  فيمامان تعر يو برا زيبابا همه چ. به خاطر تو بود راتشييخالصه بگم كه همه تغ. شاخ در آوردم عجبزنه از ت يحرف م

 يچ نميخواستم بهت زنگ بزنم بب. گفت يم يبود و چ يگفت و اون خانمه ك يو اون چ يبه بابا زد ييگفته تو چه حرف ها. مامان به من گفت

 .شتكه مامان نذا يكن يكار م

 : زده گفتم بهت

 مامان نذاشت؟ ـ

 : بهم كرد و گفت ينگاه هي

 ميگفت بذار. يگرد يبر نم گهيو د شهيدلت قرص م ،يو تو از ماها خبر دار بش ميگفت اگه هر كدوم از ماها بهت زنگ بزن. آره مامان نذاشت ـ

 . يتا باالخره خودت برگرد يخبر بمون يو ب يدلتنگ بش يتا حساب

 .كردم همه من و ترك كردن يمدت فكر م نياز من نكرد و من تو همه ا ياديكس  چيبود كه ه نيهم يبرا پس

به سمت در  تايخنده و قهقهه از تو اتاق بابا من و آن يصدا دنيكه با شن ميشده بود اليخ يو بابا رو ب نيبه كل شرو. ميحرف زد يساعت هي تايآن با

 يم فيتعر يزيچ هيداشت براش  نيشرو. خنده بابا بود يصدا. خنده يداره م يك ميبه در تا بفهم ميسرمون و چسبوند ييدوتا. ميشد دهيكش
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 . ديخند يكرد و بابا هم م

 . نيشرو ياخم متمركز شدم رو صدا با

 . آواز بخونه غيكه بلند بلند و با ج نهيعشقش ا. كنه ياز صداش اما مگه قبول م رهيگ ينگم؛ گوش آدم درد م گهيـ آواز خوندنش و د نيشرو

 : با خنده گفت بابا

 .خونه يافتضاح م يليخ. كنم يباهاش بحث م نيسر هم شهيمنم هم ـ

 . خندن يگن و م ينشستن پشت سر من بد م نيدو تا رو بب نيا

 : گفتم نيحرص در اتاق و باز كردم و خودم و پرت كردم تو اتاق و با اخم به شرو با

 . آبروم و نبر گهيدارم؟ جلو بابام د يراديو ا بيدم و چه ع يم يكه من چقدر سوت يكن يم فيواسه بابام تعر يطراوت جون تموم شد اومد ـ

 : لبخند پر محبت بهم نگاه كرد و رو به بابام گفت هيبا  نيشرو

 .اخالق هاش باعث شده كه دوستش داشته باشم نيهمه ا.  سهيهم عجوله و فال گوشم وا م يليخ ـ

 .اتيخصوص نينگاهم به بابام با هم هيو لبخند و نگاه مهربونش كردم و  نينگاه به شرو هيابروم رفت باال و با بهت  هي

 .خوب و بدش دوست داشته باشه اتيهمه خصوص كرد كه اون و با دايمثل تو پ يمرد هيـ خوشحالم كه دخترم  بابا

 .... كش آوردم كه نگو نيهمچ يگ يو م من

 . خونه ميو بعد بابا گفت بر ميبابا بود شيپ كمي

 .خونه و اتاقم يعسل و سپند، برا يبرا. ذره شده بود هيمامانم  يدلم برا. ذوق بلند شدم كه برم خونه با

فكر . ديسره حرف زد و سوال پرس هيمثل وروره جادو  تايآن نيتاب و ساكت بودم، اما ا يخونه ب ريمن كل مس. خونه ميو رفت ميشد نيماش سوار

 . ديپرس نميكنم كه از پدر جد شرو

 تايزه آننا گفته نماند كه من خبر نداشتم و به اندا. برگردن يو قراره به زود كانيگفت آمر نيكه پدر و مادرش كجان كه شرو ديپرس نيشرو از

 .تعجب كردم

 : ديكرد و بعد متعجب پرس يفكر هي تايآن

 دن؟يو ند ديآن نايهنوز بابات ا يعني ـ

 : زد و گفت يلبخند نيشرو

 .نذاشتم باهاش حرف بزنن يحت. نه هنوز ـ

 : با تعجب گفت تايآن

 چرا؟ ـ

 : نگاه به من كرد و گفت هيبا لبخند  نيشرو

 نهيو بب ديو آن اديتابه كه زودتر ب يب يليمامانم خ. هيتا بفهمن چه فرشته ا ننشيبب ديبا. هيدنيبلكه د ست،ين يكردن فيتعر اي يدنيشن ديچون آن ـ

 .هاش فيبس كه مامان طراوت دلش و آب كرده با تعر
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 .لبخند داد هياونم جوابم و با . لبخند مهربون بهش زدم هيسمتش و  برگشتم

 : گوشم و گفت كيرد نزدآروم كرد و سرش و آو كميصداش و  تايآن

 . يهست يليبفهمن چه كروكود ننيبب ديآره با ـ

آروم نشست سر  گهيداد و د لميلبخند دندون نما تحو هيهم  تايآن. رفتم تايچشم غره به آن هيبرگشتم پشت و . خنده ريپق زد ز هوي نيشرو

 .شيداد به صندل هيجاش و تك

سمت در و انگشتم  دميدو. نييپرت كردم پا نيتا ترمز كرد خودم و از ماش. ستهيبا نينذاشتم ماش. داشتم جانيه يكل. ميستاديدر خونه ا يجلو

 . سرش كردم هيو گذاشتم رو زنگ و 

كه از تو خونه  دميداد مامان و شن يصدا. يسمت در ورود دميهول خودم و پرت كردم تو خونه و دو هيبا . در باز شد. كار متنفر بود نياز ا مامانم

 : گفت يم غيبا ج

 م؟يكن يكه خبر بد آورده سكته م هيكي ميكن يوقت فكر م هي ميدار مارستانيتو ب ضيما مر يگ يچه مدل زنگ زدنه؟ نم نيا يسپند بترك ـ

 .زنن يحرف م يمدل نيمن، ا يسخنور رويمن نبودم همه پ نميب يم. و عشقه يبترك.... مامان جون وليا

 .رفتم از پشت محكم بغلش كردم. بود ستادهيا نتيمامانم كنار كاب. ه و در باز كردم و رفتم تو آشپزخونهتو خون دميدو

 . ديترس كمي انگار

 ؟يسپند خودت -

 : ذوق گفتم با

 .مامان دميباشه؟ آن يقربونت برم مامانم، سپند خرك ـ

مامانم تند برگشت سمتم و تا . كنار دميخودم و كش عيسر. واريو بخورم به د يور هيبود پرت شم  كيتكون خورد كه نزد نيهمچ مامانم

 : چشمش به من افتاد با دهن باز با بهت گفت

 ....ديآن ـ

 . دست هاش و باز كرد. قدم اومد سمتم هي. چشم هاش اشك جمع شد تو

با بهت دستم و گذاشتم رو گونه ام . ديهام پر برق از چشم. تو گوشم ديذوق و لبخند اومدم برم تو بغلش كه دست مامان رفت باال و محكم كوب با

 .مامان اخم كرده بود. و به مامان نگاه كردم

 : همون اخم، ناراحت گفت با

 يم يگ يم يزن يزنگم كه م ؟ياز نگران رهيم يم رهيگ يقلبش م نجايمادرت ا يگ ينم ،يزن يزنگم نم هي ير يم يذار يدختره خل و چل م ـ

زنگ  ؟يشوهر كن يخبر بر يب يچه طور تونست ؟يعقد كن يگوش كن؟ بزنم لهت كنم؟ تو روت شد بدون من برخوام عقد كنم تو صداش و 

از كجا  هويپسره  نيكه حسرت به دل بمونم كه موقع بله گفتن دخترم كنارش نبودم كه فقط تونستم صداش و بشنوم؟ اصال ا يدقم بد يزد

. كنم يشوهر نم يگفت يخر كرد؟ من خودم و كشتم ششصد مدل پسر نشونت دادم، فقط مثل سگ پاچه ام و گرفت يشد كه تو رو زرت داشيپ

 ؟يددم گوشت گفت كه تو راحت قبولش كر يچ نيا
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 : گفت يو نگاه كرد و همون جور نميياز باال به پا يجلو و بازوهام و گرفت و به چپ و راست تكونم داد و ه اومد

 ريصاحاب گ يب. شكونم يرم دستاش و م يبهش؟ اگه دست بهت زده باشه خودم م يبله بگ يمال سرت آورده كه مجبور شد نكنه بال نميبب ـ

 آورده؟

 .ميما اومد.... مامان -

 .نگاه كنه تايباعث شد كه مامان ساكت بشه و سرش و بلند كنه و به آن تايآن يصدا

چشمش افتاد به پشت  هويكرد و  تاينگاه به آن هيمامان . كردن ينه و داشتن به ما نگاه ماومده بودن كنار در آشپزخو نيو پشت سرش شرو تايآن

 . بود ستادهيكه ا نيو شرو تايآن

 تايآن. آروم رفت جلو. داشت يبر نم نيچشم از شرو. نگاه كرد نيمهربون به شرو. لبخند قشنگ گشوده شد هيلبش به . اخم مامان باز شد هوي

 : و گفت ستاديا نيشرو يمامان رفت جلو. كنار ديخودش و كش

 ؟يديتو شوهر آن ـ

 .فقط تونست سرش و تكون بده. دهيمامان و شن يبود همه حرف ها دايپ. بود دهياز مامان ترس يبدبخت حساب نيشرو

 يگوشش؛ اما مامان جلو ريز منتظر بود كه مامان بزنه. كرد و خودش و جمع كرد زيبا ترس چشم هاش و ر نيشرو. دستش و برد باال مامان

 : و نازش كرد و بعدم مهربون گفت نيدستش و آروم گذاشت رو گونه شرو تايمتعجب من و آن يچشم ها

 .انقدر عرضه داشته باشه ديكردم آن ياصال فكرش و نم. يچه پسرِ ناز يآخ ـ

 : خوشگل گفت يليلبخند خوشحال زد و خ هيامن و امانه، با ذوق چشم هاش و باز كرد و  ايدن ديكه د نيشرو

 .سالم مامان ـ

داشت  يكه از خوشحال نميخوب فشارش داد و شرو كمي. و محكم بغلش كرد ديو كش نيشرو هويكرد و  يذوق هيگفت مامان، مامانم  نيشرو تا

 .دهيمشده اش و دكرد بعد سال ها ننه گ يفكر م ديد يم يكيمامانِ من و بغل كرده بود كه  نيافتاد، همچ يپس م

 . رو بغل كردن از هم جدا شدن گهيكه همد يحساب

 : كرد گفت ينگاه م نيهمون جور كه به شرو مامان

 .زميعز ايب. برات شربت درست كنم نيبش ايپسرم، ب ايب ـ

 .تا شربت درست كنه خچاليخودشم با لبخند رفت سمت . آشپزخونه يتو يغذا خور زيم يدست اشاره كرد به صندل با

زده تو گوشم و دعوام كرده،  ده،يمن و بعد چند ماه د يناسالمت. كردم يكه هنوزم رو گونه ام بود به مامانم نگاه م يدست هيكه خشك شده با  منم

 .تشنمه ياما خب شربت و عشقه كه كل. رهيگ يم يليو چه تحو دتشينخاله رو كه تازه د نيشرو نياون وقت ا

 .ات منتظر موندم مامانم شربت درست كنه و بده بهمونجور م همون

 : شربت درست كردن گفت نيدر ح مامانمم

 ؟يسنت تخصصم دار نيبا ا... ماشاا. متخصص مغز ،يگفت دكتر يمادر بزرگت م. يپيچه خوشت ،ييچه قد و باال ،يچه پسر... ماشاا ـ

 : با لبخند گفت نيشرو
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 .بله ـ

 .نيريش خود. ده يبله سر عقد م انگار

و  وانيمن منتظر دست دراز كردم كه بده دستم، اما در كمال تعجب مامانم از جلوم رد شد و ل. ختير وانميل هيشربت درست كرد و تو  مامانم

 : و با لبخند بهش گفت ستاديو خودشم كنارش ا نيشرو يگذاشت جلو

 .بكن انقدر مشكل داره ديمخ آن نيا يهم برا يفكر هي يحاال كه متخصص مغز. چه خوب ـ

 : داد زدم غيبا ج. اومد يخونم در نم يزد يكارد م گهيد

 ....مامــــــان ـ

 : با اخم برگشت سمت من و گفت مامانم

 .گهينشه برت نگردونه د مونيكه فردا پش رميبگ لشيتحو شتريب ديكارهاته كه من با نيپسره، به خاطر هم ياه كوفت زشته جلو ـ

 : گفتمبا داد  دوباره

 . يشربتم كه بهم نداد ينه نگاهم كرد ينه بغلم كرد. من دخترتم يمامـــــــــان ناسالمت ـ

 : چشم غره توپ بهم رفت و گفت هي مامان

 .بخور زيخب درست كردم تو تنگ، بر ؟يخوا يشربت م ؟يكش يم غيچته مثل بچه ها ج ـ

 : و گفت نيگرفت و برگشت سمت شرو ديمن و ند كيش يليخ بعد

 بود؟ ياسمت چ يپسرم؟ راست يخور يچرا شربتت و نم ـ

 : لبخند گشاد زد و گفت هي م،يكنن كه بگن ما بهتر يم نيريلوس كه خودشون و واسه مامان دوستشون ش يهم مثل پسر بچه ها نيشرو

 ....نيشرو ـ

 .اسمتم مثل خودت قشنگه.... ـ ماشاا مامان

مامان من و بدزده من  اديب ستيدرسته كه دوستش دارم اما قرار ن. يابونيغول ب نيا يبرن نه برا يبه كار م دخترا يو برا نيا.... چه لوس واه

 .نگم كه يچيه

و برداشت و برد سمت دهنش و همون جور كه  وانشيل. باز شد ششيبا ذوق ن نميشرو. و ماچ كرد نيحرف و زد و خم شد و سر شرو نيا مامانم

 . بغض كردم كه نگو نيهمچ. اومد ياشكم داشت در م گهيد يعني. نداخت باال يمن ابرو م يخورد برا يم

 يم. گرفت و قربون صدقه اش رفت ليو تحو نينگاهم به من نكرد و همه اش شرو هي يذره شده، اونوقت مامانم حت هيمامانم  يدلم برا من

 ....جور نيا گهيد يدونم مامانم دوماد دوسته ول

 .دميخودم د. ماچشم كرد.... تازه

 .رفتم تو اتاقم و در و بستم و خودم و انداختم رو تختم و سرم و فرو كردم تو بالشتم. و به حالت قهر پا كوبون رفتم سمت اتاقم دميورچ لب

 .خوام يمن مامانم و م. مامان طراوت شيبرو پ. برو خونه اتون اليگودز نيشرو

اومد رو سرم و  يدست هي. روم و از در گرفتم. هيك نمياصال دوست نداشتم بب. اومد تو اتاق و رو تخت نشست يكي. نكردم يبهش توجه. باز شد در
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 .سرم و ناز كرد

خبر از  يوقت ب چيه ديبعدم نبا. بره يكنه و از خانواده اش نم يآدم از خونه اش قهر نم يتا بفهم يشد يم هيتنب ديبا. يخواد قهر كن يحاال نم -

 .يبكن يغلط چيمادرت ه

 .چقدر ناز كردنش مهربون بود و من چقدر دوستش داشتم. بود مامان

 .كنه يم يبياحساس غر. تو اتاق يشناسه تو هم كه اومد يپسرِ فقط تو رو م نيا رونيب ايـ االنم پاشو ب مامان

