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 تا وقتی من هستم، 

 تو به هیچکس نیاز نداری دوستت داشته باشد!

 من عوض تمام ادمهایی که هروز از کنارت رد میشوند، با عجله 



 بی انکه تو را ببینند و شاید به تو تنه هم بزنند، دوستت دارم 

 من جای کارگرهای نیمه کاره ی توی کوچه تان دلم برایت لک میزند،  

 جای همه ی انهایی که تو را نمیشناسند، جای همه انهایی که تو را می بینند،

 انهایی که نمی بینند،  جای همه

 من جای همه دوستت دارم 

نمی دانند تو دقیقا  من جای انهایی که یک گوشه این دنیا زندگی می کنند و

 "تمام دنیای منی"  

 دوستت دارم! 

 نابینا متولد میشود، چشم برمیگردانم برای دیدنت! من جای کودکی که

   های روی زمین ادم من عوض تمام

 میشود. دلم برایت تنگ 

 من تنهای تنها،  

 پرستمت جای همه انهایی که دوستت ندارند، می

 "هیچکس"  

 نمی تواند مثل من، 

 همه ساده این 

 برای کسی دیوانگی کند... 

 



**** 

 

خسته و بی حوصله روی نیمکت نشستم. دانشجوها هنوزم با کنجکاوی و 

نگاه می کردن!بی توجه گوشیمو درآوردم و اینستاگرام رو باز بدبینی بهم 

کردم. دایرکتم پر بود از تعریف و تمجید و درخواست؛ اما اینطوری نمی 

 تونستم کار کنم. باید بیشتر وقتمو برای سفارش های گالری میذاشتم.

 ها رو باالجبار رد کردم. بعضی هارو که ساده تر بود قبول و بعضی

ساعت بلند شدم و به طرف ساختمون دانشگاه به راه افتادم. طوری  با نگاهی به

بودم که انگار وجود نداشتم؛ نه با کسی حرف می زدم نه کسی با من حرف 

می زد.اینطوری راحت بودم. از وقتی هشت سالم بود گوشه گیر شدم و این 

رفتارم توی نوجونی بیشتر هم شد. می دیدم هیچکی از این اخالقم خوشش  

یاد اما دست من نبود مخصوصا پدرم که تمام سعیش رو میکرد که من با نم

 خانواده اش صمیمی باشم!

 

با بی حالی درو بستم و کوله امو روی مبل انداختم و اسپیلت رو روشن کردم.  

از یخچال شربت سرد ریختم و روی اپن گذاشتم و مشغول درآوردن مقنعه و  

ا زیر گوش کوتاه کرده بودم اما گردنم  مانتوم شدم. با وجود اینکه موهامو ت

 عرق کرده بود. 

صدای زنگ گوشیم تکونم داد.پوفی کشیدم و از جیب مانتو خارجش 

 کردم:مریم! 



 الو-

 سالم اریکا جان خوبی؟ یه وقت یادی از ما نکنی؟! -

 سالم ممنون شما خوبین؟ بابا خوبه؟ -

منتظر تو بمونیم   خوبیم. خوش میگذره؟ منو بابات هرچقدر بهت زنگ نزنیم و-

 تو زنگ نمی زنی. مثل اینکه زیادی تهرون بهت خوش میگذره! 

 درگیر کارامم. شمام بدون من با اعصاب راحت به زندگیتون برسین. -

خوبه واال تعطیالت نوروزم که نیومدی. هفت ماهه که جا خوش کردی تو  -

 اون خونه.

 ت نشده که بیرونم کنه.خونه توئه مگه؟ خونه باباس خداروشکر هنوز انقد ذلیل-

 صدای جیغشو بلند کرد. 

دختره ی پررو فکر کردی من انقد ظالمم که تورو آواره کنم؟ حقت بود  -

ذاشتم بری همین جا درس میخوندی. دخترایی مثل تورو باید زود شوهر  نمی

 داد که دم درنیارن برن هرجایی بشن. 

دادم برای اعصاب خودم  نمینفس بلندی کشیدم و گوشیو قطع کردم. جوابشو 

بهتر بود.همیشه به بهانه احوالپرسی زنگ می زد و آخرشم دعوا راه می  

 انداخت. کیلومترها ازشون دورم ولی هنوزم نمی تونم آرامش داشته باشم...!

 

وقت برای فکر کردن به خونه و مریم رو نداشتم؛بلند شدم و لباسهامو به اتاق  

بردم و تاپ و شلوار راحتی پوشیدم.مشغول آشپزی شدم و خودمو سرگرم  



کردم.باید زودتر به نقاشی هام می رسیدم.آرش گفته بود پرتره پیرمرد رو تا  

 فردا کامل کنم و هنوز کار زیادی داشت. 

یی که از اینستاگرام می گرفتم هم وقتمو می گرفت.هرچند این وسط سفارش ها

اونا ساده تر بودن چون اونا از نقاشی چیز زیادی سر در نمیاوردن و نهایت  

 درخواستشون پرتره ی سیاه قلم بچه یا عشقشون بود.

ظرف هارو توی سینک گذاشتم تا بعداً بشورم و به سمت بوم رفتم.از گوشیم  

 مشغول شدم.  اهنگ بی کالم گذاشتم و

نقاشی کردن منو به دنیای دیگه ای می برد.از کارم نهایت لذت رو می بردم و  

اینکه از لحاظ مالی وابسته هیچکس و مخصوصاً پدرم نیستم باعث افتخارم 

 بود.

رفتارم طوری نبود که دوستی پیدا کنم؛با اینکه جزوه های خوبی می نوشتم اما 

که بودم به خواستنا و حتی التماساشون  کسی ازم درخواست نمی کرد.ترم اول  

بی توجهی می کردم و این باعث شد همه بفهمن که نباید از من چیزی  

بخوان.می ترسیدم با رد و بدل کردن جزوه ها ارتباط ها بیشتر بشه.از مکالمه 

زیاد خوشم نمی اومد...گاهی اوقات خودم هم از خودم حالم بهم می خورد!اگه  

 د از افسردگی دست به خودکشی می زدم! نقاشی نمی کشیدم شای

منو بابام اینطوری کرد...شایدم مامانم...نمی دونم کدومشون بیشترین تأثیر رو  

 داشت اما می دونم که دوری از اون خونه و اون آدما به نفع منه...! 

 

بوم رو روزنامه پیچیدم و دم در گذاشتم. توی آینه قدی کنار در به خودم نگاه 

آستین حلقه ای سبز  تیره و لگ مشکی.دستی به موهام کشیدم  کردم.تی شرت 



و به چشمای عسلیم خیره شدم. تماما به مامانم رفته بودم. هروقت به آینه نگاه  

می کردم یادش می افتادم و نیشخند روی لبم می نشست...دلم تنگ شده؟ نه...نه 

ا موند...و  سالگیم ج برای اون...نه برای هیچ کس دیگه...احساس من تو هشت

 دنیام توی هجده سالگی...!

 با زنگ گوشیم به خودم اومدم و به دنیای حال برگشتم.آرش بود. 

 الو-

 سالم اریکا من پایینم. -

 باشه االن میام. -

قطع کردم. مانتو و شالی که همونجا آویزون کرده بودم و پوشیدم و بوم رو  

 برداشتم و بیرون زدم.

طبقه بود که توی محله های متوسط تهران خونه من طبقه پنج یه برج هشت 

 بود. سوار آسانسور شدم و دکمه رو زدم. 

 آرش مثل همیشه شلوار پارچه ای و پیراهن پوشیدن بود.

 عینک آفتابی شو برداشت و بهم لبخند زد. 

 سالم خانم هنرمند! در چه حالی؟-

 لبخند کوچیکی زدم. 

 سالم. خوبم ممنون.-

 بوم رو ازم گرفت و گفت: 

 ن یکی کارو به کجا رسوندی؟او-



 امروز تموم کردم.  هنوز هیچی؛ همینو-

 کند شدیا! حواست هست؟-

 به ماشینش تکیه دادم و گفتم:

 یه چندتا سفارش از اینستاگرام گرفتم. اصرار کردن و پول خوبی هم میدن.-

 آها.-

 نگاش کردم و سریع گفتم: 

 ولی هروقت بگی اونو آماده می کنم. -

 چونه اش کشید.دستی به 

 اونو فعال بذار، یه کار جدید برات دارم. -

گوشیشو درآورد و باهاش مشغول شد. بعد از چند لحظه جلوم گرفتش. عکس  

خندون یه پسر مو قهوه ای بود که چشماش می درخشید. از نگاهش شادابی و  

 سرزندگی می بارید. ناخودآگاه به لبخندش لبخند زدم. 

 م. همه تمرکزت و بذار روش مهمه. خوابرای پنجشنبه می -آرش

 ابرو باال دادم.

 کیه؟-

 رفیقمه، تولدشه!-

سری تکون دادم و خدافظی کردیم. در طول چهار، پنج ماهی که با آرش کار 

 می کردم این اولین سفارش ویژه اش بود.



** 

امروزم کالس نداشتم. با خیال راحت شروع کردم به تمیز کردن خونه و  

داشتم اول بخورم تا انرژی بگیرم. گاهی وقت ها که  آشپزی.همیشه عادت 

 حوصله نداشتم به خوردن بستنی اکتفا می کردم. 

طبق معمول ظرف هارو توی سینک گذاشتم تا آخر شب بشورمشون و به 

سمت بوم رفتم. تا پنجشنبه پنج روز وقت داشتم و می تونستم کار خوبی تحویل  

 ،سفارش شخصیش بود.آرش بدم. این یکی دیگه برای گالری نبود

 پرده ها رو کنار زدم تا نور خورشید خونه رو روشن کنه وآهنگ گذاشتم. 

 عکس رو روی تلویزیون نمایش دادم و رو به اون وایسادم.

حالت خاصی توی نگاهش بود که اونو دوست داشتنی می کرد. انگار شیطنت 

 و مهربونیت از چشماش می ریخت. 

 قلم رو برداشتم و شروع کردم. 

گاهی وای میستادم و گاهی روی صندلی پایه بلند مخصوصم می نشستم. گاهی  

به عکس و گاهی به بوم طوالنی نگاه می کردم و گاهی هم برای استراحت  

کوتاه چندتا پسته می خوردم. اونقدر غرق توی کارم شده بودم که با خستگی 

 حت نیاز داشتم.شدید دستم به خودم اومدم و کش و قوسی به بدنم دادم، به استرا

 

خمیازه ای کشیدم و سرمو روی دستام گذاشتم. بچه ها کالسو روی سرشون  

گذاشته بودن. هیچکس بجز من ساکت نبود. همینطور بی حال و منتظر نشسته  

 بودم که کسی کنارم نشست. توجهی نکردم که صدای سالمشو شنیدم. 



که بیشتر از  نگاش کردم. دختر مو فرفری و بور با چشم های رنگی. چیزی

 همه تو صورتش جلب توجه می کرد لبهای پروتزیش بود.

 لبخندی زد.

 توام اینجا کسی و نمی شناسی؟ تازه اومدی؟-

 چند لحظه سکوت کردم تا حواسم رو جمع حرفش کنم. 

 نه.-

 به قیافه اش میخورد منتظر ادامه حرفمه اما چیزی نگفتم. 

 خب...پس چرا تنهایی؟ -

 ابم باشه ادامه داد:بدون اینکه منتظر جو

 من اسمم سوگنده، تنهام.از تبریز اومدم.تو چی؟-

 آروم و بی حوصله جواب دادم: 

 اریکام.-

 همینجا؟ -

 شیراز.-

 دوباره لبخندی زد و خودشو به طرفم کشید. 

 چه خوب. من شیراز رفتم، خیلی قشنگه! -

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم. مثل اینکه چونه ی گرمی داشت! 



حرف زدن باهام ادامه داد و جوابشو یکی درمیون می دادم تا اینکه استاد به 

 اومد و دیگ چیزی نگفتیم.

 بعد از کالس به سمت بوفه به راه افتادم و کیک و قهوه ه ای گرفتم و نشستم. 

 مشغول بودم که اون دختر با کیک و قهوه ی تو دستش پیشم نشست.

 

 . دیخند که کردم یم نگاش تعجب با

  حرف باهام کلمه دو هرکس معموال .نبود مهم براش رفتارم که بود یآدم نیاول

 ! اومد ینم دوروبرم گه ید وقت چیه و  داد ینم ادامه گهید  زد یم

 ! اومده خوشم یلیخ ازت .یبش  یخوب دوست تو کنم یم  فکر من_سوگند

 اومده؟ خوشت من یچ از-

 : دادم ادامه و کردم مکث

  دوست به لیما  یکس نه دارم یدوست به عالقه خودم نه .ندارم یدوست چیه من-

 ! منه با شدن

 .دیخند

 !بیعج چه-

 ! آرش .خورد زنگ میگوش که زدم یکوتاه و یور هی لبخند

 . سالم-

 د؟یرس کجا به ینقاش ؟یخوب سالم-



 دم؟ینم ادامه من ینزن زنگ قهیدق  هر اگه یکن  یم فکر-

 !گه؟ید بشه تموم دیبا فردا آخه...یدون یم...نه-

 . تمومه ظهر فردا یبرا، نباش نگران-

 

  شزدم. آر رونیب خونه از و برداشتم و ومب دم،یپوش شال و مانتو شهیهم مثل

 .دنبالش بود اومده

 . گرفت دستم از و بوم و کینزد اومد جانیه با دید منو یوقت

 ! جانیه انقد ادینم پسرا به-

 :گفت ،ینقاش دور ی روزنامه کردن باز حال در

 !شهیم خوشحال یلیخ ریام شییخدا-

 .شد باز ششین و کرد نگا ینقاش به

 !دست نیا به نیافر، کایار گرم دمت-

 !گهید بود ژهیو گهید-

 . آرود باال سرشو بعد و کرد نگاه ینقاش به سکوت با  لحظه چند

 باشم؟  داشته ازت خواهش هی شهیم! کایار-

 . دادم تکون سرمو

 .دیکش اش چونه به یدست

 .میریگ یم کافه تو؟ تولدش یایم توام-



  ازین ساعته چند یسرگرم ه، یهیروح رییتغ هی منم دنبود! شای بد.کردم فکر کمی

 .  زدم یلبخند.داشتم

 .امیم-

 .زد لبخند اونم

 . دنبالت امیم-

 .امیم  خودم بفرست آدرسو نه-

 ؟یچون یمنتظرتما،نپ راحتی. ولی هرجور باشه-

 . امیم راحت التیخ نه-

 

  یمجلس لباسآخه  !رستورانه یتو که  خداروشکر؛ کردم نگاه لباسام به

  بودم اومده یوقت از. اوردم رونیب  رو ام یبهگل مانتو و یخی یل شلوار.نداشتم

 . بودم نرفته یخاص یجا چون، بودمش دهینپوش

 

  هی  و نشوندم صورتم یرو یکم شیآرا و کردم شونه طرف کی به موهامو

  فپوشیدم. کی رو دمیسف یها یکتون  با دمیسف لزدم. شا لبخند نهیآ یتو خودم

  نیاول و من زدن پیت  نیاول نزدم. ای رونیب و برداشتم هم رو دیسف کیکوچ

 ....داشتم یخوب حس زدم، یلبخند...منه رفتن رونیب

 



  یم که بود جوون پسر دختر از پر هنداشتم. کاف رو یشلوغ نیا انتظار

 . زد لبخند بهم و اومد جلو  آرش .زدن یم حرف بلند بلند و دنیرقص

 ! کایار یاومد که خوشحالم یلخی-

 . نگفتم یزیچ و دادم جواب شو لبخند

 . کرد دراز یسمت به دستشو

 ! ها بچه شیپ  میبر  ایب-

 تکون و ذوق با بودم دهیکش اشو  پرتره که کردم. امیری نگاه اونطرف به

 ابرو و چشم و بلند قد پسر شکنارزد.   یم حرف شیکنار  با ادیز یها خوردن

  نگاهش تو طنتیش و ذوق  از یخبر  ریام برعکس که بود سادهیوا یا یمشک

 . کرد یم  گوش بهش ساکت فقط و نبود

 .کرد بلند صدا یکم  آرش و میشد کینزد بهشون

 !ها بچه-

 . شد جلب بهمون بودن طرف اون که ییکسا توجه

 !اریکا هستن؛ دمونیجد دوست شونیا-آرش

  مشخص که سبزش یچشما بجز بود آرش هیشب یلیخ.جلو اومد دختر هی اول

 . کرد دراز طرفم به دستشو. بود کرده یقشنگ شیآرا و گذاشته لنز بود

 .بود گفته بهم تو دآرش. درمور خواهر. بهارم من زمیعز سالم-

 . زدم لبخند و فشردم دستشو

 .خوشبختم-



 . زد یم مثبت بچه بایتقر اش افهیق که   گرفت شیکنار پسر سمت به دستشو بهار

 !محمدرضا نامزدم-

 . میزد لبخند و میداد تکون هم یبرا یسر

 . داد سالم لبخند با ریام

  کادوهارو و ببرم کویک بعد نی ایب که شماس منتظر  موقع اون از آرش-امیر

 .رمیبگ

 : گفتم و زدم  یلبخند

 .داره لطف آرش-

 . میداد دست باهم و کرد دراز دستشو ریام

 .خوشبختم-

 .نیهمچن-

  گفت. وقتی یزیچ نه و اومد جلو نه که ریام یکنار  پسر سمت به رفت نگاهم

  نشون یواکنش که  کرد خم یکم سالم  نشونه به سرشو کنم یم نگاش دارم دید

 ه؟ ینطوریا اندادم. چر

 هی که  زدیم حرف دورش یدخترا با که دادم ریام به و گرفتم ازش و نگاهم

 :گفت بلند یصدا با دختر

 .میدیرقص بس از میشد  هکنی؟ خست  فوت شمعارو یخواینم ریام-

 . کادوهاتونم منتظر صبرانه یب...چرا چرا-



  دستاشو بکنه ییآرزو نکهیا نرفتیم. بدو یا گهید زیم  سمت به و دنیخند همه

  و دست کرد. صدای  فوت و گذاشت زیم لبه بعد و برد باال سکوت نشونه به

 . رفت هوا به دخترا غیج

 . نیار یب  کادوهاتونو و دیکن لطف حاال-ریام

 . کرد تشکر همه از و  کرد بازشون و دادن کادوهاشونو بهش همه

 . کرد آرش به رو

 ؟ یبد یخواینم تو-

 .ارمشیب  من تا کن باز و انمهریک از-آرش

  کادوشو بود انمهریک ظاهراً  که کنارش  پسر.رفت آرش و انداخت باال ییابرو

  کرد، دستش یوقت ریام که بود قشنگ یلیخ بزرگ  صفحه ساعت ه. یداد

 : گفت و  کرد بغل و انمهر یک دزد. بع  یچرخ  و گرفت باال دستشو

 ...! عشقم یمرس-

 

 دستش یتو ی شده چیپ کادو یتابلو با آرش که میکرد نگاش خنده و تعجب با

 . شد دهیکش سمتش به نگاها و اومد

 :دیپرس تعجب با محمدرضا

 تابلو؟ -

 ! کادهی ان و حتما-انمهریک

 . داد ریام دست  به کادوشو  و زد یا مغرورانه پوزخند آرش



 باز شدوید. دهن چشماش تو رتیح و کرد بازش یکنجکاو با و عیسر ریام

 . زد یم برق چشماش و بود مونده

 !انمهریک  جمله از بودن شده  متعجب دنید یم رو تابلو که ییکسا یهمه

 : گفت و کرد نگاه آرش به شوق با ریام

 کجا؟ زگرم! ا  دمت اداشد-

 : گفت شداد. آر باال ابروشو و کرد نگاه من به انمهریک

 .دهیکش زحمتشو جان کایار-

 ! ماشاهللا یهنر چه جون کایار یوا-بهار

 قشنگ یلیخ واقعا کایار کرد. مرسی نگاه بهم لبخند با رزدم. امی یلبخند

 .یدیکش

 . کنم  یم خواهش-

 ... رمیبگ هیهد نویا امروز کردم ینم  فکرشو اصال یول ینقاش بود گفته آرش-

 

 وجود با و نبود یادیز راه هرچند؛ رفتم ادهیپ رو دانشگاه تا اتوبوس ستگاهیا از

  یورود یها پله راه شدم. توی یم خسته بازم اما بود یکتون شهیهم که کفشام

  یمس رژ اشو برجسته یلبها ندفعهیا. اومد طرفم به لبخند با که  دمید و سوگند

  دل دختر نیا ربود. چقد کرده  درست کج فرق شویفرفر یموها و بود زده

 . داشت یا خجسته

 .میشد  قدم هم کالس طرف به و میداد سالم بهم



 کا؟ یار یخونیم درس یلیخ تو-

 چطور؟-

 . خوبه یلیخ درست دمیشن اخه-

 . اهوم-

 رم؟یبگ یکپ یبد هاتو جزوه شهیم-

  دیبا دونستم ینم. ندادم جوابشو.مینشست اول فیرد یها یصندل یرو هم کنار

  هرچند و میبود باهم  کالسارو از یلیخ نکهیا مثل لنه! بهرحا ای  بکنم کارو نیا

 !!! بودم برده رو دلش  که کردم یم قبول دیبا  اما بیعج

 .شیبد یکس به دینبا  اما باشه-

 !راحت التیخ  بابا شهبا-

 

 

  و داشتم همراه که ییهاجزوه هم همونجا و میرفت بوفه به باهم کالس از بعد

  بدل و رد هم شماره  و دادم سوگند به رو  بودم کرده افشون ید یپ که ییاونا

 . بود آرش شهیهم لخورد. مث زنگ  میگوش که میبود زدن حرف لکردیم. مشغو

 الو؟-

 نشده؟  تموم هنوز خانمه ینقاش اون گمیم کایار سالم-

 . دانشگاهم  االن من یول تمومه چرا-

   ؟یکن یم  تموم کی-



 .گهید ساعت ود-

 .بودش خواسته امروز یبرا خانمه نبوده حواسم من نیبب. باشه-

 .ام خونه  من مین و چهار تا خب-

 

  که کردم تند  پا ستگاهیا سمت هزدم. ب رونیب دانشگاه از که بود چهار ساعت

  یتوجه  یول افتاد جونم به یکم سزد. استر بوق هم سر پشت بار چند ینیماش

 .نکردم

 .بود ریام. چرخوندم طرفش  به نگاهمو و آشناست دمیفهم کردنم صدا با

 . رمیگ  یم لیتحو من هم رو ینقاش برسونمت، ایب؛ سالم-

 . کرد یم نگام یبخش  نانی اطم لبخند ارفتم. ب جلو دیترد با

 . یای م تو بود نگفته آرش-

 .رمیبگ لیتحو کارو برسونمت،هم هم  یراهم سر گفت گهید-

  و کرد نگام خنده با نشستم کردم. وقتی باز شاگردو  در و دادم تکون یسر

 : گفت

 بدزدمت؟  یترسیم-

 .رفتم بهش یا غره چشم و کردم نگاش تعجب با

 بترسم؟ ازت چرا رینخ-

 .بود شده بامزه یلیخ ت افهیق لحظه هی آخه-



  سرحال شد باعث و گذروند بخند و  بگو با خونه تا رو ریمس مخندید. تما دوباره

 . بشه دور  ازم معذب بایتقر حالت اون و بشم

 کارو نیا وقت چیه ششد. آر آسانسور وارد همراهم و میشد ادهی پ نیماش از

 .بود نکرده

 : گفتم بهش رو  کردم باز که درو

 .ارمشیم االن-

 رو نجایا بشدم. خ  خونه وارد بهش توجه یب.دیخند و داد وارید به اشو هیتک

 !بهشون ستمین مطمئن  که هنوز !ندم ورود اجازه بار نیاول نیهم بود بهتر گهید

 

 . دادم دستش به و برگشتم شده چیپ روزنامه یتابلو با

 ؟ یدون یم راستش-ریام

 .کردم نگاهش منتظر

 ! یمون یم  ام نداشته خواهر مثلانگار  خوبی بهت دارم، نمی دونم چرا؛ حس-

  نییپا سرشو و زد یلبخند مکردم. اون تشکر و زدم محبتش نی ا به یلبخند

 ! بشه یاحساسات ینطوریا اومد ینم بهش اصال.انداخت

 ...یراست-

 .کردم نگاش

 م؟ یبش جمع دورهم پنجشنبه یایم-

 کجا؟-



 .هیترک  رفتن خانوادش ان،ی ک یبابا یالیو-

 : داد ادامه که نگفتم یزیچ متفکر

  میزن یم بالیوال میشیم جمع..نباش نهست. نگرا بهارم هستن ها بچه همه-

 ! یدوستمون توام...گذرهیم خوش

 .زدم یلبخند و دمیکش  دهنم یتو لبمو. زد بهم یچشمک و

 . امیم باشه،-

 به یسامون وبود. سر جالب خودمم یبرا ها بچه یدورهم به رفتن یبرا جانمیه

 .گرفتم یکوتاه  دوش و دادم خونه

  یکم  و زدم ضدآفتاب. کردن شی آرا به کردم  شروع  و دمیکش سشوار موهامو

  بود کم یلیخ اشون اضافه یموها ن کشیدم. چو ابروهامو هم کمی و ینارنج رژ

  کمی کردنشون مرتب یبرا فقط؛  زدم ینم  دست بهشون اومد ینم چشم به و

 . دمیکش یم ابرو هیسا

  و مانتو روش و دمیپوش یا تابستانه کوتاه نیآست ییطال شرت یت و یمشک لگ

 دمیسف فی ک برداشتن با و انداختم ینگاه خودم پیت  به تیرضا اطالیی. ب شال

  آرش بود ربود. قرا 5 اکردم. دقیق نگاه ساعت به دمیسف یها یکتون دنیپوش و

 .میبر باهم تا دنبالم انیب ریام و

 .رفتم رونیب  آرش زنگ تک با

  دو و دیسف کامال شدم. نمای ادهیپ  و کردم نگاه روم به رو یالیو به یشگفت با

  از ریغ به  اطیح وبود. ت باز در و  خورد یم پله تا هشت هفت، شیورود.طبقه

 .بودن یخارج و بلند یشاس هردو که بود ام  گهید نیماش دوتا، ریام نیماش



  به پله چندتا رو به ورسید. ر یم  نظر به خلوت هشدیم. خون وارد ینفر سه

 یغذاخور زیم و آشپزخونه  بود مشخص که یا یورود و خوردیم نییپا

  گهید بزرگ  در و کاناپه دست کی  چپ سمت و ها پله راست سمت .اونجاست

 . میشد اون وارد که یا

  یا گهید پسر و دختر و بهار و محمدرضا انمهر،یک که بود یبزرگ سالن

 . کرد اشاره پسر و دختر اون به بهار.مینشست و میکرد سالم.بودن  نشسته

 .ادتهی اگه بودن ریام تولد  یتو نیامی بن و دایش-

 . نکردم دقت متاسفانه نه-

  یم نگاه من به مدام نیامیبن  اما بودن دوست انگار که بودن نشسته یجور

  اون سبود. برعک  باز بلندش یموها  و بود دهیپوش یساپورت و تاپ دایش.کرد

 .بود نشسته کتون شلوار و کوتاه نیآست شرت یت  با بهار

 بچه ها می دونید که خدمه نداریم... -کیانمهر

 منظورت اینه که چیزی نمیدی بخوریم؟ -امیر

 به امیر چشم غره ای رفت و رو به بهار گفت:

 بهار میشه به اریکام کمک کنی لباسشو عوض کنه؟-

دیگه ای بهار از جاش بلند شد و باهم از اونجا بیرون اومدیم و به سمت اتاق 

 که نزدیک آشپزخونه بود رفتیم.

 شیدا و بنیامین همیشه باهاتونن؟ -

 لبخندی زد. 



فقط اتفاقی فهمیدن و خودشونو دعوت کردن، کیانمهرم چیزی   زنه. امرو-

 نگفته دیگه! 

امیر و بهار با  نسری تکون دادم  و مانتو و شالمو درآوردم و برگشتیم. همزما

 ون اومدن.میوه و آجیل از آشپزخونه بیر

من بیشتر شنونده  هشروع کردیم به خوردن و از هر دری حرف زدن. البت

 بودم.

 بچه ها اول فیلم ببینیم یا بریم  بازی؟-کیانمهر

 بریم االن بازی کنیم یکم که هوا تاریک شد میایم فیلم می بینیم. -امیر

زدیم.   حیاط رفتیم و ساختمون ویال رو دور ههمه موافقت کردیم و بلند شدیم. ب

  رچمنی بود که یه گوشه اش آالچیق خیلی قشنگی قرار داشت. تو همحوط

 والیبال هم قبالً بسته بودن. 

 خب بچه ها دوتا گروه چهار نفره میشیم.-آرش

 منو بنی رو باهم بذارید فقط.-شیدا

 بنیامین لبخند مزخرفی بهش زد. 

 منو اریکا و کیانمهر و بهار،شماها. -امیر

 و دو طرف تور وایسادیم و بازی شروع شد. بچه ها قبول کردن 

به کیانمهر پاس می دادیم و اون می انداخت تو  ابا هیجان بازی می کردیم. اکثر

 رفتیم و این بازی رو قشنگ تر می کرد. زمین حریف.کامال پایا پای جلو می



آخرای بازی که بود هی اونا یکی جلوتر می افتادن و ما هی سرویس مساوی  

 و این بچه ها رو به تکاپو واداشته بود.رو می زدیم 

توپ کیانمهر و شیدا زد زیرش، محمدرضا پاس داد به آرش و اون رو زمین 

 ما انداخت و اونا بردن و صدای جیغ و هوراشون به هوا رفت. 

به   رخسته و نفس زنون از در کوچیکی که همون طرف بود وارد ویال شدیم. د

 خنک خوردیم و بعد به سالن رفتیم. آشپزخونه باز می شد؛ همونجا شربت

 بعد از استراحت و  گپ و گفتی، کیانمهر فیلم گذاشت. 

مشکلی با فیلم ترسناک نداشتم اما از وقتی تنها زندگی می کردم نگاه نکرده  

 بودم!

چراغ رو خاموش کردیم. روی مبل سه نفره ی روبه تلویزیون، کیانمهر و 

 نفره، و زوج ها هم کنار هم. آرش  نشسته بودن.امیر روی تک 

 ناچار رفتم و کنار کیانمهر نشستم و به دسته مبل چسبیدم. 

 

فیلم با آهنگ ترسناکی شروع شد و کم کم صحنه های ترسناک، رد شدن سایه  

ها،یهو ظاهر شدن ها و اتفاقات دیگه می افتاد و من قشنگ قالب تهی کرده  

 بودم.

سوندن، منو بهار و شیدا باهم جیغ جاهایی که یهو  ظاهر می شدن یا می تر

 زدیم. می

و شیدا رسماً توی بغل  رزانوهامو تو بغلم گرفته بودم و فشار می دادم. بها

 زیدشون بودن!



کاش حداقل پتویی بود که خودمو توش گم می کردم... همیشه ی خدا همین  

 بودم؛ فیلم ترسناک رو اول نگاه می کردم بعد پشیمون می شدم..! 

تمام صحنه های ترسناک و حساسشو  هفیلم به همین منوال گذشت. البتتا آخر 

من نگاه نکردم و صورتمو تو دستام قایم کردم. می ترسیدم برم خونه و تا یه  

 دیگه راهی نداشتم، تنهایی از ترس سکته می کردم.  اهفته بترسم! اونج

 کردن.و آرش به من نگاه  رفیلم که تموم شد شیدا چراغارو روشن کرد. امی

 ترسیدی؟ -امیر

بلندی با دهن باز کشیدم و سرمو رو زانوم   سنگاه بقیه هم به من کشیده شد. نف

 بجز محمدرضا و کیانمهر خندیدن. اگذاشتم. پسر

 اخه بهار و شیدا محافظ داشتن جن نمیاد بخورتشون!-آرش

آخیی آبجی می گفتی خودم کنارت می نشستم، از این کیانمهر که آبی گرم  -امیر

 میشه!ن

 بچه ها خندیدن. کوسن مبل و پرت کردم طرفش و با عصبانیت گفتم: 

فیلمم می دونستم تنهام و نشستم به نگاه   لمن هیچم به محافظ نیاز نداشتم. قب-

 کردن! 

 کیانمهر با ابروهای باال رفته اش  بهم نگاه کرد.

 اوکی خانم شجاع! نزنیمون!-

 چشم غره ای رفتم و چیزی نگفتم.

 ا جان شوخی کردم بخدا... اریک-امیر



 هزار بار گفتم اول فکر کن. -آرش

 محمدرضا_تقصیر خودته دیگه....!

 دیگه گهم بخورم فایده نداره نه؟-امیر

 بچه ها باز خندیدن و یه کوسن دیگه ام طرفش پرت کردم. 

 بسه بچه ها بیاین خودتونو سیر کنین که خبری از شام نیست!-کیانمهر

غره ای بهش رفتم و یه مشت آجیل برداشتم.   م. چشامیر مظلوم نگام می کرد

  مو محمدرضا و بهار هنوز بهم نگاه می کردن و می خندیدن. دل شآر

 میخواست برم موهای امیر و بکنم...!

انقد مظلوم نمایی کرد که   رشام کیانمهر برای همه مون پیتزا سفارش داد. امی

بهتره و اینو با تمام  وجودم  توی این جمع واقعا حالم  نآخرش نتونستم نخندم. م

 دارم حس می کنم.... 

 

تمام المپ های خونه روشن بود. گوشیمو به تلویزیون وصل کرده و آهنگ  

زیادی از اون فیلم ترسناک یادم نبود اما بعضی وقتا که  زگذاشته بودم. چی

 خونه توی سکوته، یاد صداهای ترسناک فیلم میافتم.

با آهنگ همخونی می کردم و مشغول آشپزی بودم. خیلی کم پیش می اومد هم  

وقت داشته باشم و هم حوصله برای آشپزی درست و حسابی! امشب شام برای  

 ذوق اپن رو چیدم و نشستم.  ا. بخودم قرمه  سبزی درست کردم

 مشغول خوردن بودم که گوشیم زنگ خورد؛ نادیا بود. 



 گرفت... خیلی وقت بود که از حالش خبر نداشتم...همیشه اون ازم خبر می

 سالم نادی!-

 سالم و کوفت! -

 چته؟ -

فامیل نه دوست؟؟ فکر کردی تنهایی چقد  همی میری یه بار حالمو بپرسی؟ ن-

 خدا افسردگی می گیری... دووم میاری؟ ب

 نفس بگیر دختر چته تو؟ -

 

 

اریکا! حواست هست که ما هنوز فامیلیم؟ اینکه مامانت دیگه نیست دلیل -

 نمیشه  فامیل مادریتو هم دور بندازی!

 امشب مثل اینکه با توپ پر اومدی!-

مامانم دیشب خوابتو دید. چند ماهه که هیچ خبری ازمون نمی گیری... بخدا  -

 نزدیک بود گریه کنه...

 راستش...می دونم خیلی بی معرفتم؛ ولی بخدا من به بابامم زنگ نمیزنم. کال-

 زیاد وقت ندارم تو که می دونی! 

 هنوزم با هیشکی دوست نشدی؟ -

و آرش دوست حساب می   ربا کسی دوست نبودم؟ امی مسکوت کردم. هنوز 

 ...؟دچی؟ سوگن رشدن؟ بها



 پیدا کردم. ولی هنوز اول راهیم... چرا یه دوستایی جدیدا -

 خنده ی کوتاهی کرد و گفت: 

 خب مامانم میخواد باهات حرف بزنه کاری نداری؟ -

** 

تا  بکوله امو رو شونه ام جا به جا کردم و سعی کردم تندتر قدم بردارم. دیش

ناهید باهام  هدیر وقت به مامانم و خونواده ام فکر می کردم و خوابم نبرد. خال

 من چم بود؟  احرف می زد و گریه می کرد. ام

اونا منو یاد مامانم میندازن و این منو اذیت می کنه! نادیا گفت شاید یه روز بیاد  

 پیشم...خاله اصرار داشت چند روزی برم دیدنش...

هیچ وقت جمع دوستانه و   انفسی کشیدم و به این آوارگی ها لعنت فرستادم. م

با خانواده اش خیلی فرق می کرد...اهل تجمالت و   متیم. مادرصمیمی نداش

دورهمی ها بود...بابام مخالف این کاراش بود و همیشه بحث داشتن...بابام از 

 ام خوشش نمی اومد و مامانم از رفت و آمد با عموم...!رفت آمد با خاله

 شنیدن اسمم باعث شد از فکر بیرون بیام و قدم هام متوقف بشه. 

 ن؟ مبی-

 آره همین دختره جزو درسخونای دانشگاهم هست؛ همیشه نمره هاش خوبه! -

 چه فایده مثل سنگ می مونه.خیلی ساکت و مرموزه! -

 هه!این جور آدما هزار بار بدترن.-

 همین هفته ی پیش بود یه پسر اومد دنبالش. این تو دانشگاه قدیسه است!!-



 آره واال معلوم نیس چه غلطایی  می کنه! -

سم تند شده بودو لبمو زیر دندون گرفته بودم. این اولین بارم نبود که این  نف

حرفا رو می شنیدم. در حالی که من نه رفتارم مشکلی داشت نه پوششم. تنها 

 مشکلم حرف نزدنم و گرم نگرفتنم بود...! 

 از جون من چی می خواستن؟

 باید چیکار می کردم که راحتم بذارن؟

کنارشون رد شدم که یکی از   زسعی کردم بیخیال باشم. انفس عمیقی کشیدم و 

 پسرا نگاهم کرد و بی توجه به اینکه حرفاشونو شنیدم، پوزخندی بهم زد.

 سرد نگاش کردم و بدون هیچ حرفی به سمت کالس رفتم.

 مهم نیست...مثل خیلی چیزای دیگه...مثل این زندگی کوفتی... 

عی کردم لبهامو وادار کنم به لبخندش کنار سوگند نشستم که لبخندی بهم زد. س

 جواب بده، اما مثل اینکه موفق نبودم که نگاه سوگند عوض شد. 

 چیزی شده اریکا؟-

سری به طرفین تکون دادم و چیزی نگفتم. دستشو روی ساعدم گذاشت و  

 خودشو بهم نزدیک کرد. 

 اریکا؟ ناراحتی انگار؟ -

 نفسی گرفتم و گفتم: 



بدشون میاد...باید بدونی که با کسی دوستی که ساکت   همه از من اسوگند! اینج-

بودنش باعث شده کلی حرف پشت سرش ایجاد بشه....اگه اینطوری ادامه 

 بدی... اگه...اگه دوست من بمونی... 

سعی کن بهشون فکر   مبیخیال دختر! برای من که این چیزا مهم نیست. توا-

ون بهشون توجه نمی نکنی...حتما چون درست خوبه حسودیشون میشه؛ یا چ

 کنی...!

 لبخندی زورکی از این حمایت و محبتش زدم. 

** 

قلم رو روی میز گذاشتم و از جام بلند شدم. گوشیمو برداشتم و روی مبل دراز  

 کشیدم. امروز انقد اعصابم بهم ریخته که دیگه دست و دلم به هیچ کاری نمیره!

انشجوهای بیکاری که نمی هرکاری می کنم نمیتونم فراموش کنم حرفای اون د

 دونم چرا از من بدشون میاد... 

طور که به آسمون سیاه و بی ستاره خیره شده  از یخچال بستنی آوردم و همون

 بودم، شروع کردم به خوردن. 

از وقتی هوا رو به گرمی می رفت، عادت داشتم پنجره های سالن رو باز می 

یدن شهر شلوغ بهم آرامش می  کردم و پرده ها رو می کشیدم. هوای بهاری و د

 داد.

باریک  هروی مبل دراز کشیدم. اینطوری فقط آسمون و از پنجره می دیدم. ما

 و کم نور هم مشخص بود. 

 مامانم همیشه به من می گفت:ماه من! 



 ماهش بودم... 

 گاهی با خودم فکر می کنم چرا اینطوری شد؟

 کی این وسط اشتباه کرد؟

 کی حق داشت؟

 زندگی پر از خوشی کودکیم دیگه نیست؟چرا اون 

 دیگه نیست...

 از وقتی هشت سالم شد... 

 از وقتی مامانم رفت... 

 از وقتی بابا شکست... 

 گاهی اوقات با خودم فکر می کنم کدوم اتفاق بیشتر به من صدمه زد؟

 کدوم سن حساس تر بود؟

 ...؟ 18یا  8

 

 

 نگاهمو از آسمون گرفتم. با صدای پیامک گوشیم به خودم اومدم و 

آرش پیام فرستاده بود. یه عکس دیگه، از یه دختر نوجوون به دوربین نگاه می 

 کرد و تو چشماش غم  موج می زد. 

 لبخند تلخی بهش زدم.



 توی این شهر بزرگ، چند نفر وجود داره که داستان زندگیش شبیه من باشه؟ 

شستم و دیگه می خوابیدم.  آهی کشیدم و بلند شدم. باید ظرف های امروزو می 

کشیدم. برای حفظ این استقالل  باید تمام  کالس نداشتم اما باید نقاشی می افرد

 وقتمو میذاشتم. دستام خسته می شد، کمرم خسته می شد اما از پا نمی افتادم.