 : بلند شدم نشستم تو جام و گفتم عيسر

 د؟ينيكرده شما من و نب يكار هي ومدهيم كه هنوز نرم خانواده اش و بدزد يبكنه به من چه؟ مگه من م ـ

 . ديو محكم بغلم كرد و سرم و بوس ديخند مامان

 خل و چل شده؟ يداره كه عاشق تو يراديو ا بيپسره چه مشكل و ع نيدونم ا يمن نم. وونهيـ دختره د مامان

 : و گفتم رونيب دمياعتراض خودم و از تو بغلش كش با

 مگه من چمه؟.... مامان ـ

 : ابروش و انداخت باال و گفت هي مامانم

 يجور ب نيهم. ياخالق كه ندار. كردم تيترب يدونم چه اعجوبه ا يمنم كه مادرتم م. يكن يآبرودار ستيالزم ن م،ياالن كه خودمون گهيد ـ

دونم پسرِ به چه  يبازم بگم؟ واقعا نم ايبسه . يزن يم كه جيگ. كه حرف نداره تميقلدر باز. يستيكه بلد ن يآشپز. يخور يحرص م يخودك

فهمم چرا تا اسم  يحاال م. خوشگلم هست. زهير يم يياش آقا افهياومده، از ق رتيگ يخوب كس ميتو رو گرفته؟ اما از حق نگذر دهاوم يديام

 .خوردم يانقدر حرص نم يكن يم دايخوبش و پ هيدونستم خودت  ياگه م. يشد ياومد هار م يخواستگار م

 : تا بنا گوش باز شد و با ذوق به مامان گفتم شمين

 ....چقدر ماهه؟ انقده مهربونه كه نگو يديد ـ

 : و گفت ديبلند خند مامان

 كردن؟ يواسه شوهرشون ذوق م يجور نيزمان ما كجا دخترا ا.... ستايبد ن يخجالت بكش كمي ـ

 : و بردم باال و گفتم ابروم

 كنم؟ فيازش تعر ديبان يعني ـ

 : آروم دم گوشم گفت. بلند بغلم كرد و سفت فشارم داد يخنده  هيبا  مامان

تو و بابات مثل . يگرد يدونستم بر م ياما م ؟يهم دار يمادر هي ينگفت يدختر رفت. تنگ شده بود تيجيكارهات و گ نيا يچقدر دلم برا ـ

ما  م،ياز خانواده ا يما جدا م،يما مستقل ديهم به زبون بگ يهزار. نيخبر باش ياز خانواده اتون دور و ب نيدنده، اما طاقت ندار هيغد و . نيهم

 .يخوشحالم كه برگشت. ديدور بمون اديز ديتون ياما بازم نم م،يستين وابسته

كردم، اما  يبهشون فكرم نم يمن خودم حتدونست كه  يو در موردم م ييزهايمادر بچه اش و بشناسه؟ مامانم چ هيهست كه بهتر از  يكس واقعا

 .ستيطور ن نيكردم بگم نه ا يم ياخالق ها رو دارم و بازم با سماجت سع نيدونستم هست و من ا يم
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. به رضات ميگم راض يم شهيهم. پدرم قبولم كنه. كه زودتر برگردم يكرد يشكرت كه كار ،يهوام و داشت شهيشكرت، شكرت كه هم ايخدا

 .ببر يدون يكه صالح م يريمن و تو هر مس

 .مهيدور يآروم گرفتنه دلتنگ يجا برا نيتر نيريو ش نيتو آغوش پر مهر مامانم بهتر االن

 ....خوبه هــــــا يليخ نميبغل شرو البته

 : نگاه مهربون بهم كرد وگفت هيو من و از خودش جدا كرد و  ديسرم و بوس مامانم

 .يچقدر پخته شد. يچقدر خانم شد. يشدچقدر بزرگ  ـ

و  يبغض كرد دميمثال من خنگم نفهم. ديبه چشمش كش يدست هيكه نفهمم  نيا يبرا عيتو چشم هاش اشك جمع شد، سر. بهش زدم يلبخند

 .ام گرفته هيخب منم گر. كنه يمن و گاگول فرض م ــــشياشكت در اومد مامان جان؟ چ

 .و بلندم كرد ديحرف از رو تخت بلند شد و به زور دست من و هم كش يب مامانم

 : و مامان رفت سمت آشپزخونه و گفت نيمن رفتم سمت شرو. مبل دو نفره نشسته بود هيتو حال رو  نيشرو. رونيب ميهم از اتاق اومد با

 .براتون ارميب وهيمن برم م ـ

 . مامان ديـ زحمت نكش نيشرو

 : سمتش و براش شكلك در آوردم و با حرص گفتم رفتم

 .لوس نيريخود ش ـــــشيچ ـ

دستش و حلقه كرد دور  نميشرو. و منم صاف نشستم رو پاش ديحركت دستم و كش هيكه با  نمياز كنارش رد بشم برم اون سمت مبل بش اومدم

 : كمرم و تو چشم هام نگاه كرد و گفت

 لوسم؟ نيريمن خودش ـ

 . كرد كه مست و ملنگ شدم يخوشگل نگام م انقدر

 : گفتم جيگ

 ؟يستين نيمگه شرو ؟ينيريتو ش ـ

دونم چم شده  ينم. شدم يبه سمتش جذب م يه ارياخت يب. چشمم سمت لبش و لبخندش بود. لبخند خوشگل زد بهم كه دلم آب شد براش هي

 . لواومد ج يم يطور، ه نيهم نميشرو. شدم سمت لبش يم دهيكش يه. بود

قسمت كه مبل ها  نياز تو آشپزخونه ا يتونست يمون ال شكل بود، نم ييرايچون حال و پذ يعني. نداشت ديد نجايخوب بود آشپزخونه به ا حاال

 .به مبل ها يسمت راست تا برس يديچرخ يجلو بعد م ياومد يو م رونيب ياومد يم ديبا. ينيبود و بب

 يحت شيتا دو روز پ. مونده رو تموم كرد و لب هاش و قفل كرد تو لب هام يحركت فاصله باق هيبود كه اون با  نيشرو يبه لب ها چشمم

 . و ببوسم نيشرو يجور نيكردم كه دو روز بعد تو خونه بابام رو مبل تو هال بتونم ا يفكرشم نم

 . داد يعشقوالنه تو خونه بابا حال م چقدر

 .مباركم تخت شد منگاهيو نش نيافتادم زم ياومدم بلند بشم كه تلپ. كه نگو ميهول شد نيهمچ. ميمدسرفه به خودمون او هي يصدا با
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 .... درد گرفت كه نيهمچ

باز داره  شيباال رفته و مامان با ن يبا ابروها تايو آن ستادنيشربت دستش بود جلومون ا ينيكه س تايبه دست همراه آن وهيمامان م دميد برگشتم

كه دستشون  يليكه اومدن سمتمون و وسا تايبلند شدم و نشستم كنارش رو مبل و به مامان و آن نياز رو زم نيبا كمك شرو. كنه ينگاهمون م

 .گذاشتن نگاه كردم زيو رو م بود

 : گفت نهياومد بش يكه م يو در حال زيم يرو گذاشت رو وهيم مامان

 .خوبه شيشوهر دار ست،يكه بلد ن ميكار چيه ديراحته كه آن الميخب خدا رو شكر االن خ ـ

كنه به  يلبخند ژكوند داره نگاه م هيبا  نيشرو دميبرگشتم د. ميخجالت بكش نييسرمو بندازم پا ايو باز كنم  شميدونستم ن ينم ينيب يو م من

 .چه خوشحالم هست از حرف مادر گرامم. گفت يمامان چ يانگار ديخنگ نفهم ياه پسره . مامان

 :گفتم يلب ريبا چشم بهش اشاره كردم و ز. گشاد شده برگشت نگاهم كرد يتو پهلوش كه با چشم ها دميآرنج كوب با

 .يخجالت بكش دياالن با. و ببند شتين ـ

 .كشه يمثال داره خجالت م يعنيكه  نييسرش و انداخت پا عيگفت و سر يآهان هيافتاد  شيدوزار ينگاهم كرد و بعد انگار جيگ كمي اول

 . خنده شرمسار به خاطر خنگ بودن شوهر جانم زدم هيبه قهقهه افتادن و منم  تايكتش مامان و آنحر نيا با

پسر پاك تر و  نيكرد از ا يفكر م دشيد يم يكي. مامانم لوس كرد يخودش و برا نيكه چقدر شرو يوا. ميحرف زد يكل تايمامان و آن با

 .شه ينم دايخوب تر پ

 . داشت يحس خوب يليخ. خانواده ام خوب بود نيبودن ب چقدر

 : بغلم كرد و گفت لكسير يليسپندم خ. و رفتم بغلش كردم دميبا ذوق از جام پر دمشيد يوقت. ساعت بعد سپند اومد خونه دو

 ؟ياومد يك ؟يينجايتو ا دياه آن ـ

خبر نداشت من و  يخورم حت يقسم م ال؟يخ يآدمم انقدر ب. هگيداداش من تهش بود د نيا يعني. رفت باال كه تو موهام گم شد نيهمچ ابروهام

 يرفتار م نتتيب يكه هر روز م يمثل وقت شيديد يبعد م شيديد يده سالم نم. لكسيخونسرد و ر. بود يجور نيمدلش ا يعني. ميبابا دعوا كرد

 . كرد

 

 »  ؟يينجاياه تو ا« : جمله كيلبخند با  هيهمراه  آروم

 . خواست بزنمش يدلم م يآ

 . يلكسيشده بود اند ر گهيبود، د اليخ يخودش گرم بود و ب يكه سرش به كارها انقدر

كه  نيشرو شيدست سپند و گرفتم و بردمش پ. تر نشم عيضا نياز ا نيشرو شينگم كه پ يزيدادم چ حيچشم غره بهش رفتم و ترج هي

 : بود تو جاش و گفتم ستادهيا

 .احتشام نيسپند، همسرم دكتر شرو داداشم. كنم يم يمعرف ـ

نگاهش به  هينگاهش به من بود و  هي. افته كف اتاق يچشم هاش گشاد شده بود كه گفتم االن م نيهمچ. مبهوت سپند افهيحال كردم با ق انقدر
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 .نيشرو

 : بهت گفت با

 همسرت؟  ـ

 : برگشت سمت من و گفت عيسر بعد

 گه؟يد يديتو آن ـ

 . خنده ريزدم ز پق

 ؟يگ يم يمعلومه چ. ـ نه من خواهر گمشده اشم من

 : سرش و خاروند و گفت جيگ سپند

 ؟يازدواج كرد يتو ك. ادينم ادمي ـ

 :دست به كمر گفتم يغيج يبا صدا. محكم زدم تو سرش كه كله اش پرت شد جلو نيهمچ. طاقتم تموم شد گهيد

كرده بود؟  رونيبابا من و ب يدون يزنگم نزدم؟ اصال م هيو  ومدميماهه خونه ن من چند يدونست يتو اصال م. يبه دور اياز دن. گهيمعلومه د ـ

 ....الـــــــاغ. يخون يم ونيخط در م هيبا اون دوستات و كارهات و درسم كه خدا رو شكر  يخودت و كشت

 . باز شيبا ن تايآن. مامانم با چشم غره نگام كرد. قدم رفت عقب هيبدبخت كه از ترسش  نيشرو

 : و باز كرد و اومد دوباره بغلم كرد و گفت ششياول بهت زده، بعد بهتش كمتر شد و بعدم ن سپندم

 .دختر يقورت داد ريفا يبلنده، تو كه آمپل تايآن يكردم صدا يفكر م غو؟يج غيخواهر بزرگم انقدر قلدر و ج ـ

دستش و حلقه كنه  يجور نيا. آدم و بغل كنه يمدل نيسپند ا اديم شيراستش كم پ. شدم اليخ يبه جونش، اما ب فتميبا مشت و لگد ب خواستم

.... ديبه ع ديع. دفعه است هي يماچ و بغلش سال. ادينم ادميبغلم كرد و  يجور نيكه ا يدفعه ا نيآخر. دور بازوت و با محبت باهات حرف بزنه

 :و داد نداشتم، من و از خودش جدا كرد و گفت غيقصد ج گهيآروم شدم و د يوقت. ساكت موندم و حالش و بردم نيهم هواس

 شوهرت دكتره؟ نيا ـ

 :ذوق گفتم با

 .آره متخصص مغز و اعصابه ـ

 : زد و گفت يسوت هي سپند

كنم  يفضا نورد ازدواج م هيمنم با .... وليا. دكتر تور كرده يكي نيمهندس و ا يكياون . كردم خواهرام انقدر با عرضه باشن يفكر نم ؟يجد ـ

 بود تا حاال؟ دهيو ند ليكروكود يتو يعنيسازه؟  يبا تو م يچه جور نيا يياما خدا. فتهيفكتون ب كه

 : اخم با آرنج زدم تو پهلوش و گفتم با

من و گرفت؟ من  يچه جور نيكه شرو نيهست يچتونه از صبح همه تون شاك ن؟ينيبه من بب نيدونه شوهرم چشم ندار هي نيهم.... ساكت بابا ـ

 بشه؟ مونيپسرِ پش يبكن يكار هي يتون يتو م نميبب. يخوب نيبه ا

 : خنده و گفت ريپق زد ز نيشرو هوي
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 كردم؟ يم دايپ يخانواده ا نيهمچ هيكجا . بشم مونيمن عمرا پش. خودتن هيكل خانواده ات شب ييخدا ـ

 : آورد و با بهت گفت كميسپند سرش و نزد. و باز كردم شميمنم ن. دنيخند تايو آن مامان

 زنه؟ يحرف م يپسرِ فارس دياه آن ـ

 .تعجب نگاهش كردم با

 حرف بزنه؟ يـ خب به چه زبون من

 : دوباره سرش و خاروند وگفت سپند

 ....هييكايگفت آمر ياون خانمه كه اومده بود م ـ

 : و مبهوت گفتم غيج با

 ن؟يشرو ؟يك ـ

من، كنارشون نشسته بود  يخواستگار يكه اون روز كه طراوت جون اومد خونه امون برا نيبا وجود ا پسرِ اون قدر در عالم خودشه كه نيا يعني

 و همون و رو هوا زد؟ ديرو شن كايطراوت جون فقط آمر ياما از كل گفته ها د،يو د زيو همه چ

پروژه  هيمادر شوهرشه، سامانم سر  شيسل پسراغ عسل و سامان و گرفتم كه گفت ع تاياز آن. ميناهار خورد يخنده و شوخ يبعد كل خالصه

 .اديدنبال عسل و شام م رهياست شب م

و هزار بهانه جور كرد و  نايو ا ايو در ديخوام برم خر يكه گفت نه م نهينش اليتو و ييخونه ما و تنها اديزدم به طراوت جون و گفتم ب زنگ

 : ناراحتم گفت ديكه د نيشرو. ناراحت شدم يليخ. آخرشم قبول نكرد

 .خواد مزاحم جمعمون بشه ينم. ميخواد من و تو با خانواده ات تنها باش يمامان م. ناراحت نباش ـ

 : گفتم ناراحت

 .خوام تنها باشه ينم. دوستش دارم يليدفعه دومش باشه؟ من خ نيتا حاال طراوات جون مزاحم شده كه ا ياز ك ؟يزن يحرفه كه م نميآخه ا ـ

 : زد و گفت طونيند شلبخ هي نيشرو

 .نه اي يكن دايبرام پ طونيبابا بزرگ شوخ و ش هي يتون يم نميبب. كن كه تنها نباشه يكار هيخب  ـ

 : خنده آروم زدم به بازوش و گفتم با

 . كردم دايدوست پسر خوب براش پ هيبعدا  ديبابا بزرگ كه نه، شا ـ

 .ميديبا هم خند ييتا دو

اون  يحاال ه. وحشت كرد و پا گذاشت به فرار چارهيسمت عسل كه بچه ب دميدو يغيسامان و عسل اومدن و تا از در وارد شدن با چنان ج شبم

آخرشم فرار كرد رفت پشت . بخندم ايدونستم بدوام دنبالش  يكه من نم دييدو يم يكوچولوش كجك يبا اون پاها ينيهمچ. بدو من دنبالش

 . شد ميداد قا يداشت با سامان دست م كه نيشرو يپاها

 .و با باباش اشتباه گرفته بود نيشرو زيو گر بيكوچولو تو اون تعق خنگ

 شيبدو رفت پ غيج هيافتاد چشم هاش گشاد شد و با  نيعسل سرش و بلند كرد و تا چشمش به شرو. ديعسل كش يبه موها يدست هي نيشرو
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چون از اول كه تو بغل باباش كنار . باطل اليخ ينگرفت؛ اما زه لياز من تحو شتريو ب نيانقدر ذوق كردم كه حداقل عسل مثل مامانم شرو. باباش

ر ناگفته نماند كه تا عسل من و كنا. به طور مداوم باز بود نيشرو شيكه ن ه،يبچه فنقل نيو عشوه اومد ا ختيمزه ر نيشرو يبرا تنشس نيشرو

 .شد يناراحت م ديد يم نيشرو

گفت عموجون عموجون و در  يكرد و ه يزبون نيريش نيعسل واسه شرو يمدت ه نيكه تو تمام ا قهيبعد ده دق م؟يشانسه ما دار نميبابا ا يا

 . نيذاشت من برم سمت شرو ينم ن،يانتها رفت تو بغل شرو

 . تايمامان و آن شيرفتم تو آشپزخونه پ يعصب

 : گفتم تاياخم به آن با

پسره رو با چنگ و دندون بدست  نيبگم من ا يبابا به ك. زنه يساعتم نشده شوهرم و داره قر م هيهنوز . دخترت و جمع كنا نيا ايب تايآن ـ

با ذوق  نميشرو. دايم نيواسه شرو يچه عشوه ا نيبرو بب. تو خونه خودمون سرش با خواهر زاده فنچولم دعوا كنم اميب ديآوردم، اون وقت با

 .وقت بچه دار نشم چيباشه ه ادمي. كنه يم شنگاه

 داره؟ يآخه اون بچه ام حسود. يـ اوه تو هم چقدر حساس تايآن

 : به كمر نگاهش كردم و گفتم دست

 .شه، االغ يبسته نم هيثان كيكه  نميشرو شياون ن. كنه يماچش م قهينشسته و دم به دق نيبغل شرو يچه جور نينداره؟ نداره؟ برو بب ـ

 .نشه تيانقدرم به دختر من حسود ؟يد يو اون حواله اش م نيبه ا قهيدم به دق هياالغ چ نيا. يـ اوه تو هم چه بد دهن تايآن

اصال . نيبه شرو دهيچسب يچه جور نيبغلش كنم اما بب قهيدق كيدختر به من نداده، نذاشت  نيبوس نصفه هم ا هينشه؟  ميـ حسود من

 ....اَه. نينواز بيشما غر يخانوادگ

 .اومده كل خانواده من و قر زده نامرد. ارميحالت و جا م نيآقا شرو. رونيقهر از تو آشپزخونه اومدم ب با

هر . ميجا بمون نيو قرار شد هم ميخوردن افتاد زيو به چ ميشد مونيمامان پش غيكه با ج اليو ميبرگرد ميگفت ازدهيو ساعت  ميشام خورد خالصه

 .هم كه گفتم مامان طراوت تنهاست قبول نكرد يچ

همه  م،يكرده بود عيجلوشون ضا ياون جور ينه كه ظهر. برم تو اتاقم و درم ببندم نيبا شرو نايكوچولو سختم بود كه جلو مامان ا هي راستش

فكر ناجور  يكل ياول يو سامان دفعه ها تايدر مورد آن آخه خودم. كنن يكه نم يبسته چه فكر ياش نگران بودم كه در موردمون پشت درها

 . كردم

 .شه كرد ينم شيكار گهيمنحرفه د ذهن

كه اومده  يمن كه از همون ظهر. و خالصه همه جا نهيو آ زيو كمد و تخت و م واريدر و د. كنجكاو به كل اتاق نگاه كرد نيشرو. تو اتاق ميرفت

مونده  اليهمه لباس هاش تو و نياما شرو. جا بود نيمن نصف لباس هام ا. دميو شلوار راحت پوش شرتيت هيلباس هام و عوض كردم و  ميبود

 .رميمنم از كرمم نرفتم از سپند براش لباس بگ. بود

 :كامل اتاق و نگاه كرد و گفت نيشرو

 . ده يحس آرامش م. ازش ادياتاقت باحاله، خوشم م ـ
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 : نگاه به اتاق كردم و گفتم هي

 .ماها ينه برا نجايا ياياتاقت م يگفت تو برا يمامان م. خوردم ياومدم خونه از تو اتاقم جم نم يهر وقت م. اتاق به جونم بسته بود نيا ـ

 : باال انداخت و گفت ييابرو نيشرو

 .گفت يراهم نم يب ـ

بازشون  يكي يكيمردونه اش و  راهنيپ يدكمه هادور اتاق زد و تو همون حالتم دستش و برد سمت  يچرخ هي. نگاه كرد واريبه در و د دوباره

 .و در آورد رهنشيكرد و بعدم پ

 ؟ينصف شب رونيها رو چرا انداخته ب چهيماه نيكنه؟ ا يپسره چرا دوباره داره عرض اندام م نيا اوا

 : ابروم رفت باال و گفتم هي

 ؟يكن يكار م يچ يدار نيشرو ـ

 : گفت لكسيبرگشت سمتم و ر نيشرو

 . لباس ها بخوابم كه نيتونم با ا ينم. ارميلباس هام و در م ـ

 :گفت ثيلبخند خب هي با

 .نفس بكشم ارميلباس هام و در ب اميهمه اش منتظر بودم ب. رميم يدارم از گرما م. لبا سها خفه شدم نياز صبح تو ا ـ

 : گرد و با ترس گفتم يچشم ها با

 ؟ياريشلوارتم در ب يخوا ينكنه م ارم؟يلباس هام و در ب يچ يعني ـ

 : با لبخند گفت نيشرو

 .خوابم يم نينه پس، با هم ـ

 :گفتم غيبا ج من

 .شه ينم ؟يتو اتاق چ اديوقت مامان ب هيداره؟  يچه معن.... شهينم ـ

 : بهم كرد و گفت ينگاه هي نيشرو

 .لباس بهم بده يدار. خوابما گفته باشم يشلوار نم نيمن شب با ا ؟يخب پس چ ـ

 : گفتم يلب ريكردم و ز زيهام و براش ر چشم

 .دارم، خوبشم دارم ـ

 ؟يگفت يـ هان؟ چ نيشرو

 : لباسم و گفتم يسمت كشوها رفتم

 .گفتم دارم يچيه ـ

 .نيشون و برداشتم و در كشو رو بستم و با لبخند برگشتم سمت شرو يكيلباس ها  نيكشوم و باز كردم و از ب رفتم

 : گفتم مهربون
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 . برو بپوش ايب. نهيا شهيكه اندازه ات م يزيتنها چ. يهست يو ورزشكار يعضله ا يلينه كه خ. شهيمن اندازه ات نم يلباس ها زميعز ـ

پر  ينگاه به دامن گل منگول هينگاه به من و  هيبا تعجب . تو هوا لباس و گرفت و بازش كرد نميشرو. همون جا لباس و براش پرت كردم از

 . كرد نميچ

من خودم . بود كه داشتم يتنها دامن نميا. يكرد ينم دايبه دامن پ يگشت يمن و م يكل لباس ها ييخدا. خنده ام و گرفته بودم يجلو زور به

 .پوشم يشلوار م شهيهم

قورت داده ام  ياز درون به خاطر خنده ها. كردم يو تو اون دامن تصور م نيداشتم شرو. باحال بود يليخ نيشرو افهيق. مردم از خنده يم داشتم

 .دل درد گرفته بودم

 : از حدقه در اومده دامن و باال گرفت و به سمتم اشاره كرد و گفت يبا چشم ها نيشرو

 ه؟يچ نيا ـ

 : گفتم خونسرد

 .اديقشنگه بهت م. اندازه ات دارم فقط نيهم. گهيلباسه د ـ

 : بهت زده گفت نيشرو

 و بپوشم؟ نيا يگ يم يعني ـ

 : باال و گفتمام و انداختم  شونه

 . يستيبا اون شلوار راحت ن يخودت گفت. گهيآره د ـ

 : پشت چشم برام نازك كرد و دامن و پرت كرد سمتم و گفت هي نيشرو

 . و بپوشم نينپوشم تا ا يزيدم چ يم حيترج. سوال ببرم ريو ز ميلباس مردونگ نيعمرا من با ا ـ

 : رفتم سمتش و با داد گفتم غيبا ج. و برد سمت دكمه شلوارش و دكمه اش و باز كرد دستش

 . و بپوش نيهم ايچشه؟ ب نيمگه ا. يبخواب يختيعمرا من بذارم اون ر ـ

 : شلوارش و باز كرد و گفت گهيدكمه د هيتوجه به من  يب نيشرو

 .رو يدامن گل گل نياونم ا. پوشمش ينم ـ

بود كه سه چهار تا دكمه داشت بدون  نايشلوارش از ا. شلوارش و باز كنه يكردم نذارم دكمه بعد ياش و گرفتم و سعسمتش و دست ه دميپر

 رميواگ ريهاگ نيتو ا. شلوارش و باز كنه يكرد كه با زور دكمه بعد يم يكردم دست هاش و از شلوارش جدا كنم، اونم سع يم يمن سع. پيز

 يرفتم جلوش و با اون تكون م يم يمنم دنبالش ه ديچرخ يرفت و دور خودش م يم يعقب عقبك يه دست من خالص بشه از نكهيا يبرا

 .خوردم

 يمنزل طراح ليوسا دمانيمدل چ. واسه خودم تز داده بودم. اومد ياتاق م يتخته بلنداش تا وسطا. من وسط اتاق بود و دو طرفشم باز بود تخت

 .كرده بودم

. رميو بگ شيشرويپ يباالخره موفق شد كه دكمه آخر شلوارش و هم باز كنه و منم كماكان در صدد بودم جلو نيكش مكش ها شرو نيا وسط
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 . من و به همراه داشت بيمه غيكه همونم ج نييپا ديكش كميحركت شلوارش و  هيبا  نيكه شرو

لحظه  هينشه شلواره كه  دهيكش نيتر از ا نييو از شلوارش جدا كنم كه پا نيشرو يكردم دست ها يبا زور سع نيو همچ دميكش يغيج هي

كرد به بقل تخت و  ريتخته كه پام گ نيبه ا ميديرس يك دميمنم نفهم م،يحركت كرده بود يها ه يريدرگ نيتعادلم و از دست دادم و چون تو ا

 ....صورتم متوقف شد و  يمتر يبودم اونم پرت شد روم و صورتش تو فاصله ذو سانت دهيو سفت چسب نيو چون دست شرو تختپرت شدم رو 

 . سمت در ديتو همون حالت سرمون چرخ نميمن و شرو. وارد شدن تايدر اتاق باز شد و عسل و بعدشم آن هويكه  ميپرت شدن بود نيشوك ا تو

 ....حالت خوب  ديـ آن تايآن

عسلم با چشم . كرد ينگاه م تيگشاد به ما دوتا تو اون وضع يبهت زده با چشمها. الل شد يافتاد انگار نيبدبخت تا چشمش به من و شرو تايآن

 : گفت غيذوق زده با ج يها

 .عمو و خاله بــــــــوس ـ

 .بوس بود يليخ يكه انگار ديكش يبوس و م نيا نيهمچ

 .عسلم برد رون،يهول از تو اتاق رفت ب ديببخش هيعسل و با  يدستش و گذاشت رو چشم ها عيبا حرف عسل سر تايآن

االن با خودش چه  تايبدبخت آن. خنده ريز ميپق زد هوي. ميو به هم نگاه كرد ميچشممون و از در گرفت. ميهنگ بود نيمن و شرو قهيدو دق قد

و اون دوتا هم در حالت زوم تو حلق  يختير نيا شونميكيدو نفر رو هم افتادن و شلوار  دميد ياومدم تو اتاق و م يكرد؟ منم بودم و م يم يفكر

 ....هم

 : زدم و گفتم نيشرو يبه بازو يكيمشت  با

 . كنه يكه نم ييچه فكرا تايبه خاطر تو االن آن نيشعور بب يب ـ

 : همون جور كه از زور خنده سرش رفته بود تو گردنم گفت نيشرو

 .دونه چه خبره يبعدم خودش م. حرف هاست نينه بابا خواهرجون روشن فكر تر از ا ـ

 : حرص و خنده گفتم با

 ....بچه پررو ـ

 نيكنار كه دست شرو دميكش كميسر و گردنم و . تنم مور مور شد. و رو گردنم حس كردم نيشرو ينفس ها يكه گرما دميخند يم داشتم

 . شونه ام و گرفت و نذاشت تكون بخورم

رو چشم هام، رو گونه ام،  د،يكنار گوشم و بوس. لبخند اومد رو لب هام هيچشم هام بسته شد و . اومد باال يو م ديبوس يآروم گردنم و م آروم

 . مينينوك ب

 . لبخند قشنگ رو لبش بود هي. نگاهش به چشم هام بود. چشم هام و باز كردم. گرفت آروم

 : گفت آروم

 .كنارتن يكه برات مهمن و دوست دار ييكه االن همه كسا نيخوشحالم از ا. يوقت بود كه انقدر آروم و شاد نبود يليخ ـ

 . آروم سرش و خم كرد و لب هاش و گذاشت رو لب هام. زدم لبخند
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بچه هاش و دوماداش و نوه اش دور و  ديد يكرد م يم يچه عشق. چقدر بابا خوشحال بود. خونه ميبابا رو آورد. هفته گذشت هيبرق و باد  مثل

 هيا ي ييجاها هياز  ديدونم شا يبابام از اولشم خانواده دوست بود، اما نم. ديخند يم ارياخت يب د،يد يهمه مون و كنار هم تو خونه م يوقت. برشن

 يخونه زندگ هيكنار هم تو  يكه با نسبت خون ستنيكه خانواده فقط چهار تا آدم ن ديگم كرد و نفهم. خانواده رو گم كرد يمعن شيتو زندگ يزمان

 يلياز خ هو مامان طراوت ك نيمثل شرو. ياز خانواده ات بدون يياما اون ها رو جز يكن يجدا زندگ ايخونه  هيبا ده نفر تو  يتون يتو م. كننيم

 .دونم يو درسا و مهسا و الناز كه چهار ساله اون ها رو خانواده ام م ميدوست هام مر اي. قبل تر جزو خانواده ام شدن

 .گن كه روحشون كنار همه نه جسمشون يم يينره كه خانواده به آدم ها ادشي. خانواده اش و گم نكنه يمعن يآدم چيوقت ه چيه كاش

 

**** 

 

آماده  نياومدن خانواده شرو يبرا ديمهساست، هم با يهم عروس. تهران ميبرگرد ديما با. رانيا انيب نيشرو يمامان بابا گهيهفته د هي قراره

 يچپ م. كرد يم حتيكه چقدر من و نص يوا. شد يراض انيدارن م نيمادر پدر شرو ديكه فهم ياما وقت ميذاشت بر ياولش مامان نم. ميبش