بابا از وقتی فهمید نقاشی می کشم تا خرجمو خودم دربیارم یه جورایی بهش  

ن کارو نکن اما وقتی دید من از حرفم کوتاه نمیام گفت گفت ای شبرخورد. اول

 هرطور راحتی! 

 و از اون موقع به بعد، دیگه هیچ وقت ازم نپرسید پول الزم دارم یا نه...!

لب پنجره ایستادم و از اونجا به پایین خیره شدم. یکی از کارای مورد عالقه ام  

  ها کوچیک و دور بودن. نشهرو از باال نگاه کنم؛ آدما و ماشین ههمین بود. ک

 دست اونا به من می رسید و نه دست من به اونا... 

گاهی با خودم میگم کاش بابا یه واحد دیگه می گرفت. یه واحد تو طبقه های 

 باالتر... 

 من عاشق تو آسمون بودنم...

** 

می دونی خواهرم راضی نمیشد اما باالخره با حمایت بابا موفق شدم ماشینشو -

ه اون که درس نمی خونه ماشین میخواد چیکار؟ ولی خداییش زیاد  بگیرم. اخ

ره! بهرحال از فردا به بعد من همیشه با ماشین رفت و آمد می کنم. بیرون می

 هم می رسونم خب؟  وتور



هیچ وجه از حرف زدن   هدستمو زیر چونه گرفته و بهش نگاه می کردم. ب

ه اش زیادی توی چشم خسته نمی شد. وقتی هم حرف می زد، لبهای برجست

 بود. مخصوصا وقتایی که رژ پررنگ می زد!

 در جواب همه ی حرفاش، سوالی که توی ذهنم بود رو پرسیدم: 

 لبات پروتزه؟ -

طور که لباش از هم باز یه لحظه هنگ کرد و بهم خیره موند. بعد همون

 بود،دمی گرفت و گفت: 

 آ...آره...اوم...راستش...خواست دوست پسرم بود! -

اال این من بودم که هنگ کردم. لبخندی به قیافه ام زد که منم لبخندی از خنده  ح

 زدم. 

 البته دیگه باهم نیستیم. -سوگند

 ابرو باال انداختم.

 دوسش داشتی؟ -

 خب...نمی دونم...وابسته اش بودم...اولین تجربه ام بود که...پشیمونم درواقع! -

 اطمینان دستشو فشردم. لبخندی زدم و به نشونه همدردی و 

تو دلم دعا می   نگوشیم زنگ خورد و از جیب کوله ام بیرونش آوردم. همزما

کردم آرش نباشه که طبق معمول پیگیری سفارش هارو بکنه چون هیچ کاری  

 رو تموم نکرده بودم. 

 با دیدن شماره ناشناس مکث کردم. 



 الو؟-

 سالم اریکا،دانشگاهی؟ دارم میام دنبالت...!-

 امیر بود.با تعجب گفتم: صدای

 دنبال من؟ واسه چی؟-

 واسه چی نداره دیگه...تو االن دوست ما حساب میشی! -

 مکث کردم. دوستشون حساب می شدم...!؟ 

 انگشتمو روی میز کشیدم. 

 خب آقای دوست! واسه چی داری میای دنبالم؟-

 دقیقه دیگه جلو دانشگاهم. جقراره بریم ناهار بخوریم. پن-

 ؟ منو تو؟؟-

 مون.  هنه دختر! هم-

 به سوگند نگاه کردم که منتظر بهم خیره شده بود.

 _باشه.. 

کیفشو رو دوشش انداخت و باهم بلند شدیم و به طرف    دقطع کردم. سوگن

 بیرون به راه افتادیم.

 کسی میاد دنبالت؟-

 بیرون برای ناهار. مآره یکی از دوستام. میری-



قدم برداشتیم و همین که از دانشگاه    هم هسری تکون داد و چیزی نگفت. همرا 

 کمی فاصله گرفتیم، ماشین امیر کنارمون توقف کرد و خودش پیاده شد. 

 سالم خانوما! حالتون خوبه؟ -

با خوش رویی رو به   رهردو جوابشو دادیم و اونا رو بهم معرفی کردم. امی

 سوگند گفت: 

 خوشحال میشم شمام بیای. -

 سوگند لبخندی زد. 

 واقعا؟!-

 بته! ال-

آینه بغل به سوگند نگاه کردم و به بی تعارف  زتشکر کرد و باهم سوار شدیم. ا

 بودنش لبخند زدم.

 

به رستورانی سنتی رفتیم. پسرا و بهار روی یه تخت نشسته بودن که ما هم 

 کنار بهار لبه تخت نشستم. نبهشون ملحق شدیم. م

سالم داد و خودشو به  دبچه ها با کنجکاوی به سوگند نگاه می کردن. سوگن

  رزور کنار من جا داد؛ درحالی که اون طرف تخت، کنار امیر جا بود. امی

 چینی به بینی انداخت که خندم گرفت. 

 معرفی نمی کنید بچه ها؟-بهار



بهار به امیر نگاه می کرد که امیر به من اشاره کرد و نگاه ها به سمتم روونه  

 شد. 

 آشنا شدم. سوگند، اینام دوستای منن. دوستم سوگند! تازه باهاش -

 و شروع کردم اسم بردنشون.

بچه ها ابراز خوشبختی و خوش و بش کردن و بازم این وسط فقط کیانمهر  

 بود که واکنش خاصی نشون نداد.

بچه های این اکیپ همشون سرحال بودن بجز اون که تقریبا نسبت به هیچ چیز  

 کنم شبیه منه! عکس العمل خاصیت نداشت. گاهی فکر می 

آرش برای همه مون کباب برگ با دوغ  سفارش داد و شروع کردن به  

 پرحرفی و بحث مثل همیشه! 

جالب اینجا بود که توی بحث ها و حرفایی که بین پسرا پیش می اومد، کیانمهر  

 کامال فعال و سرحال شرکت می کرد! 

 ه گفتن.غذاها رو که آوردن امیر و محمدرضا شروع کردن به به و چه چ

 به به! وای که چقدر گشنمه! -محمدرضا

 چقد خوش رنگ و روئه! ای شکم خوشگلم آماده باش که مهمونت کردن! -امیر

 غلط کردی. تو دونگ خودتو خودت میدی!-آرش

 نگو سکته می کنه!-بهار

با غضب به آرش نگاه می کرد که کیانمهر آروم زد پس  رهمه خندیدیم! امی

 سرش. 



 ن نباش. مفته! بخور نگرا-کیانمهر

دوباره خندم گرفت و شروع کردیم به خوردن که گوشی سوگند زنگ خورد؛  

 مادرش بود که پرسید کجاست. 

 وقتی قطع کرد امیر رو به من کرد و پرسید: 

 توام بی خبر اومدی؟-

قاشق توی دستم بی حرکت موند. به بچه ها نگاه کردم که جز امیر و سوگند،  

 همه مشغول بودن. کسی براش مهم نبود بدونه و

 راستش...من کسی رو اینجا ندارم که بهش خبر بدم.-

 حاال همه ی بچه ها بهم نگاه می کردن. لبمو با زبون تر کردم و چیزی نگفتم.

 کیانمهر زودتر از همه نگاهشو گرفت و گفت:

 برای درس خوندن اینجایی؟ -

 آره.-

 خوابگاهی؟ -بهار

 دنبال تابلو، حس کردم خونه خالیه! نه؛ اون روزی که اومدم  -امیر

 با اخم نگاش کردم که دستاشو جلوی سینه اش باال آورد.

 بخدا منظوری ندارم. فقط گفتم حدس زده بودم. -

 من شمارو  دوست خودم می دونم و بهتون اعتماد دارم.-



کیانمهر چشماشو تو کاسه گردوند و چیزی نگفت. محمدرضا، بهار و آرش 

 با شیطنت گفت: لبخند زدن و امیر

 فداااا...!-

لبخندی زدم و به غذا خوردنم ادامه دادم. نمی دونم چه حسی بود که از گفتن  

 این حرفم نمی ترسیدم. واقعا تو این مدت کم به همشون اعتماد کرده بودم! 

 اگه خانواده منم نمی اومدن منم همینطوری بودم! -سوگند

* 

ه پیدا کرد و مشخص شد که  حرف ها تا پرسیدن آدرس خونه همدیگه ادام

 سوگند و امیر یه جورایی همسایه هم حساب میشدن و قرار شد برسونتش.

  نمن همسایه هیچکس نبودم اما متاسفانه خونه ام سر راه کیانمهر بود! آخری

 کسی که تو این دنیا دوست داشتم باهاش تنها باشم...! 

کرد و لبخند بامزه  تا لحظه آخر چپ چپ به امیر نگا کردم که چشماشو گرد  

 ای زد؛ بعدشم خندید و با سر به ماشین کیانمهر اشاره کرد. 

بود اونم از این وضع خوشش   مکیانمهر منتظر و جدی بهم نگاه می کرد. معلو

 چشمی آروم نازک کردم و نشستم. تنمیاد! پش

 بی حرف و تعلل حرکت کرد. حتی با بچه ها هم خدافظی نکرد. 

مشکی رنگ بود که از سیستم توی ماشین دهنم باز موند.  ماشینش خارجی و 

 یعنی چیکاره است که همچین ماشینی داره؟؟؟



به نیم رخش نگاه کردم. موهای مشکیش پرپشت و بلند بودن که رو به باال  

شونه اشون کرده بود اما انقد لخت بودن که یه قسمتشون رو پیشونیش ریخته  

ه مسیر نگاه می کرد که ناخودآگاه  نداشت اما یه طوری جدی ب مبود. اخ

هر سه تا دوستاش فرق می کرد واقعا! چطوری   ااحساس سردی کردم. ب

 تحملش می کردن؟؟؟

قبل از اینکه اتفاقی بیافته یا حرفی بزنه رومو ازش گرفتم. ازش بعید نبود رک  

 بهم بگه عاشقش شدم که نگاش کردم!!! 

عشق رو قبول   ددم! هرچناز تصور عاشق همچین آدمی شدن به خودم لرزی

نداشتم اما از کیانمهر خیلی بیشتر از این حرفا بدم می اومد...با اینکه حس می  

 کردم بعضی از رفتاراش شبیه خودمه؛ یعنی منم انقد مسخره و مزخرفم؟ 

  منفسی کشیدم و سعی کردم این افکار پوچ و خنده دارو از خودم دور کنم. اون

 شت؛ حوصله آدمو سر می برد. نه حرفی می زد نه آهنگی میذا

مشغول اینستاگرام بودم که شنیدن صداش نگاهمو به طرفش کشوند. هنوزم  

 کامال جدی به رو به رو نگاه می کرد. 

 اهل کجایی؟-

 شیراز.-

 چند ثانیه سکوت کرد و دوباره پرسید: 

 خانوادت می دونن اینجا با پسرا می گردی؟-

. دهنم از این حجم پررویی باز مونده متعجب با ابروهای باال رفته نگاش کردم

 بود.



 ببخشید....چی؟؟؟ -

 نیم نگاهی بهم انداخت.

سال داشته باشی...بهتره  20تهران شهر درستی نیست...بهت نمیاد بیشتر -

 درمورد کارایی که اینجا می کنی با خانوادت مشورت کنی! 

 بهتر و بدتر بودن کارای منو شما تعیین نمی کنی! -

 خانوادت چرا!اما -

 حرصی و محکم گفتم: 

 من "خودم" برای خودم تصمیم می گیرم! -

 پوزخندی زد و گفت: 

 آخه تو چی می دونی؟ -

 چیزی نگفتم که ادامه داد: 

همون اول که دیدمت فهمیدم مال اینورا نیستی...فهمیدم خیلی ساده ای...خیلی  -

 داری ریسک می کنی بچه جون!

 با غضب گفتم: 

 دت و دوستات بهم هشدار میدی؟داری درمورد خو-

 دوباره پوزخند زد؛ این دفعه به جای تحقیر، بیشتر شبیه خنده بود!

 ادامه دادم: 



به تو آره،میاد این حرفا...اما به دوستات نه...اونا منو به چشم خواهرشون می  -

 بینن...ولی تو انقد ترسناک و م...

 یاده روی بود...جلوی زبونم و گرفتم تا نگم مزخرفه...! این دیگه ز

من دارم بهت میگم باباتو درجریان زندگی مجردیت تو همچین شهری که پر  -

 گرِگ منتظر طعمه است بذار. 

 در جریان بذارم که چی بشه؟-

 خونسرد و جدی گفت: 

 صداتو بیار پایین! -

 دندونامو بهم فشار دادم و گفتم:

نیست بابام از اون سر دنیا با تلفن   زمن خودم می دونم چیکار باید بکنم. نیا-

 منو کنترل کنه!

 بازم خونسرد و مطمئن گفت: 

 ولی مشخصه که بابات خیلی رو این روابط حساسه!-

بهم فشردم و رومو به سمت شیشه   ب پسره ی احمق استرس به وجودم ریخت. ل 

اس خودم کلنجار می رفتم و تو ذهنم بلوا بود.درسته...! بابام خیلی حس اکردم. ب

بود و اگه می فهمید خون به پا می کرد؛ حتی اگه مطمئن می شد هم که ما فقط  

در حد دوست اجتماعی هستیم بازم بخاطر تفکرات قدیمی و متعصبانه اش با  

 این موضوع کنار نمی اومد. 

 اما به کیانمهر چه ربطی داره؟ اون چرا داره حال منو بد می کنه؟



 سمتش و تند گفتم:بی مقدمه و یهویی برگشتم  

 ولی آخه به تو چه ربطی داره؟-

 یکه خورده نگام کرد و گفت: 

 چته؟ -

 طور اخمو نگاش کردم که گفت: همون

 من فقط دارم تو رو از یه آینده ی ترسناک آگاه می کنم!!! -

 با مسخرگی پوزخند زدم. 

 البد تو پیشگویی، فالگیری چیزی هستی!-

 .اونم پوزخند آرومی زد و چیزی نگفت

 

بجز پرسیدن کوچه و ساختمونمون، حرف دیگه ای بینمون رد و بدل نشد. 

وقتی ام توقف کرد تشکری زیرلبی کردم که واکنشی نشون نداد؛ منم سریع  

 پیاده شدم و وارد برج شدم. 

 

جواب کیانمهر و   هلباسامو با حواس پرتی و فکری درگیر عوض کردم. درست

وجودمو گرفته بود. برای بابا این مسائل   دادم و باهاش بحث کردم، اما  استرس

واقعا غیرقابل درک بود و اگه می فهمید برام خیلی بد می شد...بابایی که سالها 

بود مهربونیشو نمی دیدم...واقعا برام فقط یه بزرگتر بود که رفتارها و 

 کارهامو کنترل می کرد، دریغ از یک بار مهربونی پدرانه!



نایی نداشتیم و پدرم هم امکان نداشت اون کارگاه  تو تهران هیچ فامیل و آش

از اعتماد زیادش، بلکه از  هعزیزشو ول کنه و بیاد پی کارای منو بگیره! ن

 نداشتن وقت کافی... 

دلم بهش لعنت فرستادم   واما هرچی که بود، حرفای کیانمهر نگرانم کرده بود. ت

داره...اینجا پره که باعث آشوب ذهنم شده...هرچی فکر می کنم ربطی بهش ن

 از همچین دخترایی! 

بابای من باید اینهمه ترس   اخودمو رو تخت انداختم و چشمامو مالیدم. چر

 داشته باشه؟ 

ممکنه واقعا پیگیرم باشه؟ حتی با اینکه می دونم کار خاصی نمی کنم اما از بی  

 منطقی بابا می ترسم...

 برد...  انقد فکر کردم و غلت زدم که چشمام گرم شد و خوابم

با شنیدن صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم. دستی به چشمام کشیدم و از  

 روی پاتختی برش داشتم. 

با دیدن اسمی که رو صفحه بود سیخ سر جام نشستم و دستمو رو قلبم گذاشتم.  

 ماه بود که بهم زنگ نزده بود و حاال...؟ دچن

 دم و جواب دادم: سعی کردم فکرای منفی رو پس بزنم....نفس عمیقی کشی

 الو، بابا! -

 سالم بابا خوبی دخترم؟ -

 از لحن تقریبا آرومش نفس راحتی کشیدم و سرجام جا به جا شدم.



 سالم  بابا جون مرسی شما خوبین؟ مریم خوبه؟ -

 خوبیم. تو چطوری با تهرون؟-

 مکث کردم و لبمو آروم گاز گرفتم.

گاهی ام...با دوستم  سوگند  اوم... خوبه...درس می خونم و نقاشی می کشم و -

 میرم بیرون.

 االن وقت امتحاناتت نیست مگه؟-

چرا بابا! از شنبه شروع میشن. االن فورجه هاست که یا تو خونه یا کتابخونه  -

 دانشگاه درس میخونم. 

 تا دو سه هفته دیگه میای شیراز. سخوبه. پ-

 دسته مبل و فشردم. 

مشتریای من مال اینجان بابا...تازه اگه بشه  آخه...وقتم پره....نقاشی می کشم، -

 ترم تابستون بردارم...

 صدای بابا باال رفت.

بس کن بچه...نه ماهه خونه رو ول کردی رفتی تک و تنها تو شهر غریب، -

تابستونم نمیای؟ فکر کردی من قاقم؟ چی اونجا تو رو نگه داشته که نمیای؟  

اون  ولطی دلت می خواد بکنی؟ تهان؟ فکر کردی انقد احمقم که بذارم هر غ

شهر بزرگ و ناامن خام پسرای هول بشی؟ هان؟ خیلی دوست داری؟؟ اون 

 مادر هرزه ات نیست منم نیستم خودت تنهایی هر غلطی دلت می خواد بکنی؟



دست لرزونمو روی پام مشت کردم و تا خواستم دهن باز کنم آرومتر ادامه  

 داد:

 هتره... خداروشکر که گورشو گم کرد...! هرچند نبود مادرت از بودنش ب-

 آب دهنمو قورت دادم. 

 درس میخونم و کار می کنم....  طبابا...من اینجا هیچ کار اشتباهی نمی کنم. فق-

قطع کرد. گوشیو پایین آوردم و با غصه نگاش کردم. چقد حرفاش ظالمانه 

 بود...چقد ضعیف بودم در برابرش...!

زوده...نمیخوام برم  خونه...من    زذاشتم. هنوزانوهامو بغل کردم و سرمو گ

 اینجا حالم خوب بود، دور از مریم...دور از نیما...دور از اون خونواده...

 

آشنا و فامیل آبرو برام  دواقعا تصمیم داشتم تابستون رو هم بمونم تهران. هرچن

نمی ذاشتن و  می شدم دختر بده ای که همه جا درموردش حرف میزنن! اما 

نبود...من باید کاری که دوست داشتم و انجام می دادم، چیزی که خوشحالم  مهم 

می کرد...! دوست نداشتم بخاطر اراجیف یه سری آدم بیکار حال خودمو بد  

 کنم...

دست و رومو شستم و همزمان که بستنی می خوردم شروع کردم به درس  

که بتونم درسامو  خوندن. نقاشی ها آماده بود و برای این هفته سفارشی نگرفتم 

 بخونم. یکی از جزوه هام دست سوگند بود که امروز باید می آورد! 

 گوشیمو برداشتم تا بهش زنگ بزنم که شروع کرد به زنگ خوردن. امیر بود. 

 الو،سالم. -



 سالم خوبی جیگرجون؟ -

 چینی به بینی ام انداختم. 

 خوبم قلوه جون. -

 خنده ای کرد و گفت: 

 ها! آماده ان که؟دارم میام دنبال نقاشی-

 آره بیا. -

تا بیشتر نبودن که روزنامه   هقطع کردم و بلند شدم تا آماده اشون کنم. س

پیچشون کردم و دم در گذاشتم. روی تاپ و شلوارم هم شومیز آستین بلندی  

پوشیدم که امیر زنگ زد. بهش گفتم بیاد باال چون نمی تونستم هر سه تا رو 

 ببرم پایین. 

منتظر موندم که در آسانسور باز شد و امیر و سوگند بیرون   درو باز کردم و

 تعجب نگاشون کردم که خندیدن.  ااومدن. ب

 سالم عشقم خوبی؟ -سوگند

 جزوه ام تو دستش بود. 

 سالم. شما چرا با هم اومدین؟-

 واااا...چی میشه مگه؟ -سوگند

رو حساب مرام   مداشتم می اومدم دیدمش از خونه اشون بیرون اومد. من-امیر

و معرفت نگه داشتم پرسیدم مسیرتون کدوم وره مادمازل؟ هیچی دیگه فهمیدیم  

 جفتمون داریم میایم پیش خانم مبین اعظم! 



خندیدم و از جلوی در کنار رفتم که اومدن تو. جفتشون با اینکه اولین بارشون  

 بود اما کامال پررو و خودمونی درو بستن و اومدن نشستن رو کاناپه. 

 یه چایی چیزی بده بخوریم. -امیر

 و روشو کرد سمت سوگند و لبخند بامزه ای بهش زد که اونم خنده اش گرفت. 

پیش می اومد   مبه جای چایی، قهوه بردم براشون چون از قبل آماده داشتم. ک

 چایی بخورم.

رو کاناپه تک نفره نشستم و جزوه امو از رو میز برداشتم تا نگاهی بهش  

 بندازم.

 امتحانات  کی تموم میشه؟-امیر

 تقریبا بیست روز دیگه.-

 نمی گیری دیگه؟ شتا اون موقع بکوب می خونی نه؟ سفار-

 فعال نه دیگه.-

 آرش خودش می خواست بیاد ولی من گفتم خودم میام. -

 ها!  هبه دنبال حرفش دو نفری خندیدن. دیوان

 بعد امتحاناتت چیکار می کنی؟-

 م همینجا.هیچی؛ می مون-

 سوگند با تعجب نگاهم کرد. 

 واقعا نمیری پیش خونوادت؟ -



هر کسی جای اونا بود متعجب  البخند کوچیکی زدم و شونه باال انداختم. مطمئن

ای نداشتم...این برای خودم بهتر  هچیکار می کردم؟ چار امی شد. ام

 بود...برای اعصابم...برای روحم...حتی برای جسمم! 

هم اون وسط زنگ زد و   شو از هر دری حرف زدیم. آریک ساعتی نشستن 

گفت خودش می خواسته بیاد و امیر پررویی کرده و ... که خندم گرفت و  

آخرشم به این ختم شد که گوشی رو روی آیفون گذاشتم و چهار نفری بحث  

کردیم و خونه رو گذاشتیم رو سرمون. البته آتیش بیارمون امیر بود که به قول 

 ت آروم نمی نشست! آرش هیچ وق

 

طول ترم بخاطر  نقاشی هام وقت نمی   رارتباطم با بچه ها خیلی کم شده بود. د

کردم درس بخونم و باید جبران می کردم. از نمره کم گرفتن خوشم نمی  

 اومد... 

تمام وقتم به درس خوندن توی خونه و کتابخونه دانشگاه می رفت. حتی با 

اون بیست و سه روز، دیگه نه بابا زنگ   سوگند هم زیاد حرف نمی زدم. توی

زد نه مریم...یه طوری رفتار می کردن که انگار واقعا براشون مهم نیست برم 

یا نه...نمی دونم چم بود؛ از یه طرف هر کاری می کردن راضی نمی شدم  

 برم شیراز، از یه طرف هم وقتی می دیدم هیچ کاری نمی کنن دلم می گرفت! 

زد و مدام یادآوری و تاکید می کرد که بعد از  عوضش نادیا زنگ می 

امتحانات برم پیششون. اما اگه می رفتم باید هر دو خانواده رو می دیدم؛ چون  

 خانواده مامانم داراب بودن و بابام اینا شیراز!



نمی دونستم چیکار باید بکنم...تمام وقتایی که  درس می خوندم یهو فکرم می  

نا رو شاید دو سال یا بیشتر بود که ندیده بودم و با رفت سمت اونا...خاله ام ای

شرمندگی پیش خودم می گفتم دلم تنگ نشده...من حتی برای خود قبلم هم دلم  

 تنگ نشده...گاهی وقتا از زندگی خودم بیزار میشم... 

ساعت بود که بیرون نشسته بودم  مبه ساعت نگاه کردم و پاهامو دراز کردم. نی

دقیقه ای هم با بهار حرف زدم که زنگ زده بود بپرسه میرم   همنتظر سوگند. د

یا نه! درواقع نظرم عوض نشده بود...دوست داشتم روال زندگیم همینطوری 

 پیش بره...! 

** 

سوگند درحالی که با گوشی توی دستش مشغول بود اومد بیرون؛ از جام بلند 

وقتی که امتحانا شروع شده بود  سوگند رو خواهرش میآورد و موقع  شدم. از 

 رفتن هم منو تا یه جایی می رسوندن.

 چطور دادی؟ -سوگند

 بد نبود. -

 خوشبحالت...-

لبخندی زدم و باهم به سمت بیرون به راه افتادیم. صندلیامون کنار هم نیفتاده 

 ست. بود وگرنه مطمئنا کمکش می کردم و خودشم اینو می دون

 از امروز به بعد چیکار می کنی؟ -

 یه کاری می کنم... -

 از بچه ها خبر داری؟-



 نه...-

سنگ ریزه ای رو با پاش شوت کرد و بندهای کوله اشو محکم گرفت.  

مطمئن بودم   ومشخص بود می خواست یه چیزی بگه که سخت بود براش. 

 درمورد پسراست. 

 چیزی میخوای بگی؟-

 نگام کرد و یکم فکر کرد. 

 گیری؟اووومم...میگم... دیگه ازشون خبر نمی-

 ردم.مکث کردم. با ابروهای باال رفته نگاش ک

 واسه چی؟-

 همینجوری...دوس دارم باهاشون باشیم! -

 مثل دیوونه ها بود. دتک خنده ای کردم. سوگن

 ولی تو خودت با امیر جوری که! همسایه ام هستی... -

 نفسی  کشید. 

 نه...از اکیپ خوشم اومده...سالومه ام می خواد باهاشون آشنا بشه... -

 لبخند زدم و چیزی نگفتم.

ون توقف کرد و باهم  سوار شدیم و سالم احوالپرسی کوتاهی  سالومه جلو پام

 کردیم. 

 از آینه جلو نگاهم کرد و رو به جفتمون گفت:



 راحت شدیناااا! -

 آره خداروشکر تموم شدن. -سوگند

 کی دورهمی می گیرین یه شیرینی ام به ما بدین؟ -سالومه

 نمی دونم... -

سالی از ما بزرگتر بود ولی رفتاراش یه  دزیاد ازش خوشم نمی اومد. چن

جوری بود...این چند روز که باهم می رفتیم بارها درمورد پسرا حرف می زد  

داد...ماشینش... دوست  های مختلف پز میو سوال می پرسید؛ به بهانه 

پسراش...پسرایی که ازش خوششون می اومد...مامان بابایی که لی لی به 

انگار از ما هم بچه تر بود...دوست داشت تو چشم   الالش میذاشتن....درواقع

 همه باشه!!

ها و دفتر و  سباالخره بعد از دو هفته شروع کردم به تمیز کردن خونه. لبا

های کثیف، پوست  نکاغذهایی که وسط حال افتاده بودو جمع کردم. لیوا

 خوراکی ها و جعبه ی پیتزا، جزوه ها و کتاب و خودکار... 

آشپزخونه که خیلی کم شستم...آخر کارم لباس های بهم  ظرف کثیفای توی

 ریخته ی اتاق خواب رو جمع و جور کردم و تمام خونه رو جاروبرقی کشیدم. 

 ! 15:25خسته و بی حال خودمو رو کاناپه انداختم و به ساعت نگاه کردم: 

امروز فقط صبح یه لیوان شیر سرد خورده بودم و خیلی گشنه ام بود. زنگ  

ز رستوران جوجه سفارش دادم و تا رسیدنش همونجا چشمامو بستم تا زدم و ا

 یکم بخوابم.

 بعد از ناهارم باز خوابیدم تا شب و تمام این دوهفته رو جبران کردم. 



تصمیم گرفتم فیلم ببینم و برای شام هم به خودم زحمت بدم و برای شکمم جشن  

 بگیرم.

برم با بچه ها بیرون و دورم   حس می کردم تنهایی به سرم زده!!! دوست داشتم

 شلوغ باشه!

به هر نحوی که بود خودمو سرگرم می کردم باز یادشون می افتادم...شاید  

زیادی بی جنبه بودم که با دو ماه گشتن با چند نفر، بهشون عادت کرده  

بودم...تا این سن که رسیده بودم دوستی نداشتم، تو مدرسه همیشه تنها 

 ما و نادیا و شروین بودن...بودم....دوستام فقط نی

آهی کشیدم و از جام بلند شدم...باید آشپزی می کردم...اصال شاید یه موقع هم  

 بچه ها رو دعوت کردم همینجا و براشون آشپزی کردم... 

** 

تو اینستاگرام می چرخیدم و سفارشارو نگا می کردم که ببینم قبول کنم یا  

چه ها رو ببینم...جالب بود که با اینکه  نه...بعدا هم به امیر زنگ می زنم تا ب

آرش رو از قبل می شناسم و زمان بیشتریه که باهاش آشنام، اما با امیر راحت 

 تر بودم!

 نوتیف واتس اپ توجهمو جلب کرد؛ شماره ناشناس بود. 

پیامو باز کردم، یه عکس بود از یه پسر بچه ی چهار، پنج ساله که چهره اش 

 خیلی آشنا می زد!

 ل فک  کردن بودم که پیام بعدی هم اومد: مشغو 

 سیاه قلم.-



 پروفایلش عکس نداشت.

 شما؟؟ -

 کیانمهرم.-

 پسر شبیه کیانمهر بود...!  نابروهام باال رفت. درسته! ای

 اسمشو سیو کردم و رفتم تلگرام تا پروفایلهاشو نگاه کنم.

میز کار، دوتا توی  تچهارتا عکس بیشتر نداشت که همش خودش بود. پش

 طبیعت و آخری هم همون پسربچه تو بغلش بود!

چرا هیچوقت هیچکدوم اشاره ای به این  سیعنی کیانمهر  زن و بچه داشت؟ پ

 تو دستش حلقه نبود؟ اموضوع نکردن؟ چر

 چقد لبخند به صورتش می اومد!! 

سفید، کت نوک مدادی و کراوات   نعکس اول و دوباره نگاه کردم. پیراه

 قریبا مشکی!ت

چشم و ابرو های مشکی و پوست روشنش تو این لباسا بیشتر تو چشم بود.یعنی 

 چیکاره است که پشت همچین میزی نشسته؟

همینطور داشتم نگاهش می کردم و تجزیه و تحلیل می کردم که یهو یاد حرفای  

پرروی  آخرش افتادم و ناخودآگاه اخم کردم و از تلگرام بیرون اومدم. پسره ی 

 احمق!!



به طرف بساط نقاشیم رفتم و اولین سفارش اینستاگرام رو که دختر جوانی بود  

شروع کردم. کیانمهر چیزی نگفته بود پس می تونستم دیر شروع کنم و دیرتر  

 تحویلش بدم.

اصال شاید انقد انجامش ندم تا پیگیر بشه و بگم وقتم پر بوده...بگم تو چیزی 

 درموردش نگفتی...

م بهتر باشه بهش پیام بدم و بگم وقت ندارم...چرا باید سفارشش رو انجام شاید

 پسرشو  می فرسته که براش نقاشی کنم؟  سبدم؟ عک

 افزار عکسشو تبدیل به نقاشی کن؟  پیام بدم بهش بگم برو با نرم 

 اووووووووف... 

سرمو تکون دادم تا کیانمهر از فکرم بره بیرون...این چه حرصی بود که من  

 این آدم داشتم؟ از

** 

  در به سالومه و زد یم حرف دبردم. سوگن  و وانیل دوتا تو ختمیر آلبالو شربت

 . کردن تشکر و برداشتن هردو.  کرد یم نگاه وارید و

  برده تر عقب لمویوسا و بوم منم و شتیپ میایم گفت و زد زنگ  سوگند امروز

  وسط همون هم موینقاش لیوسا بود،  ومدهین ام خونه حاال تا یکس چون. بودم

 . کردم جاشون به جا امروز که بودم گذاشته مبال

 خودته؟ مال خونه-سالومه

 : گفتم و نشستم نفره تک مبل رو



 . بابامه مال-

  که پاش رو زد آروم و دیخند سوگند. داد تکون یسر و انداخت باال ابرو

 .نداد نشون یواکنش

 .بردم براشون و دمیچ بلند هیپا  ظرف تو هم رو بود خونه تو که یآلمان ینیریش

 . نیباش راحت-

 : گفت و کرد نگاه بوم به سوگند

 ؟ یکرد شروع کارتو دوباره-

 . اهوم-

،  سوگند بجز یشد رابطه قطع همه با شدن شروع امتحانات یوقت از-سالومه

 ؟ یکرد تموم سوگندم با شدن که تموم

 ! ارتباطه رد پسرا با کنم  فکر یول-سوگند

 . کرد اشاره بوم به و

  انمهریک عکسم نیا. گرفتم سفارش نستاگرامیا از  فقط هفته نیا اتفاقا نه-

 .فرستاده

 ده هی بایتقر و بودم کرده شروع انمهرویک سفارش ،ینقاش تا سه از بعد باالخره

  و بود دهیپرس حالمو و زده زنگ بار هی ریام مدت نیا تو و بود گذشته یروز

 .بود نکرده یریگیپ چیه انمهریک خود اما بود داده امیپ یبار چند هم آرش

 ؟یشخص سفارش-سالومه

 .نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر



 از؛ بودم شنونده شتریب من هرچند. باهم میزد یم حرف و نشستن شب تا دخترا

 ... زننیم حرف خواهر دوتا نیا بس

 ...!!شدم  یم خسته اما رفت ینم سر ام حوصله

*** 

  نگفته یزیچ انمهریک هنوزم...بشه تموم که بود نمونده یزیچ پسربچه ی پرتره

 وسط نیا و دهیرس کجا به بود دهیپرس و بود زده زنگ بار هی ریام طبود. فق

 !ان گهیهمد ی پسرخاله انمهریک  و ریام که بود نیا دمیفهم که یزیچ

پشیمون بودم. چون  بعد از مدتها تصمیم به پیاده روی گرفته بودیم اما مثل چی 

پر از عرق شده بود و به  مهم خسته شده بودم و هم هوا خیلی گرم بود. بدن

 زور خودمو تحمل می کردم. 

روی نیمکت نشستم و سعی کردم خودمو با شالم باد بزنم که سوگند دستمو  

 گرفت و کشید. 

 بلند شو بابا نزدیک خونه ایم. -

 وشیم زنگ خورد. به زور بلند شدم و به حرکت ادامه دادم. گ

 امیر بود.

 سالم. -

 سالاااام چطوری دخترو؟ -

 خوبم پسرو!-

 چه خبر از سفارش ویژه ی آقا کیان؟ -



 تمومه دیگه...-

 خوبه؛ پس می تونی فردا برسونیش دیگه؟-

 آره خیالت راحت. -

 

ماشینشو  دبستنی گرفتیم و درحال خوردن بودیم که به خونه من رسیدیم. سوگن

 بود، هرکاری کردم نیومد باال. همونجا پارک کرده

دلم به سوگند و هوس   ووقتی وارد خونه شدم دیگه واقعا نفسم در نمی اومد. ت

 های یهوییش لعنت فرستادم.

 با بطری آب سرد وارد اتاق شدم و همزمان سر کشیدم. 

مانتو و شلوارمو درآوردم و با یه پیرهن تابستونه کوتاه خودمو رو تخت  

دوش آب سرد می خواست    مرو تا آخرین درجه سرد کردم. دلانداختم و اسپیلت 

اما انقد حالم بد بود که نمی تونستم تکون بخورم...غلت زدم و دست و پامو از 

 هم باز کردم تا زودتر عرق بدنم خشک بشه...

 

کاری که کردم دست بردم و    نبا احساس گلودرد چشمامو باز کردم. اولی

 موشش کردم. سردم شده بود... ریموت اسپیلت رو برداشتم و خا

چشمام گرم بود و خوابم می اومد.   زخودمو پتو پیچ کردم و غلت زدم. هنو

دراز کردم و نگاش  تصدای پیامک موبایلم چشمامو دوباره باز کرد. دس

 کردم. 



 می تونی خودت نقاشی رو ببری؟-

دوباره خوابم سرم درد می کرد و چشمام باز نمی شد. چیزی از پیام نفهمیدم و 

 برد...

 

سرم سنگین بود و گلوم خشک بود. آب دهنمو که قورت می دادم گلوم درد می  

 گرفت. 

شده بود.بی حال و خسته بلند شدم    بدستمو به سرم گرفتم و سرجام نشستم. ش 

 که سرم گیج رفت و دستمو به میز دراور گرفتم.

به زور خودمو به آشپزخونه رسوندم و شیر داغ کردم. نمی تونستم شام 

 بخورم؛ گلوم درد می کرد...قرص هم نداشتم. چقد آدم بی فکری بودم من... 

یاهی می رفت و  شیرو که خوردم مثل آدمی که چند روزه نخوابیده چشمام س

 هنوزم دلم میخواست بخوابم. 

 

تو سینک به صورتم چندبار آب پاشیدم تا سرحال بشم که یکم هم اثر داشت و  

 اون حالت خواب آلودگی تقریباً از چشام رفت.

 گوشیمو آوردم و لیست پیام های نخونده ی امیر توجهمو جلب کرد: 

 می تونی خودت نقاشی رو ببری؟-

 اریکا؟ -

 الووووو-



 رفت سمت بوم نقاشی؛ پسربچه ی خندون کامال آماده بود!  مکجا ببرم؟ نگاه

 یعنی ببرمش پیش کیانمهر؟

چرا خودش نمی اومد دنبال  چرا کیانمهر خودش زنگ نمی زد؟ اصال

 سفارشش؟

 همه ی کاراشو امیر می کنه...! آدم هم انقد پررو...؟

 از دو بوق جواب داد:  دو لمس کردم. بععالمت تماس

 بیدار شدی؟ هانم؟ باالخرج-

 چی میگی؟ -

 عرض میکنم کــــه...می تونی خودت نقاشی رو ببری بدی  دست کیان؟-

 چرا من؟-

 برای اینکه باید برای فردا شب حتما دستش باشه. -

 پشت چشمی برای کیانمهر خیالی نازک کردم و گفتم: 

کالس  آدمو خورد می کنه با این ب_خب نمی تونه خودش پیگیری کنه؟ اعصا 

 گذاشتناش!

 بلند خندید. 

بابا اون بدبخت سرش شلوغه...وقتایی که منو می بینه یادش میافته بهم میگه  -

پیگیر باش...حاال میری؟ آخه منم نمی تونم بیام...کار داریم فردا خیلی...نه نگو 

 جان امیر...

 نفس بلندی کشیدم.



 باشه...چیکار کنم! -

 آ من قربونت برم آبجی خودمی... -

 بوم رو روزنامه پیچ کردم و دم در گذاشتم و رو کاناپه دراز کشیدم.

 امیر نگفت؟ احاال فردا کجا برم؟ چر

 یعنی برم خونه اش؟ پیش زن و بچه اش؟ 

آب دهنمو قورت دادم و با اخم گلوی دردناکمو مالیدم. توی این هوای گرم 

 خرداد ماه این حال چیه من دچارش شدم خدایا! 

 برم خونه شخصیش، باید لباس خوب بپوشم...اگه قراره 

غلت زدم و چشمامو بستم. دیوونه شده بودم...امیر گفته بود برای فردا شب باید 

 نقاشی دستش باشه! یعنی فرداشب مناسبت خاصیه...! چه پدر مهربونی...

** 

 پلکای سنگینمو به زور از هم باز کردم و دست دراز کردم که گوشیمو بردارم. 

 الو؟-

 اریکا؟ پاشو دختر دیره باید نقاشی رو ببری.-

 االن آماده میشم میرم. -

 باشه آدرسو برات می فرستم، اسنپم برات می گیرم. -

بلند شدم و به اتاق رفتم. احساس سرگیجه داشتم؛ دستمو به سرم گرفتم و در  

کمدو باز کردم. شال و شلوار کرم و مانتو جلو باز سبز که از زیرش یه تاپ  

 فید که تا رونم می رسید پوشیدم.بلند س



 کتونیای سفیدمو پوشیدم و با برداشتن گوشی و تابلو، از خونه بیرون زدم.

به آدرس نگاه کردم. دور بود...تو محله های باالشهر بود... چینی به بینی ام 

 انداختم...از همون ماشینش مشخص بود که پولداره...! 

 شه قرص هم بگیرم... با مسوار اسنپ شدم و چشمامو بستم. یاد

** 

با دیدن ساختمون بلند رو به روم جا خوردم. اداری بود...یعنی محل کار  

 کیانمهر اینجاست! 

 . 14 هآروم وارد شدم و دوباره به پیامک امیر نگاه کردم: طبق

رو زدم و خودمو تو آینه نگاه کردم و دستی به موهای 14تو آسانسور دکمه 

 گ و روم نگاه کردم و اخم کردم. صورت بی رن هکوتاهم کشیدم. ب

 لعنتی...!

 یادم رفته بود حتی ضدآفتاب بزنم! 

 من چم بود؟ چطور تو خونه این لبای خشک و سفیدمو ندیدم؟

 کیف هم نیاورده بودم که توش چیزی بندازم.

رو   14پیاده شدم. سری برای خودم تکون دادم و در نیمه باز تنها واحد طبقه 

 هل دادم. 

! اول یه راهروی عریض و بعد سالن بزرگی که توش مبل  چقد بزرگ بود

چیده بود و دو طرفش به راهروهای عریض دیگه باز می شد. رو به رو هم  

 شیشه سر تا سری که خیلی قشنگ بود.



 چند در دیگه هم بود که آبدارخانه و سرویس و ... بود.

 کنار راهروی سمت راست نوشته بود: مدیریت.

رفتم. باز هم سالن و مبل و دو تا در بزرگ که یکی باز روش به همون سمت 

 نوشته بود مدیریت و اون یکی سالن کنفرانس.

به منشی سالم دادم که خانم تقریبا جوونی بود. بخاطر سرگیجه ام دستمو به لبه 

 میز گرفتم. 

 میشه...میشه...-

 و نگاه کردم! تازه یادم اومد نه فامیلی کیانمهر و می دونم و نه حتی اسم شرکت

کیانمهر...ببخشید یه آقایی به اسم کیانمهر اینجا کار می کنه...شما نمی دونید -

 کجا باید پیداش کنم؟ 

 لبخندی زد.

 منظورتون آقای رییس هستش؟ -

با دست شروع کردم به  هبا تعجب آب دهنمو قورت دادم که پشیمون شدم. دوبار

 ماساژ دادنش...

 رییِس اینجاست؟ -

 بله. -

 مبل اشاره کرد. به 

 بشینید لطفا، راحت باشید.-



رو کنار پام به مبل   واز خدا خواسته نشستم و به دور و برم نگاه کردم. تابل

ذهنم نمی گنجید اینجا مال کیانمهر باشه...شاید بخاطر همین بود   وتکیه دادم. ت

 که مغرور و کم حرف بود...! 

 ببخشید...اینجا شرکت چیه؟-

 واردات دارو! -

 تکون دادم و باز پرسیدم:سری 

 می تونم ببینمش که؟ -

 لبخندی زد.

مشخصه که از قبل وقت نگرفتین. صبر کنین مهمونشون که رفتن بهشون -

 اطالع میدم اگه اجازه دادن میتونید برید تو! 

کرده اجازه   طسری تکون دادم و در حالی که تکیه می دادم با خودم گفتم: غل

 خانم منشی باعث شد دوباره باز کنم.نده! و چشمامو بستم که صدای 

 با آقای دکتر چیکار دارین؟ -

 تو ذهنم یه دور کلمه ی دکتر رو تکرار کردم؛ اصال به کیانمهر نمی اومد! 

 چطور؟-

آخه تا حاال همچین چیزی پیش نیومده بود. یه خانم که هیچی از آقای دکتر -

 ندونه و بخواد مالقاتش کنه!

 که دوباره سرمو میذاشتم رو پشتی مبل، گفتم: طورسری تکون دادم و همون

 سفارش نقاشی داشت....آوردم براش. -



 یکم سرشو جلو کشید. 

 شما حالتون خوبه؟ -

چشمامو بستم و سری تکون دادم. حالم اصال خوب نبود....دلم میخواست زنگ 

بزنم به امیر و تا می تونستم دعواش می کردم...حتی جون نداشتم که  

 برگردم...سرم سنگین بود!

** 

 با تکون دستی چشمامو باز کردم؛ خوابم برده بود...!؟

 به صورت خانم منشی نگاه کردم که تقریبا خم شده بود. 

مهمون آقای دکتر رفتن. من اسمتونو نمی دونم اما بهشون اطالع دادم یه خانم -

 اومده ببینتشون که اجازه ندادن، گفتن سرشون شلوغه امروز. 

وجودی که پیشونیم خیلی درد گرفت اما اخم پررنگی کردم و صدام یکم   با

 باالتر از حد معمول رفت: 

 یعنی چی؟ این همه راه اومدم تابلوی لعنتیشو آوردم حاال نمی خواد منو ببینه؟ -

از جام بلند شدم. خانمه دستاشو  به نشونه ی »آروم« جلوش گرفته بود و سعی  

 داشت ساکتم کنه. 

ه نمی خواد ببینه. اینو)با پام زدم به تابلو( بهش بده بگو دیگه حق  به درک ک-

نداری از اریکا چیزی بخوای مردک پررو... من با این حالم، دارم می  

 ... میرم...ولی بخدا فقط بخاطر امیر بود که.

 در اتاق باز شد.



 اریکا؟ -

  می کرد. نشستبا اخم به کیانمهر نگاه کردم که اونم با تعجب فراوان بهم نگاه م

 رو مبل و پشت چشمی براش نازک کردم. 

کراوات داشت...چقد خوش   مچقد کت و شلوار مشکیش بهش می اومد! امروز

 تیپ بود!

با تعجب به ما نگاه می  منزدیک تر اومد و باعث شد منشیش بره عقب تر. اون

 کرد. 

 اق بود!کیانمهر باالسرم وایساد ولی سرم پایین بود؛ کفشای مشکیش تمیز و بر

 اینجا چیکار می کنی؟-

 با عصبانیت نگاش کردم و گفتم:

 به این منشیتم گفتم تابلوی کوفتیتو آوردم واست. -

 ای وای ببخشید آقای دکتر بخدا یادم رفت اینو بهتون بگم! -منشی

 کیانمهر بی توجه به منشیش، خم شد و تابلو رو برداشت. 

 زدن روزنامه ها...صورتش از هم باز شد. شروع کرد به کنار 

چند دقیقه ای داشت نگاه می کرد که منم بی حال و عصبی رومو یه طرف 

کرده بودم و به سالن اصلی نگاه می کردم. تو اون یکی سالن اون وری که 

 اینکه اینجا فقط مخصوص آقا بود!  لدور هم بود، رفت آمد بیشتر بود! مث

 خیلی قشنگ کشیدی! -

 نیم نگاهی بهش انداختم. 



 ودم می دونم! خ-

 تک خنده ی خیلی آرومی کرد و دستشو به طرفم دراز کرد. 

 پاشو بریم تو اتاق. مثل اینکه امروز سرحال نیستی!-

بی توجه به دستش، دستمو به مبل گرفتم و بلند شدم و موهامو زیر شال مرتب  

 کردم. همزمان جلوتر از اون به سمت اتاقش قدم برداشتم. 

امیر گفته بود که برای امشب الزمش داری هرطور شده  سرحال نیستم ولی -

 خودم برسونمش...ولی مثل اینکه بعضیا لیاقت ندارن.

 درو بست. 

 مواظب حرف زدنت باش!...هی هیچی نمیگم هر چی از دهنت درمیاد میگی! -

حقیقتش یکم ترسیدم ولی به روی خودم نیاوردم. به سمتش براق شدم و خواستم  

 که دستاشو عقب کشید.  تابلو رو ازش بگیرم

جناب آقای »دکتر«! من به زور خودمو رسوندم که جنابعالی از کارات عقب  -

 نمونی! بعد اومدی میگی نمی خوای منو ببینی؟

 بازومو گرفت و مجبورم کرد بشینم. خودشم رو به روم نشست. 

امیر چیزی به من نگفته بود. من خبر نداشتم که تو خودت قراره تابلو رو -

 ی شرکت!بیار

با سوءظن نگاش کردم که سری تکون داد و بلند شد به طرف میزش رفت. 

 تلفن رو برداشت.

 قهوه می خوری؟ -



 اهوم! -

 قهوه هارو که آوردن دوباره اومد و رو به روم نشست. 

 هر نقاشی رو چقد می گیری؟-

دستامو دور فنجون قهوه حلقه کردم تا یکم گرم بگیرم. اسپیلت اتاقش روشن 

 بود!

 برای پسر تو نمی گیرم. برای نقاشی امیرم از آرش چیزی نگرفتم.-

 ابروهاش باال رفت.

 پسرم؟-

 تعجب کرد؟  اپسرش نبود؟ چر هسکوت کردم. مگ

 لبخندی زد.

 فکر کردی آراد پسرمه؟ -

 آراد کیه؟-

دوباره لبخند زد. ایندفعه یکم غلیظ تر...خندش گرفته انگار...! چقدر خوش  

 خنده شده امروز! 

 تابلو اشاره کرد. به

 آراد... خواهرزادم! -

شبیهش بود خواهرزادش!! سری   ر این دفعه من بودم که ابرو باال انداختم. چقد

می خواست بپرسم پس تو ازدواج نکردی؟ اما  متکون دادم و چیزی نگفتم. دل

 روم نمی شد! 



بازوهامو تو خودم جمع کردم و به مبل دو نفری که روش نشسته بودم نگاه 

می خواست دراز بکشم...احساس می کردم گردنم تحمل وزن سرمو   مکردم. دل 

 نداره...

 کیانمهر بلند شد و رفت پشت میزش 

 ؟یخواب یب !قرمزه چشمات ته؟چ-

  پاهامو که بود شده سردم انقد .نگفتم یزیچ و دادم تکون نیطرف به سرمو

 . گرفتم  بغل زانوهامو و مبل  رو آوردم

 تا آورد ینم خودش یرو به مفهمید! شاید ینم  که بود فکر یب انمهریک چقدر

 ! گرماش و بود خرداد لنشه! بهرحا گرمش

  اتاق تو ریام یصدا و شد باز انمهریک د«ییبفرما» با و خورد در به تقه چند

 : دیچیپ

 هنوز؟ ومدهین کایار !سالم-

 .دید  منو خودش بده جواب انمهریک نکهیا از قبل

 می کردم عجله داره...  س؟ سری براش تکون دادم. حیخوب کایار سالم !عه-

 تو که به من نگفتی اریکا قراره بیاد.-کیانمهر

باید  ناخه آدم وقت نمی کنه بخدا! این کیانام همه کارارو انداخته گردن من! اال-

برم دنبال بساط تزیین و این جور چیزا! آرش و محمدرضا و بهارم که نیستن،  

 محمدرضا...دیگه مجبور شدم بگم خودش بیارتش...رفتن کرج پیش ننه 

 گوشیش زنگ خورد و درحالی که جواب می داد رفت بیرون...



 تو چرا اینجوری نشستی؟ -کیانمهر

 امیر اینجا چیکار می کرد؟ -

 معاونمه مثال! نمی دونستی مگه؟ -

 نه...من...یکم بخوابم؟ -

 نگاش نمی کردم اما صداش پر از تعجب بود:

 اینجا؟؟؟ -

رمو تکون دادم و ناخودآگاه دراز کشیدم. تا حاال همچین سرماخوردگی  س

 نداشتم...

تو همون حالت هم جنین وار خودمو بغل کردم...تمام بدنم می سوخت و سرم  

به شدت سنگین بود...تا اآلنم چشمامو به زور نگه داشته بودم...حس می کردم  

 دارم می لرزم... 

دستم چشمامو باز  کردم. اولین چیزی که با احساس سوزش کوتاهی توی 

 متوجه شدم این بود که حالم خیلی بهتره... 

  همردی که آنژیوکت رو از دستم در آورده بود بلند شد و از اتاق رفت بیرون. ب

دور و برم نگاه کردم؛ تو اتاق کیانمهر نبودم! یه  اتاق دیگه بود با دکور قهوه  

 سفید و مشکی بود. ای و کرم درحالی که اتاق کیانمهر 

یه میز و صندلی چرخدار بود و یه دونه کاناپه ای که من روش خوابیده بودم.  

 بود اتاق خالیه و مال کسی نیست. صمشخ

 ! 14:3۵ساعت مچیم نگاه کردم؛  هشالم رو شونه هام افتاده بود. ب



 حدود سه ساعت خوابیده بودم. مثل اینکه کیانمهر دکتر خبر کرده بود!! 

 د حالم خراب بوده؟یعنی انق

 کی منو آورده اینجا؟؟؟ 

یهو نشستم که یه خورده سرم گیج رفت. توجهی نکردم و دنبال گوشیم، اطراف 

 و گشتم. یعنی واقعا کیانمهر منو تا اینجا آورده؟

تازه تو اون سالن هم بجز دوتا اتاق خودش، اتاق دیگه ای نبود! یعنی منو از  

 بغلش؟؟؟؟؟!!!!  وکرده...یعنی منشی هم منو دیده؟ تسه تا سالن رد 

 نمی دونم چه مرگم بود که هم خنده ام گرفته بود و هم خجالت می کشیدم! حاال

 چطور تو چشماش نگاه کنم؟

کاش حداقل امیر بود...می تونم امیدوار باشم که اون باشه...بهرحال معاون بود 

 شاید اومده باشه...

نمی شد برم   مپنجره بیرون و نگاه کردم. رو زشدم. ا نفس عمیقی کشیدم و بلند

 خیلی بهتر شده بود ولی هنوز برام سخت بود زیاد سرپا وایسم! مبیرون. حال

در اتاق باز شد و برگشتم. امیر با قیافه ای نگران وارد شد و اومد نزدیکم.  

 بازوهامو تو دستش گرفت. 

 حالت خوبه اریکا؟ -

 آره. تو تازه اومدی؟-

 ف کاناپه بردم و باهم نشستیم. به طر



آره من درگیر بودم با کیانا خواهر کیان. خبر نداشتم؛ کیانمهر تازه بهم زنگ -

داشتی   تزد گفت تو حالت خوب نبوده درگیر کار بوده که تو از حال رفتی! گف 

 تو تب می سوختی! 

 آهی کشیدم. پس یعنی کیانمهر منو بغل کرده...

 هر دکتر خبر کرده بود.االن بهترم. فکر کنم کیانم-

 سرشو به نشونه مثبت تکون داد و پیشونیمو بوسید که با تعجب نگاش کردم.

ذاشتم  اگه بهم میگفتی حالت خوب نیست نمی اببخشید آبجی جونم. بخد-

 بیای!چرا هیچی نگفتی بهم؟

 دیگه...!-

بمو گاز  در دوباره باز شد و ایندفعه کیانمهر اومد. با فکر اینکه بغلم کرده بود ل

 امیر هنوز رو بازوم بود. تگرفتم و نگاهمو به پایین دوختم. دس

 کیانمهر رفت و رو صندلی چرخدار پشت میز نشست. 

 حالت بهتره؟-

 اهوم، مرسی! -

یهو یادم اومد که امیر گفته بود امروز خیلی کار دارن؛ نگاهش کردم، اونم  

 نگاهم می کرد. 

 میرم! ببخشید، باعث زحمتتون شدم...من دیگه -

 خواستم بلند شم که امیر دستمو گرفت. 



انقد تب  ماصن به حال خودت نگاه کردی؟ میگ وکجا میری دختر؟ ت-امیر

 داری ولت کنم تنهایی بری خونه؟  رداشتی که از حال رفتی! انتظا

 من خوبم...بخدا خیلی بهترم!-

 باشه ولی به مراقبت نیاز داری! -

 مزخرف بازیاش شروع شد! کیانمهر نیشخندی زد. بیا! باز 

 امیرجان توروخدا معذبم نکن. به اندازه کافی کیانمهرو اذیت کردم... -

 کیانمهر  اذیت نشده، مگه چیکار کرده؟-

 به کیانمهر نگاه کرد:

 تو اذیت شدی کیان؟ -

 کیانمهر لبخند یه وری و بدجنسی زد.

 آره...به کارام نرسیدم...باید امروز بیشتر بمونم...-

کردم و دندونامو بهم فشردم. خیلی ام وظیفه اش بوده مردک پررو...!  اخم 

 اینهمه زحمت کشیدم عکس خواهرزاده اشو کشیدم، دستمزدم نگرفتم! 

شالمو  رامیر هم بهش اخم کرد. کیانمهر بلند شد و از اتاق بیرون رفت. امی

 مرتب کرد. 

 پاشو میریم خونه. -

سالن اصلی که رسیدیم کیانمهرم اومد   هبلند شدم و باهم از اتاق بیرون زدیم. ب

 و یه کیسه دارو به طرفم گرفت. 

 بیا! روشون نوشته چطوری بخوریشون. مواظب باش! -



 از دستش گرفتم. 

 مرسی. -

 سری تکون داد و برگشت. معلوم نبود این آدم فازش چیه!

 یه لحظه خوبه یه لحظه بد!

  رد ممنونش می بودم! ههرچی که بود کمکم کرده بود که حالم بهتر بشه...بای

 چند گاهی اوقات مزخرف و رو اعصاب می شد! 

 توی راه هم امیر برام آبمیوه و کمپوت گرفت و رسوندم خونه. 

 حاال برو بخواب، من همینجا می شینم.-امیر

 نه حالم بهتره. میخوام واسه داداشم آشپزی کنم؛ چی می خوری؟ -

شم نشستیم به فیلم دیدن و قرمه سبزی درست کردم و منو امیر خوردیم. بعد

نقاشی کشیدن...امیر هم تمرین می کرد و با شیطنت پرتره ی سوگند رو نقاشی 

شب بود که   8می کرد که عجیب غریب و خنده دار بود... ساعت حدودای 

 بهش زنگ زدن و دید من حالم بهتره و می تونم از خودم مراقبت کنم رفت. 

 ا خواهر کیانمهر بود!مثل اینکه تولد آراد، تنها بچه کیان 

** 

 

بینیمو با دستمال گرفتم و دوباره گردن کشیدم. باالخره دیدمش که داره به طرفم  

میدوئه. وقتی براش دست تکون دادم سرعتشو بیشتر کرد. به پهنای صورتش  

 می خندید! 



 دستامو از هم باز کردم و محکم تو بغلم گرفتمش. 

 با اون صدای جیغش داد زد:

 گ شده بود دیوونهههه! دلم برات تن-

 خندیدم.

 منم همینطور نادییی! -

 ازم فاصله گرفت و نگام کرد. 

 چقدر تغییر کردی. دماغشو...چقدر قرمزه! -

 دستشو گرفتم. 

 بیا بریم حاال، همونجا تو خونه حرف می زنیم. -

ماشین گرفتیم و به خونه اومدیم. اونجا رو هم با همون ذوق و شوق همه جاشو  

 نگاه کرد.

چمدونشو بردم تو اتاق خواب و لباسامو عوض کردم. از همونجا هم صداش  

 زدم که با دهن پر اومد.خندم گرفت.. 

 چی می خوری؟-

 گیالس داری نکبت؟-

 عجیبه مگه؟ -

 نه ولی تو می دونی که من گیالس چقدر دوست دارم! -

 خب برای تو گرفتم دیگه دیوونه!-



 خندید و لپمو بوسید.

 عوض کن بیا بریم بشینیم. بسه دیگه لباستو  -

دراز کشیدیم رو کاناپه ها و شروع کردیم به حرف زدن. با خودش تخمه آورده  

بود؛ مثل زمان بچگیمون...که هر وقت بعد از یه مدت همو می دیدیم باید تخمه 

کنار دستمون می بود...البته من یادم نبود...! در مقابلش احساس شرمندگی می  

 و بی توجه بودم... کردم...خیلی بی معرفت 

 

با همدیگه آشپزی کردیم و فیلم نگاه کردیم...برام سوپ درست کرد...براش از  

بچه ها گفتم...از آرش، امیر، کیانمهر، سوگند، حتی سالومه... محمدرضا و 

 بهار...

 تا صبح بیدار بودیم و رفع دلتنگی می کردیم...

نادیا جور بودم...اومد و   راستش یادم رفته بود که من یه زمانی تا این حد با

 یادم آورد...

به خنده هاش نگاه کردم...یک سال از من بزرگتر بود اما همیشه با هم  

 بودیم...همیشه بهترین دوست هم بودیم... 

** 

 اریکا! -

 هووومممم. -

 پاشو عصره!!-



چشمامو باز کردم. کنارم نشسته بود با اون موهای پرپشت و بلندش...خندم 

 گرفت... 

 بز شدی نادی! شبیه -

 بلند خندید و موهامو کشید. 

خفه شو گوسفند از موهای تو که بهتره....خاک تو سرت که اینطوری کوتاه -

 کردیشون! 

 سر جام نشستم.

 بریم بیرون امروز؟ -

بلند شدم تا دست و رومو بشورم و آماده   مبا ذوق تایید کرد و بلند شد. من

 شم.سرماخوردگیم تقریبا خوب شده بود. 

رفتیم بیرون و تا شب مشغول گشت و گذار تو پارک و کافه بودیم و آخرشم  

 برگشتیم. 11همون بیرون پیتزا خوردیم و ساعت 

آرش بهم زنگ زد و گفت سفارش جدید داره که گفتم این دو سه روز کاری  

 م.قرار شد هم با نادیا یه روز بریم و نمایشگاهشونو ببینیم.انجام نمید

 رو زمین نشسته و به کاناپه تکیه داده بودم که نادیا با پاش زد به شونه ام. 

 چته؟ -

 عکس این رفیق مفیقاتو نشونم بده ببینم. -

 می خوای چیکار؟-

 ببینم دیگه...-



نشست و همه رو  پروفایل هرکدومو آوردم و نشونش دادم. با صبر و حوصله 

تجزیه تحلیل کرد و درمورد همه اشون سوال پرسید. منم مجبورا نشستم و همه  

 رو براش توضیح دادم و قرار شد یه بار هم ببرمش پیششون تا ببینتشون!

 خوشتیپم هستنا! مخصوصا این یکی...کیان...جذاب لعنتیه!-

 به دنبال حرفش قهقهه ای سر داد. لبخندی زدم و چیزی نگفتم.

 دوباره با پاش زد به شونه ام. نگاش کردم.

 واسه همینه ما رو یادت رفته؟-

 نادی من همش دو سه ماهه می شناسمشون! -

 بهرحال! نو اومده به بازار دیگه...-

نگاهمو به پایین دوختم. اینکه من رابطه ام با خونواده مادریم پررنگ نبود 

ما توی شهر بابام زندگی  بخاطر این بود که بابام خوشش نمی اومد...و چون

می کردیم، کمتر خونواده مامانمو می دیدیم...درواقع این عادت شده بود  

 برامون!

 تو که می دونی همیشه همینطور بوده...-

 اومد کنارم نشست. 

ولی االن فرق کرده؛ االن تو یه دختر مستقلی.اگه بیای پیش ما کسی بهت  -

 نیست...چیزی نمیگه...خاله نگارم که 

 اون باشه که عمرا نمیام! -



ساکت شد؛ درکم می کرد...برای هر آدمی سخت بود...اینکه مادرش ول کنه  

بره...بعد از ده سال زندگی مشترک تازه یادش بیفته که شوهرش و دوست  

نداره...بچه ی هشت ساله اشو نادیده بگیره بخاطر رویاهاش...بخاطر خوش 

 گذرانی هاش.... 

 زنه؟بهت زنگ نمی -

قبالها   دزنگم می زد جواب نمی دادم. هرچن هسرمو به طرفین تکون دادم. اگ

 گاهی زنگ می زد...اما وقتی دید جوابشو نمیدم دیگه بیخیال شد!

 باور نمی کنی که مامانم چقد دلش برات تنگه...کاش می اومدی اریکا!-

نادیا دست  جواب ندادم و سرمو رو زانوهام گذاشتم که گوشیم زنگ خورد. 

 دراز کرد و از رو عسلی برش داشت. 

 بیا! آرش. -

 جواب دادم. 

 الو.-

 سالم! چطوری خوبی؟ سرماخوردگیت خوب شده؟ -

 صدای پسرا از اون ور خط می اومد، با هم بودن.

 آره مرسی تو خوبی؟-

 آره؛ میگم...قراره فردا شب پالس شیم خونه امیر، میای؟ -

 صدای امیر اومد و بعد آرش گفت: 

 سوگندم با خودت بیار.-



 دوباره صدای امیر اومد و آرش گفت: 

 خونه اش نزدیکه خودش میاد.  ننه امیر خودش بهش میگه. او-

 من دخترخاله ام اومده از شهرستان، نمی تونم بیام. -

 نادیا با مشت کوبید به پام. پامو گرفتم و بهش اخم کردم. 

 اشکال نداره بیاین دورهمیم خوش میگذره! -آرش

 اشه میام مرسی.ب-

 طور نشسته شروع کرد به رقصیدن.قطع کردم. نادیا همون

 ببین خدا چقد دوسم داره... -

 خندیدم و سری براش تکون دادم؛ دیوونه! 

* 

 به برج مقابلم نگاه کردم؛ چقد قشنگ بود! نادیا دستمو گرفت. 

 اینا چقد ثروتمندن...واقعا خونه اشون اینجاست؟-

دارن...البته نمی دونم شرکت مال خودشونه یا   آره...گفتم که...شرکت-

 باباهاشون ولی مدیر و معاونش همینان...

به امیر زنگ زد و باهم سوار   ندستی به شالش کشید و رفتیم تو. نگهبا

 رو فشار دادم.   21آسانسور شدیم و دکمه 

پشت درشون نادیا داشت درمورد پولدار بودنشون حرف می زد که در باز شد  

همون سالم کرد. خندم گرفت و لبمو گاز گرفتم... امیدوارم نشنیده و بهار ب

 باشه! 



کامال با احترام و سنگین با نادیا   ابا همدیگه آشناشون کردم و رفتیم تو. پسر

 سالم احوالپرسی کردن و دست دادن. 

ده دقیقه که گذشت شدن همون آدمای قبل شدن و شروع کردن سرو صدا و  

 بحث و مسخره بازی. 

 امیر برای من شیر گرم و برای نادیا شربت انبه آورد.

 چپ چپ نگاش کردم. 

 من نمی خورم. -

 باید بخوری. برای تو این خوبه! -

 نمی خوام امیر من خوب شدم. -

چشم غره ای بهم رفت که نادیا و سوگند و بهار آروم خندیدن. شیرو برداشتم و  

 با اکراه سر کشیدم. 

کلی آجیل و تخمه و میوه   رنشستیم و به مبال تکیه زدیم. امیرو زمین دور میز 

 گذاشته بود.

 برای هر دورهمی انقد بریز بپاش می کنی امیر؟-

 پسرا خندیدن.

 نمی دونم چش شده انقد خرج کرده!  زنه بابا این کجا! امرو-آرش

میشم   تمردک  شما همیشه اینجا پالسین چقد خرج کنم براتون؟ ورشکس-امیر

 که!



همش خونه تو نیستیم که؛ بعضی وقتام پیش کیانیم...چطور اون  -درضامحم

 همیشه خوراکی داره؟ 

 امیر با غیض گفت: 

 بخورین گمشین خداروشکر کنین وگرنه جمعشون می کنم! -

 وااا!-سوگند

دوباره خندیدن و کیانمهر بی هوا بهش   اامیر نگاهش کرد و چیزی نگفت. پسر

فت و دستشو گذاشت پشت گردنش و شروع  پس گردنی زد که امیر آخ بلندی گ

 کرد زیرلب نفرین کردن... 

 دهنتو ببند! -کیانمهر

 بیاین بازی کنیم. -آرش

 شروع کردیم به بحث کردن که آخرشم جرأت حقیقت انتخاب شد.

گیر داده بود گشاد بشینید که از هر   رپشت مبال به صورت دایره نشستیم. امی

 نباشه! طرف بهتون بخوره و فقط از رو به رو

 خالصه با کلی خنده و مسخره بازی شروع کردیم. 

دور اول به آرش و امیر افتاد و آرش جرات و انتخاب کرد و امیر در کمال  

 ناباوری ازش خواست هرچی پول نقد همراهش داره بده! 

با غم و  رتومن در آورد و بهش داد. امی 150آرش هم کیف و جیباشو گشت و 

 گاه می کرد و آرش هر هر می خندید!ناامید به این مبلغ کم ن

 جرأت رو انتخاب کرد.  ادور دوم به کیانمهر و محمدرضا افتاد. محمدرض



 پاشو بهارو ببوس!-کیانمهر

لبمو گاز گرفتم تا نخندم. بهار با تعجب و خجالت به جمع نگاه می کرد و  

محمدرضا هم با خجالت شروع به خندیدن کرد و به بهار اشاره کرد بره  

 .پیشش

باالخره بهار از کنار من بلند شد و کنار محمدرضا نشست و لپشو سریع  

 بوسید.کیانمهر سریع گفت: 

 نــه! قبول نیست؛ فرانسوی!!!-

 آروم گفت: ابهار داشت سرخ می شد. محمدرض

 بگذر توروخدا!-

 کیانمهر با خنده نوچی کرد و با سر اشاره کرد سریع باشن. 

 حاال شما که آخر ماه عروسیتونه دیگه از چی خجالت می کشین؟-امیر

محمدرضا دستاشو دور صورت بهار قفل کرد و لبشو محکم و سریع بوسید و  

جدا شد! با همدیگه دست زدیم و بهار بلند شد و با اون قیافه ی قرمز و خجالت  

 اش برگشت کنارم نشست. زده 

 چند دور دیگه ام عادی و با انتخاب حقیقت بچه ها و سوال پرسیدن گذشت. 

و انتخاب کرد. محمدرضا بطری رو چرخوند. به امیر و نادیا افتاد. نادیا جرأت

رفت آشپزخونه و با یه پیاز برگشت. چشمای همه مون گرد شد و باهم   رامی

 اسم امیرو صدا زدیم. نادیا داشت سکته می کردو این وسط خنده ام گرفته بود. 

 به طرف نادی گرفتش. 



 بیا اینو بخور.-امیر

کرد اما امیر با  ثنادیا با چشمای گشاد شده و دست لرزونش گرفتش. مک

 ام و نادی آروم شروع کرد به خوردنش. بدجنسی گفت کوتاه نمی

چشماش جمع شد و صورتش قرمز... مشخص بود که داره به زور می  

خورتش اما چندگاز زده بود...همه منتظر بودیم تموم کنه که امیر با بدجنسی 

 چیزی نمی گفت.. 

 نادیا که به سرفه افتاد کیانمهر زیرلب گفت: 

 میره امیر احمق! دختره داره می-

 بسه! خب-امیر

امیر   هنادیا سریع بلند شد و به دسشویی رفت. صدای عوق زدنش می اومد. ب

 چشم غره رفتم که مثال مظلوم دستشو جلوی چشماش گرفت. 

نادی اومد و همون اول به امیر چپ چپ نگاه کرد و بطری رو چرخوند؛ به 

 منو آرش افتاد.

 راستش می ترسم از شماها...حقیقت!-

 یکم فکر کرد. بچه ها خندیدن و آرش 

از بین ما پسرا بجز محمدرضا که صاحاب داره...کی جذاب تره.؟  -آرش

 راستشو بگو!

 بچه ها خندیدن؛ راستش خودمم خندم گرفت از این سوالش!



شروع کردم به نگاه کردنشون. آرش قد بلند و هیکلش ورزشکاری و بزرگ  

وهاش مشکی  که از این قلم خوشم نمی اومد...پوست سبزه و چهره ی خوب...م

 مجعد... 

امیر قد بلند و هیکل متناسب با چشم و ابروی قهوه ای تیره و پوست گندمی  

 روشن...

کیانمهر...قدش بلندتر از بقیه بود و هیکلشم متناسب تر...چشم و ابروی کامال 

مشکی و پوست گندمی روشن...چشماش جذبه ای داشت که تابحال ندیده 

 اب تر نشون می داد... بودم...ابروهای هشتیش چشماشو جذ

به خودم اومدم و فهمیدم که به اون طوالنی تر دارم نگاه می کنم و اونم کامال  

 جدی و مطمئن بهم نگاه می کنه! 

 از همین نگاهش مشخص شد کی برنده اس!-بهار

 خودش و محمد رضا خندیدن. امیر با مشت آروم زد رو پای کیانمهر و گفت: 

 تــف بهت مــــرد!-

کیانمهر با لبخند مغرورانه ای به امیر نگاه کرد و بعد به من. ابرویی کوتاه باال 

انداخت که پشت چشمی نازک کردم و به آرش نگاه کردم. فکر کنم ناراحت 

 شده بود...! 

  هبطری رو چرخوندم. به سوگند و امیر افتاد؛ایندفعه سرش به سمت امیر بود. ب

 جرأت رو انتخاب کرد. صورت نمایشی آب دهنشو قورت داد و 

 بذار یه تیکه از موهاتو با موزر بزنم.-سوگند



بلند شروع کردیم به خندیدن و امیر با ناباروری به سوگند نگاه می کرد.  

دستشو رو سرش گذاشت و چیزی نگفت. کیانمهر بلند شد و رفت از اتاق 

ه از  با بدجنسی بلند شد و یه تیک مموزر رو آورد و به دست سوگند داد. اون

سمت چپ موهای امیرو اصالح کرد. امیر با بیچارگی به زمین نگاه می کرد  

 و زیرلب می گفت: 

 خدا خیرت نده دختر! -

زشت نشد و اتفاقا شاید اینطوری که بغل چپ موهاشو بزنه بهشم بیاد اما 

خودش یه جوری بیچاره وار نگاه می کرد که سوژه تمام شبمون شد و با خنده  

 ش می کردیم!و هیجان مسخره ا

با توافق همه بازی رو تموم کردیم و رفتیم و نشستیم به فیلم دیدن...ایندفعه با  

 مقاومت، اجازه ندادم ترسناک ببینیم و به اکشن و درام راضیشون کردم...! 

 خداییش خیلی خوش گذشت با دوستات!-

 لبخندی زدم و رو کاناپه دراز کشیدم. 

 ؟ میای فردا بریم نمایشگاه و ببینیم-

 اونجا فقط نقاشیای تورو میذارن؟ -

فقط مال من نیست، مال یه سری نقاش دیگه ام هست... مثال من فقط پرتره  -

می کشم، بعضیا هستن طبیعت می کشن...با حیوون بی حیوون...دریا...نمای  

 شهرو ساختمون...کال فرق داره مال چند نفره...

 ت. لم داد رو کاناپه تک نفره و پاهاشو رو میز گذاش

 واسه همینه پس تو سفارشم می گیری! -



 با لبخند سری تکون دادم و شروع کردم تخمه شکستن.

نادیا تلویزیون رو کم کرد و همونطوری که رو کاناپه و میز دراز کشیده بود، 

 رو به من به پهلو شد.

 مامانم هیچی بهت نگفت؟-

 بودم. از وقتی نادیا اومده بود یه چند باری با خاله حرف زده 

 مثال چی بگه؟-

 نگاش می کردم.  رتخمه شکستنش طول کشید. منتظ

 مثال.... درمورد خاله!-

 مکث کردم. 

 درمورد خاله ات چی بگه؟-

خواست، بلند پرواز و میببین اریکا! درسته خاله نگار زندگی خارج -

بود...ولی می خواست تورو ببره که بابات نذاشت....بعدشم که ازدواج کرد  

چه فرقی باهم  ااز اون بدت میاد ولی از بابات نه؟ این اازدواج کرد! چرباباتم 

 دارن؟

نفسمو فوت کردم و یه سقف نگاه کردم. نمی دونستم چی بگم...اون که از اصل  

 ماجرا خبر نداشت.

 دار شد که دوباره خودش به حرف اومد: سکوتم انقد کش

 کنه؟بخاطر اینکه حاضر شد به خاطر رفتن تو رو ول -

 آهی کشید و ادامه داد: 



البته خب...حقم داری..ولی اینهمه سال...هنوزم حاضر نیستی باهاش حرف  -

 بزنی...

از جام بلند شدم و دم پنجره وایسادم. امشب آسمون صاف نبود، ستاره ها دیده 

نمی شدن...ماه فقط هالل باریکی بود...آسمون تاریک تاریک بود...مگه میشه  

 مامانمو ببخشم؟ 

اینهمه سال گذشته درسته...خیلی وقتا زنگ زده و سعی کرده به حرفم  

 بکشه...ازم سوال بپرسه...باهام صمیمی بشه...اما...

مهم ترین ساالی زندگیم نوجوونیم بود که بهش نیاز داشتم نادی...اون موقع  -

.تو مثل من نبودی...تو جای من نبودی...به شما زنگ می باید پیشم می بود..

ریه می کنه از دلتنگی میگه، شما دلتون به رحم میاد ولی من نه! من با  زنه گ

تونم اون روزایی که گریه می کردم و  تموم وجودم نبودشو حس کردم...نمی

 فراموش کنم...اون روزی که برای اولین بار عادت شدم... 

 لبمو گاز گرفتم و آهی کشیدم. 

می کردم...زار می   چقد سخت بود که از مریم بپرسم چه مرگمه! گریه-

زدم...خودت می دونی من دوستی نداشتم که این چیزا رو ازش بشنوم... باید 

 یکی بهم می گفت.....مریم بهم خندید...!

ساکت شدم. یادآوری اون روزا هیچ وقت برام عادی نمی شد! همیشه عذاب  

 بود...

یی که ولی اصل ماجرا چی؟ دلیل رفتن مامانم چی؟ چندتا چیزو ببخشم؟ چیزا

 می دیدم، چیزایی که می شنیدم یا چیزایی که حس می کردم؟ 



 اومد کنارم؛ دستشو رو شونه ام گذاشت... 

چیزی نگفت...می دونست دردی که من کشیدم، روزایی که من دیدم با حرف 

 تسکین نمیشن...با هیچی تسکین نمیشن! 

 ! از سختی هایی که کشیدم گفتم ماولین بار بود که یکم حرف زدم! یک

 ولی اینا هیچی نبود....اینا فقط یه گوشه اش بود...

 

 شونه اشو به چارچوب پنجره تکیه داد و دستاشو رو سینه اش قفل کرد. 

 یه چیزایی رو نمیشه عوض کرد!-

 لبخند تلخی زدم.

 من باهاش کنار اومدم؛ اگه اون بذاره!-

 شاید پشیمونه! -

از اینکه بابامو  یگه منو ببخش..نه؛ نه می خواد بیاد، نه می خواد برم!؛ فقط م-

عذاب داد پشیمون نیست...از اینکه گذاشت رفت پشیمون نیست...فقط بابت من 

 یکم عذاب وجدان داره... 

 آخرین بار کی باهاش حرف زدی؟ -

 پارسال! وقتی کنکور قبول شدم. -

نفسی کشید و مثل من رو به بیرون وایساد. دیگه چیزی نگفت. اون شب تا  

ر کردم...به بچگیام...به تماسهاش...به حرفاش...به صدای  صبح بهش فک

 شکسته اش...به آلمان...به زندگی بعد از رفتنش...به شوهرش...



 به برادرم...

 برادرم...! 

** 

با آرش به نمایشگاه رفتیم و ساعت ها اونجا مشغول بودیم. آرش با حوصله 

درواقع   متوضیح می داد. منتمام سواالمونو جواب می داد و تمام نقاشی ها رو 

اولین بار بود که می رفتم اونجا؛ با اینکه شیش ماه بود که براش نقاشی می  

 کشیدم! 

چند روز بعدشو هم نادیا موند و هرروز دو نفری بیرون می رفتیم و از تمام 

لحظه های با هم بودنمون استفاده کردیم...خرید رفتیم و مجبورم کرد برای 

هار  با سلیقه اون لباس بگیرم...تمام سعیش و می کرد  عروسی محمدرضا و ب

که من سرحال شم...واقعا ممنونش بودم...همیشه رفیق بچگی هام بود هرچند  

 که همیشه دیر به دیر همو می دیدیم!

گشاد سفید و پیرهن مدل   رچمدونشو کنار پام گذاشتم و بهش نگاه کردم. شلوا

 زدنش هم مختص خودش بود.  پمردونه آبی و شال سفید پوشیده بود. تی

 لبخندی زدم و بغلش کردم. 

 خیلی خوش گذشت نادی! مرسی که اومدی! -

 قربونت برم عزیزم. مواظب خودت باش. زود همو می بینیم باز. -

 کاش عروسی بهار می موندی!-

دونی که فامیالی بابام دیگه شروع کردن پالس  دیگه دیره...مامانم تنهاست می-

 شدنشونو!



ی همدیگه رو بوسیدیم و از هم جدا شدیم. چمدونشو دستش گرفت و  گونه ها

 گشت و نگام می کرد...! مسیر گیت هی بر می وبرام دست تکون داد و رفت. ت

 آهی کشیدم. چقد خوب بود بودنش...مثل خواهر بود برام... 

** 

رو تخت نشستم و لبامو غنچه کردم. عروسی محمدرضا و بهار باغی بود که 

 رج شهر بود و من فاصله زیادی باهاش داشتم.تقریبا خا

به ساعت نگاه کردم؛ هنوز وقت داشتم...رفتن رو می تونستم با آژانس برم اما  

معلوم نیست عروسی کی تموم بشه...تاالرم نیست که تایم داشته باشه؛باغ  

 خودشون بود! شب رو می ترسیدم با آژانس تنها بیام... 

 ده بشم. برای شب یه فکری می کنم.نفسی کشیدم و بلند شدم تا آما

دوش گرفتم و موهامو سشوار کشیدم و نشستم به آرایش کردن. پرایمر و کرم  

پودر ضدآفتاب زدم و ابروهامو یکم کشیدم تا مرتب تر بنظر برسن. خط چشم 

 نازک و ریمل با یه رژلب نارنجی! 