 :كرد كه يرفت سفارش م يم ترفت، راس

 شتين اي يربط بزن ينكنه حرف ب. اونا يبودنت عود نكنه جلو يدست و پاچلفت. ياريدر ن يباز جيگ نيمادر پدر شرو يحواست باشه جلو ديآن ـ

 .يارياونا در ن يجلو يآورد يما در م يها كه جلو يباز عيضا نيباشه از ا ادتمي. و خانم يباش نيكن سنگ يسع. براشون يوا كن يخود يو ب

 : بهت گفتم با

 در آوردم؟ يباز عيشما چه ضا يمامان جلو.... وا ـ

 :ابروش و داد باال و با لبخند گفت هي مامانم

كنه و  يداره دخترش و بغل م نيشرو دهيدو دفعه د هيو باباتم  دميد دنيو در حال بوس نيتو و شرو يچند بار هيفقط من , نبود يعينه مادر ضا ـ

 .افتاده روت نيشرو دهيكه د تاميآن. قصد داره ببوستت

 يبم و گاز گرفتم كه دوست داشتم مو ل دميخجالت كش نيكه مامانم انجام داد، همچ ييها يو روشن گر حاتيتوض نيبا ا يعني. دميكش خجالت

 . چشم مامانم نباشم يكردم كه فقط جلو يتونستم و اون لحظه فرار م

 . ميبر ميخواست يفردا صبح م نميمن و شرو. خونه رفت تهران ميكه بابام و آورد نيروز بعد ا هيجون  طراوت

قبلنا كه . نهيب يمن و نم يكس گهيكنم د يكه واقعا حس م ييجورا هي. خودش و به زور تو دل كل اهل خونه جا داده ومدهيكه ن نيبگم از شرو يچ

.... اما االن . گرفتن يم لميتحو يكردن و كل يهمه با من كار داشتن و صدام م. ديچيپ يهمه بود كه تو خونه م ديآن ديآن ياومدم خونه صدا يم

 ». فالن كار و بكن يشاد. ايب يشاد« : گه يبابا كه م. يكه در كل روز بشنو يديدونه آن هياز  غيدر

دوتا هم  نيا. يگن شاد يم مونيبه زبون ما به م. گهيكه بابا م يشاد و خوشحال ياما نه به اون معن ،يگن شاد يو سپندم از لجشون بهم م تايآن

 . ده يو م مونيم يگفتنشون همون مفهوم و معن يشاد

دعواش كردم و تا دوساعت باهاش قهر كردم و جوابش و ندادم كه بدبخت  نيهمچ. يدوتا مگس بهم گفت شاد نياز ا ديبه تقل نيبار شرو هي

 : ديكنم مظلوم ازم پرس يكرد تا باهاش آشت ميراض يمنت كش يآخرم كه با كل. شوكه مونده بود
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 گه؟ يپس چرا بابات بهت م اد؟يبدت م يتو از اسم شاد ـ

 .يگفت شاد يم اطيشده بود و چقدر با احت جيچقدر گ چارهيب. كردم گاهشن

 : و گفتم دميخند بهش

 .يو سر زندگ يخوشحال يعنيگه  يكه بابام م يچون شاد. يفقط بابام اجازه داره بهم بگه شاد يول اد،ينه بدم نم ـ

 .نگاهم كرد جيبا استفهام و گ نيشرو

 : و گفتم دميخند دوباره

 .يشاد گنيبا مفهوم بد م. تنيترب يب تاياما سپند و آن ـ

 .رفت باال نيشرو يابرو هي

 : كردم و گفتم يپوف

 .يشاد گنيم مونيها به م يشمال. مونيم گنيم يعني ،يشاد گنيم يبابا اونا وقت ـ

 يم يدوباره پق شديا صورتش صاف مت يول رهيكرد آروم بگ يم يسع يه. دروغ نگفتم د،يموضوع خند نيساعت سر هم كيقشنگ  نيشرو بگم

 .به عقلش شك نكنه يبخنده تا كس ييآخرم مجبور شدم دستش و بكشم ببرمش تو اتاق كه تو تنها. خنده ريزد ز

 

**** 

 

 جانيذوق زده است؛ اما من از ه يكه كل نيشرو. انيقراره ب نيمهساست و فردا شبم بابا و مامان شرو يامشب عروس. مياالن تهران. ميبرگشت ما

زن و شوهر به عشق و محبت به هم تو  نيدونم ا يمن فقط م. گن ينم نيدر مورد بابا مامان شرو يچينه طراوت جون ه نينه شرو. رو به موتم

 . نبوده ليدوتا تا حاال تو فام نيعشقوالنه تر از ا يعني. معروفن ليامكل ف

 ....ـــــچيخوبن؟ بدن؟ اخموان؟ شادن؟ ه. هيبگه اخالقشون چه جور ادينم يچكيه ح؟يشد توض نميا آخه

 . يفهم يم ينيب يگن خودت م يخندن و م يكنم م يهم كه ازشون در موردشون سوال م يوقت. كنن يلبخند نگاهم م هيفقط با  همه

 .رميم يم يبگه دلهره اضطراب من به كنار، من تا فردا شب از فضول ستين يكي بابا

 . ميمر يحت. همه دخترها اومدن. مهسا باشم يبه فكر عروس دياالن با يخ يب

 . گشتم يبا چشم دنبال دخترها م مياز در باغ وارد شد نيبا شرو يوقت

دوتا پررو دوست  نيا. قشنگ كش آوردم. بودن نميديو الناز و درسا، مهام و آ ميمر ريغ. همه چه روشن فكر شدن نياوه تروخدا بب اوه

 .دوتا رو نيبرم بزنم لهشون كنم ا. ورداشته بودن آورده بودن پسراشونم

باز به من نگاه  شيدوتا هم با ن نيا. بوس محكم كردمش و بعد به درسا و الناز چشم غره رفتم هيو بغل كردم و  ميبچه ها و اول مر شيپ ميرفت

 . كرد يم يو بهش معرف نيديزد و آ يحرف م نيمهام داشت با شرو. كردن يم

 : و گفت ديخند ميايهم چشم و ابرو م يكه برا ديكه ما سه تا رو د ميمر

 .مجازن گهيدو تا د نيشو ا الشونيخ يب ـ
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 .با تعجب نگاهش كردم برگشتم

 كه مجازن؟ يچ يعنيـ  من

 : با لبخند به الناز و درسا اشاره كرد و گفت ميمر

النازم كه رسما . كردن يو اوك خشيمونده، فقط زنگ زده تار يرسم يكرده، درسا هم بله داده البته هنوز خواستگار يمهام از درسا خواستگار ـ

 .نامزد شده نيديبا آ

 : گفتم غيج با

 ؟يچــــــــ ـ

و پسرها متعجب برگشتن سمتمون كه من  ديمن بلندتر از همه به گوش رس غيدوف دوف آهنگ ج ياون همه صدا نيقدر بلند گفتم كه از ب اون

 .و باز كردم شمين يفقط برا ماستمال

 به من نگفت؟ يخبر؟ چرا كس يآخه؟ چرا ب يرسما نامزدن؟ ك يچ يعنيـ  من

 : بهم كرد و گفت ياخم هي الناز

 .گفتم يبهت م كرد داتيشد پ يوامونده ات روشن بود و م يتو هم اگه اون گوش. دونستن يهمه م. خبر نبود يب چميه ـ

نگاهم  هيو تا حاال  فميو انداختم تو ك ميگوش نيشمال، من ا ميرفت يم ميكه داشت ياز اون روز قايافتاد كه دق ادميتازه . تعجب بهش نگاه كردم با

 .به جونم بسته بود نبود يزمان هيكه  ميزده و مشغول بودم كه اصال حواسم به گوش جانيمدت ه نياون قدر تو ا يعني. بهش ننداختم

 .بدارم هيدفاع از خودم از بابام ما ياومد؟ آخرشم مجبور شدم برا ياما مگه الناز كوتاه م ،يعذر خواه ياونم برا. من بود كه باز شد شيبار ن نيا

 : گفتم برگشتم

 .بود، سكته كرده بود ضيآخه بابام مر. شمال ميخب ما رفته بود ـ

 اديمهام رسما ب گهيبعدم درسا گفت كه قراره هفته د. الناز فراموش شد هيبدن و كال قض ميكردن دلدار يو سعبهت زده اومدن سمتم  همه

 .و اونم كه بله رو زودتر داده بهش يخواستگار

 .ديخند يگفت و م يآورد و م يخودش نم ياصال به رو چارهيبود، اما اون ب ميمر ييمون تنها يتنها ناراحت. بود ليمون تكم يشاد

من . ديبار يو وقار از سر و روش م يهم كه عروس شده بود خانم يگم خانم چون وقت يم. شده بود يبگم از مهسا كه چقدر خانمِ ناز يچ يوا

 . شك دارم موقع عروس شدنمم بتونم خانم وار رفتار كنم. عروس بشم يختير نيكه عمرا ا يكي

نه تنها ما پنج تا . هم مستثنا نبود نجايا. ميداد يو خودمون و تكون م ميمدام وسط بود مونيها ما پنج تا مثل م يها و عروس يتو مهمون شهيهم

دخترا با هم  ميكرد يم يدو سه دور اول سع. وسط و قر بدن انيما ب يكه پا به پا مياون چهارتا پسر بدبختم مجبور كرده بود ميوسط بود

 ميهمه آدم رو كرد به مر نيا نيپسرِ خودش و انداخت وسط ماها و ب هيدونم از كجا  ينم وهيدور  نيتنها نباشه، اما سر چهارم ميكه مر ميقصبر

 : و گفت

 من با شما؟ ديببخش ـ

 ....هـــــــان
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 : صاحاب من وا شد و گفتم يدهن ب نيا هوي. ميكرد ينگاهش م ميكه مثل خنگا داشت ماها

 ن؟يباش شونيكه شما با ا هيكش اريمگه  ـ

 :زد و گفت يلبخند هيبدبخت و  ديخجالت كش پسره

 م؟يشه با هم برقص يكه م نهينه منظورم ا ـ

. نگاه به ماها كرد و بعدم به پسره هي مميمر. بودا يزيخوب چ يبه چشم برادر. ميكرد يپسره م نينگاه به ا هي مينگاه به مر هيمثل منگال  ماهام

 :شونه اش و انداخت باال و گفت هوي

 چرا كه نه؟ ـ

 . خنده امم گرفته بود. ندا تو چرا كه نه افتادم نيا اديفت چرا كه نه، گ نيهمچ

 ميبود ستادهيقر ا يو ب ميما سه تا هم مثل مجسمه خشك شده بود. دنيو شروع كردن به رقص يور هيبا پسره رفت  ميما مر يچشم ها يجلو

و  دنيرقص ينم گهيكه د ميكرد يو پسره نگاه م ميبه مر ميماها همچنان داشت. ديرقص يسه تا چون مهسا نبود داشت با هومن م گميم. تو جامون

 . زدن يممكنه نشستن و كماكان حرف م زِيم نيتر ييانتها يو رفتن رو رونيرقص رفتن ب ستيبعدم از پ. زدن يم فداشتن حر

 :مهسا اومد وسط ماها و گفت هوي

 و كجا برد؟ ميمر رادياه ه ـ

 .سمت مهسا ميبرگشت عيسر

 ه؟يك راديه راد؟يـ ه درسا

 : درسا نازك كردم و گفتم يپشت چشم برا هي

 .بكنن گهيد يكارا هيرفتن  ييدوتا دينكش قهيبرقصه اما به دو دق ميپسره است كه رفت با مر نيخوب هم. منم راديه ـ

 هست اصال؟ يك راديه نيا. يـ حاال هر چ الناز

فوت  شيمامانش دو سال پ. كنن يم يبا باباش تنها زندگ. هيپسر خوب يطفل يآخ. و گرفته ميچشمش مر ينه انگار. هومنه يـ پسر عمو مهسا

 . كرده

 .ميزد يپنهان يو لبخندها ميو درسا به هم نگاه كرد من

نگاه افراد دور نگه  ررسيدوتا رو از ت نيممكن ا يتا جا. بره مزاحمشون بشه يوقت كس هيدوتا بود كه نكنه  نيحواسمون به ا يكل عروس در

هم كه  يو وقت ميبه هم بچسبون يجور هيو  راديو ه ميكه مر ميداشت ليتما يليراستش خ. با هم تنها بمونن و حرف بزنن يتا حساب ميداشت

البته . ميخشنود گشت اريو تو دستش گرفت تا آرومش كنه بس ميدست مر راديو ه نييناراحت سرش و انداخته پا ميمر دميد يوسعر يوسطا

 . ميرو داشت ياديما ز گهيكردن، اما خب د يهم از هم م يماچ هياگه  ميشد يذوق مرگ م

 .منم از استرس فردا شبم كم شد. ميكرد يقرهامون و خال يماهام حساب. بود يمعركه ا يعروس

 : با تعجب برگشتم نگاهش كردم و گفتم. دنبال من اومد تو و در و بست نميشرو. راست رفتم تو اتاقم هيخونه،  ميكه برگشت شب

 .برو تو اتاقت لباس هات و عوض كن نجا؟يا يچرا اومد ـ
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از همون دم در عمارت مانتوم و در آورده بودم و انداخته بودم رو دستم و وارد اتاق كه شدم پرتش . من انداخت ينگاه به سرتا پا هي نيشرو

شد و من رسما به غلط  يم دهيدنباله كه پشت لباس كش هيبلند بود كه  يلباسم دكلته مشك. كت كوتاه لباسمم در آورده بودم كردم رو مبل و

 هيو اون و  نيا يدست و پا ريبود كه نره ز يبه دنباله لباسم م ديچون همه اش حواسم با. داشت دم،يلباس و پوش نيكردن افتاده بودم كه چرا ا

 .ش لگد كرده بودنهم رو يبار 7-8

 ؟يكن يبه كجا نگاه م. با توام نيـ شرو من

 . قدم اومد سمتم هيزد و  يلبخند هي. خنده ام گرفته بود. داد يبود، فقط داشت با چشم هاش من و قورت م دهيو نشن مياصال سوال قبل نيشرو

 . يخوشگل شد يليخ. يلباس معركه شد نيـ تو ا نيشرو

 : تو چشم هام نگاه كرد و ملتمس گفت. اومد جلوتر و دستش و انداخت دور كمرم. زدم يلبخند هي

 جا بخوابم؟ نيشه امشب ا يم ـ

 . بخوابه خب اديب يآخ. چه مظلوم گفت يطفل يآخ

با كرواتش  كمياش و  نهيكرد و دست هام و آوردم باال و گذاشتم رو س كيخودم و بهش نزد كمي. مثل برق از تو سرم گذشت يفكر هي هوي

 . چشم هام و مهربون كردم و تو چشم هاش نگاه كردم. كردم  يباز

 : لب هاش نگاه كردم و گفتم به

 .يبش تياما فكر كنم اذ يبخواب يتون يم ـ

 :اخم كرد و گفت كمي

 ؟يچ يبرا تياذ ـ

 : تو چشم هاش نگاه كردم و گفتم ناراحت

 .رو دارم نايبس كه استرس مامانت ا. بره يآخه من كه تا صبح خوابم نم. يبخواب يترسم نتون يكه م نيا يبرا ـ

 : دستش و آورد باال و موهام و از رو صورتم زد كنار و گونه ام و نوازش كرد و گفت هي نيشرو