 مبود. یکبه خودم تو آینه نگاه کردم؛ خوشگل شده بودم اما صورتم بی روح 

 رژ گونه نارنجی زدم و به خودم لبخند زدم! 

موهامو فرق چپ باز کردم و همونطوری گذاشتم بمونن چون کار دیگه ای 

 نمی تونستم با این موهای کوتاهم بکنم. 

حدود دو ساعت از وقتم رفته بود. لباسمم از کاور بیرون کشیدم و جلوی خودم  

 گرفتم.سلیقه نادیا...! 



که بلندیش تا زیر زانو بود و یقه ی بسته و آستین حلقه ای   پیراهن سبز یشمی

بود،تا روی کمر تنگ و بعد گشاد می شد. رو پارچه سینه اش تور دانتل و 

 سنگ کاری شده بود. خیلی خوشم از سلیقه اش...

لباسو پوشیدم و تنها کفشای مجلسی و پاشنه داری که داشتم و آماده گذاشتم،  

 می اومدن.مشکی بودن و به لباسم 

سمت چپ موهام سنجاق سر نگین داری که سفید و مشکی و قرمز و سبز 

 بودن گذاشتم و مانتو بلند مشکی پوشیدم.

 گوشیمو برداشتم تا به آژانس زنگ بزنم که زنگ خورد. 

 کیانمهر بود!

 الو؟-

 سالم، چطوری؟ -

 خوبم مرسی. -

 آماده ای؟-

 مکث کردم. 

 واسه چی؟-

 پنج دقیقه دیگه پایین خونه اتم.مگه نمیای عروسی؟ -

 اها...اوم....تو میای؟ -

 صداش جدی تر شد: 

 دوست  داری یکی دیگه بیاد؟ -



 دستپاچه شدم و لباسمو تو دستم مشت کردم. 

 نه بابا... فرقی نمی کنه که! -

 آماده شو! -

 قطع کرد. چه پررو، بی ادب! 

 ناشکر و نمک نشناسما! حاال انگار نه انگار که داره میاد دنبالم؛ منم چه 

رو سرم شال حریر مشکی رنگی انداختم و کفشای پاشنه هفت سانتیمو پوشیدم. 

 زیاد باهاشون راحت نبودم چون خیلی کم می پوشیدم.

تو آینه قدی دم در به خودم نگاه کردم و شالمو مرتب کردم. خیلی وقت بود که  

 اینطوری آرایش نکردم!

یم زد کیف کوچیکمو برداشتم و از خونه  با تک زنگی که کیانمهر به گوش

 بیرون زدم.

تو ماشینش نشسته بود و به رو به رو نگاه می کرد. در شاگرد و باز کردم و  

 نشستم. نگام کرد؛ سالم دادم. 

 سری تکون داد و برگشت به رو به رو نگاه کرد و سوییچو چرخوند. 

  هد؟ حوصلمثل دفعه قبل تو ماشینش فقط سکوت بود. چطوری تحمل می کر

 اش سر نمی رفت یعنی؟؟

جدی به رو به رو نگاه می کرد.   سعی کردم زیر چشمی نگاش کنم. کامال

 دست چپش رو فرمون بود و دست راستش رو دنده. 

 یعنی به چی فکر می کرد که انقد سکوت و دوست داشت؟



 نگاهشم که اصال تغییر نمی کرد! 

 چیزی شده؟-

 یکه خورده صاف بهش نگاه کردم. 

 ؟چی-

 به چی نگاه می کنی؟-

 فهمیده بود...! سعی کردم خونسرد باشم... 

 اوم... میخواستم بگم...میشه آهنگ بذاری؟-

 نگام کرد و تکرار کرد: 

 آهنگ؟-

 کرد و بعد، برگشت و نگاهشو به خیابون دوخت.  ثسرمو تکون دادم. مک

 گوشیتو وصل کن. اهنگ ندارم! -

قسمت از دم و دستگاه ماشین بیرون آورد و دست دراز کرد و کابلی رو از یه 

یک سرشو زد کنار سیستم صوتی و سر دیگه اشو به طرفم گرفت. گرفتمو به 

 گوشیم وصل کردم و آهنگ گذاشتم. 

سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و به بیرون خیره شدم. اینطوری بهتره! 

 حوصله ام سر نمیره...  لحداق

ی همین حدود یک ساعت و نیم تو راه بودیم. باغ تقریبا خارج از شهر بود برا

هر از چند گاهی حس می کردم   طاینکه حرفی بینمون رد و بدل بشه! فق نبدو

نیم نگاهی بهم می اندازه...شاید میخواست ببینه خوابم یا بیدار...که چرا انقد 



ساکتم...! دو تا آدم شبیه به هم بودیم انگار...تا اون یکی سر حرف و باز نمی  

 د،ساکت می موندیم!کر

باهم پیاده شدیم و دوشادوش هم قدم  برداشتیم..باغ شلوغ و حسابی بزن و  

 برقص بود! کسی برام آشنا نبود؛ هیچ کدوم از بچه ها رو نمی دیدم. 

وارد ساختمون ویالیی دوبلکس که تقریبا ته باغ قرار داشت، شدیم. اونجا هم  

ن خیلی بلندتر بود و تقریبا  به همون وضع بود. صدای آهنگ داخل از بیرو

 گوش رو کر می کرد! 

یکم استرس گرفته بودم. کسی رو نمی شناختم و نمی دونستم باید چیکار کنم! 

لباسمو کجا عوض کنم یا کجا  و پیش کی بشینم! کیانمهر که کال انگار تو یه  

 دنیای دیگه است...! 

ش کردم؛ نگام می تو همین فکرا بودم که دستمو گرفت. ترسیدم و با تعجب نگا

 کرد... 

 چیزی نگفت. ابرو باال انداختم.

 چیه؟ -

 می دونی کجا لباس عوض کنی؟ -

 از کجا باید بدونم؟ -

 نفسی کشید و سر بلند کرد. خدمتکاری رو صدا زد و ازش خواست کمکم کنه. 

 من اونجا می شینم، لباستو که عوض کردی بیا!-کیانمهر



ادم و همراه خدمتکار رفتم طبقه باال و  به مبل ها اشاره می کرد. سری تکون د

آینه به خودم نگاه کردم و لبخند زدم.چقد حال   ومانتو و شال و کیفمو گذاشتم. ت

 امشبم رو دوست دارم...! 

حس می کردم واقعا به همچین شبی نیاز داشتم...به این حال...به این تیپ زدن 

 و این تغییر.... 

گوشام یکم پایین تر    زکوتاهشون نمی کردم! ا شدستی به موهام کشیدم. کا

 بودن و راحت تکون می خوردن. 

رفتم پایین؛ کیانمهر همونجا که گفته بود نشسته بود. کنارشم بچه ها همه 

بودن.اما کسی که توجهمو جلب کرد سالومه بود که کنار کیانمهر نشسته بود و 

 ه باالی زانوش بود.باهاش حرف می زد. لباس دو بنده ی مشکی پوشیده بود ک

خیره ی همه اشونو به این تغییر خودم  هنزدیکشون که شدم متوجهم شدن. نگا

حس می کردم؛ سوگند و امیر لبخند زدن... آرش لبخند زد...سالومه  کامال بی  

حس و مطمئن از اینکه تیپ خودش سر تره نیم نگاهی بهم انداخت و برگشت  

 رو به کیانمهر!

 به سمتش رفت... همراه سالومه نگاهم 

بدون تغییری توی صورتش نگاهم می کرد. مشخص بود که به حرفای سالومه  

 توجهی نداره و براش مهم نیست که چی میگه.

نمی دونم چرا از نگاه با لبخند و تحسین بقیه معذب نشدم و بهشون لبخند زدم  

ش  نگاهمو از ماما از نگاه بی حرف و لبخند کیانمهر معذب شده بودم. خواست

 بگیرم که لبخند کوچیک و کمرنگی زد و نگاهشو گرفت. 



ها ایندفعه   هنفس عمیقی کشیدم و کنار امیر نشستم که اونطرفش سوگند بود. بچ

شروع کردن به تعریف کردن ازم که بازم کیانمهر چیزی نگفت و فقط نگاه  

 کرد...! 

 سرمو به امیر نزدیک کردم. 

 سالومه چرا اومده؟ -

 انداخت و آروم گفت: شونه باال  

نمی دونم، رفته بودم دنبال سوگند که دیدم باهم اومدن. اصال ازش خوشم  -

 نمیاد! 

طور نشسته بودیم و حرف می زدیم که عروس و دوماد  تا غروب همون

و سالومه با بقیه خانم های توی   دشدیم و به طرفشون رفتیم. سوگن  داومدن. بلن

دست می زدیم. بهار مامان باباش و آرش سالن دست و جیغ میزدن و ماهم فقط 

 رو بغل کرد، محمدرضا هم پسرا رو... 

 همین که نشستن ارکستر آهنگ تندی گذاشت و همه ریختن وسط.

سالومه رو به سوگند به وسط اشاره ای کرد که سوگند لبشو گاز گرفت و  

 خندید. اونم خودش بلند شد و اونجا با یکی از دخترا شروع به رقصیدن کرد. 

کردن به رقص ها نشسته  یکی دو ساعتی همینطوری به حرف زدن و نگاه 

بودیم که آهنگ  آروم گذاشتن و دیگه زوج ها بلند شدن و رفتن وسط. برامون 

نوشیدنی آوردن که رنگشون تقریبا زرد بود. بچه ها برداشتن...می دونستم 

واست  حاال نخورده بودم و دلم نمی خ امشروبه برای همین رد کردم. ت

 بخورم...وقتی گفتم نمی خورم پسرا لبخند زدن و سالومه پوزخند!



 سوگند به پیست رقص نگاه می کرد که امیر گفت: 

 میای برقصیم؟ -

سوگند با تعجب و لبخند نگاهش کرد. سری تکون داد و باهم بلند شد و رفتن 

 لبخند نگاهشون کردم؛ به هم می اومدنا! ابرقصن. ب

 روبش نوشید و با ناز گفت: سالومه جرعه ای از مش

 خب مام بریم برقصیم دیگه!-

به هر سه تامون نگاه کردو در آخر رو کیانمهر ثابت شد. منظورش این بود که 

 اون و کیانمهر برقصن و منو آرش!

 عجب پررویی بودا! خوبه تازه باهاشون آشنا شده... 

خندم   هم واکنشی بهش نشون ندادن که باعث شد ااخم کمرنگی کردم. پسر

 بگیره!!

بلند شدم و به سمت میز پذیرایی رفتم تا منم آبمیوه ای چیزی پیدا کنم و بخورم. 

 آلبالوهای خوشرنگ توجهمو جلب کرد... بآ

یک لیوان برداشتم و به اطراف نگاه کردم. بهار و محمدرضا با همدیگه حرف 

بهار  می زدن و می خندیدن...چشمشون به من افتاد که بهشون لبخند زدم و 

 آروم دست تکون داد برام! 

به سوگند و امیر نگاه کردم. جفتشون دوستام بودن...اونام می رقصیدن و باهم 

حرف می زدن...برام عزیز بودن! دیدنشون کنار هم و خوشحال، حالمو خوب  

 می کرد... 



کیانمهر و سالومه هم نشسته بودن و حرف می زدن. ایندفعه می دیدم که  

شو میده و سالومه هم پر از ذوق و هیجان حرف می زنه!  کیانمهر داره جواب

 اونجا نبود...  شآر

 لیوانمو بلند کردم و سر کشیدم. 

 گلوم سوخت.... 

 چشمام سوخت.... 

 معدم سوخت.... 

صورتمو تو هم کشیدم و به لیوان نصفه ی تو دستم نگاه کردم. حالم بد  

 مشروبا زرد نبودن؟شد...مشروب بود!؟ به پشت سرم نگاه کردم، مگه 

 خدای من...! 

سرم گیج می رفت. دستمو رو پیشونیم گذاشتم و دنبال جایی برای نشستن  

 اطرافمو نگاه کردم؛ نبود... 

حس می کردم همه چی داره می چرخه و مبهم میشه... چند قدم عقب رفتم و  

لیوانو دوباره رو میز گذاشتم و دستمو بهش گرفتم. معدم پیچ می زد و می  

ت! چشمام سیاهی می رفت...یه لحظه انقد همه جا تاریک شد که دستم ول  سوخ

شد و سر خوردم. به میز تکیه دادم و نشستم و به اون شلوغی نگاه کردم؛  

 حتی صداها رو گنگ می شنیدم... هیچی برام مشخص نبود..

چشمامو بستم تا حالم سرجاش بیاد...خدا خدا می کردم انقد مست نشم که حال  

نفهمم و مثل توی فیلما به کارای عجیب غریب رو بیارم و حرفای خودمو 

 مزخرف بزنم و ابروی خودمو سر یه نفهمی از دست بدم...! 



هر چه زودتر به سر  ددستمو رو زمین تکیه گاه کردم و سعی کردم بلند شم. بای

 و صورتم آب می زدم. وای آرایشم! 

اونوقت آرایشم می ریخت که...انگشتمو رو لبم کشیدم و بهش نگاه کردم...  

نارنجی! اون یکی دستمو رو صورتم کشیدم...گور بابای آرایش...لعنتی! دارم 

 دیوونه میشم....

گاه کردم. دستمو  تلو تلو خوران خودمو به باغ رسوندم و دنبال آب اطرافمو ن

به دیوار گرفتم و آروم حرکت کردم. هنوز سرم گیج می رفت و نمی تونستم 

 درست حسابی ببینم و انگار حالم داشت بد می شد! 

 زیرلب اسم کیانمهرو تکرار می کردم...چرا نمیاد پس؟ 

 کی بود؟ هبقیه بچه ها؟ دیگ

 خانومی؟-

 اه کردم....اومده کمکم! لبخندی زدم. آها! امیرو یادم رفته بود...بهش نگ

 حالت بد شده؟-

 معدم پیچ زد. دستمو روش گذاشتم و اخم کردم. 

 و از کجا...پیدا کنم؟آره. آ...آب-

 دستشو به طرفم دراز کرد. 

 می برمت پیش آب! نبیا! م-

کمک اون قدم بر می داشتم. حس می   ادستمو بهش دادم و باهاش همراه شدم. ب

 طرف پشت ساختمون! ره بهکردم داره تند تند می



 یواشتر برو! دارم میافتم.-

 چــشم عزیزدلم! -

 چرا  زرد پوشیده؟ کی موهاشو رنگ کرد؟  نسعی کردم بهش نگاه کنم. ای

 امیر نبود! نقلبم هری ریخت و شروع کرد به محکم زدن. ای

 سعی کردم دستمو از تو دستش بکشم بیرون که محکم تر گرفت و کشید.... 

 تا کنم  حفظ تعادلمو کردم یسع  و دادم قورت دهنمو ببود. آ شده تند نفسام

  پشت سمت به بردم یم داشت  و بود گرفته محکم یلیخ دستمو. افتمین

 ...ساختمون

 برگل و شاخ ونیم از مهمونا...درخت  و  دار همش..کردم نگاه برم و دور به

 بزنم هم غیج اگه دونستم یم  که بود باال اونقدر آهنگ یصدا اما بودن مشخص

 نیا تالشم تمام...دمید ینم خودم  در زدن غیج یبرا یتوان هرچند! نداره دهیفا

 ...نرم حال از و افتمین که بود

 ! رهیگ یم لرزم داره کردم یم  حس و زدم یم نفس نفس

 ! کن ولم-

 .دیخند

 بده؟  حالت ینگفت هدیگه! مگ آب شیپ برمت یم-

 . بکشم دستمو کردم یسع

 ... کن ولم...یلعنت کن  ولم...خوام ینم-

 !صداتو ببر، شو خفه-



 . دمیکش  درد  از یغیج و خورد  چیپ پام لحظه هی کرد یم حرکت تند بس از

 کجاش نیا.. .شد گشاد چشمام. گرفت  دهنم جلو  دستشو و برگشت خشم با پسره

 ره؟؟؟ یام هیشب

 ... کن کمکم ایخدا

 ست؟ین ریام نیا دمینفهم چطور احمق من

 .... زد یم چیپ معدم...کرد یم  درد و رفت یم جیگ سرم...کرد یم درد پام

 که بزنم کنارش کردم  یسع و گذاشتم دستش رو دستمو...بکشم نفس تونستم ینم

 ! بود لیف برابر در مورچه زور مثل

 دستش ساق تو ناخنامو !بودن حس یب انگار کردم؛ ینم احساس یقدرت پاهام تو

  دستشو. کرد اخم و شد جمع صورتش؛ دادم فشار توانم تمام با و کردم فرو

 . دستم  رو زد و دیکش عقب محکم

 .دم یکش غیج دوباره و کردم استفاده فرصت از

 !کـــــــن ولــم-

 !شــــو خفـــه-

  جمع چشمام تو اشک. گرفت  درد  فکم. کرد بلند سرمو و گرفت چونمو

 ! کنم کوفت وهیآبم خواستم یم  که من به لعنت...شد

 ! رهیام وونیح نیا کردم فکر که من به لعنت

 ! شم خالص  دستش  از ندارم زور که من به لعنت



  سرشو !نکرد کدوممون چیه حال  به یفرق چیه  که گذاشتم دستاش رو دستامو

  کترینزد تا صورتش تو کنم تف  خواست  یم دلم...شد گشاد  چشمام.آورد جلو

 .بود گرفته سفت یلیخ فکمو؛ تونستم ینم  اما ادین

 زیچ. نداشت اثر روش ناخنامم دفعه نی ا. افتاد نییپا چشمم ی گوشه از اشکم

 .... شد دهیکش عقب که برسه لبام به لباش که بود نمونده یا گهید

 .... کردم نگاه انمهریک به و گرفتم  دهنم جلو دستمو

 مشتی تو دهن پسره زد و یقه اشو گرفت و به طرف جلوی ساختمون هلش داد. 

دیوار ساختمون دادم و آروم سر خوردم و نشستم. اشکمو با کف تکیه امو به 

 خیلی بد بود!  مدستم پاک کردم. حال

 کیانمهر اومد جلو پام نشست و دستمو از رو دهنم برداشت. لبام می لرزید... 

 حالت خوبه؟ -

 سرمو تکون دادم که یعنی آره. 

 اذیتت که نکرد؟-

فت و فقط همون طوری خیره  دوباره با سر جوابشو دادم که دیگه چیزی نگ

 نگام کرد. نجاتم داده بود!

اگه نمی اومد چی می شد؟! چرا من وقتی حالم خراب بود قبل از بقیه به یاد  

 کیانمهر افتادم؟

 آب دهنمو قورت دادم که عقم گرفت. معدم هنوزم پیچ می زد!

 مرسی که اومدی... -



 واسه چی اینجا بودی؟ چطوری باهاش تنها شدی؟-

 باهاش اومدم...-

 چـــــی؟؟؟؟ -

 دستم هنوز تو دستش بود؛ محکم فشار می داد، صورتم از درد تو هم رفت... 

 نفهمیدم...دنبال آب بودم...-

 می کردم محتویات معدم داره میاد باال!  سدوباره عق زدم. ح

کیانمهر با اخم ناشی از دقت و تعجب نگام می کرد. سرشو آورد جلو که با 

 کردم. مکثی کرد و گفت: تعجب نگاش 

 اریکا تو... -

عقم گرفت و کنارش زدم و توی باغچه ی پایین سکوی موزاییکی باال  

آوردم.بعد از دوبار عق زدن، کیانمهر اومد نزدیک و دستشو رو کتفم گذاشت  

 و شروع کرد به ماساژ دادن.زمزمه کرد: 

 لعنتی...!-

 احتماال از بوی دهنم فهمیده بود...! 

 دوباره عق زدم و همه رو باال آوردم. 

کیانمهر  زحس کردم راحت شدم. آهی کشیدم و راحت رو زمین نشستم. ا

 خجالت می کشیدم...وقتی دید چیزی نمیگم خودش پرسید:

 الکل خوردی؟ -



بدون اینکه نگاش کنم سرمو تکون دادم. دیگه چیزی نگفت. نکنه فکر کرده  

 خواستم امتحان کنم؟

 هنوز رو کتفم بود...  شکردم؛ نگاهش به زمین بود. دسترومو به طرفش 

 اشتباهی خوردم.. -

 نمی دونم چرا نمی خواستم فکر بدی درموردم بکنه..!

 دادم:  هنگام کرد.بازم چیزی نگفت. ادام

فکر کردم آب آلبالوئه...آخه...شما خوردین، منم گفتم برم یه چیزی پیدا کنم -

 بخورم...

 . هنوزم اخم داشت؛ دستشو به سمتم گرفت. سرشو تکون داد و بلند شد

 پاشو بریم پیش بچه ها! -

بهش نگاه کردم؛ ایندفعه مثل سری قبل نبود، ایندفعه نجاتم داده بود...دستشو 

رفتیم  مگرفتم و بلند شدم. سرم درد می کرد اما حالم خیلی بهتر شده بود. باه

 ل نشسته بودن.داخل...وسط هنوزم شلوغ پلوغ بود اما بچه ها سر جای قب

ها با تعجب به دستامون نگاه می کردن؛ امیر لبخند  هبهشون نزدیک شدیم. بچ

زد و سالومه اخم کرد...دستمو بیرون کشیدم و کنار امیر نشستم و کیانمهرم 

ایندفعه رو یه مبل تک نفره نشست و سالومه انگار پنچر شد. خندم گرفت که  

 کیانمهر دید و لبخند کمرنگی زد. 

 و ازش گرفتم. امیر سرشو نزدیکم کرد.نگاهم

 کجا بودین کلک؟-



 مشروب خورده بودم حالم بد شده بود... -

 عقب رفت و با تعجب نگام کرد. 

 مشروب؟؟؟-

اشتباهی خوردم، فکر کردم آبمیوه اس...مال شمارو دیدم زرد بودن حواسم  -

 نبود اصال...

لعنت بهش...چقدر ترسیده  دوست نداشتم مزاحمت اون پسره رو هم بگم...اه 

 بودم اون لحظه...!

 زیرلب »دیوونه« ای زمزمه کرد و سرشو تکون داد. 

برای شام صدامون کردن که همگی باهم رفتیم و برای خودمون کشیدیم و  

برگشتیم...ساعت حدودای یازده و نیم بود که نوبت رقص عروس و دوماد شد  

 و ماهم رفتیم و دورشون ایستادیم...

یه آهنگ که باهم رقصیدن و دخترای جمع گلوشونو پاره کردن، ارکستر  بعد از 

گفت حاال زوج ها بهشون ملحق بشن. امیر و سوگند دوباره رفتن وسط!  

 لبخندی زدم که امیر چشمکی زد بهم...سوگند واقعا توجهشو جلب کرده بود...! 

 

ی عروسی بودیم و بهار و محمدرضا رو هم تا خونه اشون راه 2تا ساعت 

بعد از الکل خوردنم دیگه   زکردیم و بعد به سمت خونه هامون به راه افتادیم. ا

بعد از خدافظی با عروس و دوماد، صدام   طکیانمهر باهام حرف نزده بود. فق

 کرد تا سوار ماشینش بشم...



گشت و اونطوری بی فکری نمی کردم!  دلم می خواست زمان به عقب برمی

فرق زیادی هم با  داینطوری رفتار کنه! هرچن نداشتم کیانمهر باهام تدوس

 حالت عادیش نداشت اما...

... 

 درو باز کردم و بهش نگاه کردم؛ نگام کرد.  

 مرسی...هم بابت اینکه منو رسوندی، هم...-

 ساکت شدم. 

 دیگه از این حماقتا نکن! -

کرد تا وارد ساختمون   رسری تکون دادم و خداحافظی کردم و پیاده شدم. صب

 بشم و بعد صدای جیغ الستیکاشو شنیدم.

اول ورودم شروع کردم به درآوردن   نآروم درو باز کردم و وارد شدم. همو

مانتو و شالم. کفشامو درآوردم و پرت کردم و خودمو رو کاناپه انداختم. 

 همونطوری گل سرمو کندم و رو میز گذاشتم. خیلی خسته بودم.

د...اما اونطور که فکر می کردم خوش نگذشت...هم حضور  امشب خوب بو

سالومه توی ذوقم زد و هم اون اتفاق لعنتی...مشروبی که خوردم و حالم خراب  

کل جدا از اونا، شب خوبی بود...بعد   رشد...و مزاحمت اون پسره عوضی! د

 از سالها رفتم عروسی و تو شلوغی و آهنگ شاد...

یه تاپ و شلوارک راحتی عوض کردم و دوباره رفتم  به اتاق رفتم و لباسمو با  

رو کاناپه...نزدیکای صبح بود ولی خوابم نمی اومد...همش به این فکر می  

 کردم اگه کیانمهر نمی رسید چی می شد؟



یه گوشه از ذهنم هم مدام درگیر این بود که چرا موقع مستی فقط اون یادم می  

 اومد؟

 دست اون پسره مزاحم نجاتم بده؟ چرا منتظر اون بودم تا برسه و از

شاید برای فهمیدن اون  و ناراحت شدنش از این بی فکری کاش امیر می اومد..

 و تو دردسر افتادنم اینطوری  عذاب وجدان نمی گرفتم! 

* 

روزام دوباره افتاد رو روال قبل. با این تفاوت که دیگه درس نداشتم و کل  

قه ای هم به بیرون رفتن نداشتم اما تو  روزو با نقاشی کشیدن می گذروندم. عال

بار تا پارک سر کوچه  وخونه حوصله ام سر می رفت و خسته می شدم. د

رفتم و بستنی خوردم و بعد از یک ساعتی نشستن برگشتم. شبا هم کارم شده  

 بود تو بالکن وایسادن و به آسمون و شهر خیره شدن! 

یقه بحث کردیم و قطع کرد.  یه دفعه هم بابا زنگ زد و طبق معمول یک دق 

نمی دونم حوصله منو نداشت یا بحث کردنو؛ اما تا می گفتم نمیام و سعی می  

 کردم دلیل بچینم براش،خسته می شد و قطع می کرد...! 

نادیا هم زنگ زد و با اون و خاله حرف زدم...حرفای همیشگی و تکراری که  

 ز یچگیامون گفت...برم و ببینمشون...حتی شروین هم باهام حرف زد و ا

اما راستش....دل من برای بچه ها تنگ شده بود...برای 

 سوگند...امیر...آرش...حتی کیانمهر..... بدجوری بهشون عادت کرده بودم...! 



حس می کردم دیگه مثل قبل از کیانمهر دور نیستم...دیگه اونطوری خشک  

گاه خشک و  دونم از ِکی اما حس می کردم دیگه اون ننیستیم با هم!نمی

 مغرورانه رو بهم نداره! 

توی این ده روز آرش برای نقاشی ها چند باری زنگ زده بود و امیر یه بار  

زنگ زد و بهم گفت از سوگند خوشش اومده و فکر می کنه که سوگند هم  

همینطوره! ازم پرسید نظر من درموردش چیه که گفتم دختر خوبیه....هرچند 

امیر سوگندو برای ازدواج می   امی شناختمش! ام که من مدت زیادی نبود که 

 خواست...بهش گفتم هنوز زوده و باید خیلی بیشتر باهم آشنا بشن...! 

به ماه نگاه می کردم و به این فکر می کردم که چرا برای آرش و امیر  

 درمورد من کار پیش می اومد که بهم زنگ بزنن اما برای کیانمهر نه! 

 یوونه شده بودم! نیشخندی به خودم زدم...د

نبود...دیگه خسته می شدم   شواقعا دیگه تنهایی مثل قبل برام لذت بخ

 ازش...حوصله ام سر می رفت..دلم تنگ می شد... 

به سوگند زنگ زده بودم اما گفته بود سرش شلوغه...یه بارم گفت عصر با  

سالومه میاد که من پشیمون شدم و عصر که شد زنگ زدم و گفتم سرم درد می  

نه و بمونه برای یه وقت دیگه! از سالومه خوشم نمی اومد و سوگند هم مدام  ک

 اصرار داشت توی جمعمون بگنجوندش!

** 

به امیر زنگ زدم. گفت شرکته و دیگه اونقد از تنهایی به ستوه اومده بودم که  

 یهو گفتم میام شرکت! 



به آینه نگاه  بهی. تاپ و شلوار سفیدمو پوشیدم و روش مانتو جلو باز و شال گل

 کردم؛ دلم می خواست ایندفعه آرایش کنم...دوست داشتم بهتر به نظر برسم...

 منی که هیچوقت با شوق این کارو نمی کردم...!

ضدآفتاب زدم و یکم ریمل با رژ کمرنگ نارنجی! آرایشم کم بود اما تغییری 

 و. تکه می خواستم رو تو صورتم ایجاد کردو باعث شد یکم رنگ و رو بگیرم

 حالت عادی همیشه سفید و بی روح بودم!

سوار   بکتونیای سفیدمو پوشیدم و رفتم پایین. اسنپ جلو در منتظرم بود. عق

 شدم و به راه افتاد. 

** 

ایندفعه از عظمت برج و زیبایی شرکت تعجب نکردم و استرس نداشتم؛  

یرون برعکس شور و هیجان داشتم. خودمو تو آینه ی آسانسور مرتب کردم و ب

 رفتم.

 تابلوی طالیی رنگ کنارش نگاه کردم.  هدر بسته بود. ب

 "شرکت واردات دارو دکتر زند"

 پس فامیلی کیانمهر َزنده... چه جالب! من نمی دونستم!

زنگ رو فشار دادم  و منتظر موندم. چند لحظه بعد در باز شد و مرد مسنی  

 کردم و وارد شدم.   پشت در بود که با لبخند کنار رفت تا وارد بشم. سالم

تقه به در  دیه در نوشته بود "معاونت". چن ربه سمت سالن سمت چپ رفتم. کنا

 زدم و وارد شدم؛ امیر پشت میز نشسته بود که با دیدنم لبخند زد و بلند شد.



 سالااام گل دختر! چطوری؟-

 سالم مرسی تو خوبی؟ مزاحم که نشدم؟ -

 اومد جلو. 

 بشین بگم یه چیزی بیارن برات.نه بابا مزاحم چیه؟ -

دور و برم   هرو مبل دونفره ی جلوی میزش نشستم و خودش رفت بیرون. ب

نگاه کردم؛ میز و صندلی، یه دست مبل راحتی چهار نفره و دوتا قفسه کتابخانه  

که توش پر از کتاب و پوشه و زونکن بود و فایل های کشویی.تقریبا مثل اتاق  

 ، ساده تر با وسایل کمتر! کیانمهر بود اما کوچکتر

امیر با سینی توی دستش اومد تو. روی میز گذاشتش و رو به روم نشست.  

 توی سینی دوتا قهوه و یه بشقاب کوچیک شیرینی بود.

 خب آبجی خانوم بهم بگو که چی شد که یاد ما افتادی! -امیر

 لبامو تو دهنم کشیدم و لبخند زدم. 

 دلم تنگ شده بود! -

 خندید.

 اوووو! اریکام دلش تنگ میشه؟؟ -

 به من نمیاد؟  هچیه؟ مگ-

 نــه بابا! تو کجا دل کجا احساس کجا...-

 باهاش خندیدم. مدوباره خندید. من

 بهتون عادت کردم. دیگه مثل قبل تنهایی رو دوست ندارم. -



 مهربون نگام کرد. 

 فدای آبجی خودم بشم! -

همینطور و تا زمانی که  ماون خدانکنه ای زیرلب گفتم و قهوه امو برداشتم. 

خوردیم حرفی بینمون رد و بدل نشد. بعد از اینکه تموم کرد، بلند شد و رفت  

 پشت میزش.

ره برو یه دوری بزن شرکتو ببین...تا من میگم...تو اگه حوصله ات سر می-

 کم کاری کنم کیانمهر و که میشناسی...!  هکارم اینجا تموم  شه. اگ

 د و سرشو تو سیستم کرد.به دنبال حرفش خندی

خودمم دلم می خواست اینجارو  شقهوه امو که خوردم منم بلند شدم. راست

بببینم. دستی به شالم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. تو این سالن به جز اتاق  

امیر چهار تا اتاق دیگه هم بود که دراشون بسته بودن. یه کاناپه بزرگ و 

 گلدون هم بود. 

نگاه می کردم که ببینم می تونم برم تو یا نه که یه در باز شد و داشتم به درها 

 آرش اومد بیرون. با تعجب همدیگه رو نگاه کردیم و سالم کردم. اومد جلو. 

 سالم، تو اینجا چیکار می کنی؟-

 اووم... همینطوری اومدم؛ تو چی؟-

 من اینجا کار می کنم!-

 واقعا؟؟؟ -

 لبخندی زد و سری تکون داد. 



 وب کردی اومدی. برو بشین من االن میام.خیلی خ-

به اتاقش اشاره  کرد و خودش رفت به سمت سالن  اصلی. رفتم جلو و به 

اتاقش نگاه کردم؛ اونم دکورش مثل اتاق امیر بود اما دوتا میز و صندلی داشت  

فایل های کشویی و یه کاناپه کرم رنگ.  طهای کتابخونه ای نداشت. فقو قفسه

اینکه به راحتی  لهرجا دستش رسیده مبل و کاناپه گذاشته! مث کیانمهرم نای

 کارمنداش خیلی اهمیت میده! 

 کف تمام این واحد سفید براق بود که خیلی قشنگ بود.

اتاقشو بستم   رکس دیگه ای تو اتاق نبود اما من نمی خواستم پیش آرش بشینم. د

و به سالن اصلی رفتم. اونجام سه تا در بود؛ سرویس، آبداخونه و اون یکی 

 چیزی ننوشته بود. دستگیره اشو پایین کشیدم، باز نشد. 

 چیکار می کنی؟-

 هین آرومی کشیدم و برگشتم؛ آرش بود.  

 هیچی... گفتم ببینم اینجا چیه که چیزی ننوشته!-

 م تو اتاق من بشینیم میگم ازت پذیرایی کنن. ول کن اینارو دختر..بیا بری-

در آبدارخونه باز بود و همون مردی که درو برام باز کرده بود اونجا نشسته  

 بود.

 نه مرسی تو برو من این جاها رو بگردم میام.-

 میخوای نشونت بدم؟-

 نه نه مرسی!-



 پس منتظرتم! -

تو اتاقش و درو  سری تکون دادم و رفت. آخیش...بهش نگاه کردم تا رفت 

 بست.

به سمت شیشه های سرتاسری رفتم و از دیدن ویوی قشنگش به هیجان اومدم و 

لبخند به لبم اومد!دستمو رو شیشه گذاشتم و نزدیکتر وایسادم. خیلی قشنگ 

بود...! از اون باال ماشینا و آدماا خیلی خیلی کوچیک دیده می شدن...تمام  

ودن...خیابونهاش...درختای کنار خیابونا  ساختمون های اون اطراف همونقدی ب

و پیاده رو ها...با خودم فکر کردم این طرف تهران واقعا با اون وراش فرق 

 می کرد...! 

دلم می خواست برم و کیانمهر و هم ببینم اما روم نمی شد...! برگشتم و پشتمو  

به شیشه چسبوندم و همونطوری مشغول فکر کردن به سالن بزرگ نگاه می  

 م که همه چیزش زیادی قشنگ بود!کرد

صدای قدم زدن و پاشنه های کفش اومدو چند لحظه بعد دختری از سالن 

کارمندان بیرون اومد و به طرف مدیریت رفت. تو دستش چندتا کاغذ بود.  

تیپش اصال به کارمند این شرکت بودن نمی خورد؛ مانتو کوتاه آبی روشن و 

و داشت مرتبش می کرد و موهاشو می  شال سفید که همه موهاش بیرون بود 

 پوشوند. مشخص بود کیانمهر رو این مسائل کارمنداش حساسه.

یه لحظه قبل از ورودش به راهرو برگشت و منو نگاه کرد و ابرویی باال 

تو کاسه گردوندم. خدا می دونه دیگه  وانداخت و با ناز نگاهشو گرفت. چشمام

 چندتا از این کارمندا داره کیانمهر!! 

 .15:07به ساعت نگاه کردم.



 رنمی دونم شرکت چه ساعتی تعطیل می شد اما فکر کنم اشتباه کرده بودم! دی

اومده بودم...باید دیگه برگردم تا کیانمهر مجبور نباشه منو  

برسونه...هرچند...دیگه بدم نمی اومد...شاید حتی دوست داشتم باهاش  

 بشه... برم...حتی دلم می خواست دوباره باهم بحثمون

 نیشخندی به افکار خودم زدم...فکر کنم دیوونه شده بودم! 

 به طرف سالن مدیریت رفتم؛ حداقل قبل از رفتن باید می دیدمش...

 دفعه اون انگار...بود بد حالم نه و  داشتم استرس نه دفعه نشدم. ای سالن وارد

 ! داشت یتازگ برام بایتقر االن که بودم نکرده دقت یچیه به

  حضور متوجه ظاهراً  و بود کاغذ  و ستمیس تو سرش که بود خانم همون یمنش

  یم متر پنجاه حدودا بود، بزرگ  نکردم. سال نگاه اطراف هنشد. ب من

 !بود کتریکوچ  نجایا از ذره هی فقط البته انمهرمیک اتاق...شد

  گهید و کرد یم نیتام رو فضا نور که داشت یسرتاسر پنجره هم سالن نیا

 بود روشن یآب و دیسف ،ییطال و هم به هیشب ها سالن  دکور. نبود روشن یالمپ

 . بود چشم تو شتریب همه از دیسف رنگ  که

 ! دییبفرما-

 به و  داد جوابمو کردم؛ سالم و زدم لبخند بهش و برگشتم یمنش خانم طرف به

 . کرد اشاره ها مبل

 !نجایا دیاومد هم قبال کنم فکر شما-

 : گفت خنده با کرد فکر که کمی. نشستم و زدم ینیشرمگ لبخند

 ... آخرشم و یداشت دعوا سییر یآقا با که یخانوم همون...اهااا-



 : داد ادامه. گرفتم گاز لبمو خجالت با من و  گرفت  شدت اش خنده

 !رونیب یاومد دکتر بغل تو هوشیب آخرشم-

  همه حل راه دخترا ما یبرا شالم نکردم. ای مرتب شالمو و انداختم نییپا سرمو

  اونم...میکن یم مرتب شالمونو  میکن کاریچ میدون ینم هروقت! انگار زهیچ

 ...!موهامونو نباشه

 زم؟یعز خوبه حالت که ندفعهیا-

 ...یزیچ ادینم ادمی واقعا...من...یمرس  آره-

 !یبود هوشیب که گفتم،  زمیعز دونم یم-

  خورد ینم بهش شتریب یا خورده  و یس. کردم نگاه بهش و دادم تکون یسر

 .بود برخورد خوش و مهربون یلیخ انگار یول

 . کردم اشاره انمهری ک اتاق در به

 کشه؟   یم طول یلیخ کارشون-

 . انداخت در طرف به ینگاه مین و دیکش یآه

  ازین اصن وقتام میده. گاهی طول کارشو شهیهم یزدیا خانم بگم یچ واال-

 ...بگم یچ اما هیکاف بده لیتحو من به کاراشو و تو بره ستین

 ...! هیآدم عجب . کردم یکمرنگ  اخم و نشست دلم به دختر اون از یبد حس

 گلم؟  هیچ اسمت-

 . نیمب کایار-

 . ام یسعادت شراره منم-



 . برداشت و تلفن و زد  بهم یچشمک

  خواست  خودش ییتو دید اومد یول نداشت وقت دکتر یآقا واال که یسر اون-

 با...)یدرآورد بغلش از سر که بعدشم  !یکرد ناز تو که تو ببره رهیبگ دستتو

 !شه کنف یزدی ا نیا یاومد بگم بهش بذار :(دیخند طنتیش

 که کار نیح در! هیا هیپا یمنش عجب. شد گرد طنتیش از حجم نیا از چشمام

  نطوریا  نکهیا مثل اما باشه یجد و خشک یلیخ  یکرد یم  حس شیدید یم

 !نبود

 .چشم....کایار.....اومده نیمب خانم دکتر یآقا دینباش  خسته-

 . کرد اشاره اتاق در به طنتیش با و گذاشت  رو یگوش

 . کنه ینم  رد دونستم یم-

  دونم ینم گرفتم استرس کمی راستش.  شدم بلند و زدم بهش مضطرب یلبخند

 ...چرا

 ... کردم بازش و زدم در به یا تقه چند

کیانمهر ایستاده بود و کامال جدی به من اول خانم ایزدی رو دیدم که کنار میز 

 نگاه می کرد. درو بستم و جلو رفتم. 

کیانمهر با دیدنم لبخند کمرنگی زد و توی سالم کردن پیش قدم شد. سعی کردم  

 تعجب و هیجانی که افتاد تو دلم رو نشون ندم؛ متقابال لبخند زدم و سالم کردم. 

دست دادم   شه سمتم دراز کرد. باهاکیانمهر بلند شد و به طرفم اومد و دستشو ب

 و نگاهم رفت پی خانم ایزدی که حاال خصمانه نگاهمون می کرد. 



 بشین اریکا جان! -

طور ایستاده لبخندی زورکی زدم و نشستم. اونم برگشت پشت میزش و همون

 مشغول مرتب کردن برگه ها شد. 