 .من كه ترس ندارن يمامان بابا. خوده يدلم استرست ب زيعز ـ

 : و به كروات و دستم نگاه كردم و گفتم نييو آروم كردم و سرم و انداختم پا صدام

 يدارم از اضطراب م.... تونستم مثل تو بگم ترس ندارن، اما االن يمنم اون وقت م ديدونستم شا يكوچولو در مورد اخالقشون م هياگه حداقل  ـ

 .دونم يدر مورد مادر و پدرت نم يچيمن ه. رميم

 : لند كرد و تو چشم هام نگاه كرد و گفتچونه ام و سرم و ب ريدستش و آورد گذاشت ز نيشرو

 كنه؟ يم تتيانقدر داره اذ يعني ـ

 .حرف بزنه ناياالنه كه لو بده و در مورد مامانش ا.... االنه كه بگه. شم يجون آخ جون، دارم موفق م آخ

وم سرش و خم كرد و لب هام و نرم تو چشم هام نگاه كرد و آر قهيدق هيقد . كردم يهنوز تو چشم هاش نگاه م. سرم و تكون داد ناراحت

 . ديبوس
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 : تو چشم هام نگاه كرد و گفت دوباره

 . تا فردا يصبر كن ديبا. تونم كمكت كنم يمن نم.... خب.... كه هيجور نياگه ا ـ

 : كرد گفت يرفت سمت در و همون جور كه در و باز م يباز عقب شيو گفت و خودش و ازم جدا كرد و با ن نيا نيشرو. هنگ بودم قهيدق هي

 .چشم هات قر ندن و نرقصن  ،يخوا يكه م يزيبه چ دنيرس جانياز ه يذوق مرگ يوقت ريبگ ادي ـ

 . از اتاق رونيخنده بلند رفت ب هيو باز كرد و با  در

 ده آخه؟ يقر م يموندم، مات و مبهوت كه چشم چه جور من

 

**** 

نكنه از من . ترسم يم. نبودم، دروغ نگفتم يجور نيكنكورمم ا ياگه بگم برا يعني. كنم يدارم سكته م. ستيدل تو دلم ن .فرودگاه مياومد

 . دهيگم گرفته انگار هندونه خر يم نيما گرفتتش؟ همچ نيكه شرو هيدختره ك نينكنه به نظرشون زشت باشم؟ نكنه بگن ا اد؟يخوششون ن

دار كه  هيما يگوشم و كل امروز از پشت تلفن در مورد خانواده ها ريز شبينكبته بس كه د يتو ريهمه اش تقص. مرده شورت و ببرن درسا يا

كرد، كه االن قلبم داره از جاش در  فيتعر ننيخونه خراب كنشون كه چشم ندارن عروسشون و بب يكنن و از مادر شوهرها يم يتو خارج زندگ

 . اديم

شركت ساختمون  هيبابام . خونه ما هم بزرگه يناسالمت. آباده يو خونه امون حلب ميكن يم يدار، انگار ما تو كارتون زندگ هيما گفتيهم م نيهمچ

 .ميما دو سه تا كارخونه ندار. گه يراست م ييجورا هيداره، اما خوب  يساز

 . استرس وارد كردنات و جبران كنم نيبتونم همه ا دوارميام. درسا يريبم.... هر حال در

پسره حالِ رو  نيكه ا هيچه عشق و محبت نيدونم ا يمن نم. بهم نگفت نايدر مورد مامانش ا يزينگرانم شد اما بدجنس بازم چ يكل نيشرو يطفل

 ....اليكنه؟ گودز فيكلمه تعر كي اديو صداش در نم نهيبب يبه موت من و م

خدا عكسشون و  يمحض رضا نكهيا اي ؟يشناس يرو م نايبگه عقل كل تو مگه ا ستين يكي. كنم دايو پ نيشرو يكنم ننه بابا يچشم چشم م يه

از  يعكس ديتوش بگردم شا رميو بگ نيشرو يلپ تاپ و گوش يچند روزه هر كار كردم به هر بهانه ا نيا ؟يكن داشونيپ يكه بخوا يديد

بود  شيمثل عقاب باال سر لپ تاپ و گوش. نذاشت كه بشه يعني. دلم آروم بشه، نشد كه نشد كمي نميمن شكلشون و بب ودخانواده اش توش ب

 .نذاشت انگشت بزنم بهشون

لجم  يآ. كرد يو باز م ششينداخت باال برام و ن يكردم فقط ابرو م ياعتراضم كه م. برد با خودش يلپ تاپ و م مارستانيرفت ب يهم م يوقت

 .گرفت يلجم م يگرفت، آ يم

 : كمرم و گرفت و گفت نيشرو. گردم يم ريپ يخانم و آقا هيدنبال  تيدارم تو جمع هنوز

 .اومدن ايب ـ

 . گشتم مياردك تند تند سرم و به چپ و راست چرخوندم و دنبال توهمات ذهن مثل

 ....نيشرو -
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 هيبغلش كرد كه  نيخانم و همچ هياز كمرم جدا شد و با لبخند خوشحال و گشاد رفت سمت  نيدست شرو. و صدا كرد نيكشون شرو غيج يكي

 . ستاديلحظه قلبم ا

 آخه؟ نكنه دوست دخترش باشه؟ هيك نيكنه؟ ا يخانم جوونه رو بغل م نيچرا ا نيشرو ؟يچ يعني

چسبوندن كه كفرم در  يتف م يدادن و ه يدن و فشار مرو بغل كرده بو گهيهمد نيو اون خانم همچ نيشرو. اخم هام رفت تو هم ارياخت يب

 :بگم غيو جداشون كنم و با ج نيخواستم برم جلو و با مشت بزنم تو كمر شرو يم. اومده بود

 . كشور خودتون نيها رو ببر يناموس يب نيا. رانهيا نجايبابا ا ـ

گنده هم كه جلوش بود به  نيشرو نيا. دمشيد ياز اون فاصله كه بودم درست نم. ساله يو خورده ا يبود س يخانم هي. نگاه به خانمه كردم هي

 . من و گرفته بود ديكل د

. ديرس يم 160فكر كنم قدش به زور به . گم شده نيبچه تو بغل شرو هيو كوچولوئه كه مثل  زهيم زهيدونستم كه خانمه اون قدر ر يو م نيا اما

 .كوتاه تر بود نياز شرو يسانت يس هيكم كم كم . داد يترم نشون م زهير نيشرو يجلو

تو كه  گهيمن مثل جوجه است د يزنه؟ جلو نيبغلش كرده ا يچه جور نيبب ؟يدوست بود نيبا ا. نيات بكنن شرو قهيسل يبر سر ب خاك

 .كله ازش بلند ترم هيمن . يچيه

اوه اوه . نگاه كرد نيساله هم اومد كنارشون و با لبخند به شرو يمرده چهل و خورده ا هي دميو زنه و الو تركوندنشون بود كه د نيبه شرو چشمم

چهار شونه و پر . خوب بود كلشميه. كوتاه تر بود كمي نيقدشم بلند بود اما از شرو. داشت يجذاب يجو گندم يموها. پهيآقاهه چه خوشت نيا

 . بودكرده  شتريو ب تشيهم كه رو چشمش بود جذاب ينكيع. ابهت

  گه؟يد هيك پهيآقا خوشت نيا اه

 .زنه رو ول كرد و رفت سمت مرده. سرش و بلند كرد و به آقاهه نگاه كرد نيكف مرده بودم كه شرو تو

 ....ـ بابا نيشرو

.... باباست نكنه نياگه ا نميصبر كن بب. خوره تا بابا يبه برادر بزرگتر م شتريب نيكجاش باباست؟ ا نيا ه؟يگفت؟ گفت بابا؟ بابا ك يچ هان؟

 ....نــــــه.... نكنه

و اون مرد و زن  نيهم صدام باعث شد شرو ياز طرف. متر باز موند هيبا بهت و تعجب گفتم نـــــــــه كه دهنم  نيهمچ. بلند گفتم يرو با صدا نه

اومد سمتم و دستش و حلقه كرد  نيشرو .با لبخند و مرد و زن كنجكاو نگاهم كردن نيشرو. برگردن سمت من و توجهشون به من جلب بشه

 : هل داد جلو و رو به زن و مرد گفت كميو من و  فمدور كت

 .ديمن، لبخندم آن يهم عشق زندگ زيدختر خانم عز نيا. كنم يم يمعرف ـ

 : و شوخ گفت طونيابروش و برد باال و ش هي مرده

 اسم دخترم لبخنده؟ ـ

 : و گفت ديخند نيشرو

 .جونه ديبرا شما همون آن. اما لبخند منه دهيش آننه بابا جون اسم ـ
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جمعش كردم كه باعث شد  عيسر. افتاد دهنم هنوز بازه ادميتازه . كرد يبا لبخند داشت نگاهم م. چشمم رفت سمت خانمه. ديبلند خند مرده

 . نييسرم و انداختم پا. و اون مرد و زن بخندن نيشرو

 .جلوشون يد يم يسوت ينگذشته دار قهيچقدر مامانت سفارش كرد بهت، هنوز دو دق د،يآن يريبم

بغلم  نيمامان شرو دمينگاه كردم د. ده آخه يمن و فشار م هيك نميگشاد حواسم و جمع كردم بب يمبهوت با چشم ها. محكم بغلم كرد يكي هوي

 : گهيكرده و تو همون حالت م

 .نمشيبب ومدميكه زودتر ن مونميچقدر پش. يكن فشيتوص يتونست ينم. هيدنيواقعا د يگفت يراست م. چقدر ماهه نيشرو يوا ـ

. ديو بوس ميشونيبعد مامانش، باباش اومد و بغلم كرد و پ. منم مامانش و بغل كردم. باز شد شميخوشحال ن. تو دلم شربت درست كردن ينيهمچ

 . يخوب يچه ننه بابا. يخوب يچه بابا يآخ

 يمامان و باباش و هل م يافتاد كه داشت چرخ چمدونا نيكه چشمم به شرو دم،يخند يدلم داشتم به حرص خوردن و استرس و اضطرابم م تو

 . رفتم يمامان و باباش راه م نيب. كرد تميدستش و انداخت دور كمرم و به جلو هدا نيمامان شرو. ميفتيداد كه راه ب

سن  يچهل و اند ديكه كم كم با يديفهم يم يحساب سر انگشت هيبا . داشت يه صورت صاف و بچگونه اچ. به مامانِ نگاه كردم يچشم ريز

و مرتبش و صورت بچگانه اش  زهيم زهير كليبه خاطر قد كوتاه و ه ديشا. ساله بود 37- 36 يزنا يو شاداب يداشته باشه، اما جان خودم به جون

 . دميد يگنده م يليخودم و در برابرش خ كه يطور. بود

 .نباشن نيشرو يننه بابا نايداشتم كه نكنه ا يشك هيزن و شوهر خوب ساخته، اما هنوز  نيبه ا يزندگ يانگار. خوب مونده بود باباشم

كه بهم  ييو با دندونا نيآروم رفتم كنار شرو. نيرفت چمدونا رو بذاره تو ماش نميسوار شدن و شرو نيو بابا و مامان شرو نيبه ماش ميديرس

 : حرف بزنم، گفتم نيبفهمه با شرو يكس نكهيدادم تا لبم كمتر تكون بخوره و بتونم بدون ا يفشارشون م

 مامان باباتن؟ نايا نيشرو ـ

 : با تعجب نگاهم كرد و گفت نيشرو

 آره مگه نگفتم؟ ـ

 : شدم و گفتم يكار يمخف اليخ يكردم و ب زيهام و ر چشم

از  ريغ يو هر كس لياز دوست دختر سابق گرفته تا خواهر و برادر و فام. كنم يبراشون درست م يم همه مدل نسبتدو ساعته دار ؟يگفت ينه ك ـ

 .تا بچه يخوره كه تو برادرشون باش يبهشون م شتريب ؟ياومد ايچند سالشون بود تو به دن نايمگه مامانت ا. مادر و پدر

 : و درش و بست و با خنده دستش و انداخت دور شونه ام و گفت نيچمدون و گذاشت تو ماش نيآخر نيشرو

 نشونه،يكه ب هيبه خاطر محبت نميا. جوون موندن ياديمن ز يمامان بابا. كن يفكر و م نيهمه هم ؟يكرد تيچرا انقدر خودت و اذ. قربونت برم ـ

 .نداشت ينگران يديمن نباش، د يبهت گفتم نگران مامان بابا يه. نيبرو بش اينكن ب تيحاال هم خودت و اذ. ادينذاشته خم به ابروشون ب

 : براش نازك كردم و گفتم يچشم پشت

 .فتميكم مونده بود پس ب. چقدر استرس داشتم يدون ينم. خواستم بخورمشون؟ لوس يمن م نيخوب نيمامان بابات به ا يگفت يمثال اگه م ـ

 هيدر و ببنده  نكهيقبل از ا. مامانش نشستم شيعقب پ يرفتم و رو صندل. و باز كرد و منتظر شد تا من سوار شم نيو در ماش ديبلند خند نيشرو

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٩٠ 

 . بوس برام فرستاد هيچشمك زد و لبش و غنچه كرد و  هيلبخند قشنگ و پر محبت بهش زدم كه اونم 

مامان و باباش جفتشون داشتن با لبخند . بسته شد شميكه ن گهيخوشحال سرم و چرخوندم سمت د. شد دايدندونام پ فيشد و رد ضيعر لبخندم

 .نييسرم و انداختم پا. شد يشه، احساس كردم لپام گل يمن كه خجالت مجالت سرم نم. كردن يبه من نگاه م

 : با لبخند گفت نيشرو مامان

 ندازن؟ ينم يزيچ اديدوتا تو رو  نيمهبد ا ـ

 : و گفت ديبلند خند نيشرو يبابا

 .چرا ـ

 .افتاده، اما نگفت يچ اديكنه و بگه  فيرو ؟ تعر يصبر كردم كه چرا و چ يهرچ

و حرف  يخنده و شوخ يخالصه با كل. كرد يم شونيهمراه كمي نيباز شرو. منم الل. حرف زد و باباش ادامه داد نيمامان شرو ريكل مس تو

 . برم تو عمارت نيمنم صبر كردم با شرو. شدن و رفتن ادهيپ نيشرو يمامان بابا ميديتا رس. خونه ميشد و رفت يط ريمس

 يباهاشون احساس راحت ياون قدر خوش اخالق و خندون و مهربون بودن كه آدم خود به خود. دادن يپدر و مادر به آدم آرامش م نيا بيعج

اسم مامان . افتاد يجان نم ايهبد جان و شااز دهنشون م. كه چقدر هم و دوست دارن ديشد فهم يكردن، م يكه به هم م يبا هر نگاه. كرد يم

 .و سزاوار بود مثل اسمش ستهيا بود و حقا كه شايشا ن،يشرو

 .به ارث برده يمحبتش و آرامشش و از ك نيكه شرو دميفهم يم االن

 . تو عمارت ميلبخند اومد سمتم و دستش و انداخت دور كمرم و با هم رفت هيبا  نيشرو. ستادميا نهيمنتظر دست به س نيدر ماش كنار

 يليبود خ دايپ ختير يكه م يبود، اما از اشك شوق دهيدونم بعد چند وقت پسرش و عروسش و د ينم. طراوت جون چقدر خوشحال بود يآخ

 .دلتنگشونه

 يوهر ك ميگفت ريبعد شام به طراوت جون شب بخ. ميو شام خورد ميديو چ شام زيبراشون م عيخسته بودن، سر نياون جا كه مادر و پدر شرو از

 .فردا يرفت سمت اتاقش كه بخوابه و صحبت ها رو گذاشتن برا

 . كردم يداشتم از پشت نگاهشون م. نياول اون دوتا رفتن باال و پشت سرشون من و شرو. طبقه دوم بود نميشرو يمامان بابا اتاق

بارم بابا، مامان و به  هيو هر چند لحظه  دنيخند يم زير زيزدن و ر يمامان و آروم با هم حرف م يدستش و انداخت بود دور شونه ها بابا

اومد  يدست هيكردم كه  يدو نفر نگاه م نيسرم و كج كرده بودم و با عشق به محبت ا. دوتا عشقوالنه بودن نيچقدر ا يآخ. داد يخودش فشار م

 .كمرمدور 

 .دادم به كتفش هيلبخند بهش زدم و آروم سرم و تك هي. دهيكنارمه و دستش و انداخته دور كمرم و منو سمت خودش كش نيشرو دميد برگشتم

 : هوا گفتم يب

 .دوست دارم يليمامان بابات و خ ـ

 : لبخند مهربون زد و گفت هي

 .يچون خودت مهربون ،يتو همه رو دوست دار ـ
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 : به مامان باباش كردم و گفتمبا سر  ياشاره ا هي

 .شه يازشون محبت ساطع م يكن يكه بهشون نگاه م يجور نيدو نفر و دوست نداشته باشه؟ هم نيتونه ا يم يآخه ك ـ

 .لبخند اومد رو لب هام. ديلبخند قشنگ بهم زد و آروم رو موهام و بوس هي

 اي دنيصحنه رو د نيو براشون باز كنم كه ا شميدونستم ن ينم. خندن يو بهمون م ستادنيپله ها ا يمامان و بابا باال دميو كه بلند كردم د سرم

 يراهرو يانتها ناياتاق مامان ا. پله ها يباال ميديرس. لبخند كوچولو نكردم هياز  ريغ يكار چيدر هر حال ه. و خجالت بكشم نييسرم و بندازم پا

 .چند تا اتاق بعد من يعنيبود  يسمت چپ

 : با ذوق گفت نيشون و شروجلو ميستاديا

 . نيينجايخوشحالم كه ا ـ

 : و گفت ديخند مامان

 .رو نداره، اونم با بودن شماها نجايا يجا صفا چيه. ميكه اومد ميماهام خوشحال ـ

اومد بهش  يجوون بود و من اصال دلم نم يليمامانش كه خ. صداشون كنم ديبا يدونستم چ يهنوز نم. ميگفت يم ريشب بخ ديبا. لبخند زدم هي

 .خوب بود ياش مثل پدرا افهيواقعا ق. مهربون بود يليخواهرمه تا مادر شوهر؛ اما بابا خ هيشب شتريب ييجورا هيكردم  ياحساس م. بگم مامان

 : و گفتم دميجلو و گونه مامان و بوس رفتم

 .يخوب بخواب. جون ايشا ريشبتون بخ ـ

 :و گفت ديجون خند اياش دنيبا شن مامان

 . زميعز يتو هم خوب بخواب ـ

 : و گفتم دميبابا و گونه اونم بوس يجلو رفتم

 .شب خوش بابا مهبد ـ

 : و گفت ديعقب كه بغلم كرد و رو موهام و بوس اميب اومدم

 .يديكه كش يهمه زحمات يممنونم ازت برا ـ

بارم  هيآهان . انجام دادن، من فقط خوردم نايكار كردم؟ همه كارها رو آشپز و ا يمن مگه چ. دميمنظورش و از زحمات نفهم. نگاهش كردم جيگ

 . گفت ريو شب به خ ديمامان و باباش و بوس نميشرو. نگفتم يزيحال چ نيبا ا. نداشت يكه زحمت نايا. ارنيخانم گفتم شام و ب يبه مهر

و تا نرفتن تو اتاقشون چشم ازشون  ميستاديتو جاهامون ا نميمن و شرو. دست تو گردن هم رفتن سمت اتاقشون ييمامان و باباش دوتا بعدش

 :دميو ازش پرس نيدر كه پشت سرشون بسته شد برگشتم سمت شرو. ميبر نداشت

 دم؟ يكرد من كارها رو انجام م يبابات چرا فكر م ـ

كه بابا  نياون قدر بلند كه از ترس ا. خنده ريبلند زد ز ديكه منظورم و فهم هيبعد چند ثان. باال رفته نگاهم كرد ياول متعجب با ابروها نيشرو

كه باعث شد خنده اش خفه بشه اما هنوز تن و بدنش . رميدهنش و بگ يمجبور شدم بپرم و با دست جلو رونيب انيبلندش ن يبه خاطر صدا نايا

 .ديلرز ياز زوره خنده م
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. نييكوچولو كج شده بود سمت پا هيكه  نييبشم مجبور شدم سرش و بكشم پا نيوكه هم قد شر نيا يبرا ييجورا هيپنجه پام بلند شدم و  رو

 ومدنين رونيكه از اضطراب ب يينفس ها. خورد ينفس هام تو صورتش م. دهنش يصورت و گردنش بود و دست هام جلو كيصورتم نزد

 . شده بود تندتند  نيشرو يمامان بابا

 : گفتم آروم

 .ها خسته ان چارهيب. زشته رونيب انيم نايساكت االن مامانت ا نميشرو ـ

 . رونيب اديب ناياز اتاق مامان ا يكس يوقت هيسالن و مواظب بودم كه نكنه  يچشمم به انتها هيبود و  نيچشمم به شرو هي نگران

جور  هيكوچولو كج كرده بود سمت من و با چشم هاش  هيسرش و . نيكه از بابت مامان و بابا راحت شد چشمم و چرخوندم سمت شرو الميخ

 . كرد يبهم نگاه م يبيعج

 . چشم هاش خمار شده بود. كرد يفقط نگاه م د،يلرز ينم گهيد. ديخند ينم گهيد. بودم دهينگاهش و ند نيحاال ا تا

 .باره ياز چشم هاش خواب م. اديخوابش م يليخ يبراش انگار رميبم

 . خورد يهنوز نفسم به صورتش م. هنوز فاصله صورت هامون كم بود. دهنش برداشتم يدستم و از جلو آروم

 : پچ پچ وار گفتم آروم

 . برو بخواب گلم. يمصرف كرد يانرژ يكل يزده بود جانيه ناميبه خاطر مامانت ا. يخسته شد يليامروز خ اد؟يخوابت م زميعز رميبم ـ

گونه اش لب هاش  يحركت دستش و انداخت دور كمرم و سرش و چرخوند و جا هيببوسم كه با  ريشب بخ يرفتم جلو كه گونه اش و برا آروم

 .و پر احساس ازم گرفت يبوسه طوالن هيلب هام و  يو گذاشت رو

كه من و  ديبوس يم جانياونقدر با ه. خواست درسته قورتم بده يانگار م. بودم دهيپر شور و با ولع نبوس يجور نيتا حاال ا. بودم دنشيبوس مست

. ديچرخ يو تو موهاش م نيدور گردن شرو ديچيدست هام پ. نبودن ارميكم كم دست ها و بدنم در اخت گهيد. كنم شيكرد همراه يهم وادار م

نشده بودم كه لب  رابيسرمست از بوسه اش بودم و هنوز س. شد و حلقه دست هامون تنگ تر يتر م كيبوسه بدن هامون به هم نزد ربا ه

 .رفت تو اتاقش عيسر ريشب بخ هيكه چشم هام و باز كنم خودش و ازم جدا كرد و با  نيهاش و جدا كرد و قبل از ا

 .حركتش به در بسته اتاقش نگاه كردم نيو مبهوت از ا جيگ

 ....لوس. كه يبخواب يشد ينم نيجا كه نقش زم نيحاال هم. خوابش گرفت هويكرد؟ چه  نيچرا همچ نيا واه

 .باال انداختم و رفتم سمت اتاقم يا شونه

هستم، به زور زنگ سه تا  ينشون بدم كه دختر تنبل و خوش خواب نيشرو يو دد يبه مام ياول كار نيخواد هم يكه اصال دلم نم يياون جا از

پروندن خواب از  يشدم و برا داريكه زنگ داشت ساعت هفت صبح از خواب ب ميو ساعت مچ ميزيو ساعت رو م لميساعت موبا يعنيساعت؛ 

 . 8ربع به  كيو تا حاضر شم ساعت شد  فتمسرم رفتم دوش گر

 ستادميبا ذوق و لبخند ا. هم باز شد نايكه هم زمان با من در اتاق مامان ا رونيبشم از در اتاق اومدم ب داريموفق شدم زود ب نكهياز ا خوشحال

 دنبو دهيرس. دنيبود كه به كل من و ند گهيدوتا اون قدر حواسشون به همد نياما ا ن،ييپا ميدر اتاقم كه بهشون سالم كنم و با هم بر يجلو

بغل  ريحركت دست انداخت ز هيجوابش و داد كه بابا اونقدر ذوق كرد كه با  يگفت و مامانم چ يبابا به مامان چ دميراهرو كه نفهم يوسطا
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 .از لبش گرفت يبوسه طوالن هيباال و  دشيبلند كرد و كش نيون و از رو زممامان و ا

بوسشون كه تموم . بكنم ديكار با يدونستم تو اون لحظه چ يدر واقع نم. قدرت حركتم و از دست دادم. شوكه شدم كه به كل هنگ كردم اونقدر

به مامان گفت و دوباره همون حركت قبل تكرار شد و منم  يزيچ هيلحظه سرهاشون از هم جدا شد و بابا دوباره  هيتموم كه نشد فقط  يعنيشد، 

 .كردم يو نگاه م دنشونيمه و مات بوس

 تياز دست ندادم، باالخره رضا اتمييكه جز ينگاهشون كردم، جور قيگرد و گشاد دق يو منم با چشم ها دنيهم و بوس ريكه س قهيچند دق بعد

 . تيوضع نينگاه كردن به دونفر تو ا هيچه كار زشت دميتازه اون موقع بود كه به خودم اومدم و فهم. نيدادن و بابا مامان و گذاشت رو زم

در بسته است و محكم با كله  دميبرگشتم سمت در كه برگردم تو اتاق، اما از هولم نفهم عيسر نيهم يبرا. كنم ميخودم و قا يجور هي اومدم

 .بلند بود كه مامان و بابا رو متوجه من بكنه يبرخوردش به اندازه كاف يصدا. تم تو دررف

 .باال اديو كم داشتم كه سرمم قلنبه ب زيچ هي نيهم. كردم با مالوندنش مانع از ورم كردنش بشم يو رو سرم فشار دادم و سع دستم

 .دستم كه رو سرم بود نگاهشون كردم ريلبخند گشاد زدم و از ز هيو  نايسمت بابا ا برگشتم

 .ريـ سالم صبحتون بخ من

 : با لبخند گفت بابا

 . زميسالم بر عروس سحر خ ـ

 : مامان نگران اومد سمتم و گفت. لبخند زدم به بابا هي

 .نميچت شده؟ سرت درد گرفت؟ بذار بب ـ

 : راحت گفت اليبا لبخند و خ. نگاهش كرد قيجدا و دق ميشونيزور دستم و از رو پ به

 .ورمم نكرده. شهيقرمز شده كه زود خوب م كمي. نشده يزينه خدا رو شكر چ ـ

 .نصفه اش بسته شد ازهيچشمش كه به ما سه تا افتاد خم. رونيكشون اومد ب ازهيخم نيباز شد و شرو نيلحظه در اتاق شرو نيهم تو

 : تعجب به ما نگاه كرد و با ترس گفت با

 . سالم ـ

 : ن و مامان كرد و با ترس گفتنگاه به م هي

 .نكردم يبه خدا من كار ـ

 .گه يم يچ نيشرو ميمبهوت مونده بود ماها

 : گفت ديماها رو د يها افهيكه ق نيشرو

 نايالزم نبود به مامان ا. انجام ندم لتيبر خالف م يو كار فتهين ياومدم تو اتاق كه اتفاق عيكه من سر يديد ديآن. به خدا خودم و كنترل كردم ـ

 .يبگ يزيچ

نكردم و  يكار يچ يعني گه؟يپسر م نيا هيها چ يور يدر نيا. كردم ينگاه م نيبه شرو جيباال رفته گ يبا ابروها. كش آوردم ينيب يو م من

 ؟يبكن يكار يتون يمگه م ميكه خواب يآخه؟ وقت يچ يعنيبود؟  يا غهيچه ص گهيد ليكنترل كردم و خالف م
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خنده بلند  يگفتم كه با صدا يبه مامان و باباش م ديرو نبا يكردم و مونده بودم كه من چ يم هيو تجز نيشرو يداشتم حرف ها جميذهن گ تو

 . سرخ شده از خنده اشون نگاه كردم يبه صورت ها. مامان و بابا سه تا سكته رو پشت هم زدم

 .ـ حقا كه پسر خودته مهبد ايشا مامان

خواست برم بزنم لهش  يدلم م يعني. خنده يباز داره م شيبا ن دميكه د نيبرگشتم سمت شرو. حرف مثل برق گرفته ها خشك شدم نيبا ا هوي

 تيو در مورد احساسات شبانگاه ياومد يبود كه اول صبح دهيازت پرس يزيچ يآخه پسرم انقدر خنگ؟ كس. واسه من نذاشته بود تيثيح. كنم

 م؟يعفت شد يحاال خوب شد كه پاك و مطهر مظنون درجه اول اعمال مناف ؟يسر داد هيدفاع

 .همه جوره به باباش رفته نيكه شرو دميفهم يتازه م. ذوق كردن يمادر و پدر و پسر كل نياما ا دميخجالت كش يليخ شييخدا

 

**** 

 

. شده شتريخونه ب جانيشور و ه. انگار بهتر شده، جو بهتره يهمه چ. عوض شده يخونه حساب يحال و هوا ران،يبه ا نيبازگشت خانواده شرو با

 .احتشام اومده بودن و طراوت جون شاد و سرزنده شده بود يكه نوه ها ييشده مثل اون وقت ها

من و كه داشت . نداخت يم گوشيباز يدختر بچه ها اديبود كه من و  نيريبامزه و ش نياونقدر مامان شرو. بردم يبودن تو جمعشون لذت م از

 نيشرو شيخدا. و مجنون بودن يليهنوزم ل يهمه سال زندگ نيخود نبود كه بعد ا يب. نيشرو يبه حال بابا يوا گهيكرد، د يعاشق خودش م

 .بگم كوفتش بشه اديدلمم نم. داشت ياچه خانواده 

مقدمه رو كرد به من  يب نيمامان شرو هويكه  ميزد يحرف م يو از هر در ميروز بعد برگشت مامان و بابا همه دور هم تو سالن نشسته بود سه

 : و گفت نيو شرو

 .نشدن ليتشك يهنوز كالس هاش درست و حساب ديخوبه؟ تا اون موقع آن گهيباشه ده روز د تونيخب عروس ـ

 يم يكردم كه انگار يسرفه م نيهمچ. فتادمتو گلوم و به سرفه ا ديحرف شوكه شدم كه قند پر نيبا ا نيهمچ. خوردم يم ييداشتم چا من

داد  يبا داد به همه دستور م نيشرو. اومد ينفسم باال نم. اومد يچشم هام قرمز شده بود و اشك م. رونيخواستم حلقم و پرت كنم از تو دهنم ب

با ترس و  نيشرو. برام راحت تر شد دنيآروم شدم و نفس كش قهيآب به خوردم دادن تا بعد چند دق يآخرم به زور، كل. انجام بدن يارك هيتا 

 . نگرانش نگاه كردم يبهتر شد سرم و بلند و به چشم ها كميحالم كه . هول شده بود يليخ چارهيب. ديمال يپشتم و م ينگران