 خانم ایزدی شما می تونید برید. -

و از اتاق خارج شد. بالفاصله کیانمهر نفس   ایزدی چشم غره ای به من رفت

 عمیقی کشید و خودشو انداخت رو صندلیش.

 با تعجب نگاش کردم.

 چیزی شده؟-

 سرشو تکون داد و به در اشاره کرد. 

 این دختره خیلی رو مخه! لعنتی خیلی کار بلده نمی تونم اخراجش کنم! -

 حاال فهمیدم چرا کیانمهر انقد مهربون شده بود!

اینکه از حرفای شراره و نگاهای خودش فهمیده بودم برای چی کیانمهر  با 

 ازش شکاره، اما خودمو زدم به اون راه. 

 چرا رو مخه؟ مگه چیکار کرده؟-

 نفسشو فوت کرد و سری تکون داد و زیرلب گفت: 

 ولی غلط کرده... همین روزا بیرونش می کنم!-

 ساکت نگاش کردم که با صدای عادیش گفت:

از گلیمش  دراز تر می کنه! بعضی وقتا محیط کارو با جاهای دیگه  پاشو -

 اشتباه می گیره.



طرف پنجره که مثل دوتا سالن دیگه سرتاسری  هسری تکون دادم و بلند شدم. ب

رو   نبود رفتم و به بیرون نگاه کردم. حاال کیانمهر تقریبا سمت چپم بود. تلف

 برداشت. 

طرفش اما   مراستی نگفتی اینجا چیکار می کنی؟ چی می خوری؟ برگشت-

 همونجا ایستادم.

 پیش امیر بودم، خوردم مرسی. -

 ابرو باال انداخت. 

 پیش امیر؟اومده بودی -

 آره امیرو آرشو دیدم. دیگه گفتم قبل رفتنم بیام به توام سالمی بکنم.-

 اخم کرد! یه چیزی مثل دلخوری... 

 خیلی ممنون که منو فراموش نکردی!!! -

 مکث کردم... 

می دونستم تو حرفم بی اهمیت جلوه اش دادم اما فکر نمی کردم اعتراضشو  

 علنا بیان  کنه! 

 :چیزی نگفتم که پرسید

 با اونا چیکار داشتی؟ -

کار خاصی نداشتم. آرشو که اصال نمی دونستم اینجا کار می کنه! از تنهایی -

 حوصله ام سر رفته بود گفتم یه سر بیام اینجا.

 سری تکون داد و چیزی نگفت.



 و؟ کی تعطیل می کنید شرکت-

 ساعت پنج؛ مثل اینکه یکم زود اومدی پیش من!-

 اینکه واقعا دلخور شده بود! با سکوت نگاش کردم. مثل 

 آخه چی بگم من...چه انتظاری داشت...؟

 به روی خودم نیاوردم.

 خیلی سرت شلوغه؟ -

 نه!-

به اون گرمی اول ورودم نه به  هآهی کشیدم و برگشتم به طرف پنجره. ن

 سردی و دلخوری االنش! 

نمی  نمی دونستم چیکار باید بکنم.امیرم که سرش شلوغ بود...خونه ام دلم 

 خواست برم...پس... 

 برگشتم طرفش. 

 من میرم پیش شراره. -

 ابرو باال انداخت. 

 خانم سعادتی رو میگی؟-

 سرمو تکون دادم. 

 چه زود باهاش رفیق شدی!-

 خانم خوبیه...خیلی خونگرم و مهربونه!-



تو کاسه گردوندم و از اتاقش بیرون   وسرشو تکون داد و چیزی نگفت. چشمام

 فت بمون؟زدم. لعنتی چرا نگ

اه...آخه چرا باید بگه؟ دیوونه شدی اریکا؟ خودت می خوای بری بعد میگی  

 اون نذاره؟

 سرمو تکون دادم تا این اراجیف از ذهنم بیرون برن...شراره بهم لبخند زد. 

 توام سرت شلوغه؟-

 آهی کشید و سرشو به طرفین تکون داد.

 آخ نگووو...چقد کار ریخته سرم...-

 اجباری بهش زدم که دوباره سرشو تو سیستمش کرد. لبخندی 

 یعنی برم پیش آرش؟ چیکار می کردم؟

 چاره ی دیگه ای نداشتم...لعنت به این شانس...

نمی دونم چرا با آرش حوصله ام سر می رفت؛ با اینکه بیچاره همه توجهشو  

ما  می داد به من و همه تالششو می کرد که وقتی باهمیم به من خوش بگذره...ا

 چی بگم؟...

دستی به شالم کشیدم و به طرف اتاقش رفتم. امیدورام هنوزم تنها باشه... 

همینطوری پیش آرش معذبم دیگه وای به حال وقتی که یه نفر دیگه ام باشه... 

اون وقت باید بشینم و با گوشیم خودمو مشغول کنم...یا بشینیم درمورد نقاشیا 

 حرف بزنیم...! 



چند تقه ای به در بزنم اما هنوز به در برخورد نکرده بود  دستمو بردم جلو تا 

 که گوشیم زنگ خورد. از جیبم بیرونش آوردم.کیانمهر بود! 

 الو؟-

 بیا اتاقم. -

قلبم شروع به محکم زدن کرد و لبخند رو لبم نشست. عقب گرد کردم و به  

 سمت اتاق کیانمهر حرکت کردم. خداروشکر در اتاقو نزده بودم! 

به شراره که نگاهم می کردم درو باز کردم و وارد شدم. کیانمهر   بدون توجه

 هنوزم پشت میزش نشسته و درگیر یه سری کاغذ بود.

 لبخندی بهم زد و با دستش به مبل ها اشاره کرد؛ نشستم.

 با تلفنش شراره رو صدا کرد و اون اومد تو. 

خوام. به آقای  این برگه ها رو تایپ کن. برای فردا اول وقت می -کیانمهر

 فتحی هم بگین قهوه بیارن برامون.

 چشم آقای دکتر. -

 ممنون، بفرمایید. -

 بلند شد و شراره رفت بیرون. کیانمهر اومد و رو به روی من نشست. 

 کیانا زنگ زد.-

 خواهرت؟ -

 آره؛ گفت داره میاد اینجا! -

 ابرو باال انداختم و منتظر نگاش کردم.



 نجایی گفت میاد تورو با خودش ببره خونه!همین نزدیکیاست. گفتم تو ای-

 چرا؟؟-

باش بد نمی  ندوست داره ببینتت..می دونم توام از تنهایی کالفه شدی! مطمئ-

 گذره! 

 تو جام جا به جا شدم. 

 خونه خودش یا خونه مامان باباتون؟ -

 دیگه نمی دونم..هرجا خودش بره! -

 گوشه ی ابروشو خاروند. 

 م به خانم سعادتی، گفت اونجا نیستی! کجا رفته بودی؟ اول زنگ زد-

 می خواستم برم پیش آرش. -

 همون طوری نگام کرد و چیزی نگفت. چشه این آدم؟

با انگشتام شروع کردم بازی کردن که چند تقه به در خورد و بالفاصله باز شد 

کیانا   سو دختر جوونی وارد شد که شباهت زیادی به کیانمهر داشت! پ

 می خورد...مثل کیانمهر...!؟! 28,27ایشونه...حدود 

از جامون بلند شدیم و کیانا اول به داداشش دست داد و بعد اومد نزدیک  

 من.سالم کردم، لبخند زد. دست همو فشردیم.

 سالم عزیزم، تو چقد خوشگلی! -

 لبخندی بهش زدم. چقد خونگرم بود برعکس برادرش!

 مرسی لطف دارین! -



 چند سالته؟ -

 بیست.-

 ماشاهلل خیلی نازی. هنرت که عالیه! چقد دلم می خواست نقاش پسرمو ببینم. -

 قابلتونو نداشت!-

 کیانمهر بازوی کیانا رو گرفت.

 بشینین حداقل. نرسیده چقد حرف می زنی! -

 کیانا خودشو عقب کشید و با اخم نگاش کرد.

 نمی خوایم بشینیم...می خوایم زود بریم.-

کرد و یه چیزی آروم گفت که کیانمهر اخم کرد و  بعدشم سرشو نزدیکش 

 خودش خندید! 

 برگشت سمتم و دستمو گرفت. 

 بیا بریم خونه... -

 دستشو فشردم. 

 مرسی من مزاحم نمیشم! -

 اخمی تصنعی کرد. 

 خوام امشب و باهم بگذرونیم!بیا بریم مگه دست خودته! می-

یانمهر انداختم که با  دلم می خواست برم اما یکم خجالت می کشیدم. نگاهی به ک

 لبخند سر تکون داد. باهاش خدافظی کردیم و از شرکت بیرون زدیم. 



ماشین اونم خارجی بود اما برعکس مال کیانمهر سفید بود و مدلش پایین تر 

این دختر با   رهمون اول آهنگ شادی گذاشت و صداشو باال برد. چقد زبود. ا

 داداشش فرق داره! 

 سمت کیانا. میر و آرش خدافظی نکردم. برگشتیهو یادم اومد که با ام

 وای دیدی چی شد؟ -

 صدای آهنگ و کم کرد و با اخم ناشی از تعجب نگام کرد. 

 چی شده؟ -

 یادم رفت با امیر و آرش خدافظی کنم! -

 خندید و به نشونه بی اهمیت بودن موضوع، دستش و تو هوا تکون داد. 

 می بینیشون...  هبیخیال بابا! دوبار-

 کجا میریم؟ حاال-

میریم خونه من، شوهرم اونجا نیست. یعنی اگه بدونی چقدر دلم می خواست  -

 ببینمت که نگو!

 خندیدم و با قدردانی نگاش کردم... 

محله اشون واقعا با محله های خونه ما فرق داشت...همه خونه ها ویالیی و 

قول نیما  برج های خیلی بلند که از تو ماشین اصال نمی شد آخرشونو دید...به

 اصال انگار ایران نبود اونجا...اروپا بود...! 

تکون دادم...لعنتی...! خیلی وقت   و یاد نیما ناخودآگاه اخمامو تو هم کشید. سرم

 بود که یادش نمی افتادم...



 رسیدیم!-

وارد پارکینگ یه برج شد که همه ی ماشینای اونجا خارجی و گرون قیمت  

 بودن!

واحد بود که در سمت چپی رو باز کرد و وارد شدیم.   ادوت رفتیم.  24به طبقه 

 و زیبا بود با وسایل گرون قیمت و شیک! گ بزر

 راحت باش عزیزم کسی نیست. -

مانتو و شالمو در آوردم و رو دسته مبل گذاشتم و نشستم. خودشم رفت به  

 آشپزخونه و شربت آورد. 

 دستشو دراز کرد. 

 بده لباساتو ببرم تو اتاق خواب. -

دادمش و رفت. وقتی اومد لباسشو با یه آستین حلقه ای و شلوارک عوض کرده  

 بود. میوه آورد و نشست رو مبل کنارم و لیوان شربت رو برداشت. 

 چی می خونی؟ -

 ادبیات انگلیسی.-

 خیلی خوبه آفرین. من که کامپیوتر خوندم ولی بیکار تو خونه می شینم! -

 چند سالته؟ -

کیانمهر بزرگترم! ما دوتا که فاصله اون کم بود انقد  . دو سال از 31_من 

 مامان بابامونو اذیت کردیم که دیگه هوش بچه دار شدن نکردن! 

 شروع کردیم به خندیدن. دوباره پرسیدم:



 حاال چرا نمی خوای کار کنی؟ -

ندارم کار کنم...کار تو خونه و بچه داری و شوهر داری   تدیگه! دوس-

 چقد سخته که!کافیه...نکشیدی بدونی 

 خندیدم.

 خوام کار کنم! ولی من می-

 برای خودش و من  میوه گذاشت. 

اره تو که ماشاهللا از همین  اآلنم داری کار می کنی! نقاشی رو خیلی قشنگ  -

 می کشی. رنگ روغنم کار میکنی؟

 لطف داری! آره می خوای بهت نشون بدم؟ -

توجهمو جلب کرد عالمت  سری تکون داد و گوشیمو درآوردم. اولین چیزی که 

 لو باتریش بود که می گفت شارژش کمه! 

غرغری زیر لب کردم و چندتا کار رنگ روغنمو برای کیانا آوردم و نشونش 

 دادم. اگه می دونستم شب میام اینجا شارژرمو حتما می آوردم! 

 ماشاهلل خیلی قشنگه! اگه بدونی این پسرا چقد ازت تعریف می کنن! -

 غول پوست گرفتن سیب شدم. کیانا ادامه داد:لبخندی زدم و مش

امیرو که دیگه نگو اصن...هی من آبجی خودمو پیدا کردم دیگه به تو نیازی  -

ندارم و تو همش منو اذیت می کنی ولی آبجی اریکا خیلی گله برام آشپزی 

کرده و خالصه...همینان منو کنجکاو کردن که ببینمت...الحق که بیشتر از  

 حرفاشون گلی! 



 باهاش خندیدم و با خجالت گفتم:

مرسی شما همه تون به من لطف دارین. بخدا منم بدجور  عادت کردم به بچه -

 ها...االن دیگه تنهایی اذیتم می کنه...مخصوصا که دانشگاهم نمیرم...

 دلم می خواست بپرسم کیانمهر درموردم چی گفته اما روم نمی شد... 

اومده..دیگه از این به بعد منم جزو دوستات نگران نباش...منم از تو خوشم -

 حساب کن.

 فدات عزیزم. -

حدود یک، یک و نیم ساعتی مشغول حرف زدن و آشنا شدن بودیم که کیانا با  

 نگاهی به ساعتش بلند شد.

 بریم تو آشپزخونه بشینیم..من شام درست کنم اینجا تنهایی... -

کرد به پختن فسنجون و  عباهم رفتیم و من پشت میز آشپزخونه نشستم. شرو

مثل مهمونا نشستن خوشم نمی اومد؛ مخصوصا اینکه   زمنم کمکش می کردم. ا

 کیانا منو دوست خودش می دونست. 

 پسرت کجاست؟ -

 مشغول سابیدن گردوها بود.

 اون و باباش رفتن خونه مادرشوهرم. برای شامم نمیان... -

 تو چرا نرفتی؟-

واسه دیدن تو...حاال اونجا رو همیشه من واال گفتم امشب بهترین فرصته -

 میشه رفت. 



گردوها رو  توی پیاز داغ ریخت و نمک و زردچوبه رو اضافه کرد. من  

 داشتم ساالد خورد می کردم. 

 ولی کیانمهر برای شام میاد همینجا. -

شدم از این حرفش...شاید برای اینکه با   للبخندی زدم و چیزی نگفتم. خوشحا

 می دونم! اون آشناتر بودم...ن

نیم بود که نشسته بودم تو هال و غرق تلویزیون بودم که حضور  ۵/۹ساعت  

بلند کردم؛ کیانمهر رو به روم بود! قلبم هری   وکسی رو حس کردم. سرم

 ریخت...این کی اومد؟... 

 نگاهش رو بدنم چرخید. معذب شدم و بازوهامو جمع کردم. 

 لعنتی حواسم نبود تاپ تنمه... 

پایین اومدو  یقه امو نشونه رفت که بازوهامو دوباره باز کردم...چقد  پلکاش 

 احمقم من... 

به صورتم نگاه کرد و خندید. چشم غره ای بهش رفتم که چشماشو محکم بست  

 و باز کرد و با همون لبخند دلنشینش گفت:

 ببخشید! -

ل  پشت چشمی براش نازک کردم و سریع بلند شدم رفتم آشپزخونه. کیانا مشغو

 چیدن میز بود.

 کیانا! -

 سرشو بلند کرد و بهم لبخند زد. 



 جونم!-

 کیانمهر کی اومد؟ -

 ؟ رهمین االن؛ کلید دادم بهش. چطو-

 یه تی شرتی چیزی بده که پوشیده تر باشه من بپوشم!-

نگاهش به پشت سرم رفت و خندید. برگشتم و دیدم که کیانمهر وسط هال  

نگاهی کالفه و تقریبا پشیمون نگالهمون می  وایساده و دستش تو موهاشه و با 

 کنه.

کیانا دستمو گرفت و باهم به سمت اتاق حرکت کردیم. قبل از ورود به اتاق 

 صداشو  بلند کرد. 

 اوووو جمع کن آقا! - کیانا

 خندم گرفت و وارد اتاق شدیم و کیانا درو بست ولی صدای کیانمهر اومد: 

 مرگ! -

 کیانام داشت می خندید. خندم شدت گرفت و نشستم رو تخت. 

خودمو تو آینه ی رو به روی تخت نگاه کردم. تاپ دو بنده ی سفید که تنگم 

 بود و حسابی انداممو به رخ می کشید! 

با یادآوری اون لحظه و بی فکریم لبمو از خجالت گاز گرفتم. کیانا دوباره  

 خندید.

 بیخیال بابا...خجالت نکش..کاریه که شده دیگه!-

 ...حاال من حواسم نبود تو چرا چیزی نگفتی؟ وای کیانا-



 واال من فکر نمی کردم حساس باشی!-

 شومیز طالیی آستین بلندی درآورد و با لبخند به دستم داد. 

 بپوش بریم شام بخوریم تا کیانمهر همه رو نخورده! -

آشپزخونه که شدیم کیانمهرو دیدیم که مشغول ناخونک  دراست می گفت! وار 

شنیدن صدای کیانا که اسمشو صدا می زد در قابلمه رو گذاشت   زدن بود که با

و  برگشت. یکم نگاهم کرد و بدون اینکه واکنش خاصی نشون بده پشت میز 

 نشست.

چهار نفره بود که هر طور می   شباهم میزو چیدیم و پشت میز نشستیم. میز

تا   نشستم کیانمهر یا روبروم می شد یا کنارم که ترجیح دادم کنارش باشم

 مجبور نشم باهاش چشم تو چشم بشم! 

 

بعد از خوردن شام کیانمهر  رفت تو هال و رو کاناپه جلوی تلویزیون دراز 

کشید و منو کیانا مشغول جمع کردن میز و شستن ظرف ها شدیم که ساعت 

 شده بود.  11دیگه نزدیک 

 کیانا میوه آماده کرد و رفتیم تو هال.

 از زدن رو به من کرد: کیانمهر خیاری برداشت و حین گ

 بریم؟ -

 دستپاچه شدم و مثل احمقای آدم ندیده قلبم لرزید.

 چه مرگته اریکا؟



 بار اولت که نیست می بینیش...آدم باش!... 

 من...راهت دور میشه.... -

 لبخندی زد. دستشو به دسته مبل گرفت و بلند شد. 

 پاشو بابا این تعارفا چیه... -

 خجالت می کشیدم ازش...!!بلند شدم. نمی دونم چرا 

ولی راهش دور می شد...می دونستم خونه خودش تو یکی از همین محله های 

 باالست...!

 جدی میگم! -

 سرشو یکم جلو آورد و مستقیم نگام کرد. 

 ولی من نمی تونم بذارم این وقت شب تنها بری!-

 لبمو گاز گرفتم و سرمو پایین انداختم.

 چم شد؟ نمی دونم.... 

 حاال بمونید فعال...حداقل یکم میوه بخورید...-کیانا

 دیر میشه...باید فردا صبح برم شرکت...-کیانمهر

 شاید اریکا دوست داره بمونه! -کیانا

 سریع گفتم: 

نه نه! اتفاقا منم خوابم میاد! مرسی عزیزم خیلی خوش گذشت...توام اگه  -

 گذارت به اونورا افتاد پیش من بیا! 



 م! فدات شم عزیزدل -

 کیانمهر به سمت در رفت. 

 پایین منتظرتم؛ خدافظ کیانا! -

 خدافظ.-

 کردم و پوشیدم.  رکیانمهر رفت پایین و کیانا لباسای منو آورد. تشک

تا دم در باهام اومد و کلی تشکر و تعارف رد و بدل کردیم و بعد از حدود یه 

کردم و  ربع رفتم پایین. کیانمهر نشسته بود پشت فرمون. در شاگردو باز 

 نشستم.

 بی حرف راه افتاد...

  کسل واقعا نیماش یتو تشدم. سکو رهیخ رونیب به و کردم شهیش طرف رومو

 !بود کننده

 . طرفش برگشتم، گذشت که یا قهیدق ده

 ؟یذارینم فلش چرا-

 . شد رهیخ ابونیخ به دوباره و انداخت بهم ینگاه مین

 . دارم دوست شتریب وسکوت-

  شده خاموش انداختم؛ میگوش به ینگاه و دادم هیتک یصندل یپشت به سرمو

 ..بود

 ! رهیم  سر ام حوصله من  یول-

 خونه؟  مینر-



 .کردم نگاش تعجب با

 م؟ یبر کجا پس-

 ... بام-

 ... زدن محم کرد شروع قلبم  و دلم تو نشست یذوق هی

 دادن شنهادیپ ای...بودم دهیند رو اونجا حاال تا که بود نیا بخاطر دونم ینم

 ...انمهریک

 ازمین ممکنه و خاموشه میگوش  نبود مهم...بود دهیپر کال مزدم. خواب یلبخند

 ! کردم قبول...بشه

 !تهران بام میرفت باهم و داد ریمس رییتغ انمهریک

 ...! میزد  یم لبخند و میکرد یم نگاه بهم ها وونهید  مثل دفعه چند ریمس تو

 ! خوشحاله من با یهمراه  از اونم کردم یم حس

** 

 و خنک. شدم تهران شهر با بام  یهوا تفاوت متوجه کردم باز که نویماش در

 ...نشست لبم به یلبخند...بود ریدلپذ

 .... میبرداشت قدم  هم کنار و اومد جلو انمهریک

  گذاشتم دهنم جلو دستامو و شد ریسراز وجودم به جانیه صحنه اون ییبایز از

 ! نزنم غیج تا

 یم و الدیم برج...نمیبب  تونستم یم رو ساختمونا و بود پامون ریز شهر تموم

 ... کرد یم نگاه بهم لبخند با؛ انمهریک  سمت برگشتم...دمیخند آروم...دمید



 !قشنگه یلیخ-

 !ارمتینم بد یجا که من-

 ! یمهربون چقد تو اووو-

 ... ها مغازه از یکی طرف به رفت "امیم االن"  گفتن با انمهریک و میدیخند

چند دقیقه بعد با دوتا لیوان آب میوه برگشت. با قدردانی نگاش کردم و لبخند 

 زدم. یکیو به دستم داد و کنارم رو به شهر وایساد.

 انار...چقد دوست داشتم...!  بنگاهی به لیوان توی دستم انداختم. آ

دلم می خواست حرف بزنم اما نمی دونستم چی بگم...دلم می خواست صداشو  

اهاش مکالمه کنم...درمورد هرچی توی این دنیا هست باهاش حرف  بشنوم...ب

 بزنم...اما نمی دونستم چی باید بگم...از کجا باید شروع کنم...

 حس خاصی داشتم و نمی دونستم اسمشو چی بذارم یا چجوری توصیفش کنم... 

حس می کردم هیچ وقت توی عمرم توی همچین حالی و همچین لحظه ای 

 نبودم...

از من بلندتر بود و  شکه گرفت به خودم اومدم و نگاش کردم. قددستمو 

 مجبور بودم سرمو باال بگیرم.

چشماش برق می زد...صورتش حالتی از لبخند داشت هرچند لباش بسته و بی  

 حرکت بود! 

 زمزمه کردم: 

 مرسی... -



 بابت چی؟ -

 اینکه منو آوردی اینجا... -

 لبخندی زد.

 بریم بشینیم اونجا؟ -

 نیمکتی رو به شهر اشاره می کرد. سری تکون دادم و رفتیم و نشستیم.به 

 بینمون فاصله ای به اندازه یه کف دست بود.

 طور که به رو به روش نگاه می کرد گفت: همون

 یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟-

 نه، بپرس. -

 چرا نرفتی پیش خونوادت؟-

 سکوت کردم. چی می گفتم؟

کرد و نشون داد هنوز منتظره...از اینکه بهش بگم   مکثم که طوالنی  شد نگام

خجالت نمی کشیدم...نمی دونم چرا اما احساس راحتی می کردم باهاش...انگار 

 که دوست قدیمیمه! 

 قضیه اش طوالنیه... -

 دوست نداری بهم بگی؟ -

نگاش کردم. چقد نزدیک بود بهم...انگار از نزدیک نگاهش عمیق تر و  

 م می خواست دست بکشم تو موهاش... چشماش زیباتره...! دل



چشمامو محکم فشار دادم تا این فکرا از ذهنم بپره. رو سوالش تمرکز  

 کردم..چی پرسیده بود؟... 

 نه...نه موضوع این نیست...اتفاقا حس می کنم...-

 سرشو پایین تر آورد.

 حس می کنی چی؟-

 یکم فاصله بگیره... شقلبم شروع به تند زدن کرد. کا

م نفسام تند یا نامنظم نشه...و چقد سخت بود این کار وقتی اون اینهمه سعی کرد

 بهم نزدیکه...!

 حس می کنم...دوستیم...انگار که...باهات راحتم...-

 به شهر نگاه کرد. اووووففف.... 

خب...دلم می خواد بدونم...حس می کنم تو زندگیت کلی راز نگفته -

 ی...داری...دلم می خواد منو دوست خودت بدون 

 چـ...چرا...می خوای درموردم بدونی؟ -

 دوباره روشو به طرفم کرد اما ایندفعه نزدیک نیومد.

 چون من تو رو دوست خودم می دونم! -

 مکث کردم... حس خوبی زیر پوستم دوید و لبخندی رو لبم نشست... 

 لبامو به هم فشردم. 



نامادریم...یه جورایی باهم راحت خب... اونجارو دوست ندارم...بابام و -

نیستیم! انگار همش تو زندگیم دخالت می کنن...محبتی ازشون نمی بینم اما  

 دخالت تا دلت بخواد!

 مامانت فوت شده؟ -

 نیم نگاهی بهش انداختم و زیرلب گفتم:-

 اون فرانسه است... -

 داشت؛ هرکسی بود تعجب می کرد...  قسکوت کرد. ح

 ادامه دادم: 

خوبی ندارم از خونوادم...نه از مامانم که اونطوری ولمون کرد و   خاطره ی-

..تنها چیزی که نه از بابا که بعد از اون قضیه، دیگه هیچ وقت مهربون نشد.

 ازش می بینم تعصبات کورکورانه اشه که فکر می کنه تنها وظیفه ی پدریشه! 

 متاسفم...-

دلم می خواست حرف بزنم..دلم   دسری آروم تکون دادم و  چیزی نگفتم. هرچن

 می خواست خالی بشم... 

شده بود و   تجرعه ای از  آب انارم خوردم و به چهره اش نگاه کردم. ناراح

 این تو صورتش هویدا بود! 

 مثل خودش به شهر زیر پام خیره شدم و زمزمه کردم: 

 قصه زندگی من خیلی پیچیده تر از این حرفاس...-

 مگین شده بود...پر از حرف بود انگار... صورتش  غ تنگام کرد. حال



 یهو یاد روزهای اولی که دیدمش افتادم... 

 تو چرا به من درمورد بابام هشدار دادی؟ -

 لبخند آرومی زد و نگاهشو به پایین دوخت.

نمی دونم...حس می کردم خونوادت خطرناک باشن...حس می کردم پاک و  -

ن جای درستی برای اعتماد کردن مظلوم باشی...می خواستم بهت بفهمونم تهرا 

 به آدما نیست...می خواستم مواظب خودت باشی... 

 البته خداروشکر گیر آدمای خطرناک نیفتادم!-

 بدجنس و مرموز نگام کرد. 

 از کجا می دونی؟ -

 خندم گرفت و بی توجه به حرفش به دور و برم نگاه کردم. 

 فکر کردی االن می ترسم؟ -

 گه بخوام کاری کنم کی جلومو می گیره؟ چرا نترسی؟ فکر می کنی ا -

 لبخندی زدم و با خیالی آسوده گفتم:

 ولی من مطمئنم تو کاری نمی کنی! -

 خندید. با انگشت به نوک بینی ام ضربه ای زد و گفت: 

 انقد مطمئن نباش دختر!-

با لبخندی مغرورانه صاف به پشتی نیمکت تکیه دادم و مشغول خوردن باقی 

 انارم شدم. مونده ی  آب 



نمی دونم این اطمینانم از کیانمهر از کجا می اومد...اما انگار از خودش بیشتر 

 بهش اعتماد داشتم...

 صدای دلنشین خنده اش بلند شد و صاف وایساد. دستشو به طرفم دراز کرد. 

 پاشو بریم...دیروقته... -

وار ماشین دستشو گرفتم و بلند شدم. لیوانامونو توی سطل آشغال انداختیم و س

 شدیم و حرکت کرد... 

** 

هنوز ده دقیقه نشده بود که حرکت کرده بودیم که صدای الستیک ماشین اومد و  

 کیانمهر سریع ماشینو متوقف کرد. 

 پیاده شدیم. یکی از الستیک های جلو پاره شده بود..طرف شاگرد...! 

 کیانمهر با عصبانیت دادی زد و لگدی کوبوند به الستیک.

همون طوری    مموهاش گرفت و یکم کنار ماشین قدم رو رفت. من دستاشو به

 نگاش می کردم! 

یهو به سمت من هجوم آورد که با وحشت نگاش کردم که  بدون اینکه نگام کنه 

 در ماشینو باز کرد و توش خم شد. 

 با خیالی راحت نفسمو فوت کردم؛ چقد عصبانی شده!

 تش...متوجه شدم تو ماشین داره می گرده...رفتم سم

 دنبال چی می گردی؟-

 گوشیم...گوشیمو نیاوردم! -



حتی تو داشبوردو نگاه کرد. وقتی دید نیست درشو محکم کوبید و صاف 

 وایساد و دستشو رو به من دراز کرد. 

 بده من گوشیتو...-

 مال من خاموشه! -

 دم محکمی گرفت و به موهاش چنگ زد. 

 تو همون حالت چرخی زد و غر غر کرد: 

 لعنتی گوشیتو چرا میذاری...من که تا لحظه آخر دستم بود... آخه -

 تکون دادم و گفتم:  ووایساد و نگام کرد. سرم

 تا جایی که یادم میاد اره دستت بود.-

به جیبای خودش دستی کشید اما نبود.دوباره خم شد و توی ماشینو نگاه کرد. 

 به الستیکش کوبید! یکی دو دقیقه ی بعد اومد بیرون و دوباره دادی زد و لگدی

 با اعتراض گفتم:

 خب مگه زاپاس همرات نیست؟-

 زیرلب جواب داد: 

 نه...-

 مگه میشه آخه؟-

 داد زد: 

 حاال که شده! -



با چشمای گشاد شده نگاش کردم که صورتشو با دستاش پوشوند و یکم خم شد 

 و دوباره صاف وایساد و بهم نگاه کرد.

دلخور شده بودم...برام مهم نبود که  اخم کرده بودم و حسابی از دستش 

عصبانی بود و شاید فردا صبح خیلی کار داره؛ در هر صورت نباید اینطوری  

 زد! با من حرف می

 هرچند که سوال منم بیجا بود و عصبی ترش کرد... 

اومد نزدیک و بازوهامو گرفت. نگاهمو به پایین دوخته بودم. انگشت اشاره 

 ذاشت و مجبورم کرد بهش نگاه کنم. اشو خم کرده زیر چونه ام گ 

 تو چشماش پشیمونی موج می زد... 

ببخشید...دست خودم نبود...کنترلمو از دست دادم...فردا جلسه ی مهمی دارم  -

 که باید سرحال برسم...واسه همین... 

 سرشو تکون داد و ادامه نداد... 

 لرزیدن قلبمو حس کردم... 

لخوریم...لبخند کوچیکی زدم و  نگاهش و صداش، مثل آبی بود روی آتیش د

 خواستم جواب بدم که منو کشید سمت خودش...

 تو بغلش گم شدم... 

 قلبم محکم می کوبید... 

 یه حسی وادارم می کرد دستامو دور کمرش حلقه کنم...

 خنکای هوای اونجا بهمون می خورد و حس می کردم رو ابرام... 



 ازم...به پیراهنش چنگ زدم...دلم نمی خواست جدا بشه 

 دستامو که حس کرد منو به خودش فشرد... 

 زد.... صدای قلبشو می شنیدم...اونم تند و محکم می

 اولین آغوش... 

 اولین احساس... 

چشمامو بسته بودم...یه حال عجیبی داشتم که از هر حس قشنگی که تجربه اش 

دم اما  کرده بودم بهتر بود...دلم می خواست منم دستامو کامل حلقه کنم و فشار ب

 روم نمی شد... 

با یکی از دستاش سرمو نوازش می کرد و با اون یکی کمرمو...چشم بسته 

ی لبخندی به خودم زدم...انگار تموم تلخیای زندگیم رنگ باختن...تموم گذشته

 لعنتی....

 برای همین می گفتن بغل دوای هر دردیه؟ 

 بود...اما آغوش اونا کجا و ...منو تا حاال به جز نادی و خاله کسی بغل نکرده 

 عامو اینجا مکان عمومیه ها!-

می کشیدم تو چشماش نگاه  تاز هم جدا شدیم و نگاهمو به پایین دوختم. خجال

 کنم!

کیانمهر به طرف مرده رفت و شروع کردن به حرف زدن باهم. شالمو درست  

 ... کردم و نگاشون کردم؛ براش توضیح داد و تلفنشو گرفت تا زنگ بزنه

 چند دقیقه بعد اومد و به ماشین تکیه داد.



 زنگ زدم امیر میاد..باید یه نیم ساعتی صبر کنیم...-

کنار هم نشستیم و به ماشین تکیه دادیم. حرفی نمی زدیم...مشخص بود که  

 کیانمهر خوابش میاد!

بدون اینکه چیزی بگم یه طوری نشستم که شونه ام یکم باال قرار بگیره و چند 

 دقیقه نشده بود که اونم بی حرف سرشو گذاشت و خوابش برد...

منم سرمو رو سرش گذاشتم و اونقد به رو به رو نگاه کردم که چشمام گرم  

 شد... 

** 

با صدای امیر هردومون بیدار شدیم...خندان و پر از شیطنت نگامون می 

 کرد... 

 ردین هان؟شما دوتا جغد شب بیدار این وقت شب اینجا چیکار می ک-امیر

 کیانمهر خمیازه ای کشید و بلند شد.

 الستیکتو دربیار چرت و پرت نگو.-

امیر درحالی که زیرلب غر غر می کرد به طرف ماشینش رفت و الستیک 

 زاپاس و درآورد.

با کیانمهر مشغول عوض کردنش شدن و همزمان امیر دوباره شروع کرد به 

 پرسیدن:

 شب اینجا چیکار می کردین؟ نصف  2حاال جان امیر بگین ساعت -

 آخه به تو چه؟ -کیانمهر



 امیر با غیض نگاش کرد.

 مردک من اومدم نجاتتون بدم به من ربط نداره؟-

 من این وسط وایساده بودم باال سرشون و می خندیدم! 

 امیر!-کیانمهر

 جووووون! -امیر

 مـــــرگ!! -کیانمهر

 د:امیر مثل دخترا پشت چشمی نازک کرد و رو به من پرسی

 عزیزدلم، آجی خوشگلم تو بگو! -

 با خنده گفتم:

 فقط اومده بودیم ببینیم! -

 با حالت بامزه ای چشماشو ریز کرد. 

و بببینه که  آخه برای کیانمهر فردا روز مهمیه! بعد شبش میاد همینجوری بام-

 چی بشه؟ اصال شما از کی باهمید؟

دیگه گفتم یه سر بیایم اینجا  شام پیش کیانا بودیم اومدم برسونمش -کیانمهر

 اگه کنجکاویت برطرف شد بیا کمک! اریکام بامو ببینه! حاال

 امیر با دهن باز و خندون نگامون کرد و با دستش زد پشت کیانمهر... 

 ایول بابا...خوشم اومد... -

 ابرو باال انداختم.



 از چی خوشت اومد؟ -

 هیچی عزیزم...بیا! اینم از الستیکت...-

و الستیک قبلی رو گذاشتن صندوق عقب ماشین کیانمهر  و باهم بلند شدن 

 خدافظی کردیم و سوار شدیم... 

 

 بود. بیچاره کیانمهر...!  3تا رسیدیم خونه ساعت نزدیک 

کلی تشکر و معذرت خواهی کردم ازش و با حالی خوب ازش خدافظی  

 کردم... 

 باید اعتراف کنم که بهترین شب زندگیمو پشت سر گذاشتم...

* 

 دبا وسواس همه جای خونه رو چک کردم که کثیف و بهم ریخته نباشه. هرچن

 تمام دیروز رو مشغول جمع کردن، پاک کردن و جارو کردن بودم! 

 خب؛ همه چی سرجاشه! 

تو آینه قدی دم در به خودم نگاه کردم؛ شومیز آستین بلند کرمی و شلوار دمپا 

 زده بودم! کامال آماده! گشاد مشکی... و ریمل و رژلب نارنجی کمرنگ 

زنگ در به صدا در اومد و استرس به جونم افتاد...به آیفون نگاه کردم؛ نیما  

 جلوش وایساده بود...

 دو نفری می اومدن فقط...  شچینی به بینیم انداختم و دکمه رو زدم. کا



دستی به موهام کشیدم و در  واحدو باز کردم. داشتن از آسانسور بیرون می 

 اومدن. 

 نیما،زن عمو معصومه، مریم و بابا اومده بودن؛ عمو مرتضی نیومده بود. 

 سعی کردم حالت صورتم نشون نده که از اومدنشون خوشحال نشدم... 

با زن عمو و معصومه خیلی سرد روبوسی کردم..این حسمون دو طرفه بود؛  

 نه من از اونا خوشم می اومد و نه اونا از من...

 د...بابا سرمو بوسی

 سالم بابا؛ خوش اومدین! -

 سالم دخترم، ممنون! -

وقتی بابا رفت تو،به نیما نگاه کردم؛ کامال پررو تو چشمام نگاه می کرد و  

 لبخند می زد! 

نفس عمیقی کشیدم. دیدنش سخت بود برام...یاد گذشته ها می افتادم...یاد لحظه 

 قدیمی... های سختم...یاد حرفای قدیمی...قرارهای 

 سالم دخترعمو! -

 سالم؛ خوش اومدی! -

قبل از اینکه فرصت کنه و حرفی بزنه از جلوی در کنار رفتم و بدون توجه 

 بهش به سمت بابام اینا رفتم. نیما خودش وارد شد و درو پشت سرش بست. 

 مبراشون شربت بردم. میزو از قبل میوه چیده بودم و خیالم راحت بود. نشست

 پیششون...



اشون دور و اطراف خونه رو با دقت نگاه می کردن و نیما هرچند لحظه   همه

 یک بار به من... 

 ماشاهلل اریکا جان سلیقه ات خوبه...- معصومه

همون آخرین باریه که  لآره خونه رو خیلی مرتب و تمیز نگه داشتی! مث-مریم

 منو محمود اومدیم دو نفری بگردیم و تفریح کنیم!

عادت داشت خودشو بابامو عاشق و  مچیزی نگفتم. مریلبخندی زورکی زدم و 

 معشوق جلوه بده...! 

 به هر طریقی که بود باید این چند روزو تحملشون می کردم! 

نه انگار که اونا   ریه طوری بود که حس مهمون بودن بهم دست داده بود! انگا

 هستن که اومدن پیش من نه برعکس!

رغ درست کنم و اونا نشسته بودن تو  برای شام دست به کار شدم تا ته چین م

 هال و مشغول خوردن میوه و حرف زدن بودن...

نیما گهگداری به بهانه های مختلف می اومد تو آشپزخونه و یا سعی می کرد  

باهام حرف بزنه که بهش جواب سرباال می دادم و یا خودش چیزی نمی  

 گفت... 

 متعجب بودم از این رویی که داشت! 

ش شکستمش...یه جورایی خوردش کردم و به قول بابام اون  حدود یک سال پی

کار باعث بی آبرویی تو فامیل و در و همسایه شد و برای من مهم نبود... اما  

برای نیما باید مهم بوده باشه...چطور به خودش اجازه داده بود که بازم به 

 ؟دیدن من بیاد و اینطور چندش آور مثل گذشته سعی کنه بهم نزدیک بشه؟؟



 آهی کشیدم...نمی دونم چرا همش یاد کیانمهر می افتادم... 

نیما هم با این مزاحمتا و رو مخ بودناش باعث می شد بیشتر هوای کیانمهر به 

 سرم بزنه...یا امیر حتی... 

 آخرین باری که همو دیده بودیم همون شب بود که یه هفته ازش گذشته بود... 

ز دستپختم تعریف کردن. نیما با لبخند  شام خوردیم و بابا و معصومه حسابی ا

نمی دونم این مزخرفی نگام می کرد که اخم کردم و حالم دوباره گرفته شد..

 حس بد چی بود که از وقتی اومده بودن درگیرم شده بود...! 

 

برای بابا و نیما تو هال و برای مریم و معصومه تو اتاق خواب جا انداختم.  

دم بهشون هرچند که مریم با اون ناز و اداش هی تخت دو نفره بود تعارفی نکر

غیر مستقیم اشاره می کرد که کمردرده و زمین سفته اما به روی خودم 

 نمی خواست کنار مریم بخوابم...! منیاوردم! دل

توی اتاق کوچیکه هم که کانال کولر و اسپیلت نبود برای همین کسی نمی  

جا تا مزاحم نباشن؛ قبال همیشه تو  خوابید...منم وسایل نقاشیمو برده بودم اون

 هال بودن...