 : آروم كردنش به زور گفتم يبرا

 .من خوبم ـ

  :گوشم آروم گفت ريتو بغلش و ز ديحركت من و كش هي با

 .ستاديا يقلبم داشت وا م. دختر يتو كه منو كشت ـ

رو  دياز چشمم چك شيهمه مهربون نيقطره اشك به خاطر ا هي. داد يبهم آرامش م. بود يتو دلم عروس. شد ميحرفش باعث شاد نيا چقدر

فقط و فقط تو اون لحظه . خانم يجون و مهر بود نه طراوت ادمينه مامان باباش . به كل همه رو فراموش كردم. تو بغلش آروم شدم كمي. گونه ام

 . دميد يو م نيشرو
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از  يبه خاطر ترس و نفس تنگ ارياخت يآروم با انگشت هاش اشكام و كه ب. سرم و از رو شونه اش برداشت و تو چشم هام نگاه كرد نيشرو

 : شده بود و پاك كرد و گفت يچشم هام جار

 .نييپا يزير يو خونم و قطره قطره م يزن يانگار تو قلبم خنجر م. نييپا زينر يجور نياشك ها رو ا نيا ـ

افتاد كه ما  ادميچشمم و چرخوندم و تازه . اطرافم شدم يلحظه متوجه تكون خوردنا هي. زدم شيو خوب شيلبخند پر محبت به خاطر مهربون هي

 . نظر دارن ريتا چشم همه حركاتمون و ز ام هستن و االن هشت گهيخودمون چهار نفره د ريو غ ميجمع هست هي ونيدوتا م

 . رو نيشرو يكنم كارمون و حرف ها يكردم ماستمال يخنده سع هيكردم و با  زيچشم هام و ر ارياخت يب

لبخند گشاد رو به  هيبا  نهيو دست به س ستاديكه نگران دوال شده بود سمتمون صاف ا نيمامان شرو. اديلب همه ب يام باعث شد لبخند رو خنده

 : گفت نيشرو يبابا

 .طول بكشه كار دستمون بدن شتريترسم ب يم ؟يمهبد با ده روز موافق ـ

 كنه؟ يگشاد نگاهمون م يليلبخند خ هيداره با  نميشرو يبود؟ و چرا بابا يمنظورشون چ نايا. از تعجب باال رفت ابروهام

 .از ترس نباريالبته ا ره،يبود نفسم بگ كيه نزدتو آسمون و دوبار دميمتر پر هي نيبا داد شرو هوي

 ....ـ مامـــــــان نيشرو

 .برگشت سمتش مامانش

 : با اخم گفت نيشرو

 ستن؟يهمه كه مثل تو و بابا ن ه؟يچه حرف نيا ـ

طراوت . واريرفت سمت در و د گهيد يكيرفت سمت سقف و لوسترا و  يكيهمزمان چشم هاشون  ييمامان و باباش دوتا نيحرف شرو نيا با

آروم . كردم يداشتم نگاهشون م جيوسط كنجكاو و گ نيمن فقط ا. و تو جاش صاف نشست رهيخنده اش و بگ يكرد تا جلو يسرفه ا هيجون 

 : گفتم نيدم گوش شرو

 بود؟ يتو منظورت چ. هيچ هيقض دميمن اصال نفهم ـ

 : لبخند بهم زد و آروم گفت هياخمش باز شد و . ن دوختنگاه اخموش و از مامان باباش گرفت و به م نيشرو

 .حامله شد يآخه مامانم تو دوره عقد و نامزد. ميبكن ييكارها هيترسن كه من و تو  يم نايا ـ

 : نيافتاد كف زم فكم

 نـــــــــه ـ

 : با خنده گفت نيشرو

بودن وگرنه  دهيحاال خوب بود زود فهم. منو دو ماهه حامله بود شيآخه؟ آره، مامانم موقع عروس شهيانقدر باز م يبابا تو دهنت چه جور ـ

 .كرد يتنش م يلباس عروس ديشكل با يشكم طبل هيعروس با 

 نيا ييكم از باباش نداشت اما خدا نميشرو نيا. خودشون تجربه و سابقه داشتن. دنيترس يم نيخود نبود كه انقدر از من و شرو ياوه پس ب اوه

 .زد يحرفشم نم يحت. بود بنديكرد و به اعتقادات من پا يمراعات من و م يليخ چارهيب. داد يام نمقلم كار و انج هي

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٩٦ 

سال شعله  يقد س. نايخوردن ا يخوب فلفل. مدت يتند و طوالن. تند بود ششونيآت ياديز دميشا. چه هول بودنا نميشرو يمامان و بابا نيا

 .ورشون كرده بود

. اومدن تهران نايمامانم ا. به سرعت برق و باد انجام شد زيهمه چ. رو برگزار كنن يمراسم عروس گهيكردن كه ده روز د بياون روز تصو خالصه

 . همه خودشون و رسوندن. به بچه ها خبر دادم

 . و مامانم بود نيها با خود مامان شرو يزيهمه كارها و برنامه ر. هم نداشتم كه انجام بدم ياديمن كار ز البته

 ليو آماده كردن خونه و وسا هيزيجه ديبه خر ازين گهيد م،يمامان طراوت بمون شيخونه پ نيتو هم ميداشت ميتصم نيكه من و شرو يياون جا زا

 . باغ برگزار بشه نيهم قرار بود تو هم يعروس. نبود

با دل امن تو همه لباس عروس  يجاتون خال. ميدمزون ها و دنبال لباس عروس بگر ميبود كه از صبح با بچه ها بر نيكه داشتم ا يكار تنها

 . كردم يرفتم و پرو هم م يها م يفروش

 . بودم با دخترها رونياز صبح تا شب ب. ده روز و رسما تو خونه نبودم نيهفته از ا كيشد كه من  يجور نيا. كرد يم قميمدام تشو نميشرو

روز  ستيب مارستانيخودش از ب. و با دوست هام خوش بگذرونم آزادم گذاشته بود ميآخر مجرد يراحت باشم و روزها نكهيا يبرا نميشرو

 يم يبهش مرخص ديبود، با شيعروس گهيآخه؟ اما خب د هيچه دكتر نيدونم ا يمن نم. گرفت يم يمرخص اديز نيكال شرو. گرفته بود يمرخص

 . دادن

 برد؟ ينداشت، چرا انقدر شب ها خسته بود و زود خوابش م يده روز و كار خاص نيهمه اش تو خونه بود ا نكهيدونم با وجود ا ينم اما

ترسم . جفتشون مهربون و خونگرم بودن. راحت بود المياز طرف مامان خانم ها خ. خانواده هامون خوب با هم كنار اومده بودن. بودم خوشحال

تا قبل اون ماجرا بابا از . عوض شده بود يليخ انيو اون جر شيضيبعد مر ييخدا. كنار اومد نيشرو يخوب با بابا يلياونم خ دمياز بابا بود كه د

خاله  زياومدن و عسل جان هم عز يجان هم همه جا همراه من م تاينا گفته نماند كه آن. و قبول نداشت يگرفت و كس يم راديهمه عالم و آدم ا

 . هوو دنبال من بودن كيكماكان به سان 

گفت برم  يم طونهيش. و قر اومد ديجلوش چرخ يو كل دشيپوش نيگرفت و شبم برا شرو زايچ نيخوشگل با تور و الباس عروس  هيهم  عسل

 ....ها گنيم يبدم عروس به ك يفسقل نيلباسم و بپوشم نشون ا

 يكنه و م يبا محبت بغلش م يچه جور نيشرو دميد يم يبود كه وقت نيبه خاطر ا ديشا. بچه انقدر حساس شده بودم نيدونم چرا به ا ينم

شدم كه  يو عسل مطمئن تر م نيشرو دنياما خب با د. كردم يم يكودك حسود هيبچه و  هيبه  گهيام د وانهيمنم د. شد يم ميبوستش حسود

 .دختر بشه هي يبابا ديبا نيشرو

 .افتادم نيحرف شرو ادي

 ». تو باشه هيره؟ جالبه كه اخالقش شب يرم به تو مدخت يعني. خودته هيكه شب يكه گفت يدختر نيدختر؟ ا هي يبابا «

 .كنه يفكرشم خوشحالم م يحت. نهيباشم كه شكل منه و پدرشم شرو يتونستم مادر بچه ا يمن م االن

كه  هيرييتغ نياما ا دم؛يترس يبزرگ م راتيياز تغ شهيهم. دارم يبيحس عج هيهم خوشحالم هم . شگاهيبرم آرا دياز صبح با. هيروز عروس فردا

كه واقعا دوستش  يا يزندگ. گذاشتم يزندگ نيمن با چشم باز و شناخت پا تو ا. شم ينم مونيمطمئنم كه پش. خودم آگاهانه انتخابش كردم
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 .مميزندگ كيشر عاشقدارم و 

 اديدرسا قراره باهام ب. مهسا رفتن خونه هيمونده، بق شميدخترها فقط درسا پ نياز ب. شدم داريدرسا ب يزنگ ساعت هام و تكون ها يبا صدا صبح

عوض  يچيكه در عمل ه نيبا ا. ميشوهر كنم برم سر خونه زندگ يرم كه راستك يآخ جون دارم م. ديباالخره اون روز موعود فرا رس. شگاهيآرا

و  ميباش يم ياز فردا ما مختار به انجام هر غلط يعني. كنه يفرق م ياما كل م،يخونه و كنار مامان طراوت نيتو هم نيهنوزم من و شرو يعني شه،يمن

 .ميشرمسار بش ستيالزم ن

 .به جونم كنن منحرفم جون

. صبرانه منتظرم تا رسما اون جا رو اتاق خودم بكنم يكه ب ميخودمون آماده كرد يبرا نيچند تا اتاق بعد اتاق شرو ياتاق ته سالن سمت چپ هي

 دارشيب يبخوابه، البته اگه بتونه و كس شتريب كميگفتم صبح . خسته بود يليآخه خ. شگاهيآرا مير يگفتم صبح با راننده م نيبه شرو شبيد

 .نهنك

 ريدونم د يمن م م،يرس يم ريدونم د يشد، من م رمونيگه بدو، زود باش د يره م يره، راست م يچپ م. كنه ياسترس وارد م يهم ه درسا

 .يشيحاضر م

 .خوند يم اسي هيدونستم و بعدم آ يگفت من م يم يكه ه وريتو كارتون گال كهيمثل اون آدم كوچ شده

. نگاه كردم نيو به در بسته اتاق شرو ستادميتو جام ا.... رفتم سمت پله ها اما. رونيب ميو جمع كردم و از اتاق اومد لميحاضر شدم و وسا عيسر

همدم  شهياز عصر به بعد م. شمهيپ يجور نيا نيكه شرو هيروز نيوز آخرامر. دمشيچند وقته درست ند نيا. براش تنگ شده بود يليدلم خ

رو . رفتم تو اتاق. رو چرخوندم رهيآروم رفتم جلو و دستگ. شدم به طرفش دهيو كش نيبرگشتم سمت در اتاق شرو ارياخت يب. تموم لحظاتم

 ....طاق باز. بود دهيتخت خواب

 . با دقت تو صورتش نگاه كردم. آروم رو تخت نشستم. رفتم جلو. بود ومدهين شتريباالتنه اش لخت بود و پتو تا رو شكمش ب بازم

خوابِ . دستم و گذاشتم رو گونه اش هي. آروم خم شدم رو صورتش. شم ينم مونيپش نيوقت از انتخاب و داشتن شرو چيمن ه. درسته مميتصم

 . خواب بود

 . دمشينرم بوس. لبم و گذاشتم رو لب هاش. چشم هام و بستم. ورفتم جل آروم

 .خواستم يمرد و م نيمن ا ت،يحما نيآغوش، ا نيبوسه، ا نيمن ا. خواستم يو م نيمن ا آره

 .نييو رفتم پا رونياز جام بلند شدم و از اتاق اومدم ب آروم

 

**** 

 

. شد نيچشم هام سنگ يكه نشستم رو صندل ياز همون لحظه ا. دونم يكار كردم، چون خودمم نم يو چ شگاهيخوام جز به جز بگم رفتم آرا ينم

خواب بودم  ايبودم  شگاهيكه تو آرا يبگم تمام مدت يعني. شده بود نيخوابم گرفته بود و خوابمم سنگ يشدنم تو صبح، حساب داريبه خاطر زود ب

 . د دروغ نگفتمافتا يچشم هام رو هم م ايزدم  يچرت م اشتمد اي

 .نثار وجود مباركم كرد راهيفحش و بد و ب ياما مطمئن بودم كه تو دلش كل دم،ينفهم شگرِياز كار آرا يچيكل ه در
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 .شد يشل م شميانقدر ذوق زده بودم كه مدام ن. نگاهم نكردم نهياصال تو آ دميكه تموم شد و لباسم و پوش كارش

 : لختم و گفت يمحكم زد رو بازو يكي درسا

كه  يكرد دايكور و كچل و پ هيانتظار  يو بعد كل يديكنه چهل سالته و ترش يفكر م ندتيبب يكياالن . دهيو بدبخت شوهر ند شتيببند ن ـ

 .ببند فك و. بهش يخودت و ببند

 : ابرو انداختم باال و گفتم خوشحال

بارم  هي نيمگه من چند بار قراره عروس بشم؟ هم. بگه يزيكسم حق نداره بهم چ چيه. دم يبخوام انجام م يبرو بابا امشب شب منه، هر كار ـ

 .هاش و كنارم دار نياز بهتر يكيبودم االن  زونيكه از همه مردها گر يمن. ذوق مرگم نياالنم واسه هم. دميد يتو خوابم نم

. كنم هيكه بتونم بهش تك يو سر راهم قرار داد يكيبود تو  اگه بابام اون جور. يو كرمت و حكمتت و نشونم داد يشكرت كه بازم بزرگ ايخدا

 .گن يگن تو كار خدا شك نكن راست م يكه م نيواقعا ا

. دهيو د يهم من واقع نيشرو م،يدونم چه شكل ينه خودم م.... و مييبايو كپ كرد و دهنش باز موند از ز دياومد دنبالم و من و د نيگم شرو ينم

كت و  نيشده و ا پياصال حواسم نبود كه چقدر خوش ت دميو د نيكه شرو يدر ضمن من وقت. رو عوض كنه يواقع ديتونه آن يرنگ هام نم نيا

 . نبود زايچ نيمطمئنم اونم اصال حواسش به ا. اديچقدر بهش م رشلوا

نگاه  دميفهم ير تابلو بود كه من خنگ مچقد نيبب گهيد. خوام يخواد كه من م يو م يزيتونستم بخونم كه اونم همون چ يتو چشم هاش م از

 . گه يم يچ نيشرو

 ميستاديكه نا نيمن و شرو. كار و بكن اون كار و بكن نيا يه ميركيس يها مونيانگار ماها م. بردارا دستور بدن لميف نياومد ا يبدم م انقدر

 . ميگفتن و انجام بد يكه م ييكارها

 . تو طبقه چهارم بود شگاهيچون آرا. سمت آسانسور ديدستم و گرفت و من و كش عيتا دست گل و داد دستم سر نيشرو

 نيصورتم و گرفت ب نميو شرو نيدستم و انداختم پشت گردن شرو. تو بغل هم ميديتو آسانسور و در پشت سرمون بسته شد پر ميرفت تا

 .... ميديهم و بوس ريدل س هي.... ميديبوس.... دست هاش و

و  مونيكه ما دلتنگ نهيمهم ا شه،يو قرمز م يرژ نيكه لب و لوچه شرو ستيمهم ن زه،ير يبهم م شميكه آرا اليخ يب شه،يپاك م كه رژم اليخ يب

 .ميو به آرامش برس ميبر طرف كن

 . ميآسانسور كه باز شد ما دوتام از هم جدا شد در

اول چشم هاش گرد شد بعدم با اخم سرش و  ديدر كه باز شد و ما دوتا رو د. گرفتن ما بشه لميمنتظر ف ستادينا. نييقبل ما اومده بود پا درسا

 . و رژم سمت من نيدستمال و گرفت سمت شرو. رژ قرمز برداشت هيدستمال و  هيو از توش  فشيكرد تو ك

 : همون اخم گفت با

 . رژ بزن همه اش پاك شد ايب ديآن ـ

 : كرد و گفت نيبه شرو رو

 . دتتونيند ليشكل و شما نيو با ا ومدهين يتا كس ديلبتون و پاك كن ديم لطف كنشما ه ـ
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 .آخه همه دور لبش قرمز بود. خنده ريزد ز يپق ديد نهيكه خودش و تو آ نميشرو. خنده ريبلند زدم ز هوي. انداختم نينگاه به شرو هي

 .هيجور نيمن كه ا يبرا. هيروز زندگ نيو بدتر نيبهتر يروز عروس ييجورا هي

 .ادهيز اشيخوب. يد يم ليتشك يزندگ هيو  يمون يم يكه دوستش دار يكنار اون شهيبعدش تا هم نكهيا يبرا نه،يبهتر

بردار  لميموجود مزاحم به اسم ف هيتمام لحظات حضور  يمجبور. دهيروزت و ازت دزد يكيانگار . ستيروزه، چون روزت مال خودت ن نيبدتر

 .دست تو دماغ كردنت يحت ره،يبگ لميحركتت ف نيكه دستشه و منتظره تا از كوچكتر هينيدورب گهيوحشتناك د زيچ هيو  يو تحمل كن

خواد تا  يوكالت م. خونه يعاقد خطبه رو م. ده يبا لبخند جواب نگاهم و م. كنم يبهش نگاه م نهيتو آ. نيهمراه شرو. سفره عقد نشستم كنار

 .كنم يبه دور و برم نگاه م. ارهيدر ب نيوشر ميو به عقد و نكاح دا ديمن، آن

 .حرفش افتادم ادي. باره ياز تو صورتش م تيرضا. كنه يو خوشحال بهمون نگاه م بايلبخند ز هيمجلس نشسته و با  يجون باال طراوت

 ». كنه يم ليو تكم ميشاد نيو شرو يخونه ا نيا يتو روح زندگ ديآن« (

 يدوستش دارم و شاد. تو چشم هاش حلقه زده ياشك شاد. ستيوقت تنها ن چيه گهيد. ما رو با هم كنارش داشته باشه يتونه هر دو يم االن

 .ونشميو مد ميزندگ

 .كنم يبه اطراف نگاه م دوباره

 .رهيگ يدلم م. نشسته لچريبابام رو و. كنار هم دو طرف عاقد نشستن نيشرو يو بابا بابام

از .... خوشحالن. تو چشم هاشون اشك جمع شده، اما رو لب هاشون لبخنده. ستادنيكنار سفره ا نيكنار مامان شرومامانم . چرخونم يو م سرم

 .عشقون خوشحالن نيريطعم ش دنيبچه هاشون و چش دنياز رس. سر و سامون گرفتن بچه هاشون خوشحالن

 .خواد يدوباره وكالت م عاقد

 .بغض كرده. كنه يلبخند نگاهم م هيبا  ستادهيسپند اون سمت سفره ا. چرخونم يو م سرم

و با تعجب به من  ستادهيكنار مامان ا شيعسل كوچولو با اون لباس عروس پف. برام خوشحاله. كنه يلبخند برادرانه نگاهم م هيسامان با  كنارش

 .كنه ينگاه م نيو شرو

 .باال سرمون نگه داشتن ديپارچه سف هي ميدرسا و مرمهسا و الناز و . كنم ينگاه م ستادنيكه پشتم ا ييبه كسا نهيتو آ از

 .... ميمر

و  يميخرافات قد هي يدور بشه برا نكهينه ا رون،يكه از سالن بره ب نينه ا ره،يو گوشه پارچه رو بگ اديخوشحالم كه مجبورش كردم ب چقدر

بختم دور سفره عقدت باشن،  ديباشه صد تا آدم سپ يزندگنخواد  ياگه زندگ. سر سفره عقد باشه كه بدشگونه ديكه زن دو بخته نبا. هودهيب

و عشق و گذاشته باشه، حضور ده تا آدم  ياگرم خدا تو سرنوشتت خوشبخت. مونه يزهر م يكنن و به همون تلخ نيريتونن ش ينم و تيزندگ

 .بذاره تيتونه رو زندگ ينم يريطالق گرفته و شكست خورده دور سفره عقدت، تاث

 .خندن يدخترها م. چقدر خوشحاله. سابه يداره قند م تايآن

 .آرشام و آتوسا يحت. كنن يهمه خوشحال و با لبخند نگاهمون م. احتشام هم هستن يها نوه

 : پرسه يبار سوم م يبرا عاقد

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com
www.iranmeet.com
www.iranmeet.com


 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر آرام رضايي aram-anid –كنباورم                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٠٠ 

 لم؟يبنده وك ـ

 .كنم يبه دستش نگاه م. رهيگ يجعبه سمتم م هي. گردم سمتش يبرم. رهيگ يدستم و م نيشرو

 :گه يم مآرو

 .شينيبب ديبا ارمش،يشد ب ينم. است گهيد زيچ تيلفظ ريز. قبول عشق من ياست برا هيهد هيفقط . ستين تيلفظ رياس،ت ز هيهد نيا ـ

 .زنه يلب كه داره لبخند م هيگردنبند خوشگل، شكل  هي. بازش كردم. نگاهش كردم جعبه رو گرفتم جيگ

 :گه يگوشم م ريز نيشرو

 .نكن غيوقت لبخندت و ازم در چيه. ينيباشه كه تو لبخند شرو ادتي ـ

 .كنم يعشق نگاهش م با

. همه بزرگترها هستن. بودم ونشيو مد نيكه داشتن شرو يطراوت جون، كس ن،يسپند، خانواده شرو تا،يبابا، مامان، آن. همه هستن. منتظره عاقد

 .همه هستن. بندم يچشم هام و م

 ....بله.. ..با اجازه بزرگترها -

 .همه خوشحالن. خوشحالم. زنم يلبخند م. كل سالن و برداشت دنيسوت و دست و كل كش يصدا

 .يبازم دست و شاد. گهيبله م نميخواد، شرو يخواد، وكالت م يدوباره اجازه م عاقد

حلقه . مينامزد نيكنار انگشتر تك نگ. كنه يازدواجمون حك شده تو دستم م خيساده طال كه توش اول اسم من و خودش و تار نگير هي نيشرو

 نيپر نگ يبه حلقه ها يازين. بود يهم كاف نيثبت عشقمون هم يبرا. انتخاب حلقه ساده نظر جفتمون بود. مال منه نيساده ع نگير هيخودشم 

 .مينداشت

 نميشرو. بزن و بكوب اون جا بود. مارت تو باغاز ع رونيكنن برن ب يهمه رو دعوت م گه،يو گرفتن كادو و هزار دنگ و فنگ د كياز تبر بعد

بره  يكشه و م يبا كمك سپند و مهام دستم و م ستيحواسش ن يلحظه كه كس هيتو . از عمارت رونيبره ب يو با خودش م رهيگ يدست من و م

 .كنه يتو چشم هام نگاه م. ستهيا يرو به روم م. پشت عمارت

 .و بدم تيلفظ ريخوام ز يـ االن م نيشرو

 .ترسم يننه من م يوا. باشه دهيخواد بهم بده؟ نكنه سر بر يرو پشت باغ م هيرلفظيز نيچرا ا. كنم يمشكوك نگاهش م. ره باال يم ابروهام

 .بشيشه تو ج يكه جا نم دهيسر بر ه؟يچ بشيتو ج يعني. رميم يم يدارم از فضول. بشيكنه تو ج يم دست

زنم به  يباال و مثل خودش م ارميمشتم و م. نگاه به خودش هيكنم  ينگاه به مشتش م هي. طرفم رهيگ يو مو مشتش  ارهيدر م بشيو از ج دستش

 .مشتش

 .خنده يبلند م يكنه و بعد با صدا ياول با تعجب نگاهم م نيشرو

 .خنده يبعدم م ميكن يبزن قدشا باز نيجلو كه از ا ارهيخوشه؟ اول دستش و م يمنم دلم به ك. وونهيد ي پسره

با تعجب . حركت من مشتش و باز كرد چيبار قبل از ه نيدوباره مشتش و آورد جلو و ا. پشت چشم نازك كردم كه خنده اش و جمع كرد براش

 .كنم ينگاهش م قيچشمم و دق يبرمش جلو يم. دارم يو بر م ديبرم جلو و كل يدستم و م. تو دستشه ديكل هي. كنم يبه كف دستش نگاه م
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 .گميهوا فكرم و بلند م يب. ارميبه مغزم فشار م. كنم يور و اون ورش و نگاه م نيكنم و ا يم و كج سرم

اما كدوم خونه؟ ما كه خونه . خونه است هي يبرا ديشا. باشه نيماش يساده است كه بخواد برا يليخ نيا ست،يكه ن نيماش يبرا ه؟يچ ديكل نيا -

 .ميندار

 .كنم ينگاه م نيو به شرو نييپا ارميدستم و م عيسر

 م؟يـ دار من

 .خنده بهم يبا ذوق م نيشرو

 .كه تو تو ذهنته ينه اون خونه ا. ستيخونه ام ن يـ نه برا نيشرو

 .ذاره رو چشم هام يدست هاش و م. امشب شهيم شيزيچ هيكنه؟ جان خودم  يم نيچرا امروز همچ نيا. گردونه يبرم م. جلو اديم

 .كه مينيب يجا رو نم چيه ؟يكن يم نيچرا همچ نيـ وا شرو من

 : گه يخنده م با

 .كه بهت نگفتم ينه تا وقت. تو فقط چشم هات و باز نكن. كنم يم تيينترس من راهنما. ينيخب دستم و گذاشتم رو چشمت كه نب ـ

كه  يريرم تو اون مس يم نيبا كمك شرو. گفته مجبورم نيبرم، اما خوب چون شرو ييبسته جا يبا چشم ها اديخوشم نم. گم يباشه م هي يحرص

 .كنه يمنم متوقف م. ستهيا يم نيشرو ،يرو ادهيپ يبعد كم. تو باغ پشت عمارت مير يم ميدار. رميجلو م كمي ن،ييپا امياز پله ها م. گهيم

 : گهيگوشم م دم

 .تو هم آروم آروم چشم هات و باز كن. دارم يدست هام و برم ديآن ـ

 .گم يباشه م هي

 يبا صدا نيشرو هوي. نميب ينم يكيوتار ياهيس ريغ يچيه. كنم يآروم چشم هام و باز م. داره يدست هاش و آروم از رو چشم هام بر م نيشرو

 : گهيبلند م

 .حاال ـ

نه .... شه يمن باورم نم يخدا. باز مونده نميب يكه م يزيدهنم از چ. شهينور جلوم ظاهر م يو كل شهيمحو م يكيتار هيثان كيعرض كمتر از  در

 .امكان نداره نيا

 .نيگردم سمت شرو يبر م. تو چشم هام جمع شده اشك

 : گميلكنت بهش م با

 ؟يك.... كارِ تو.... تو.... نيا ـ

 :گه يخنده و م يم نيشرو

 .هفته آخر باالخره تمومش كردم نيا. كنم يماهه دارم روش كار م هي ـ

 .كنم يقفل و باز م ديبا كل. دوام جلو يم. رميگ يو از دستش م ديبا ذوق كل. سمتم رهيگ يلبخند مهربون م هيو همراه  ديكل

دامن لباسم . چهيپ يم مينيتو ب اهيمختلف و گ يگل ها يبو. ذارم تو گلخونه يقدم م. كنم يو باز م ميا شهيش يقفل گلخونه . رو يا شهيدر ش قفل
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 شونها يليمختلف كه خ يها اهيگل و گ يبا كل ه،يليگلخونه تكم. رم يم شيتو گلخونه پ جانيبا ذوق و ه. نشه دهيكش نيكشم كه رو زم يو باال م

 .دونم ينه اسمشون و م دميهاشونم نه د يدونم بعض يو اسمشون و م دميو د

 .رو گونه ام اديقطره اشك م هي

 نيا نيهم يبرا. دم يسرم و تكون م.... لبخند مهربون و پر عشق هي.... هكنيو نگاهم م ستادهيا بيبا لبخند دست به ج. نيگردم سمت شرو يبرم

 .هفته انقدر خسته بود هي

 : گم يفقط م ميبغض و خوشحال نيب از

 . عاشقتم. يتو معركه ا نيشرو ـ

 يكنم دور گردنش و لب هام و م يندازم تو بغلش و دست هام و حلقه م يكنم و خودم و م يم يط عيو با دو قدم سر نمونيقدم فاصله ب چند

 .شه دور كمرم يحلقه م نيشرو يدستها. چسبونم به لب هاش

به زبون و كالم  ازيحرف زدن باهاش ن يو كه برا يكس. كترهيو كه از من به من نزد يبوسم مرد يم. محبت تيبا عشق، با نها. بوسمش يم

 .رو ميگاهم تو زندگ هيتنها تكبوسم  يم. ازهامهيهمه ن يحرف پاسخگو يو كه ب يمرد. ندارم

 .با همه احساسم، با همه وجودم. بوسمش يو گل م يسبز ونيم

 .فهمونم كه عاشقانه دوستش دارم ينمود عشق بهش م نيباتريو ز نيبزرگتر نيبوسمش و با ا يم

 .باورت كردم، وجودت و عشقت رو نيشرو

 .عشقم و احساسم رو. كن باورم

 

 

 شد يمعمول ريما غ يساده  يدوست

 شد يدونم اون روز تو وجودم چ ينم

 ديشد كه وجودم لرز يدونم چ ينم

 ديحس و از تو زودتر فهم نيمن ا دل

 كم دارم؟ يچ گهيد شميپ يكه باش تو

 داره از تو دست بردارم؟ يليدل چه

 تو؟ ايعاشقه من  شتريب يما ك نيب

 با تو زشيشد از حاال همه چ يچ هر

 داره به تو يبستگ ستيدست من ن گهيد

 يداره كه تو ، تا كجا دوسم دار يبستگ

 يبتون يداره كه تو ، تا چه روز يبستگ

 ي، من و تنها نذار يمن بمون عاشق
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 اومد شيپ يجور نيمن نبود اگه ا دست

 حد نينه تا ا يول يدونستم خوب يم

 شناسم يصد ساله كه تو رو م يانگار

 تو حساسم يانقد رو نهيا واسه

 به تو عادت كردم ياحساسات من

 گردم يجا باشم آخر به تو بر م هر

 داره به تو يبستگ ستيدست من ن گهيد

 يداره كه تو تا كجا دوسم دار يبستگ

 يبتون يداره كه تو تا چه روز يبستگ

 ي، من و تنها نذار يمن بمون عاشق

 داره به تو يبستگ ستيدست من ن گهيد

 يداره كه تو تا كجا دوسم دار يبستگ

 يبتون يداره كه تو تا چه روز يبستگ

 ي، من و تنها نذار يمن بمون عاشق

 داره به تو يبستگ ستيدست من ن گهيد

 يداره كه تو تا كجا دوسم دار يبستگ

 يبتون يداره كه تو تا چه روز يبستگ

 ...ي، من و تنها نذار يمن بمون عاشق

 » يمحسن چاوش -  يمعمول ريآهنگ غ «

 

 

 انيپا

10/4/91 

 صبح 4:43

  ييرضا آرام
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