 

 دقیقه! 3:45به کرنومترم نگاه کردم؛ همش 

دستامو به سمت باال کشیدم و از پشت میز بلند شدم؛ کم خونده بودم ولی حسابی 

 خسته شده بودم... 

 با لبخند وارد شد...  ا چند تقه به در خورد و بالفاصله باز شد. نیم



تنها شدن باهاش ترسیدم و میخکوب شده نگاش کردم. می  مثل همیشه از 

 ذاره! دونستم اگه بخوام برم بیرون از اتاق،، جلومو می گیره و نمی

جیغ و داد هم نمی تونستم بکنم چون هنوز کاری نکرده بود و بابا خودمو 

مقصر می دونه و مریمم اون وسط پیاز داغشو زیاد می کنه و میشینه لذت  

 میبره!

اومد نزدیکم؛ نفسام تند شده بود و هنوزم بی حرف نگاش می کردم...همیشه  

 می دونست چقدر در برابرش ضعیفم و از این ضعفم سوءاستفاده می کرد. 

انقد نزدیک شد که یک اینچ تکون می خوردم بهش برخورد می کردم... سعی  

 کردم نفسامو کنترل کنم و حرف بزنم:

 نیـ...نیما... -

 ش زمزمه کرد: با صدای نفسا

 جوووون...-

داد حالم بد می شد؛ دلم می خواست دستامو بذارم رو  وقتی اینجوری جوابمو می

 سینه اش و محکم هولش بدم اما حیف... 

 آخ چقد منتظرم این چند ماه کوفتی زودتر تموم شه! -

 با وحشت نگاش کردم.

 اریکا! -

ه ازش رو بگیرم با آب دهنمو قورت دادم و همچنان نگاش کردم. می دونستم اگ

 دستش مجبورم می کنه نگاش کنم؛ نمی خواستم بهم دست بزنه... 



 دوست دارم ایندفعه مقاومت نکنی! -

 نفسم تند شد...سینه ام به شدت باال و پایین می رفت... 

 لعنت به من که اینهمه ضعیفم در برابرش...

 لعنت به تو نیما که دخترعمو بودنم سرت نمیشه...

 را می ترسی؟ چته دختر؟ چ-

 توروخدا...-

 تورخدا چی؟ هووووم؟-

 بابا و مریم بیرون از اتاق تو هال نشسته بودن؛ اگه داد می زدم چی می شد؟ 

با ناامیدی به چشمای پر از شهوت نیما نگاه کردم. هیچ کس طرف منو نمی  

گرفت...اونقدر به نیما اعتماد داشتن که میذاشتن تنهایی بیاد تو اتاق من و درو 

م ببنده و با خوش بینی فکر می کردن نیما با فاصله از من میشینه و فقط باهام  ه

 اعتراضی کنم مطمئنا حرف نیما رو باور می کنن! هحرف می زنه! اگ

 دستشو گذاشت کنار صورتم و َشستشو کشید رو گونه ام... 

 دستامو سریع باال آوردم و رو لبام گذاشتم. 

 اخم کرد. 

 نکن! -

ه نگاش می کردم. سرمو به چپ و راست تکون دادم و  با چشمای گشاد شد

 دستامو بیشتر فشار دادم.

 با بدجنسی دستشو پشتم کشید که هینی کشیدم و هولش دادم... 



 دور و برم نگاه کردم...  هعرق کرده سرجام نشستم و با استرس ب

 مریم و معصومه خواب بودن... 

حالت گریه کشیدم....گذشته  صورتمو با دستام پوشوندم و نفس بلندی با غم و 

 لعنتی ولم نمی کرد... 

خیلی وقت بود که از  لعنت بهت نیما که خیلی وقت بود که خوابتو نمی دیدم...

 دستت راحت بودم... 

هشت و نیم بود...خواب به کل از سرم   تپتو رو کنار زدم و بلند شدم. ساع

 م...بود تا بقیه بیدار بشن، برم و نقاشی بکش رپریده بود! بهت

تو سرویس بهداشتی اتاق دست و رومو شستم و تاپ و شلوارکمو با تی شرت  

 تابستانه آستین بلند و شلوار عوض کردم. 

سرشو زیر پتو  برده بود!   او باز کردم و نگاهی به نیما انداختم. تدر اتاق 

 امیدوارم خواب باشه و آخر از همه بیدار شه!

 درو آروم روهم گذاشتم اما نبستم.  پاورچین پاورچین به اتاق دیگه رفتم و

 پنجره رو باز کردم تا هوا تو اتاق جریان پیدا کنه و گرمم نشه... 

شروع به کار کردم...مثل همیشه دیگه همه چیزو فراموش کردم و تمام ذهنم  

 شد نقاشی...

 

مو رو گذاشتم و تو هوا دستمو تکون تکون دادم و بازو و دستم که خسته شد قلم

آرنجمو  یکم ماساژ دادم تا از خشکی تو هوا موندن دربیان...حدود یک ساعت 



و خوردی بی وقفه درحال کار بودم و عشق به نقاشی منو به دنیای خودش  

 برده بود...

 خیلی مهارت داری اریکا!-

با تی شرت و شلوار راحتی جلوی در   اعقب برگشتم. نیم هینی کشیدم و به

 وایساده بود.

اما من  دیگه مثل قبل ضعیف و ترسو نبودم که بخواد گیرم بندازه و ازم  

 سوءاستفاده کنه!

 هرچند استرس و ترسی تو دلم بود که سعی در قایم کردنش داشتم.... 

 اخم کردم. 

 واسه چی اینطوری میای؟ -

 ه میشی... ولی خیلی غرق بودی تو کارت...خب فکر کردم متوج-

 واسه چی اومدی اینجا؟-

بود که از طرز برخوردم تعجب کرده...چیزی که قبالً   اابروهاش باال رفت. پید

 ندیده بود...

 اومدم ببینم چیکار می کنی تو اتاق...می خواستم نقاشیتو ببینم. -

 سری تکون دادم و رفتم جلو. 

 حونه بخورم! برو کنار می خوام برم صب-

 مکث کرد. 

 بیا باهم حرف بزنیم! -



 جدی و سرد نگاش کردم؛ فکر می کرد حرفشو قبول می کنم؟

منتظر نگام می کرد...مثل اینکه واقعا انتظار داشت بمونم و به حرفاش گوش  

 بدم!

 بدون اینکه حالت صورتم تغییر کنه، ابرو باال دادم. 

 برو کنار!-

 کنار رفت و ازش رد شدم...  ااومد. نیماز تو آشپزخونه سرو صدا می 

 معصومه بیدار شده بود و داشت میزو می چید.

 سالم،صبح بخیر!-

 سالم صبح توام بخیر عزیزم!-

 چرا زحمت می کشید من خودم این کارو می کنم.. -

 نه عزیزم فرقی نداره که. -

 کمکش کردم و بقیه هم بیدار شدن و اومدن سر میز. 

 رستوران؟ برای ناهار بریم -بابا

 موافقم عموجان.-نیما

همون سفره خونه بود اون سری دونفری رفتیم محمود؟ یادته غذاش چقد -مریم

 خوشمزه بود؟ 

 لیوان شیرمو سر کشیدم و چشمامو تو کاسه گردوندم...بابا تایید کرد:

 آره غذاش عالی بود!-



و لذت مریم لبخند پر از نازی زد و به بابا نگاه کرد. معصومه هم با لبخند 

 نگاشون می کرد.. 

سعی کردم جلوی پوزخند زدنمو بگیرم...متوجه شدم نیما داره نگام می  

کنه...لبخند می زد اونم...انگار رفتار عمو و خاله اش براش خنده دار بود یا  

 متوجه شده بود که من چقدر چندشم میشه...! 

 

بخورم...با  کردم با غریبه ها رفتم غذا   می ساصال حال و حوصله نداشتم. ح

 مریم و معصومه راحت نبودم؛ بابامم که خیلی وقت بود عوض شده بود... 

نیما که...بهش فکر می کنم عصبی میشم...از بس که بهم نگاه می کرد...نمی  

 دونم از جونم چی می خواست این بشر..؟ تو خوردنم آرامش نداشتم... 

وار راحتی و پوشیده  مستقیم رفتم اتاق خواب و لباس بیرونمو با تی شرت و شل

 عوض کردم و خودمو انداختم رو تخت...بیرون خیلی گرم بود... 

 مریم اومد تو اتاق.

 بعد یه استراحت کوتاه بابات میخواد منو ببره بگردونه تو نمیای؟ -

 تو سکوت بهش نگاه کردم. 

 چه  فکری با خودش می کنه؟ نخدایا! ای

 گرفته؟ می خواد همش بهم بگه که جای مادرمو 

 یا اینکه خیلی با بابام خوشبخته و اونو از من گرفته؟

 یا چی...؟ 



 پشتمو بهش کردم و به زور گفتم: 

 خوش بگذره! -

 مرسی عزیزم! -

 نفسمو فوت کردم و پتو رو بغل کردم. کاش زودتر برن...

شاید تو این نه، ده ماه که بابامو ندیدم دلم براش تنگ شده بود اما دیگه رفع شد  

 بخاطر همراهای روی مخش واقعا دلم می خواست برن دیگه...و 

 گوشیمو برداشتم و تلگرام رو باز کردم. دلم هوای کیانمهر و کرده بود...! 

هیجان   ابه عکسای پروفایلش یکی دیگه ام اضافه کرده بود که اونم متن بود. ب

 منتظر موندم تا دانلود بشه و خوندمش:

Be a reason I live!... 

 ! لیل شو ؛ من زندگی میکنم..تو دَ  -

 قلبم لرزید...یعنی مخاطبش کیه؟  -

از فکر این که کسی رو دوست داشته باشه قلبم فشرده شد....یعنی کی می  

 تونست باشه؟ 

 خدایا... 

 لعنتی به تو چه آخه... 

 اون که نباید برای زندگیش از تو اجازه بگیره...

شد...نمی تونستم تصور کنم کسی تو نمیبا این فکرا سعی کردم اهمیت ندم اما 

 زندگیش باشه که انقدر مهم باشه...که کیانمهر دلیل زندگی کردنش بدونتش...



گوشیمو گذاشتم رو پاتختی و سرمو زیر پتو بردم...خسته بودم..امروز بیرون  

 رفتن کلی انرژی گرفته بود ازم... 

رو گونه ام نوازش دستی رو  روی صورتم حس کردم. اخم کردم؛ دستش 

 حرکت کرد و رو لبم کشیده شد... 

 چتری هامو گرفت و آروم برد پشت گوشم... 

 با احساس نزدیک شدن نفساش چشمامو باز کردم و با وحشت جیغ کشیدم. 

 صورت نیما تو چند سانتی متری صورتم قرار داشت... 

 از صدای جیغم عقب رفت و با شوک نگاهم کرد. 

 زدم: با عصبانیت هولش دادم و داد 

 اینجا چه غلطی می کنی؟-

 صورتش آروم شد و لبخندی زد. 

 فقط اومده بودم ببینمت...-

عوضی نفهم نمی بینی خوابم مزاحمم نشی؟ منو ببینی که چی بشه؟ اومدی  -

 کار ناتمومتو تموم کنی؟

 استرس گرفتم.  هدستشو باال آورد؛ گوشیم دستش بود. ناخودآگا

 کنه؟ گوشی من دست تو چیکار می -

 زنگ خورد اومدم جواب بدم بیدار نشی... -

 زنی. نمی دونی گوشی یه چیز شخصیه؟غلط می کنی دست به گوشی من می-



 ابرو باال انداخت. 

 آره مثال بعضی از مخاطبام شخصی ان...مثل کیانمهر؛ مگه نه؟-

 

 

 

خسته و بی حوصله روی نیمکت نشستم. دانشجوها هنوزم با کنجکاوی 

نگاه می کردن!بی توجه گوشیمو درآوردم و اینستاگرام  و بدبینی بهم 

رو باز کردم. دایرکتم پر بود از تعریف و تمجید و درخواست؛ اما 

اینطوری نمی تونستم کار کنم. باید بیشتر وقتمو برای سفارش های  

 گالری میذاشتم.

 

 ها رو باالجبار رد کردم.بعضی هارو که ساده تر بود قبول و بعضی

 

به ساعت بلند شدم و به طرف ساختمون دانشگاه به راه  با نگاهی 

افتادم. طوری بودم که انگار وجود نداشتم؛ نه با کسی حرف می زدم 

نه کسی با من حرف می زد.اینطوری راحت بودم. از وقتی هشت سالم  

بود گوشه گیر شدم و این رفتارم توی نوجونی بیشتر هم شد. می دیدم 

نمیاد اما دست من نبود مخصوصا پدرم هیچکی از این اخالقم خوشش 

 که تمام سعیش رو میکرد که من با خانواده اش صمیمی باشم!

 

 

 



با بی حالی درو بستم و کوله امو روی مبل انداختم و اسپیلت رو روشن 

کردم. از یخچال شربت سرد ریختم و روی اپن گذاشتم و مشغول  

مو تا زیر گوش  درآوردن مقنعه و مانتوم شدم. با وجود اینکه موها 

 کوتاه کرده بودم اما گردنم عرق کرده بود.

 

صدای زنگ گوشیم تکونم داد.پوفی کشیدم و از جیب مانتو خارجش 

 کردم:مریم! 

 الو -

 سالم اریکا جان خوبی؟ یه وقت یادی از ما نکنی؟! -

 سالم ممنون شما خوبین؟ بابا خوبه؟ -

نزنیم و منتظر  خوبیم. خوش میگذره؟ منو بابات هرچقدر بهت زنگ -

تو بمونیم تو زنگ نمی زنی. مثل اینکه زیادی تهرون بهت خوش 

 میگذره! 

 

 درگیر کارامم. شمام بدون من با اعصاب راحت به زندگیتون برسین. -

 

خوبه واال تعطیالت نوروزم که نیومدی. هفت ماهه که جا خوش  -

 کردی تو اون خونه. 

 

انقد ذلیلت نشده که  خونه توئه مگه؟ خونه باباس خداروشکر هنوز-

 بیرونم کنه. 

 

 صدای جیغشو بلند کرد. 

 



دختره ی پررو فکر کردی من انقد ظالمم که تورو آواره کنم؟ حقت -

ذاشتم بری همین جا درس میخوندی. دخترایی مثل تورو باید  بود نمی 

 زود شوهر داد که دم درنیارن برن هرجایی بشن.

 

دادم برای اعصاب ابشو نمی نفس بلندی کشیدم و گوشیو قطع کردم. جو

خودم بهتر بود.همیشه به بهانه احوالپرسی زنگ می زد و آخرشم دعوا 

راه می انداخت. کیلومترها ازشون دورم ولی هنوزم نمی تونم آرامش  

 داشته باشم...! 

 

 

 

وقت برای فکر کردن به خونه و مریم رو نداشتم؛بلند شدم و لباسهامو  

راحتی پوشیدم.مشغول آشپزی شدم و به اتاق بردم و تاپ و شلوار 

خودمو سرگرم کردم.باید زودتر به نقاشی هام می رسیدم.آرش گفته بود  

 پرتره پیرمرد رو تا فردا کامل کنم و هنوز کار زیادی داشت. 

 

این وسط سفارش هایی که از اینستاگرام می گرفتم هم وقتمو می 

یز زیادی سر در  گرفت.هرچند اونا ساده تر بودن چون اونا از نقاشی چ

نمیاوردن و نهایت درخواستشون پرتره ی سیاه قلم بچه یا عشقشون  

 بود. 

 

ظرف هارو توی سینک گذاشتم تا بعداً بشورم و به سمت بوم رفتم.از 

 گوشیم اهنگ بی کالم گذاشتم و مشغول شدم. 

 



نقاشی کردن منو به دنیای دیگه ای می برد.از کارم نهایت لذت رو می  

از لحاظ مالی وابسته هیچکس و مخصوصاً پدرم نیستم  بردم و اینکه

 باعث افتخارم بود.

 

رفتارم طوری نبود که دوستی پیدا کنم؛با اینکه جزوه های خوبی می 

نوشتم اما کسی ازم درخواست نمی کرد.ترم اول که بودم به خواستنا و  

حتی التماساشون بی توجهی می کردم و این باعث شد همه بفهمن که  

از من چیزی بخوان.می ترسیدم با رد و بدل کردن جزوه ها نباید 

ارتباط ها بیشتر بشه.از مکالمه زیاد خوشم نمی اومد...گاهی اوقات 

خودم هم از خودم حالم بهم می خورد!اگه نقاشی نمی کشیدم شاید از 

 افسردگی دست به خودکشی می زدم! 

 

ومشون بیشترین منو بابام اینطوری کرد...شایدم مامانم...نمی دونم کد

تأثیر رو داشت اما می دونم که دوری از اون خونه و اون آدما به نفع  

 منه...!

 

 

 

بوم رو روزنامه پیچیدم و دم در گذاشتم. توی آینه قدی کنار در به 

خودم نگاه کردم.تی شرت آستین حلقه ای سبز  تیره و لگ  

شدم. تماما به مشکی.دستی به موهام کشیدم و به چشمای عسلیم خیره 

مامانم رفته بودم. هروقت به آینه نگاه می کردم یادش می افتادم و 

نیشخند روی لبم می نشست...دلم تنگ شده؟ نه...نه برای اون...نه 

سالگیم جا موند...و دنیام  برای هیچ کس دیگه...احساس من تو هشت

 توی هجده سالگی...! 

 



 ال برگشتم.آرش بود. با زنگ گوشیم به خودم اومدم و به دنیای ح

 

 الو -

 سالم اریکا من پایینم. -

 باشه االن میام. -

 

قطع کردم. مانتو و شالی که همونجا آویزون کرده بودم و پوشیدم و بوم  

 رو برداشتم و بیرون زدم.

 

خونه من طبقه پنج یه برج هشت طبقه بود که توی محله های متوسط  

 .تهران بود. سوار آسانسور شدم و دکمه رو زدم

 

 آرش مثل همیشه شلوار پارچه ای و پیراهن پوشیدن بود.

 

 عینک آفتابی شو برداشت و بهم لبخند زد.

 

 سالم خانم هنرمند! در چه حالی؟-

 

 لبخند کوچیکی زدم.

 

 سالم. خوبم ممنون. -

 

 بوم رو ازم گرفت و گفت: 

 

 اون یکی کارو به کجا رسوندی؟ -

 کردم. امروز تموم  هنوز هیچی؛ همینو -



 کند شدیا! حواست هست؟-

 به ماشینش تکیه دادم و گفتم: 

یه چندتا سفارش از اینستاگرام گرفتم. اصرار کردن و پول خوبی هم  -

 میدن. 

 آها.-

 

 نگاش کردم و سریع گفتم: 

 ولی هروقت بگی اونو آماده می کنم. -

 دستی به چونه اش کشید. 

 اونو فعال بذار، یه کار جدید برات دارم.-

درآورد و باهاش مشغول شد. بعد از چند لحظه جلوم گرفتش.   گوشیشو

عکس خندون یه پسر مو قهوه ای بود که چشماش می درخشید. از  

 نگاهش شادابی و سرزندگی می بارید. ناخودآگاه به لبخندش لبخند زدم.

 

 خوام. همه تمرکزت و بذار روش مهمه. برای پنجشنبه می -آرش

 

 ابرو باال دادم. 

 

 کیه؟ -

 

 یقمه، تولدشه! رف-

 

سری تکون دادم و خدافظی کردیم. در طول چهار، پنج ماهی که با  

 آرش کار می کردم این اولین سفارش ویژه اش بود.

 

** 



 

امروزم کالس نداشتم. با خیال راحت شروع کردم به تمیز کردن خونه 

و آشپزی.همیشه عادت داشتم اول بخورم تا انرژی بگیرم. گاهی وقت 

 حوصله نداشتم به خوردن بستنی اکتفا می کردم. ها که 

 

طبق معمول ظرف هارو توی سینک گذاشتم تا آخر شب بشورمشون و 

به سمت بوم رفتم. تا پنجشنبه پنج روز وقت داشتم و می تونستم کار 

خوبی تحویل آرش بدم. این یکی دیگه برای گالری نبود،سفارش 

 شخصیش بود. 

 

نور خورشید خونه رو روشن کنه وآهنگ  پرده ها رو کنار زدم تا 

 گذاشتم. 

 

 عکس رو روی تلویزیون نمایش دادم و رو به اون وایسادم.

 

حالت خاصی توی نگاهش بود که اونو دوست داشتنی می کرد. انگار 

 شیطنت و مهربونیت از چشماش می ریخت. 

 

 قلم رو برداشتم و شروع کردم. 

 

ه بلند مخصوصم می گاهی وای میستادم و گاهی روی صندلی پای

نشستم. گاهی به عکس و گاهی به بوم طوالنی نگاه می کردم و گاهی 

هم برای استراحت کوتاه چندتا پسته می خوردم. اونقدر غرق توی  

کارم شده بودم که با خستگی شدید دستم به خودم اومدم و کش و قوسی 

 به بدنم دادم، به استراحت نیاز داشتم.

 



 

 

رمو روی دستام گذاشتم. بچه ها کالسو روی  خمیازه ای کشیدم و س 

سرشون گذاشته بودن. هیچکس بجز من ساکت نبود. همینطور بی حال  

و منتظر نشسته بودم که کسی کنارم نشست. توجهی نکردم که صدای 

 سالمشو شنیدم.

 

نگاش کردم. دختر مو فرفری و بور با چشم های رنگی. چیزی که  

 می کرد لبهای پروتزیش بود.  بیشتر از همه تو صورتش جلب توجه

 

 لبخندی زد.

 

 توام اینجا کسی و نمی شناسی؟ تازه اومدی؟ -

 

 چند لحظه سکوت کردم تا حواسم رو جمع حرفش کنم.

 

 نه. -

 

 به قیافه اش میخورد منتظر ادامه حرفمه اما چیزی نگفتم.

 

 خب...پس چرا تنهایی؟ -

 

 بدون اینکه منتظر جوابم باشه ادامه داد: 

 

 اسمم سوگنده، تنهام.از تبریز اومدم.تو چی؟ من -

 



 آروم و بی حوصله جواب دادم: 

 

 اریکام.-

 

 همینجا؟-

 

 شیراز.-

 

 دوباره لبخندی زد و خودشو به طرفم کشید.

 چه خوب. من شیراز رفتم، خیلی قشنگه!-

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم. مثل اینکه چونه ی گرمی داشت!

و جوابشو یکی درمیون می دادم تا اینکه  به حرف زدن باهام ادامه داد

 استاد اومد و دیگ چیزی نگفتیم.

 

بعد از کالس به سمت بوفه به راه افتادم و کیک و قهوه ه ای گرفتم و  

 نشستم.

 

 مشغول بودم که اون دختر با کیک و قهوه ی تو دستش پیشم نشست.

 

 

 

 با تعجب نگاش می کردم که خندید. 

 

رم براش مهم نبود. معموال هرکس دو کلمه اولین آدمی بود که رفتا

باهام حرف می زد دیگه ادامه نمی داد و هیچ وقت دیگه دوروبرم نمی  

 اومد! 



 

سوگند_من فکر می کنم تو دوست خوبی بشی. ازت خیلی خوشم  

 اومده! 

 

 از چی من خوشت اومده؟ -

 

 مکث کردم و ادامه دادم: 

 

دوستی دارم نه کسی مایل به  من هیچ دوستی ندارم. نه خودم عالقه به -

 دوست شدن با منه!

 

 خندید.

 

 چه عجیب! -

 

 لبخند یه وری و کوتاهی زدم که گوشیم زنگ خورد. آرش!

 

 سالم.-

 

 سالم خوبی؟ نقاشی به کجا رسید؟-

 

 فکر می کنی اگه هر دقیقه زنگ نزنی من ادامه نمیدم؟ -

 

 نه...می دونی...آخه فردا باید تموم بشه دیگه؟!-

 

 ان نباش، برای فردا ظهر تمومه.نگر-



 

 

 

مثل همیشه مانتو و شال پوشیدم، بوم و برداشتم و از خونه بیرون زدم. 

 آرش اومده بود دنبالش. 

 

 وقتی منو دید با هیجان اومد نزدیک و بوم و از دستم گرفت.

 

 به پسرا نمیاد انقد هیجان!-

 

 در حال باز کردن روزنامه ی دور نقاشی، گفت:

 

 خداییش امیر خیلی خوشحال میشه!-

 

 به نقاشی نگا کرد و نیشش باز شد. 

 

 دمت گرم اریکا، افرین به این دست!-

 

 دیگه ویژه بود دیگه!-

 

 چند لحظه  با سکوت به نقاشی نگاه کرد و بعد سرشو باال آرود. 

 

 اریکا! میشه یه خواهش ازت داشته باشم؟-

 

 سرمو تکون دادم. 

 



 د. دستی به چونه اش کشی

 

 توام میای تولدش؟ تو کافه می گیریم. -

 

یکم فکر کردم.بد نبود! شاید منم یه تغییر روحیه، یه سرگرمی چند 

 ساعته نیاز داشتم.لبخندی زدم .

 

 میام. -

 

 اونم لبخند زد. 

 

 میام دنبالت.-

 

 نه آدرسو بفرست خودم میام.-

 

 منتظرتما،نپیچونی؟ باشه هرجور راحتی. ولی -

 

 نه خیالت راحت میام.-

 

 

 

به لباسام نگاه کردم؛ خداروشکر که توی رستورانه! آخه لباس مجلسی  

بهی ام رو بیرون اوردم. از وقتی نداشتم.شلوار لی یخی و مانتو گل 

 اومده بودم نپوشیده بودمش، چون جای خاصی نرفته بودم.

 

 



 

کمی روی صورتم نشوندم موهامو به یک طرف شونه کردم و آرایش 

و  یه خودم توی آینه لبخند زدم. شال سفیدم با کتونی های سفیدم رو 

پوشیدم. کیف کوچیک سفید رو هم برداشتم و بیرون زدم. این اولین 

تیپ زدن من و اولین بیرون رفتن منه...لبخندی زدم، حس خوبی  

 داشتم....

 

 

 

پسر جوون بود که می  انتظار این شلوغی رو نداشتم. کافه پر از دختر

 رقصیدن و بلند بلند حرف می زدن. آرش  جلو اومد و بهم لبخند زد. 

 

 خیلی خوشحالم که اومدی اریکا!-

 

 لبخند شو جواب دادم و چیزی نگفتم.

 

 دستشو به سمتی دراز کرد.

 

 بیا بریم پیش بچه ها!-

 

به اونطرف نگاه کردم. امیری که پرتره اشو کشیده بودم با ذوق و  

تکون خوردن های زیاد با کناریش حرف می زد. کنارش پسر قد بلند و 

چشم و ابرو مشکی ای وایساده بود که برعکس امیر خبری از  ذوق و  

 شیطنت تو نگاهش نبود و فقط ساکت بهش گوش می کرد.

 

 بهشون نزدیک شدیم و آرش کمی صدا بلند کرد. 



 

 بچه ها!-

 

 ب شد. توجه کسایی که اون طرف بودن بهمون جل

 

 ایشون دوست جدیدمون هستن؛ اریکا! -آرش

 

اول یه دختر اومد جلو.خیلی شبیه آرش بود بجز چشمای سبزش که 

مشخص بود لنز گذاشته و آرایش قشنگی کرده بود. دستشو به طرفم 

 دراز کرد.

 

 سالم عزیزم من بهارم. خواهر آرش. درمورد تو بهم گفته بود. -

 

 دستشو فشردم و لبخند زدم. 

 

 وشبختم.خ-

 

بهار دستشو به سمت پسر کناریش گرفت که قیافه اش تقریبا بچه مثبت 

 می زد.

 

 نامزدم محمدرضا! -

 

 سری برای هم تکون دادیم و لبخند زدیم.

 

 امیر با لبخند سالم داد.

 



آرش از اون موقع منتظر شماس که بیاین بعد کیکو ببرم و  -امیر 

 کادوهارو بگیرم. 

 

 گفتم: لبخندی  زدم و 

 

 آرش لطف داره. -

 

 امیر دستشو دراز کرد و باهم دست دادیم.

 

 خوشبختم.-

 

 همچنین. -

 

نگاهم رفت به سمت پسر کناری امیر که نه جلو اومد و نه چیزی گفت. 

وقتی دید دارم نگاش می کنم سرشو به نشونه سالم کمی خم کرد که 

 واکنشی نشون ندادم. چرا اینطوریه؟ 

 

و به امیر دادم که با دخترای دورش حرف میزد نگاهم و ازش گرفتم 

 که یه دختر با صدای بلند گفت: 

 

 امیر نمیخوای شمعارو فوت کنی؟ خسته شدیم از بس رقصیدیم. -

 

 چرا چرا...بی صبرانه منتظر کادوهاتونم.-

 



همه خندیدن و به سمت میز دیگه ای رفتیم. بدون اینکه آرزویی بکنه 

باال برد و بعد لبه میز گذاشت و فوت کرد. دستاشو به نشونه سکوت 

 صدای دست و جیغ دخترا به هوا رفت.

 

 حاال لطف کنید و کادوهاتونو بیارین.-امیر 

 

 همه بهش کادوهاشونو دادن و بازشون کرد و از همه تشکر کرد.

 

 رو به آرش کرد. 

 

 تو نمیخوای بدی؟ -

 

 از کیانمهر و باز کن تا من بیارمش.-آرش

 

ابرویی باال انداخت و آرش رفت.پسر کنارش که ظاهراً کیانمهر بود 

کادوشو داد. یه ساعت صفحه بزرگ خیلی قشنگ بود که امیر وقتی  

دستش کرد، دستشو باال گرفت و چرخی زد. بعد کیانمهر و بغل کرد و 

 گفت:

 

 مرسی عشقم...! -

 

 

 

ده ی توی  با تعجب و خنده نگاش کردیم که آرش با تابلوی کادو پیچ ش 

 دستش اومد و نگاها به سمتش کشیده شد.

 



 محمدرضا با تعجب پرسید:

 

 تابلو؟ -

 

 حتما و ان یکاده! -کیانمهر

 

 آرش پوزخند مغرورانه ای زد و کادوشو به دست امیر داد. 

 

امیر سریع و با کنجکاوی بازش کرد و حیرت تو چشماش دوید. دهنش  

 باز مونده بود و چشماش برق می زد.

 

 کسایی که تابلو رو می دیدن متعجب شده بودن از جمله کیانمهر!  یهمه

 

 امیر با شوق به آرش نگاه کرد و گفت:

 

 داداش دمت گرم! از کجا؟ -

 

 کیانمهر به من نگاه کرد و ابروشو باال داد. آرش گفت: 

 

 اریکا جان زحمتشو کشیده.-

 

 وای اریکا جون چه هنری ماشاهللا! -بهار

 

امیر با لبخند بهم نگاه کرد. مرسی اریکا واقعا خیلی لبخندی زدم. 

 قشنگ کشیدی.

 



 خواهش می کنم. -

 

آرش گفته بود نقاشی ولی اصال فکرشو نمی کردم امروز اینو هدیه  -

 بگیرم...

 

 

 

از ایستگاه اتوبوس تا دانشگاه رو پیاده رفتم؛ هرچند راه زیادی نبود و  

ازم خسته می شدم. توی راه  با وجود کفشام که همیشه کتونی بود اما ب

پله های ورودی سوگند و دیدم که با لبخند به طرفم اومد. ایندفعه لبهای  

برجسته اشو رژ مسی زده بود و موهای فرفریشو فرق کج درست  

 کرده بود. چقدر این دختر دل خجسته ای داشت. 

 

 بهم سالم دادیم و به طرف کالس هم قدم شدیم.

 

 ا؟ تو خیلی درس میخونی اریک-

 

 چطور؟ -

 

 اخه شنیدم درست خیلی خوبه.-

 

 اهوم. -

 

 میشه جزوه هاتو بدی کپی بگیرم؟ -

 



کنار هم روی صندلی های ردیف اول نشستیم.جوابشو ندادم. نمی  

دونستم باید این کارو بکنم یا نه! بهرحال مثل اینکه خیلی از کالسارو  

رو برده  باهم بودیم و هرچند عجیب اما باید قبول می کردم که دلش 

 بودم!!!

 

 باشه اما نباید به کسی بدیش. -

 

 باشه بابا خیالت راحت! -

 

 

 

 

 

هایی که همراه  بعد از کالس باهم به بوفه رفتیم و همونجا هم جزوه

داشتم و اونایی که پی دی افشون کرده بودم رو به سوگند دادم و شماره 

خورد. هم رد و بدل کردیم. مشغول حرف زدن بودیم که گوشیم زنگ 

 مثل همیشه آرش بود. 

 

 الو؟ -

 

 سالم اریکا میگم اون نقاشی خانمه هنوز تموم نشده؟ -

 

 چرا تمومه ولی من االن دانشگاهم.-

 

 کی تموم می کنی؟  -

 



 دو ساعت دیگه. -

 

 باشه. ببین من حواسم نبوده خانمه برای امروز خواسته بودش. -

 

 خب تا چهار و نیم من  خونه ام.-

 

 

 

د که از دانشگاه بیرون زدم. به سمت ایستگاه پا تند  ساعت چهار بو

کردم که ماشینی چند بار پشت سر هم بوق زد. استرس کمی به جونم  

 افتاد ولی توجهی نکردم.

 

 با صدا کردنم فهمیدم آشناست و نگاهمو به طرفش چرخوندم. امیر بود. 

 

 سالم؛ بیا برسونمت، نقاشی رو هم من تحویل می گیرم. -

 

 تردید جلو رفتم. با لبخند اطمینان بخشی نگام می کرد.با 

 

 آرش نگفته بود تو میای.-

 

 دیگه گفت سر راهمی هم برسونمت،هم کارو تحویل بگیرم. -

 

سری تکون دادم و در شاگردو باز کردم. وقتی نشستم با خنده نگام کرد 

 و گفت:

 

 میترسی بدزدمت؟ -



 

 م.با تعجب نگاش کردم و چشم غره ای بهش رفت

 

 نخیر چرا ازت بترسم؟ -

 

 آخه یه لحظه قیافه ت خیلی بامزه شده بود.-

 

دوباره خندید. تمام مسیر رو تا خونه با بگو و بخند گذروند و باعث شد 

 سرحال بشم و اون حالت تقریبا معذب ازم دور بشه.

 

از ماشین پیاده شدیم و همراهم وارد آسانسور شد. آرش هیچ وقت این 

 د.کارو نکرده بو

 

 درو که باز کردم رو بهش گفتم: 

 

 االن میارمش. -

 

تکیه اشو به دیوار داد و خندید.بی توجه بهش وارد خونه شدم. خب  

اینجا رو دیگه بهتر بود همین اولین بار اجازه ورود ندم! هنوز که  

 مطمئن نیستم بهشون! 

 

 

 

 با تابلوی روزنامه پیچ شده برگشتم و به دستش دادم.

 

 راستش می دونی؟ -امیر 



 

 منتظر نگاهش کردم. 

 

حس خوبی بهت دارم، نمی دونم چرا؛ انگار مثل خواهر نداشته ام می -

 مونی! 

 

لبخندی به این محبتش زدم و تشکر کردم. اونم لبخندی زد و سرشو  

 پایین انداخت.اصال بهش نمی اومد اینطوری احساساتی بشه! 

 

 راستی...-

 

 نگاش کردم.

 

 به دورهم جمع بشیم؟ میای پنجشن-

 

 کجا؟ -

 

 ویالی بابای کیان، خانوادش رفتن ترکیه.-

 

 متفکر چیزی نگفتم که ادامه داد: 

 

همه بچه ها هستن بهارم هست. نگران نباش..جمع میشیم والیبال می -

 زنیم خوش میگذره...توام دوستمونی! 

 

 و چشمکی بهم زد. لبمو توی دهنم کشیدم و لبخندی زدم.

 



 باشه، میام. -

 

هیجانم برای رفتن به دورهمی بچه ها برای خودمم جالب بود. سرو 

 سامونی به خونه دادم و دوش کوتاهی گرفتم.

 

موهامو سشوار کشیدم و شروع کردم به آرایش کردن. ضدآفتاب زدم و 

کمی رژ نارنجی و یکم هم ابروهامو کشیدم. چون موهای اضافه اشون 

می اومد بهشون دست نمی زدم؛ فقط برای خیلی کم بود و به چشم ن

 مرتب کردنشون یکم سایه ابرو می کشیدم.

 

لگ مشکی و تی شرت طالیی آستین کوتاه تابستانه ای پوشیدم و روش  

مانتو و شال طالیی. با رضایت به تیپ خودم نگاهی انداختم و با  

برداشتن کیف سفیدم و پوشیدن کتونی های سفیدم به ساعت نگاه کردم. 

 بود. قرار بود آرش و امیر بیان دنبالم تا باهم بریم.  5قیقا د

 

 با تک زنگ آرش بیرون رفتم.

 

با شگفتی به ویالی رو به روم نگاه کردم و پیاده شدم. نمای کامال سفید 

و دو طبقه.ورودیش هفت، هشت تا پله می خورد و در باز بود. تو 

بود که هردو شاسی   حیاط به غیر از ماشین امیر، دوتا ماشین دیگه ام

 بلند و خارجی بودن. 

 

سه نفری وارد شدیم. خونه خلوت به نظر می رسید. رو به رو چندتا 

پله به پایین میخورد و ورودی ای که مشخص بود آشپزخونه و میز 

غذاخوری اونجاست. سمت راست پله ها و سمت چپ یک دست کاناپه  

 و در بزرگ دیگه ای که وارد اون شدیم.



 

رگی بود که کیانمهر، محمدرضا و بهار و دختر و پسر دیگه سالن بز

ای  نشسته  بودن.سالم کردیم و نشستیم.بهار به اون دختر و پسر اشاره  

 کرد.

 

 شیدا و بنیامین توی تولد امیر بودن اگه یادته.-

 

 نه متاسفانه دقت نکردم. -

 

اه  جوری نشسته بودن که انگار دوست بودن اما بنیامین مدام به من نگ

می کرد.شیدا تاپ و ساپورتی پوشیده بود و موهای بلندش باز بود.  

 برعکس اون بهار با تی شرت آستین کوتاه و شلوار کتون نشسته بود. 

 

 بچه ها می دونید که خدمه نداریم... - کیانمهر

 

 منظورت اینه که چیزی نمیدی بخوریم؟ -امیر 

 

 به امیر چشم غره ای رفت و رو به بهار گفت:

 

 بهار میشه به اریکام کمک کنی لباسشو عوض کنه؟ -

 

بهار از جاش بلند شد و باهم از اونجا بیرون اومدیم و به سمت اتاق  

 دیگه ای که نزدیک آشپزخونه بود رفتیم.

 

 شیدا و بنیامین همیشه باهاتونن؟ -

 



 لبخندی زد. 

 

کیانمهرم  نه. امروز فقط اتفاقی فهمیدن و خودشونو دعوت کردن، -

 چیزی نگفته دیگه!

 

سری تکون دادم  و مانتو و شالمو درآوردم و برگشتیم. همزمان امیر و  

 بهار با میوه و آجیل از آشپزخونه بیرون اومدن. 

 

شروع کردیم به خوردن و از هر دری حرف زدن. البته من بیشتر  

 شنونده بودم. 

 

 بچه ها اول فیلم ببینیم یا بریم  بازی؟- کیانمهر

 

 بریم االن بازی کنیم یکم که هوا تاریک شد میایم فیلم می بینیم. -یر ام

 

همه موافقت کردیم و بلند شدیم. به حیاط رفتیم و ساختمون ویال رو  

دور زدیم. محوطه چمنی بود که یه گوشه اش آالچیق خیلی قشنگی 

 قرار داشت. تور والیبال هم قبالً بسته بودن.

 

 نفره میشیم.  خب بچه ها دوتا گروه چهار-آرش

 

 منو بنی رو باهم بذارید فقط.-شیدا

 

 بنیامین لبخند مزخرفی بهش زد.

 

 منو اریکا و کیانمهر و بهار،شماها.-امیر 



 

 بچه ها قبول کردن و دو طرف تور وایسادیم و بازی شروع شد. 

 

با هیجان بازی می کردیم. اکثرا به کیانمهر پاس می دادیم و اون می  

رفتیم و این بازی رو  حریف.کامال پایا پای جلو می انداخت تو زمین 

 قشنگ تر می کرد.

 

آخرای بازی که بود هی اونا یکی جلوتر می افتادن و ما هی سرویس 

 مساوی رو می زدیم و این بچه ها رو به تکاپو واداشته بود. 

 

توپ کیانمهر و شیدا زد زیرش، محمدرضا پاس داد به آرش و اون رو  

 اونا بردن و صدای جیغ و هوراشون به هوا رفت. زمین ما انداخت و

 

خسته و نفس زنون از در کوچیکی که همون طرف بود وارد ویال  

شدیم. در به آشپزخونه باز می شد؛ همونجا شربت خنک خوردیم و بعد 

 به سالن رفتیم.

 

 بعد از استراحت و  گپ و گفتی، کیانمهر فیلم گذاشت.

 

ما از وقتی تنها زندگی می کردم نگاه  مشکلی با فیلم ترسناک نداشتم ا 

 نکرده بودم! 

 

چراغ رو خاموش کردیم. روی مبل سه نفره ی روبه تلویزیون،  

کیانمهر و آرش  نشسته بودن.امیر روی تک نفره، و زوج ها هم کنار 

 هم.

 



 ناچار رفتم و کنار کیانمهر نشستم و به دسته مبل چسبیدم. 

 

 

 

کم کم صحنه های ترسناک، رد  فیلم با آهنگ ترسناکی شروع شد و 

شدن سایه ها،یهو ظاهر شدن ها و اتفاقات دیگه می افتاد و من قشنگ 

 قالب تهی کرده بودم.

 

جاهایی که یهو  ظاهر می شدن یا می ترسوندن، منو بهار و شیدا باهم 

 زدیم.جیغ می

 

زانوهامو تو بغلم گرفته بودم و فشار می دادم. بهار و شیدا رسماً توی 

 زیدشون بودن! بغل 

 

کاش حداقل پتویی بود که خودمو توش گم می کردم... همیشه ی خدا  

 همین بودم؛ فیلم ترسناک رو اول نگاه می کردم بعد پشیمون می شدم..!

 

تا آخر فیلم به همین منوال گذشت. البته تمام صحنه های ترسناک و  

ترسیدم  حساسشو من نگاه نکردم و صورتمو تو دستام قایم کردم. می 

برم خونه و تا یه هفته بترسم! اونجا دیگه راهی نداشتم، تنهایی از ترس  

 سکته می کردم.

 

فیلم که تموم شد شیدا چراغارو روشن کرد. امیر و آرش به من نگاه  

 کردن.

 

 ترسیدی؟ -امیر 



 

نگاه بقیه هم به من کشیده شد. نفس بلندی با دهن باز کشیدم و سرمو 

 بجز محمدرضا و کیانمهر خندیدن. رو زانوم گذاشتم. پسرا 

 

 اخه بهار و شیدا محافظ داشتن جن نمیاد بخورتشون! -آرش

 

آخیی آبجی می گفتی خودم کنارت می نشستم، از این کیانمهر که  -امیر 

 آبی گرم نمیشه!

 

 بچه ها خندیدن. کوسن مبل و پرت کردم طرفش و با عصبانیت گفتم: 

 

فیلمم می دونستم تنهام و نشستم به من هیچم به محافظ نیاز نداشتم. قبل -

 نگاه کردن!

 

 کیانمهر با ابروهای باال رفته اش  بهم نگاه کرد.

 

 اوکی خانم شجاع! نزنیمون! -

 

 چشم غره ای رفتم و چیزی نگفتم. 

 

 اریکا جان شوخی کردم بخدا... -امیر 

 

 هزار بار گفتم اول فکر کن.-آرش

 

 محمدرضا_تقصیر خودته دیگه....! 

 



 دیگه گهم بخورم فایده نداره نه؟ -امیر 

 

 بچه ها باز خندیدن و یه کوسن دیگه ام طرفش پرت کردم.

 

 بسه بچه ها بیاین خودتونو سیر کنین که خبری از شام نیست! - کیانمهر

 

امیر مظلوم نگام می کرد. چشم غره ای بهش رفتم و یه مشت آجیل 

ی کردن و می  برداشتم. آرش و محمدرضا و بهار هنوز بهم نگاه م

 خندیدن. دلم میخواست برم موهای امیر و بکنم...!

 

شام کیانمهر برای همه مون پیتزا سفارش داد. امیر انقد مظلوم نمایی  

کرد که آخرش نتونستم نخندم. من توی این جمع واقعا حالم بهتره و اینو  

 با تمام  وجودم دارم حس می کنم....

 

 

 

وشیمو به تلویزیون وصل کرده و  تمام المپ های خونه روشن بود. گ 

آهنگ گذاشته بودم. چیز زیادی از اون فیلم ترسناک یادم نبود اما 

 بعضی وقتا که خونه توی سکوته، یاد صداهای ترسناک فیلم میافتم. 

 

با آهنگ همخونی می کردم و مشغول آشپزی بودم. خیلی کم پیش می  

ست و حسابی!  اومد هم وقت داشته باشم و هم حوصله برای آشپزی در

امشب شام برای خودم قرمه  سبزی درست کردم. با ذوق اپن رو چیدم 

 و نشستم.

 

 مشغول خوردن بودم که گوشیم زنگ خورد؛ نادیا بود.



 

خیلی وقت بود که از حالش خبر نداشتم...همیشه اون ازم خبر 

 گرفت...می

 

 سالم نادی! -

 

 سالم و کوفت!-

 

 چته؟ -

 

حالمو بپرسی؟ نه فامیل نه دوست؟؟ فکر کردی می میری یه بار -

 تنهایی چقد دووم میاری؟ بخدا افسردگی می گیری...

 

 نفس بگیر دختر چته تو؟ -

 

 

 

 

 

اریکا! حواست هست که ما هنوز فامیلیم؟ اینکه مامانت دیگه نیست -

 دلیل نمیشه  فامیل مادریتو هم دور بندازی!

 

 امشب مثل اینکه با توپ پر اومدی!-

 

امانم دیشب خوابتو دید. چند ماهه که هیچ خبری ازمون نمی م-

 گیری... بخدا نزدیک بود گریه کنه... 



 

راستش...می دونم خیلی بی معرفتم؛ ولی بخدا من به بابامم زنگ -

 نمیزنم. کال زیاد وقت ندارم تو که می دونی! 

 

 هنوزم با هیشکی دوست نشدی؟-

 

امیر و آرش دوست حساب  سکوت کردم. هنوزم با کسی دوست نبودم؟ 

 می شدن؟ بهار چی؟ سوگند...؟ 

 

 چرا یه دوستایی جدیدا پیدا کردم. ولی هنوز اول راهیم... -

 

 خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

 

 خب مامانم میخواد باهات حرف بزنه کاری نداری؟ -

 

** 

 

کوله امو رو شونه ام جا به جا کردم و سعی کردم تندتر قدم بردارم. 

دیشب تا دیر وقت به مامانم و خونواده ام فکر می کردم و خوابم نبرد. 

 خاله ناهید باهام حرف می زد و گریه می کرد. اما من چم بود؟  

 

اونا منو یاد مامانم میندازن و این منو اذیت می کنه! نادیا گفت شاید یه 

 روز بیاد پیشم...خاله اصرار داشت چند روزی برم دیدنش...

 

نفسی کشیدم و به این آوارگی ها لعنت فرستادم. ما هیچ وقت جمع 

دوستانه و صمیمی نداشتیم. مادرم با خانواده اش خیلی فرق می  



کرد...اهل تجمالت و دورهمی ها بود...بابام مخالف این کاراش بود و  

ام خوشش نمی اومد و م از رفت آمد با خالههمیشه بحث داشتن...بابا

 مامانم از رفت و آمد با عموم...!

 

 شنیدن اسمم باعث شد از فکر بیرون بیام و قدم هام متوقف بشه. 

 

 مبین؟ -

 

آره همین دختره جزو درسخونای دانشگاهم هست؛ همیشه نمره هاش -

 خوبه!

 

 چه فایده مثل سنگ می مونه.خیلی ساکت و مرموزه!-

 

 این جور آدما هزار بار بدترن. هه!-

 

همین هفته ی پیش بود یه پسر اومد دنبالش. این تو دانشگاه قدیسه -

 است!! 

 

 آره واال معلوم نیس چه غلطایی  می کنه! -

 

نفسم تند شده بودو لبمو زیر دندون گرفته بودم. این اولین بارم نبود که 

کلی داشت نه  این حرفا رو می شنیدم. در حالی که من نه رفتارم مش 

 پوششم. تنها مشکلم حرف نزدنم و گرم نگرفتنم بود...!

 

 از جون من چی می خواستن؟

 



 باید چیکار می کردم که راحتم بذارن؟ 

 

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بیخیال باشم. از کنارشون رد شدم که 

یکی از پسرا نگاهم کرد و بی توجه به اینکه حرفاشونو شنیدم،  

 .پوزخندی بهم زد

 

 سرد نگاش کردم و بدون هیچ حرفی به سمت کالس رفتم.

 

 مهم نیست...مثل خیلی چیزای دیگه...مثل این زندگی کوفتی... 

 

کنار سوگند نشستم که لبخندی بهم زد. سعی کردم لبهامو وادار کنم به  

لبخندش جواب بده، اما مثل اینکه موفق نبودم که نگاه سوگند عوض 

 شد. 

 

 اریکا؟ چیزی شده -

 

سری به طرفین تکون دادم و چیزی نگفتم. دستشو روی ساعدم گذاشت  

 و خودشو بهم نزدیک کرد. 

 

 اریکا؟ ناراحتی انگار؟ -

 

 نفسی گرفتم و گفتم: 

 

سوگند! اینجا همه از من بدشون میاد...باید بدونی که با کسی دوستی -

که ساکت بودنش باعث شده کلی حرف پشت سرش ایجاد بشه....اگه  

 ینطوری ادامه بدی... اگه...اگه دوست من بمونی...ا



 

بیخیال دختر! برای من که این چیزا مهم نیست. توام سعی کن بهشون -

فکر نکنی...حتما چون درست خوبه حسودیشون میشه؛ یا چون بهشون  

 توجه نمی کنی...!

 

 لبخندی زورکی از این حمایت و محبتش زدم.  

 

** 

 

ز جام بلند شدم. گوشیمو برداشتم و روی  قلم رو روی میز گذاشتم و ا

مبل دراز کشیدم. امروز انقد اعصابم بهم ریخته که دیگه دست و دلم به 

 هیچ کاری نمیره!

 

هرکاری می کنم نمیتونم فراموش کنم حرفای اون دانشجوهای بیکاری  

 که نمی دونم چرا از من بدشون میاد...

 

مون سیاه و بی ستاره  طور که به آس از یخچال بستنی آوردم و همون 

 خیره شده بودم، شروع کردم به خوردن.

 

از وقتی هوا رو به گرمی می رفت، عادت داشتم پنجره های سالن رو  

باز می کردم و پرده ها رو می کشیدم. هوای بهاری و دیدن شهر 

 شلوغ بهم آرامش می داد. 

 

دیدم. ماه  روی مبل دراز کشیدم. اینطوری فقط آسمون و از پنجره می 

 باریک و کم نور هم مشخص بود. 

 



 مامانم همیشه به من می گفت:ماه من! 

 

 ماهش بودم...

 

 گاهی با خودم فکر می کنم چرا اینطوری شد؟

 

 کی این وسط اشتباه کرد؟ 

 

 کی حق داشت؟

 

 چرا اون زندگی پر از خوشی کودکیم دیگه نیست؟

 

 دیگه نیست...

 

 از وقتی هشت سالم شد... 

 

 مامانم رفت... از وقتی 

 

 از وقتی بابا شکست... 

 

 گاهی اوقات با خودم فکر می کنم کدوم اتفاق بیشتر به من صدمه زد؟ 

 

 کدوم سن حساس تر بود؟
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 با صدای پیامک گوشیم به خودم اومدم و نگاهمو از آسمون گرفتم. 

 

نوجوون به دوربین  آرش پیام فرستاده بود. یه عکس دیگه، از یه دختر 

 نگاه می کرد و تو چشماش غم  موج می زد. 

 

 لبخند تلخی بهش زدم. 

 

توی این شهر بزرگ، چند نفر وجود داره که داستان زندگیش شبیه من  

 باشه؟

 

آهی کشیدم و بلند شدم. باید ظرف های امروزو می شستم و دیگه می  

برای حفظ این  کشیدم. خوابیدم. فردا کالس نداشتم اما باید نقاشی می

استقالل  باید تمام وقتمو میذاشتم. دستام خسته می شد، کمرم خسته می 

 شد اما از پا نمی افتادم.

 

بابا از وقتی فهمید نقاشی می کشم تا خرجمو خودم دربیارم یه جورایی  

بهش برخورد. اولش گفت این کارو نکن اما وقتی دید من از حرفم 

 کوتاه نمیام گفت هرطور راحتی! 

 

و از اون موقع به بعد، دیگه هیچ وقت ازم نپرسید پول الزم دارم یا  

 نه...!

 



لب پنجره ایستادم و از اونجا به پایین خیره شدم. یکی از کارای مورد 

عالقه ام همین بود. که شهرو از باال نگاه کنم؛ آدما و ماشینا کوچیک و 

 نا...دور بودن. نه دست اونا به من می رسید و نه دست من به او

 

گاهی با خودم میگم کاش بابا یه واحد دیگه می گرفت. یه واحد تو طبقه  

 های باالتر...

 

 من عاشق تو آسمون بودنم...

 

** 

 

می دونی خواهرم راضی نمیشد اما باالخره با حمایت بابا موفق شدم -

ماشینشو بگیرم. اخه اون که درس نمی خونه ماشین میخواد چیکار؟ 

ره! بهرحال از فردا به بعد من همیشه با زیاد بیرون می ولی خداییش 

 ماشین رفت و آمد می کنم. تورو هم می رسونم خب؟

 

دستمو زیر چونه گرفته و بهش نگاه می کردم. به هیچ وجه از حرف  

زدن خسته نمی شد. وقتی هم حرف می زد، لبهای برجسته اش زیادی 

 زد!  توی چشم بود. مخصوصا وقتایی که رژ پررنگ می

 

 در جواب همه ی حرفاش، سوالی که توی ذهنم بود رو پرسیدم: 

 

 لبات پروتزه؟ -

 

طور که لباش از هم  یه لحظه هنگ کرد و بهم خیره موند. بعد همون 

 باز بود،دمی گرفت و گفت:



 

 آ...آره...اوم...راستش...خواست دوست پسرم بود!-

 

زد که منم لبخندی   حاال این من بودم که هنگ کردم. لبخندی به قیافه ام

 از خنده زدم.

 

 البته دیگه باهم نیستیم. - سوگند

 

 ابرو باال انداختم. 

 

 دوسش داشتی؟ -

 

خب...نمی دونم...وابسته اش بودم...اولین تجربه ام بود که...پشیمونم  -

 درواقع!

 

 لبخندی زدم و به نشونه همدردی و اطمینان دستشو فشردم. 

 

بیرونش آوردم. همزمان تو دلم   گوشیم زنگ خورد و از جیب کوله ام

دعا می کردم آرش نباشه که طبق معمول پیگیری سفارش هارو بکنه  

 چون هیچ کاری رو تموم نکرده بودم. 

 

 با دیدن شماره ناشناس مکث کردم.

 

 الو؟ -

 

 سالم اریکا،دانشگاهی؟ دارم میام دنبالت...! -



 

 صدای امیر بود.با تعجب گفتم: 

 

 دنبال من؟ واسه چی؟-

 

 واسه چی نداره دیگه...تو االن دوست ما حساب میشی!-

 

 مکث کردم. دوستشون حساب می شدم...!؟

 

 انگشتمو روی میز کشیدم.

 

 خب آقای دوست! واسه چی داری میای دنبالم؟ -

 

 قراره بریم ناهار بخوریم. پنج دقیقه دیگه جلو دانشگاهم.-

 

 منو تو؟؟؟ -

 

 نه دختر! همه مون. -

 

 نگاه کردم که منتظر بهم خیره شده بود.به سوگند 

 

 _باشه.. 

 

قطع کردم. سوگند کیفشو رو دوشش انداخت و باهم بلند شدیم و به  

 طرف بیرون به راه افتادیم. 

 



 کسی میاد دنبالت؟ -

 

 آره یکی از دوستام. میریم بیرون برای ناهار. -

 

از سری تکون داد و چیزی نگفت. همراه هم قدم برداشتیم و همین که  

دانشگاه کمی فاصله گرفتیم، ماشین امیر کنارمون توقف کرد و خودش  

 پیاده شد.

 

 سالم خانوما! حالتون خوبه؟ -

 

هردو جوابشو دادیم و اونا رو بهم معرفی کردم. امیر با خوش رویی  

 رو به سوگند گفت:

 

 خوشحال میشم شمام بیای. -

 

 سوگند لبخندی زد.

 

 واقعا؟! -

 

 البته! -

 

اهم سوار شدیم. از آینه بغل به سوگند نگاه کردم و به بی  تشکر کرد و ب

 تعارف بودنش لبخند زدم.

 

 

 



به رستورانی سنتی رفتیم. پسرا و بهار روی یه تخت نشسته بودن که  

 ما هم بهشون ملحق شدیم. من کنار بهار لبه تخت نشستم.

 

بچه ها با کنجکاوی به سوگند نگاه می کردن. سوگند سالم داد و 

به زور کنار من جا داد؛ درحالی که اون طرف تخت، کنار  خودشو

 امیر جا بود. امیر چینی به بینی انداخت که خندم گرفت.

 

 معرفی نمی کنید بچه ها؟ -بهار

 

بهار به امیر نگاه می کرد که امیر به من اشاره کرد و نگاه ها به سمتم 

 روونه شد.

 

 سوگند، اینام دوستای منن. دوستم سوگند! تازه باهاش آشنا شدم.  -

 

 و شروع کردم اسم بردنشون. 

 

بچه ها ابراز خوشبختی و خوش و بش کردن و بازم این وسط فقط  

 کیانمهر  بود که واکنش خاصی نشون نداد.

 

بچه های این اکیپ همشون سرحال بودن بجز اون که تقریبا نسبت به 

 یه منه! هیچ چیز عکس العمل خاصیت نداشت. گاهی فکر می کنم شب

 

آرش برای همه مون کباب برگ با دوغ  سفارش داد و شروع کردن به 

 پرحرفی و بحث مثل همیشه! 

 



جالب اینجا بود که توی بحث ها و حرفایی که بین پسرا پیش می اومد،  

 کیانمهر کامال فعال و سرحال شرکت می کرد!

 

غذاها رو که آوردن امیر و محمدرضا شروع کردن به به و چه چه 

 تن. گف

 

 به به! وای که چقدر گشنمه! -محمدرضا

 

چقد خوش رنگ و روئه! ای شکم خوشگلم آماده باش که مهمونت  -امیر 

 کردن!

 

 غلط کردی. تو دونگ خودتو خودت میدی!-آرش

 

 نگو سکته می کنه! -بهار

 

همه خندیدیم! امیر با غضب به آرش نگاه می کرد که کیانمهر آروم زد  

 پس سرش.

 

 ران نباش. مفته! بخور نگ- کیانمهر

 

دوباره خندم گرفت و شروع کردیم به خوردن که گوشی سوگند زنگ  

 خورد؛ مادرش بود که پرسید کجاست. 

 

 وقتی قطع کرد امیر رو به من کرد و پرسید:

 

 توام بی خبر اومدی؟ -



 

قاشق توی دستم بی حرکت موند. به بچه ها نگاه کردم که جز امیر و 

 نبود بدونه و همه مشغول بودن. سوگند، کسی براش مهم 

 

 راستش...من کسی رو اینجا ندارم که بهش خبر بدم. -

 

حاال همه ی بچه ها بهم نگاه می کردن. لبمو با زبون تر کردم و چیزی 

 نگفتم.

 

 کیانمهر زودتر از همه نگاهشو گرفت و گفت:

 

 برای درس خوندن اینجایی؟ -

 

 آره. -

 

 خوابگاهی؟ -بهار

 

 روزی که اومدم دنبال تابلو، حس کردم خونه خالیه! نه؛ اون -امیر 

 

 با اخم نگاش کردم که دستاشو جلوی سینه اش باال آورد.

 

 بخدا منظوری ندارم. فقط گفتم حدس زده بودم. -

 

 من شمارو  دوست خودم می دونم و بهتون اعتماد دارم.-

 



کیانمهر چشماشو تو کاسه گردوند و چیزی نگفت. محمدرضا، بهار و  

 آرش لبخند زدن و امیر با شیطنت گفت: 

 

 فداااا...!-

 

لبخندی زدم و به غذا خوردنم ادامه دادم. نمی دونم چه حسی بود که از 

گفتن این حرفم نمی ترسیدم. واقعا تو این مدت کم به همشون اعتماد 

 کرده بودم! 

 

 اگه خانواده منم نمی اومدن منم همینطوری بودم! - سوگند

 

* 

 

یدن آدرس خونه همدیگه ادامه پیدا کرد و مشخص شد  حرف ها تا پرس 

که سوگند و امیر یه جورایی همسایه هم حساب میشدن و قرار شد  

 برسونتش.

 

من همسایه هیچکس نبودم اما متاسفانه خونه ام سر راه کیانمهر بود! 

 آخرین کسی که تو این دنیا دوست داشتم باهاش تنها باشم...!  

 

میر نگا کردم که چشماشو گرد کرد و لبخند تا لحظه آخر چپ چپ به ا

 بامزه ای زد؛ بعدشم خندید و با سر به ماشین کیانمهر اشاره کرد. 

 

بود اونم از این وضع   کیانمهر منتظر و جدی بهم نگاه می کرد. معلوم 

 خوشش نمیاد! پشت چشمی آروم نازک کردم و نشستم.

 



 ظی نکرد. بی حرف و تعلل حرکت کرد. حتی با بچه ها هم خداف

 

ماشینش خارجی و مشکی رنگ بود که از سیستم توی ماشین دهنم باز 

 موند. یعنی چیکاره است که همچین ماشینی داره؟؟؟ 

 

به نیم رخش نگاه کردم. موهای مشکیش پرپشت و بلند بودن که رو به 

باال شونه اشون کرده بود اما انقد لخت بودن که یه قسمتشون رو 

خم نداشت اما یه طوری جدی به مسیر نگاه می  پیشونیش ریخته بود. ا

کرد که ناخودآگاه احساس سردی کردم. با هر سه تا دوستاش فرق می 

 کرد واقعا! چطوری تحملش می کردن؟؟؟

 

قبل از اینکه اتفاقی بیافته یا حرفی بزنه رومو ازش گرفتم. ازش بعید  

 نبود رک بهم بگه عاشقش شدم که نگاش کردم!!! 

 

همچین آدمی شدن به خودم لرزیدم! هرچند عشق رو  از تصور عاشق

قبول نداشتم اما از کیانمهر خیلی بیشتر از این حرفا بدم می اومد...با 

اینکه حس می کردم بعضی از رفتاراش شبیه خودمه؛ یعنی منم انقد 

 مسخره و مزخرفم؟

 

نفسی کشیدم و سعی کردم این افکار پوچ و خنده دارو از خودم دور  

اونم نه حرفی می زد نه آهنگی میذاشت؛ حوصله آدمو سر می کنم. 

 برد.

 

مشغول اینستاگرام بودم که شنیدن صداش نگاهمو به طرفش کشوند. 

 هنوزم کامال جدی به رو به رو نگاه می کرد.

 



 اهل کجایی؟ -

 

 شیراز.-

 

 چند ثانیه سکوت کرد و دوباره پرسید:

 

 خانوادت می دونن اینجا با پسرا می گردی؟-

 

متعجب با ابروهای باال رفته نگاش کردم. دهنم از این حجم پررویی 

 باز مونده بود. 

 

 ببخشید....چی؟؟؟ -

 

 نیم نگاهی بهم انداخت. 

 

سال داشته  20تهران شهر درستی نیست...بهت نمیاد بیشتر -

باشی...بهتره درمورد کارایی که اینجا می کنی با خانوادت مشورت  

 کنی! 

 

 کارای منو شما تعیین نمی کنی!  بهتر و بدتر بودن-

 

 اما خانوادت چرا! -

 

 حرصی و محکم گفتم:

 

 من "خودم" برای خودم تصمیم می گیرم!-



 

 پوزخندی زد و گفت: 

 

 آخه تو چی می دونی؟ -

 

 چیزی نگفتم که ادامه داد: 

 

همون اول که دیدمت فهمیدم مال اینورا نیستی...فهمیدم خیلی ساده -

 ریسک می کنی بچه جون!ای...خیلی داری 

 

 با غضب گفتم:

 

 داری درمورد خودت و دوستات بهم هشدار میدی؟ -

 

 دوباره پوزخند زد؛ این دفعه به جای تحقیر، بیشتر شبیه خنده بود!

 

 ادامه دادم:

 

به تو آره،میاد این حرفا...اما به دوستات نه...اونا منو به چشم -

 و م... خواهرشون می بینن...ولی تو انقد ترسناک 

 

 جلوی زبونم و گرفتم تا نگم مزخرفه...! این دیگه زیاده روی بود...

 

من دارم بهت میگم باباتو درجریان زندگی مجردیت تو همچین شهری -

 که پر گرِگ منتظر طعمه است بذار. 

 



 در جریان بذارم که چی بشه؟-

 

 خونسرد و جدی گفت: 

 

 صداتو بیار پایین! -

 

 دادم و گفتم:دندونامو بهم فشار 

 

من خودم می دونم چیکار باید بکنم. نیاز نیست بابام از اون سر دنیا با -

 تلفن منو کنترل کنه! 

 

 بازم خونسرد و مطمئن گفت:

 

 ولی مشخصه که بابات خیلی رو این روابط حساسه! -

 

پسره ی احمق استرس به وجودم ریخت. لب بهم فشردم و رومو به  

نجار می رفتم و تو ذهنم بلوا سمت شیشه کردم. با خودم کل

بود.درسته...! بابام خیلی حساس بود و اگه می فهمید خون به پا می 

کرد؛ حتی اگه مطمئن می شد هم که ما فقط در حد دوست اجتماعی  

هستیم بازم بخاطر تفکرات قدیمی و متعصبانه اش با این موضوع کنار  

 نمی اومد. 

 

 داره حال منو بد می کنه؟  اما به کیانمهر چه ربطی داره؟ اون چرا 

 

 بی مقدمه و یهویی برگشتم سمتش و تند گفتم: 

 



 ولی آخه به تو چه ربطی داره؟ -

 

 یکه خورده نگام کرد و گفت:

 

 چته؟ -

 

 طور اخمو نگاش کردم که گفت: همون 

 

 من فقط دارم تو رو از یه آینده ی ترسناک آگاه می کنم!!! -

 

 با مسخرگی پوزخند زدم.

 

 گویی، فالگیری چیزی هستی!البد تو پیش -

 

 اونم پوزخند آرومی زد و چیزی نگفت.

 

 

 

بجز پرسیدن کوچه و ساختمونمون، حرف دیگه ای بینمون رد و بدل  

نشد. وقتی ام توقف کرد تشکری زیرلبی کردم که واکنشی نشون نداد؛  

 منم سریع پیاده شدم و وارد برج شدم.

 

 

 

لباسامو با حواس پرتی و فکری درگیر عوض کردم. درسته جواب 

کیانمهر و دادم و باهاش بحث کردم، اما  استرس وجودمو گرفته بود.  



برای بابا این مسائل واقعا غیرقابل درک بود و اگه می فهمید برام  

خیلی بد می شد...بابایی که سالها بود مهربونیشو نمی دیدم...واقعا برام  

رگتر بود که رفتارها و کارهامو کنترل می کرد، دریغ از فقط یه بز

 یک بار مهربونی پدرانه!

 

تو تهران هیچ فامیل و آشنایی نداشتیم و پدرم هم امکان نداشت اون  

کارگاه عزیزشو ول کنه و بیاد پی کارای منو بگیره! نه از اعتماد  

 زیادش، بلکه از نداشتن وقت کافی...

 

کیانمهر نگرانم کرده بود. تو دلم بهش لعنت   اما هرچی که بود، حرفای

فرستادم که باعث آشوب ذهنم شده...هرچی فکر می کنم ربطی بهش  

 نداره...اینجا پره از همچین دخترایی!

 

خودمو رو تخت انداختم و چشمامو مالیدم. چرا بابای من باید اینهمه  

 ترس داشته باشه؟ 

 

دونم کار خاصی نمی کنم   ممکنه واقعا پیگیرم باشه؟ حتی با اینکه می

 اما از بی منطقی بابا می ترسم...

 

 انقد فکر کردم و غلت زدم که چشمام گرم شد و خوابم برد...

 

با شنیدن صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم. دستی به چشمام  

 کشیدم و از روی پاتختی برش داشتم. 

 

و قلبم  با دیدن اسمی که رو صفحه بود سیخ سر جام نشستم و دستمو ر

 گذاشتم. چند ماه بود که بهم زنگ نزده بود و حاال...؟



 

سعی کردم فکرای منفی رو پس بزنم....نفس عمیقی کشیدم و جواب  

 دادم:

 

 الو، بابا!-

 

 سالم بابا خوبی دخترم؟-

 

 از لحن تقریبا آرومش نفس راحتی کشیدم و سرجام جا به جا شدم. 

 

 مریم خوبه؟ سالم  بابا جون مرسی شما خوبین؟ -

 

 خوبیم. تو چطوری با تهرون؟ -

 

 مکث کردم و لبمو آروم گاز گرفتم.

 

اوم... خوبه...درس می خونم و نقاشی می کشم و گاهی ام...با دوستم  -

 سوگند میرم بیرون.

 

 االن وقت امتحاناتت نیست مگه؟ -

 

چرا بابا! از شنبه شروع میشن. االن فورجه هاست که یا تو خونه یا -

 نه دانشگاه درس میخونم. کتابخو 

 

 خوبه. پس تا دو سه هفته دیگه میای شیراز.-

 



 دسته مبل و فشردم.

 

آخه...وقتم پره....نقاشی می کشم، مشتریای من مال اینجان بابا...تازه  -

 اگه بشه ترم تابستون بردارم...

 

 صدای بابا باال رفت.

 

تو شهر بس کن بچه...نه ماهه خونه رو ول کردی رفتی تک و تنها -

غریب، تابستونم نمیای؟ فکر کردی من قاقم؟ چی اونجا تو رو نگه  

داشته که نمیای؟ هان؟ فکر کردی انقد احمقم که بذارم هر غلطی دلت  

می خواد بکنی؟ تو اون شهر بزرگ و ناامن خام پسرای هول بشی؟ 

هان؟ خیلی دوست داری؟؟ اون مادر هرزه ات نیست منم نیستم خودت  

 طی دلت می خواد بکنی؟ تنهایی هر غل

 

دست لرزونمو روی پام مشت کردم و تا خواستم دهن باز کنم آرومتر  

 ادامه داد:

 

هرچند نبود مادرت از بودنش بهتره... خداروشکر که گورشو گم -

 کرد...! 

 

 آب دهنمو قورت دادم.

 

بابا...من اینجا هیچ کار اشتباهی نمی کنم. فقط درس میخونم و کار -

 کنم....می 

 



قطع کرد. گوشیو پایین آوردم و با غصه نگاش کردم. چقد حرفاش  

 ظالمانه بود...چقد ضعیف بودم در برابرش...! 

 

زانوهامو بغل کردم و سرمو گذاشتم. هنوز زوده...نمیخوام برم   

خونه...من اینجا حالم خوب بود، دور از مریم...دور از نیما...دور از 

 اون خونواده... 

 

 

 

واقعا تصمیم داشتم تابستون رو هم بمونم تهران. هرچند آشنا و فامیل  

آبرو برام نمی ذاشتن و  می شدم دختر بده ای که همه جا درموردش  

حرف میزنن! اما مهم نبود...من باید کاری که دوست داشتم و انجام می 

دادم، چیزی که خوشحالم می کرد...! دوست نداشتم بخاطر اراجیف یه  

 بیکار حال خودمو بد کنم... سری آدم

 

دست و رومو شستم و همزمان که بستنی می خوردم شروع کردم به 

درس خوندن. نقاشی ها آماده بود و برای این هفته سفارشی نگرفتم که  

بتونم درسامو بخونم. یکی از جزوه هام دست سوگند بود که امروز باید  

 می آورد! 

 

روع کرد به زنگ خوردن. گوشیمو برداشتم تا بهش زنگ بزنم که ش 

 امیر بود. 

 

 الو،سالم.-

 

 سالم خوبی جیگرجون؟-



 

 چینی به بینی ام انداختم. 

 

 خوبم قلوه جون. -

 

 خنده ای کرد و گفت: 

 

 دارم میام دنبال نقاشیها! آماده ان که؟ -

 

 آره بیا.-

 

قطع کردم و بلند شدم تا آماده اشون کنم. سه تا بیشتر نبودن که  

پیچشون کردم و دم در گذاشتم. روی تاپ و شلوارم هم روزنامه 

شومیز آستین بلندی پوشیدم که امیر زنگ زد. بهش گفتم بیاد باال چون  

 نمی تونستم هر سه تا رو ببرم پایین. 

 

درو باز کردم و منتظر موندم که در آسانسور باز شد و امیر و سوگند 

 بیرون اومدن. با تعجب نگاشون کردم که خندیدن.

 

 سالم عشقم خوبی؟ -سوگند

 

 جزوه ام تو دستش بود. 

 

 سالم. شما چرا با هم اومدین؟ -

 

 واااا...چی میشه مگه؟ - سوگند



 

داشتم می اومدم دیدمش از خونه اشون بیرون اومد. منم رو -امیر 

حساب مرام و معرفت نگه داشتم پرسیدم مسیرتون کدوم وره مادمازل؟  

 یم پیش خانم مبین اعظم! هیچی دیگه فهمیدیم جفتمون داریم میا

 

خندیدم و از جلوی در کنار رفتم که اومدن تو. جفتشون با اینکه اولین 

بارشون بود اما کامال پررو و خودمونی درو بستن و اومدن نشستن رو 

 کاناپه.

 

 یه چایی چیزی بده بخوریم.-امیر 

 

و روشو کرد سمت سوگند و لبخند بامزه ای بهش زد که اونم خنده اش  

 .گرفت

 

به جای چایی، قهوه بردم براشون چون از قبل آماده داشتم. کم پیش می  

 اومد چایی بخورم. 

 

رو کاناپه تک نفره نشستم و جزوه امو از رو میز برداشتم تا نگاهی 

 بهش بندازم. 

 

 امتحانات  کی تموم میشه؟ -امیر 

 

 تقریبا بیست روز دیگه.-

 

 گیری دیگه؟ تا اون موقع بکوب می خونی نه؟ سفارش نمی -

 



 فعال نه دیگه.-

 

 آرش خودش می خواست بیاد ولی من گفتم خودم میام. -

 

 به دنبال حرفش دو نفری خندیدن. دیوانه ها! 

 

 بعد امتحاناتت چیکار می کنی؟ -

 

 هیچی؛ می مونم همینجا.-

 

 سوگند با تعجب نگاهم کرد.

 

 واقعا نمیری پیش خونوادت؟ -

 

داختم. مطمئنا هر کسی جای اونا بود  لبخند کوچیکی زدم و شونه باال ان

متعجب می شد. اما چیکار می کردم؟ چاره ای نداشتم...این برای خودم 

 بهتر بود...برای اعصابم...برای روحم...حتی برای جسمم! 

 

یک ساعتی نشستن و از هر دری حرف زدیم. آرش هم اون وسط  

... که زنگ زد و گفت خودش می خواسته بیاد و امیر پررویی کرده و 

خندم گرفت و آخرشم به این ختم شد که گوشی رو روی آیفون گذاشتم  

و چهار نفری بحث کردیم و خونه رو گذاشتیم رو سرمون. البته آتیش  

 بیارمون امیر بود که به قول آرش هیچ وقت آروم نمی نشست!

 

 

 



ارتباطم با بچه ها خیلی کم شده بود. در طول ترم بخاطر  نقاشی هام  

کردم درس بخونم و باید جبران می کردم. از نمره کم گرفتن وقت نمی 

 خوشم نمی اومد... 

 

تمام وقتم به درس خوندن توی خونه و کتابخونه دانشگاه می رفت.  

حتی با سوگند هم زیاد حرف نمی زدم. توی اون بیست و سه روز، 

دیگه نه بابا زنگ زد نه مریم...یه طوری رفتار می کردن که انگار 

واقعا براشون مهم نیست برم یا نه...نمی دونم چم بود؛ از یه طرف هر 

کاری می کردن راضی نمی شدم برم شیراز، از یه طرف هم وقتی می 

 دیدم هیچ کاری نمی کنن دلم می گرفت!

 

عوضش نادیا زنگ می زد و مدام یادآوری و تاکید می کرد که بعد از  

باید هر دو خانواده رو می امتحانات برم پیششون. اما اگه می رفتم 

 دیدم؛ چون خانواده مامانم داراب بودن و بابام اینا شیراز! 

 

نمی دونستم چیکار باید بکنم...تمام وقتایی که  درس می خوندم یهو 

فکرم می رفت سمت اونا...خاله ام اینا رو شاید دو سال یا بیشتر بود 

تنگ نشده...من که ندیده بودم و با شرمندگی پیش خودم می گفتم دلم  

حتی برای خود قبلم هم دلم تنگ نشده...گاهی وقتا از زندگی خودم 

 بیزار میشم...

 

به ساعت نگاه کردم و پاهامو دراز کردم. نیم ساعت بود که بیرون  

نشسته بودم منتظر سوگند. ده دقیقه ای هم با بهار حرف زدم که زنگ 

ه بود...دوست زده بود بپرسه میرم یا نه! درواقع نظرم عوض نشد

 داشتم روال زندگیم همینطوری پیش بره...! 

 



** 

 

سوگند درحالی که با گوشی توی دستش مشغول بود اومد بیرون؛ از  

جام بلند شدم. از وقتی که امتحانا شروع شده بود  سوگند رو خواهرش  

 میآورد و موقع رفتن هم منو تا یه جایی می رسوندن.

 

 چطور دادی؟ -سوگند

 

 بد نبود. -

 

 خوشبحالت... -

 

لبخندی زدم و باهم به سمت بیرون به راه افتادیم. صندلیامون کنار هم 

 نیفتاده بود وگرنه مطمئنا کمکش می کردم و خودشم اینو می دونست.

 

 از امروز به بعد چیکار می کنی؟ -

 

 یه کاری می کنم... -

 

 از بچه ها خبر داری؟-

 

 نه...-

 

بندهای کوله اشو محکم گرفت. سنگ ریزه ای رو با پاش شوت کرد و  

مشخص بود می خواست یه چیزی بگه که سخت بود براش. و مطمئن 

 بودم درمورد پسراست.



 

 چیزی میخوای بگی؟ -

 

 نگام کرد و یکم فکر کرد. 

 

 گیری؟ اووومم...میگم... دیگه ازشون خبر نمی-

 

 مکث کردم. با ابروهای باال رفته نگاش کردم.

 

 واسه چی؟ -

 

 .دوس دارم باهاشون باشیم!همینجوری..-

 

 تک خنده ای کردم. سوگند مثل دیوونه ها بود.

 

 ولی تو خودت با امیر جوری که! همسایه ام هستی...-

 

 نفسی  کشید.

 

 نه...از اکیپ خوشم اومده...سالومه ام می خواد باهاشون آشنا بشه... -

 

 لبخند زدم و چیزی نگفتم. 

 

سوار شدیم و سالم احوالپرسی سالومه جلو پامون توقف کرد و باهم  

 کوتاهی کردیم.

 



 از آینه جلو نگاهم کرد و رو به جفتمون گفت:

 

 راحت شدیناااا! -

 

 آره خداروشکر تموم شدن.- سوگند

 

 کی دورهمی می گیرین یه شیرینی ام به ما بدین؟ -سالومه

 

 نمی دونم...-

 

رفتاراش  زیاد ازش خوشم نمی اومد. چند سالی از ما بزرگتر بود ولی 

یه جوری بود...این چند روز که باهم می رفتیم بارها درمورد پسرا 

های مختلف پز  حرف می زد و سوال می پرسید؛ به بهانه

داد...ماشینش... دوست پسراش...پسرایی که ازش خوششون می  می

اومد...مامان بابایی که لی لی به الالش میذاشتن....درواقع انگار از ما  

 ..دوست داشت تو چشم همه باشه!! هم بچه تر بود.

 

باالخره بعد از دو هفته شروع کردم به تمیز کردن خونه. لباس ها و 

دفتر و کاغذهایی که وسط حال افتاده بودو جمع کردم. لیوان های 

کثیف، پوست خوراکی ها و جعبه ی پیتزا، جزوه ها و کتاب و  

 خودکار... 

 

...آخر کارم لباس های  ظرف کثیفای توی آشپزخونه که خیلی کم شستم

بهم ریخته ی اتاق خواب رو جمع و جور کردم و تمام خونه رو  

 جاروبرقی کشیدم. 

 



خسته و بی حال خودمو رو کاناپه انداختم و به ساعت نگاه کردم:  

15:25 ! 

 

امروز فقط صبح یه لیوان شیر سرد خورده بودم و خیلی گشنه ام بود. 

دم و تا رسیدنش همونجا زنگ زدم و از رستوران جوجه سفارش دا

 چشمامو بستم تا یکم بخوابم.

 

 بعد از ناهارم باز خوابیدم تا شب و تمام این دوهفته رو جبران کردم.

 

تصمیم گرفتم فیلم ببینم و برای شام هم به خودم زحمت بدم و برای 

 شکمم جشن بگیرم.

 

 حس می کردم تنهایی به سرم زده!!! دوست داشتم برم با بچه ها بیرون

 و دورم شلوغ باشه!

 

به هر نحوی که بود خودمو سرگرم می کردم باز یادشون می 

افتادم...شاید زیادی بی جنبه بودم که با دو ماه گشتن با چند نفر، بهشون  

عادت کرده بودم...تا این سن که رسیده بودم دوستی نداشتم، تو مدرسه 

 بودن...همیشه تنها بودم....دوستام فقط نیما و نادیا و شروین 

 

آهی کشیدم و از جام بلند شدم...باید آشپزی می کردم...اصال شاید یه 

 موقع هم بچه ها رو دعوت کردم همینجا و براشون آشپزی کردم...

 

** 

 



تو اینستاگرام می چرخیدم و سفارشارو نگا می کردم که ببینم قبول کنم  

ببینم...جالب بود که یا نه...بعدا هم به امیر زنگ می زنم تا بچه ها رو 

با اینکه آرش رو از قبل می شناسم و زمان بیشتریه که باهاش آشنام، 

 اما با امیر راحت تر بودم! 

 

 نوتیف واتس اپ توجهمو جلب کرد؛ شماره ناشناس بود.

 

پیامو باز کردم، یه عکس بود از یه پسر بچه ی چهار، پنج ساله که 

 چهره اش خیلی آشنا می زد! 

 

 کردن بودم که پیام بعدی هم اومد: مشغول فک  

 

 سیاه قلم.-

 

 پروفایلش عکس نداشت.

 

 شما؟؟ -

 

 کیانمهرم. -

 

 ابروهام باال رفت. درسته! این پسر شبیه کیانمهر بود...!

 

 اسمشو سیو کردم و رفتم تلگرام تا پروفایلهاشو نگاه کنم. 

 

چهارتا عکس بیشتر نداشت که همش خودش بود. پشت میز کار، دوتا  

 ی طبیعت و آخری هم همون پسربچه تو بغلش بود! تو



 

یعنی کیانمهر  زن و بچه داشت؟ پس چرا هیچوقت هیچکدوم اشاره ای 

 به این موضوع نکردن؟ چرا تو دستش حلقه نبود؟ 

 

 چقد لبخند به صورتش می اومد!! 

 

عکس اول و دوباره نگاه کردم. پیراهن سفید، کت نوک مدادی و  

 مشکی!کراوات تقریبا 

 

چشم و ابرو های مشکی و پوست روشنش تو این لباسا بیشتر تو چشم 

 بود.یعنی چیکاره است که پشت همچین میزی نشسته؟ 

 

همینطور داشتم نگاهش می کردم و تجزیه و تحلیل می کردم که یهو 

یاد حرفای آخرش افتادم و ناخودآگاه اخم کردم و از تلگرام بیرون  

 !! اومدم. پسره ی پرروی احمق

 

به طرف بساط نقاشیم رفتم و اولین سفارش اینستاگرام رو که دختر  

جوانی بود شروع کردم. کیانمهر چیزی نگفته بود پس می تونستم دیر  

 شروع کنم و دیرتر تحویلش بدم. 

 

اصال شاید انقد انجامش ندم تا پیگیر بشه و بگم وقتم پر بوده...بگم تو  

 چیزی درموردش نگفتی...

 

باشه بهش پیام بدم و بگم وقت ندارم...چرا باید سفارشش شایدم بهتر 

 رو انجام بدم؟ عکس پسرشو  می فرسته که براش نقاشی کنم؟ 

 



 افزار عکسشو تبدیل به نقاشی کن؟  پیام بدم بهش بگم برو با نرم

 

 اووووووووف...

 

سرمو تکون دادم تا کیانمهر از فکرم بره بیرون...این چه حرصی بود 

 آدم داشتم؟   که من از این

 

** 

 

شربت آلبالو ریختم تو دوتا لیوان و بردم. سوگند حرف می زد و 

 سالومه به در و دیوار نگاه می کرد. هردو برداشتن و تشکر کردن. 

 

امروز سوگند زنگ زد و گفت میایم پیشت و منم بوم و وسایلمو عقب 

یمو  تر برده بودم. چون کسی تا حاال خونه ام نیومده بود، وسایل نقاش 

 هم همون وسط مبال گذاشته بودم که امروز جا به جاشون کردم. 

 

 خونه مال خودته؟ -سالومه

 

 رو مبل تک نفره نشستم و گفتم: 

 

 مال بابامه. -

 

ابرو باال انداخت و سری تکون داد. سوگند خندید و آروم زد رو پاش  

 که واکنشی نشون نداد. 

 



ظرف پایه بلند چیدم و  شیرینی آلمانی که تو خونه بود رو هم تو 

 براشون بردم. 

 

 راحت باشین.-

 

 سوگند به بوم نگاه کرد و گفت:

 

 دوباره کارتو شروع کردی؟ -

 

 اهوم. -

 

از وقتی امتحانات شروع شدن با همه قطع رابطه شدی بجز -سالومه

 سوگند، تموم که شدن با سوگندم تموم کردی؟

 

 ولی فکر کنم با پسرا در ارتباطه!- سوگند

 

 بوم اشاره کرد.و به 

 

نه اتفاقا این هفته فقط از اینستاگرام سفارش گرفتم. این عکسم کیانمهر -

 فرستاده. 

 

باالخره بعد از سه تا نقاشی، سفارش کیانمهرو شروع کرده بودم و  

تقریبا یه ده روزی گذشته بود و تو این مدت امیر یه بار زنگ زده و  

داده بود اما خود کیانمهر  حالمو پرسیده بود و آرش هم چند باری پیام

 هیچ پیگیری نکرده بود. 

 



 سفارش شخصی؟-سالومه

 

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم.

 

دخترا تا شب نشستن و حرف می زدیم باهم. هرچند من بیشتر شنونده  

 بودم؛ از بس این دوتا خواهر حرف میزنن...

 

 حوصله ام سر نمی رفت اما خسته می شدم...!! 

 

 

پسربچه چیزی نمونده بود که تموم بشه...هنوزم کیانمهر پرتره ی 

چیزی نگفته بود. فقط امیر یه بار زنگ زده بود و پرسیده بود به کجا 

رسیده و این وسط چیزی که فهمیدم این بود که امیر و کیانمهر  

 پسرخاله ی همدیگه ان!

 

بعد از مدتها تصمیم به پیاده روی گرفته بودیم اما مثل چی پشیمون  

بودم. چون هم خسته شده بودم و هم هوا خیلی گرم بود. بدنم پر از  

 عرق شده بود و به زور خودمو تحمل می کردم.

 

روی نیمکت نشستم و سعی کردم خودمو با شالم باد بزنم که سوگند  

 دستمو گرفت و کشید. 

 

 بلند شو بابا نزدیک خونه ایم. -

 

 زنگ خورد.  به زور بلند شدم و به حرکت ادامه دادم. گوشیم

 



 امیر بود. 

 

 سالم.-

 

 سالاااام چطوری دخترو؟ -

 

 خوبم پسرو! -

 

 چه خبر از سفارش ویژه ی آقا کیان؟-

 

 تمومه دیگه... -

 

 خوبه؛ پس می تونی فردا برسونیش دیگه؟-

 

 آره خیالت راحت.-

 

 

 

بستنی گرفتیم و درحال خوردن بودیم که به خونه من رسیدیم. سوگند  

 همونجا پارک کرده بود، هرکاری کردم نیومد باال. ماشینشو 

 

وقتی وارد خونه شدم دیگه واقعا نفسم در نمی اومد. تو دلم به سوگند و  

 هوس های یهوییش لعنت فرستادم. 

 

 با بطری آب سرد وارد اتاق شدم و همزمان سر کشیدم. 

 



مانتو و شلوارمو درآوردم و با یه پیرهن تابستونه کوتاه خودمو رو  

ت انداختم و اسپیلت رو تا آخرین درجه سرد کردم. دلم دوش آب  تخ

سرد می خواست اما انقد حالم بد بود که نمی تونستم تکون  

بخورم...غلت زدم و دست و پامو از هم باز کردم تا زودتر عرق بدنم  

 خشک بشه... 

 

 

 

با احساس گلودرد چشمامو باز کردم. اولین کاری که کردم دست بردم 

 سپیلت رو برداشتم و خاموشش کردم. سردم شده بود... و ریموت ا

 

خودمو پتو پیچ کردم و غلت زدم. هنوز چشمام گرم بود و خوابم می  

اومد. صدای پیامک موبایلم چشمامو دوباره باز کرد. دست دراز کردم  

 و نگاش کردم.

 

 می تونی خودت نقاشی رو ببری؟ -

 

ز پیام نفهمیدم و  سرم درد می کرد و چشمام باز نمی شد. چیزی ا

 دوباره خوابم برد...

 

 

 

سرم سنگین بود و گلوم خشک بود. آب دهنمو که قورت می دادم گلوم 

 درد می گرفت.

 



دستمو به سرم گرفتم و سرجام نشستم. شب شده بود.بی حال و خسته  

 بلند شدم که سرم گیج رفت و دستمو به میز دراور گرفتم.

 

آشپزخونه رسوندم و شیر داغ کردم. نمی تونستم شام به زور خودمو به  

بخورم؛ گلوم درد می کرد...قرص هم نداشتم. چقد آدم بی فکری بودم  

 من...

 

شیرو که خوردم مثل آدمی که چند روزه نخوابیده چشمام سیاهی می  

 رفت و هنوزم دلم میخواست بخوابم. 

 

 

 

که یکم هم اثر تو سینک به صورتم چندبار آب پاشیدم تا سرحال بشم 

 داشت و اون حالت خواب آلودگی تقریباً از چشام رفت. 

 

 گوشیمو آوردم و لیست پیام های نخونده ی امیر توجهمو جلب کرد:

 

 می تونی خودت نقاشی رو ببری؟ -

 

 اریکا؟ -

 

 الووووو -

 

کجا ببرم؟ نگاهم رفت سمت بوم نقاشی؛ پسربچه ی خندون کامال آماده  

 بود! 

 



 کیانمهر؟ یعنی ببرمش پیش 

 

چرا کیانمهر خودش زنگ نمی زد؟ اصال چرا خودش نمی اومد دنبال  

 سفارشش؟ 

 

 همه ی کاراشو امیر می کنه...! آدم هم انقد پررو...؟ 

 

 و لمس کردم. بعد از دو بوق جواب داد: عالمت تماس 

 

 جانم؟ باالخره بیدار شدی؟ -

 

 چی میگی؟ -

 

نقاشی رو ببری بدی  دست  عرض میکنم کــــه...می تونی خودت -

 کیان؟ 

 

 چرا من؟ -

 

 برای اینکه باید برای فردا شب حتما دستش باشه. -

 

 پشت چشمی برای کیانمهر خیالی نازک کردم و گفتم: 

 

_خب نمی تونه خودش پیگیری کنه؟ اعصاب آدمو خورد می کنه با 

 این کالس گذاشتناش!

 

 بلند خندید.



 

ی که منو می بینه یادش میافته بابا اون بدبخت سرش شلوغه...وقتای-

بهم میگه پیگیر باش...حاال میری؟ آخه منم نمی تونم بیام...کار داریم  

 فردا خیلی...نه نگو جان امیر...

 

 نفس بلندی کشیدم. 

 

 باشه...چیکار کنم! -

 

 آ من قربونت برم آبجی خودمی...-

 

 دم. بوم رو روزنامه پیچ کردم و دم در گذاشتم و رو کاناپه دراز کشی

 

 حاال فردا کجا برم؟ چرا امیر نگفت؟ 

 

 یعنی برم خونه اش؟ پیش زن و بچه اش؟

 

آب دهنمو قورت دادم و با اخم گلوی دردناکمو مالیدم. توی این هوای  

 گرم خرداد ماه این حال چیه من دچارش شدم خدایا! 

 

 اگه قراره برم خونه شخصیش، باید لباس خوب بپوشم...

 

چشمامو بستم. دیوونه شده بودم...امیر گفته بود برای فردا غلت زدم و 

شب باید نقاشی دستش باشه! یعنی فرداشب مناسبت خاصیه...! چه پدر  

 مهربونی...

 



** 

 

پلکای سنگینمو به زور از هم باز کردم و دست دراز کردم که گوشیمو 

 بردارم.

 

 الو؟ -

 

 اریکا؟ پاشو دختر دیره باید نقاشی رو ببری.-

 

 الن آماده میشم میرم. ا-

 

 باشه آدرسو برات می فرستم، اسنپم برات می گیرم.-

 

بلند شدم و به اتاق رفتم. احساس سرگیجه داشتم؛ دستمو به سرم گرفتم 

و در کمدو باز کردم. شال و شلوار کرم و مانتو جلو باز سبز که از 

 زیرش یه تاپ بلند سفید که تا رونم می رسید پوشیدم.

 

کتونیای سفیدمو پوشیدم و با برداشتن گوشی و تابلو، از خونه بیرون  

 زدم.

 

به آدرس نگاه کردم. دور بود...تو محله های باالشهر بود... چینی به 

 بینی ام انداختم...از همون ماشینش مشخص بود که پولداره...!

 

 سوار اسنپ شدم و چشمامو بستم. یادم باشه قرص هم بگیرم... 

 

** 



 

دیدن ساختمون بلند رو به روم جا خوردم. اداری بود...یعنی محل  با 

 کار کیانمهر اینجاست! 

 

 . 14آروم وارد شدم و دوباره به پیامک امیر نگاه کردم: طبقه 

 

رو زدم و خودمو تو آینه نگاه کردم و دستی به  14تو آسانسور دکمه  

  موهای کوتاهم کشیدم. به صورت بی رنگ و روم نگاه کردم و اخم

 کردم.

 

 لعنتی...!

 

 یادم رفته بود حتی ضدآفتاب بزنم! 

 

 من چم بود؟ چطور تو خونه این لبای خشک و سفیدمو ندیدم؟ 

 

 کیف هم نیاورده بودم که توش چیزی بندازم.

 

پیاده شدم. سری برای خودم تکون دادم و در نیمه باز تنها واحد طبقه  

 رو هل دادم.  14

 

ریض و بعد سالن بزرگی که توش  چقد بزرگ بود! اول یه راهروی ع

مبل چیده بود و دو طرفش به راهروهای عریض دیگه باز می شد. رو  

 به رو هم شیشه سر تا سری که خیلی قشنگ بود. 

 

 چند در دیگه هم بود که آبدارخانه و سرویس و ... بود. 



 

 کنار راهروی سمت راست نوشته بود: مدیریت. 

 

بل و دو تا در بزرگ که یکی باز به همون سمت رفتم. باز هم سالن و م

 روش نوشته بود مدیریت و اون یکی سالن کنفرانس. 

 

به منشی سالم دادم که خانم تقریبا جوونی بود. بخاطر سرگیجه ام 

 دستمو به لبه میز گرفتم.

 

 میشه...میشه...-

 

تازه یادم اومد نه فامیلی کیانمهر و می دونم و نه حتی اسم شرکتو نگاه 

 کردم!

 

کیانمهر...ببخشید یه آقایی به اسم کیانمهر اینجا کار می کنه...شما نمی -

 دونید کجا باید پیداش کنم؟ 

 

 لبخندی زد.

 

 منظورتون آقای رییس هستش؟ -

 

با تعجب آب دهنمو قورت دادم که پشیمون شدم. دوباره با دست شروع 

 کردم به ماساژ دادنش...

 

 رییِس اینجاست؟-

 



 بله. -

 

 کرد. به مبل اشاره

 

 بشینید لطفا، راحت باشید.-

 

از خدا خواسته نشستم و به دور و برم نگاه کردم. تابلو رو کنار پام به 

مبل تکیه دادم. تو ذهنم نمی گنجید اینجا مال کیانمهر باشه...شاید  

 بخاطر همین بود که مغرور و کم حرف بود...!

 

 ببخشید...اینجا شرکت چیه؟-

 

 واردات دارو! -

 

 تکون دادم و باز پرسیدم:سری 

 

 می تونم ببینمش که؟ -

 

 لبخندی زد.

 

مشخصه که از قبل وقت نگرفتین. صبر کنین مهمونشون که رفتن  -

 بهشون اطالع میدم اگه اجازه دادن میتونید برید تو! 

 

سری تکون دادم و در حالی که تکیه می دادم با خودم گفتم: غلط کرده 

دای خانم منشی باعث شد دوباره باز اجازه نده! و چشمامو بستم که ص

 کنم. 



 

 با آقای دکتر چیکار دارین؟ -

 

تو ذهنم یه دور کلمه ی دکتر رو تکرار کردم؛ اصال به کیانمهر نمی  

 اومد! 

 

 چطور؟ -

 

آخه تا حاال همچین چیزی پیش نیومده بود. یه خانم که هیچی از آقای  -

 دکتر ندونه و بخواد مالقاتش کنه! 

 

طور که دوباره سرمو میذاشتم رو پشتی مبل،  همون  سری تکون دادم و

 گفتم: 

 

 سفارش نقاشی داشت....آوردم براش.-

 

 یکم سرشو جلو کشید.

 

 شما حالتون خوبه؟ -

 

چشمامو بستم و سری تکون دادم. حالم اصال خوب نبود....دلم 

میخواست زنگ بزنم به امیر و تا می تونستم دعواش می کردم...حتی 

 نداشتم که برگردم...سرم سنگین بود!جون 

 

** 

 



 با تکون دستی چشمامو باز کردم؛ خوابم برده بود...!؟ 

 

 به صورت خانم منشی نگاه کردم که تقریبا خم شده بود.

 

مهمون آقای دکتر رفتن. من اسمتونو نمی دونم اما بهشون اطالع دادم  -

 سرشون شلوغه امروز. یه خانم اومده ببینتشون که اجازه ندادن، گفتن 

 

با وجودی که پیشونیم خیلی درد گرفت اما اخم پررنگی کردم و صدام  

 یکم باالتر از حد معمول رفت:

 

یعنی چی؟ این همه راه اومدم تابلوی لعنتیشو آوردم حاال نمی خواد  -

 منو ببینه؟ 

 

از جام بلند شدم. خانمه دستاشو  به نشونه ی »آروم« جلوش گرفته بود 

 اشت ساکتم کنه.و سعی د

 

به درک که نمی خواد ببینه. اینو)با پام زدم به تابلو( بهش بده بگو  -

دیگه حق نداری از اریکا چیزی بخوای مردک پررو... من با این  

 ... حالم، دارم می میرم...ولی بخدا فقط بخاطر امیر بود که. 

 

 در اتاق باز شد.

 

 اریکا؟ -

 

نم با تعجب فراوان بهم نگاه می کرد. با اخم به کیانمهر نگاه کردم که او

 نشستم رو مبل و پشت چشمی براش نازک کردم.



 

چقد کت و شلوار مشکیش بهش می اومد! امروزم کراوات داشت...چقد  

 خوش تیپ بود!

 

نزدیک تر اومد و باعث شد منشیش بره عقب تر. اونم با تعجب به ما  

 نگاه می کرد.

 

ایین بود؛ کفشای مشکیش تمیز و  کیانمهر باالسرم وایساد ولی سرم پ

 براق بود! 

 

 اینجا چیکار می کنی؟ -

 

 با عصبانیت نگاش کردم و گفتم: 

 

 به این منشیتم گفتم تابلوی کوفتیتو آوردم واست.-

 

 ای وای ببخشید آقای دکتر بخدا یادم رفت اینو بهتون بگم!-منشی

 

 برداشت.کیانمهر بی توجه به منشیش، خم شد و تابلو رو 

 

 صورتش از هم باز شد. شروع کرد به کنار زدن روزنامه ها... 

 

چند دقیقه ای داشت نگاه می کرد که منم بی حال و عصبی رومو یه 

طرف کرده بودم و به سالن اصلی نگاه می کردم. تو اون یکی سالن 

اون وری که دور هم بود، رفت آمد بیشتر بود! مثل اینکه اینجا فقط 

 ود! مخصوص آقا ب



 

 خیلی قشنگ کشیدی! -

 

 نیم نگاهی بهش انداختم.

 

 خودم می دونم! -

 

 تک خنده ی خیلی آرومی کرد و دستشو به طرفم دراز کرد.

 

 پاشو بریم تو اتاق. مثل اینکه امروز سرحال نیستی!-

 

بی توجه به دستش، دستمو به مبل گرفتم و بلند شدم و موهامو زیر شال 

 اون به سمت اتاقش قدم برداشتم. مرتب کردم. همزمان جلوتر از

 

سرحال نیستم ولی امیر گفته بود که برای امشب الزمش داری  -

 هرطور شده خودم برسونمش...ولی مثل اینکه بعضیا لیاقت ندارن.

 

 درو بست.

 

مواظب حرف زدنت باش!...هی هیچی نمیگم هر چی از دهنت درمیاد -

 میگی!

 

خودم نیاوردم. به سمتش براق شدم و حقیقتش یکم ترسیدم ولی به روی 

 خواستم تابلو رو ازش بگیرم که دستاشو عقب کشید.

 



جناب آقای »دکتر«! من به زور خودمو رسوندم که جنابعالی از  -

 کارات عقب نمونی! بعد اومدی میگی نمی خوای منو ببینی؟ 

 

 بازومو گرفت و مجبورم کرد بشینم. خودشم رو به روم نشست. 

 

به من نگفته بود. من خبر نداشتم که تو خودت قراره تابلو  امیر چیزی -

 رو بیاری شرکت!

 

با سوءظن نگاش کردم که سری تکون داد و بلند شد به طرف میزش  

 رفت. تلفن رو برداشت.

 

 قهوه می خوری؟ -

 

 اهوم! -

 

 قهوه هارو که آوردن دوباره اومد و رو به روم نشست.

 

 هر نقاشی رو چقد می گیری؟-

 

دور فنجون قهوه حلقه کردم تا یکم گرم بگیرم. اسپیلت اتاقش  دستامو

 روشن بود!

 

 برای پسر تو نمی گیرم. برای نقاشی امیرم از آرش چیزی نگرفتم. -

 

 ابروهاش باال رفت. 

 



 پسرم؟ -

 

 سکوت کردم. مگه پسرش نبود؟ چرا تعجب کرد؟

 

 لبخندی زد.

 

 فکر کردی آراد پسرمه؟ -

 

 آراد کیه؟ -

 

لبخند زد. ایندفعه یکم غلیظ تر...خندش گرفته انگار...! چقدر  دوباره 

 خوش خنده شده امروز! 

 

 به تابلو اشاره کرد.

 

 آراد... خواهرزادم! -

 

این دفعه من بودم که ابرو باال انداختم. چقدر شبیهش بود  

خواهرزادش!! سری تکون دادم و چیزی نگفتم. دلم می خواست بپرسم 

 ا روم نمی شد!پس تو ازدواج نکردی؟ ام

 

بازوهامو تو خودم جمع کردم و به مبل دو نفری که روش نشسته بودم 

نگاه کردم. دلم می خواست دراز بکشم...احساس می کردم گردنم تحمل  

 وزن سرمو نداره... 

 

 کیانمهر بلند شد و رفت پشت میزش



 

 چته؟ چشمات قرمزه! بی خوابی؟ -

 

انقد سردم شده بود که سرمو به طرفین تکون دادم و چیزی نگفتم. 

 پاهامو آوردم رو مبل و زانوهامو بغل گرفتم.

 

چقدر کیانمهر بی فکر بود که نمی فهمید! شایدم به روی خودش نمی 

 آورد تا گرمش نشه! بهرحال خرداد بود و گرماش! 

 

چند تقه به در خورد و با »بفرمایید« کیانمهر باز شد و صدای امیر تو  

 اتاق پیچید: 

 

 سالم! اریکا نیومده هنوز؟ -

 

 قبل از اینکه کیانمهر جواب بده خودش منو دید.

 

عه! سالم اریکا خوبی؟ سری براش تکون دادم. حس می کردم عجله -

 داره...

 

 تو که به من نگفتی اریکا قراره بیاد.- کیانمهر

 

اخه آدم وقت نمی کنه بخدا! این کیانام همه کارارو انداخته گردن من! -

اید برم دنبال بساط تزیین و این جور چیزا! آرش و محمدرضا و  االن ب

بهارم که نیستن، رفتن کرج پیش ننه محمدرضا...دیگه مجبور شدم بگم 

 خودش بیارتش... 

 



 گوشیش زنگ خورد و درحالی که جواب می داد رفت بیرون...

 

 تو چرا اینجوری نشستی؟ - کیانمهر

 

 امیر اینجا چیکار می کرد؟-

 

 ثال! نمی دونستی مگه؟ معاونمه م-

 

 نه...من...یکم بخوابم؟ -

 

 نگاش نمی کردم اما صداش پر از تعجب بود:

 

 اینجا؟؟؟ -

 

سرمو تکون دادم و ناخودآگاه دراز کشیدم. تا حاال همچین  

 سرماخوردگی نداشتم...

 

تو همون حالت هم جنین وار خودمو بغل کردم...تمام بدنم می سوخت 

بود...تا اآلنم چشمامو به زور نگه داشته و سرم به شدت سنگین 

 بودم...حس می کردم دارم می لرزم...

 

با احساس سوزش کوتاهی توی دستم چشمامو باز  کردم. اولین چیزی 

 که متوجه شدم این بود که حالم خیلی بهتره...

 

مردی که آنژیوکت رو از دستم در آورده بود بلند شد و از اتاق رفت 

رم نگاه کردم؛ تو اتاق کیانمهر نبودم! یه  اتاق دیگه  بیرون. به دور و ب



بود با دکور قهوه ای و کرم درحالی که اتاق کیانمهر سفید و مشکی 

 بود. 

 

یه میز و صندلی چرخدار بود و یه دونه کاناپه ای که من روش  

 خوابیده بودم. مشخص بود اتاق خالیه و مال کسی نیست.

 

 ! 14:3۵ساعت مچیم نگاه کردم؛   شالم رو شونه هام افتاده بود. به

 

 حدود سه ساعت خوابیده بودم. مثل اینکه کیانمهر دکتر خبر کرده بود!! 

 

 یعنی انقد حالم خراب بوده؟ 

 

 کی منو آورده اینجا؟؟؟ 

 

یهو نشستم که یه خورده سرم گیج رفت. توجهی نکردم و دنبال گوشیم،  

 رده؟ اطراف و گشتم. یعنی واقعا کیانمهر منو تا اینجا آو

 

تازه تو اون سالن هم بجز دوتا اتاق خودش، اتاق دیگه ای نبود! یعنی  

منو از سه تا سالن رد کرده...یعنی منشی هم منو دیده؟ تو 

 بغلش؟؟؟؟؟!!!!

 

نمی دونم چه مرگم بود که هم خنده ام گرفته بود و هم خجالت می 

 کشیدم! حاال چطور تو چشماش نگاه کنم؟

 

می تونم امیدوار باشم که اون باشه...بهرحال کاش حداقل امیر بود...

 معاون بود شاید اومده باشه... 



 

نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم. از پنجره بیرون و نگاه کردم. روم نمی  

شد برم بیرون. حالم خیلی بهتر شده بود ولی هنوز برام سخت بود زیاد 

 سرپا وایسم!

 

گران وارد شد و اومد  در اتاق باز شد و برگشتم. امیر با قیافه ای ن

 نزدیکم. بازوهامو تو دستش گرفت.

 

 حالت خوبه اریکا؟ -

 

 آره. تو تازه اومدی؟ -

 

 به طرف کاناپه بردم و باهم نشستیم.

 

آره من درگیر بودم با کیانا خواهر کیان. خبر نداشتم؛ کیانمهر تازه بهم  -

زنگ زد گفت تو حالت خوب نبوده درگیر کار بوده که تو از حال  

 رفتی! گفت داشتی تو تب می سوختی! 

 

 آهی کشیدم. پس یعنی کیانمهر منو بغل کرده...

 

 االن بهترم. فکر کنم کیانمهر دکتر خبر کرده بود. -

 

سرشو به نشونه مثبت تکون داد و پیشونیمو بوسید که با تعجب نگاش 

 کردم.

 



ذاشتم نمیببخشید آبجی جونم. بخدا اگه بهم میگفتی حالت خوب نیست -

 بیای!چرا هیچی نگفتی بهم؟ 

 

 دیگه...!-

 

در دوباره باز شد و ایندفعه کیانمهر اومد. با فکر اینکه بغلم کرده بود  

لبمو گاز گرفتم و نگاهمو به پایین دوختم. دست امیر هنوز رو بازوم  

 بود. 

 

 کیانمهر رفت و رو صندلی چرخدار پشت میز نشست.

 

 حالت بهتره؟ -

 

 اهوم، مرسی!-

 

یهو یادم اومد که امیر گفته بود امروز خیلی کار دارن؛ نگاهش کردم،  

 اونم نگاهم می کرد.

 

 ببخشید، باعث زحمتتون شدم...من دیگه میرم!-

 

 خواستم بلند شم که امیر دستمو گرفت.

 

کجا میری دختر؟ تو اصن به حال خودت نگاه کردی؟ میگم انقد  -امیر 

 انتظار داری ولت کنم تنهایی بری خونه؟ تب داشتی که از حال رفتی! 

 

 من خوبم...بخدا خیلی بهترم! -



 

 باشه ولی به مراقبت نیاز داری!-

 

 کیانمهر نیشخندی زد. بیا! باز مزخرف بازیاش شروع شد!

 

 امیرجان توروخدا معذبم نکن. به اندازه کافی کیانمهرو اذیت کردم... -

 

 کیانمهر  اذیت نشده، مگه چیکار کرده؟ -

 

 ه کیانمهر نگاه کرد:ب

 

 تو اذیت شدی کیان؟ -

 

 کیانمهر لبخند یه وری و بدجنسی زد. 

 

 آره...به کارام نرسیدم...باید امروز بیشتر بمونم...-

 

اخم کردم و دندونامو بهم فشردم. خیلی ام وظیفه اش بوده مردک  

پررو...! اینهمه زحمت کشیدم عکس خواهرزاده اشو کشیدم، دستمزدم 

 نگرفتم!

 

میر هم بهش اخم کرد. کیانمهر بلند شد و از اتاق بیرون رفت. امیر  ا

 شالمو مرتب کرد. 

 

 پاشو میریم خونه. -

 



بلند شدم و باهم از اتاق بیرون زدیم. به سالن اصلی که رسیدیم  

 کیانمهرم اومد و یه کیسه دارو به طرفم گرفت.

 

 بیا! روشون نوشته چطوری بخوریشون. مواظب باش!-

 

 دستش گرفتم.از 

 

 مرسی.-

 

 سری تکون داد و برگشت. معلوم نبود این آدم فازش چیه! 

 

 یه لحظه خوبه یه لحظه بد! 

 

هرچی که بود کمکم کرده بود که حالم بهتر بشه...باید ممنونش می  

 بودم! هر چند گاهی اوقات مزخرف و رو اعصاب می شد!

 

 م خونه.توی راه هم امیر برام آبمیوه و کمپوت گرفت و رسوند

 

 حاال برو بخواب، من همینجا می شینم. -امیر 

 

 نه حالم بهتره. میخوام واسه داداشم آشپزی کنم؛ چی می خوری؟ -

 

قرمه سبزی درست کردم و منو امیر خوردیم. بعدشم نشستیم به فیلم 

دیدن و نقاشی کشیدن...امیر هم تمرین می کرد و با شیطنت پرتره ی 

جیب غریب و خنده دار بود... ساعت  سوگند رو نقاشی می کرد که ع



شب بود که بهش زنگ زدن و دید من حالم بهتره و می تونم   8حدودای 

 از خودم مراقبت کنم رفت.

 

 مثل اینکه تولد آراد، تنها بچه کیانا خواهر کیانمهر بود! 

 

** 

 

 

 

بینیمو با دستمال گرفتم و دوباره گردن کشیدم. باالخره دیدمش که داره  

طرفم میدوئه. وقتی براش دست تکون دادم سرعتشو بیشتر کرد. به به 

 پهنای صورتش می خندید!

 

 دستامو از هم باز کردم و محکم تو بغلم گرفتمش. 

 

 با اون صدای جیغش داد زد:

 

 دلم برات تنگ شده بود دیوونهههه! -

 

 خندیدم.

 

 منم همینطور نادییی! -

 

 ازم فاصله گرفت و نگام کرد.

 

 ر کردی. دماغشو...چقدر قرمزه! چقدر تغیی-



 

 دستشو گرفتم.

 

 بیا بریم حاال، همونجا تو خونه حرف می زنیم.-

 

ماشین گرفتیم و به خونه اومدیم. اونجا رو هم با همون ذوق و شوق 

 همه جاشو نگاه کرد.

 

چمدونشو بردم تو اتاق خواب و لباسامو عوض کردم. از همونجا هم  

 اومد.خندم گرفت.. صداش زدم که با دهن پر 

 

 چی می خوری؟-

 

 گیالس داری نکبت؟ -

 

 عجیبه مگه؟ -

 

 نه ولی تو می دونی که من گیالس چقدر دوست دارم! -

 

 خب برای تو گرفتم دیگه دیوونه! -

 

 خندید و لپمو بوسید. 

 

 بسه دیگه لباستو عوض کن بیا بریم بشینیم. -

 



زدن. با خودش دراز کشیدیم رو کاناپه ها و شروع کردیم به حرف 

تخمه آورده بود؛ مثل زمان بچگیمون...که هر وقت بعد از یه مدت  

همو می دیدیم باید تخمه کنار دستمون می بود...البته من یادم نبود...! 

در مقابلش احساس شرمندگی می کردم...خیلی بی معرفت و بی توجه 

 بودم...

 

 

 

وپ درست  با همدیگه آشپزی کردیم و فیلم نگاه کردیم...برام س 

کرد...براش از بچه ها گفتم...از آرش، امیر، کیانمهر، سوگند، حتی  

 سالومه... محمدرضا و بهار...

 

 تا صبح بیدار بودیم و رفع دلتنگی می کردیم...

 

راستش یادم رفته بود که من یه زمانی تا این حد با نادیا جور  

 بودم...اومد و یادم آورد...

 

سال از من بزرگتر بود اما همیشه با هم   به خنده هاش نگاه کردم...یک

 بودیم...همیشه بهترین دوست هم بودیم...

 

** 

 

 اریکا!-

 

 هووومممم. -

 



 پاشو عصره!!-

 

چشمامو باز کردم. کنارم نشسته بود با اون موهای پرپشت و  

 بلندش...خندم گرفت... 

 

 شبیه بز شدی نادی!-

 

 بلند خندید و موهامو کشید. 

 

گوسفند از موهای تو که بهتره....خاک تو سرت که اینطوری خفه شو -

 کوتاه کردیشون! 

 

 سر جام نشستم. 

 

 بریم بیرون امروز؟ -

 

با ذوق تایید کرد و بلند شد. منم بلند شدم تا دست و رومو بشورم و 

 آماده شم.سرماخوردگیم تقریبا خوب شده بود.

 

کافه بودیم و  رفتیم بیرون و تا شب مشغول گشت و گذار تو پارک و 

 برگشتیم. 11آخرشم همون بیرون پیتزا خوردیم و ساعت 

 

آرش بهم زنگ زد و گفت سفارش جدید داره که گفتم این دو سه روز 

کاری انجام نمیدم.قرار شد هم با نادیا یه روز بریم و نمایشگاهشونو 

 ببینیم. 

 



ه شونه رو زمین نشسته و به کاناپه تکیه داده بودم که نادیا با پاش زد ب

 ام.

 

 چته؟ -

 

 عکس این رفیق مفیقاتو نشونم بده ببینم. -

 

 می خوای چیکار؟ -

 

 ببینم دیگه... -

 

پروفایل هرکدومو آوردم و نشونش دادم. با صبر و حوصله نشست و 

همه رو تجزیه تحلیل کرد و درمورد همه اشون سوال پرسید. منم  

یه بار هم  مجبورا نشستم و همه رو براش توضیح دادم و قرار شد 

 ببرمش پیششون تا ببینتشون!

 

 خوشتیپم هستنا! مخصوصا این یکی...کیان...جذاب لعنتیه! -

 

 به دنبال حرفش قهقهه ای سر داد. لبخندی زدم و چیزی نگفتم.

 

 دوباره با پاش زد به شونه ام. نگاش کردم.

 

 واسه همینه ما رو یادت رفته؟ -

 

 نادی من همش دو سه ماهه می شناسمشون!-

 



 بهرحال! نو اومده به بازار دیگه...-

 

نگاهمو به پایین دوختم. اینکه من رابطه ام با خونواده مادریم پررنگ  

نبود بخاطر این بود که بابام خوشش نمی اومد...و چون ما توی شهر  

بابام زندگی می کردیم، کمتر خونواده مامانمو می دیدیم...درواقع این 

 عادت شده بود برامون! 

 

 می دونی همیشه همینطور بوده... تو که-

 

 اومد کنارم نشست.

 

ولی االن فرق کرده؛ االن تو یه دختر مستقلی.اگه بیای پیش ما کسی -

 بهت چیزی نمیگه...خاله نگارم که نیست... 

 

 اون باشه که عمرا نمیام!-

 

ساکت شد؛ درکم می کرد...برای هر آدمی سخت بود...اینکه مادرش 

بره...بعد از ده سال زندگی مشترک تازه یادش بیفته که  ول کنه 

شوهرش و دوست نداره...بچه ی هشت ساله اشو نادیده بگیره بخاطر 

 رویاهاش...بخاطر خوش گذرانی هاش....

 

 بهت زنگ نمی زنه؟ -

 

سرمو به طرفین تکون دادم. اگه زنگم می زد جواب نمی دادم. هرچند 

تی دید جوابشو نمیدم دیگه بیخیال  قبالها گاهی زنگ می زد...اما وق

 شد! 



 

باور نمی کنی که مامانم چقد دلش برات تنگه...کاش می اومدی -

 اریکا!

 

جواب ندادم و سرمو رو زانوهام گذاشتم که گوشیم زنگ خورد. نادیا  

 دست دراز کرد و از رو عسلی برش داشت. 

 

 بیا! آرش. -

 

 جواب دادم.

 

 الو.-

 

 ردگیت خوب شده؟سالم! چطوری خوبی؟ سرماخو-

 

 صدای پسرا از اون ور خط می اومد، با هم بودن.

 

 آره مرسی تو خوبی؟ -

 

 آره؛ میگم...قراره فردا شب پالس شیم خونه امیر، میای؟ -

 

 صدای امیر اومد و بعد آرش گفت: 

 

 سوگندم با خودت بیار.-

 

 دوباره صدای امیر اومد و آرش گفت: 



 

 خونه اش نزدیکه خودش میاد.نه امیر خودش بهش میگه. اون -

 

 من دخترخاله ام اومده از شهرستان، نمی تونم بیام.-

 

 نادیا با مشت کوبید به پام. پامو گرفتم و بهش اخم کردم. 

 

 اشکال نداره بیاین دورهمیم خوش میگذره! -آرش

 

 باشه میام مرسی.-

 

 طور نشسته شروع کرد به رقصیدن. قطع کردم. نادیا همون 

 

 قد دوسم داره... ببین خدا چ-

 

 خندیدم و سری براش تکون دادم؛ دیوونه!

 

* 

 

 به برج مقابلم نگاه کردم؛ چقد قشنگ بود! نادیا دستمو گرفت.

 

 اینا چقد ثروتمندن...واقعا خونه اشون اینجاست؟-

 

آره...گفتم که...شرکت دارن...البته نمی دونم شرکت مال خودشونه یا -

 مینان...باباهاشون ولی مدیر و معاونش ه

 



دستی به شالش کشید و رفتیم تو. نگهبان به امیر زنگ زد و باهم سوار 

 رو فشار دادم. 21آسانسور شدیم و دکمه 

 

پشت درشون نادیا داشت درمورد پولدار بودنشون حرف می زد که در 

باز شد و بهار بهمون سالم کرد. خندم گرفت و لبمو گاز گرفتم... 

 باشه! امیدوارم نشنیده  

 

با همدیگه آشناشون کردم و رفتیم تو. پسرا کامال با احترام و سنگین با 

 نادیا سالم احوالپرسی کردن و دست دادن.

 

ده دقیقه که گذشت شدن همون آدمای قبل شدن و شروع کردن سرو 

 صدا و بحث و مسخره بازی.

 

 امیر برای من شیر گرم و برای نادیا شربت انبه آورد. 

 

 کردم. چپ چپ نگاش 

 

 من نمی خورم. -

 

 باید بخوری. برای تو این خوبه! -

 

 نمی خوام امیر من خوب شدم.-

 

چشم غره ای بهم رفت که نادیا و سوگند و بهار آروم خندیدن. شیرو  

 برداشتم و با اکراه سر کشیدم. 

 



رو زمین دور میز نشستیم و به مبال تکیه زدیم. امیر کلی آجیل و تخمه  

 و میوه گذاشته بود. 

 

 برای هر دورهمی انقد بریز بپاش می کنی امیر؟ -

 

 پسرا خندیدن.

 

 نه بابا این کجا! امروز نمی دونم چش شده انقد خرج کرده!-آرش

 

مردک  شما همیشه اینجا پالسین چقد خرج کنم براتون؟  -امیر 

 ورشکست میشم که! 

 

کیانیم...چطور  همش خونه تو نیستیم که؛ بعضی وقتام پیش -محمدرضا

 اون همیشه خوراکی داره؟ 

 

 امیر با غیض گفت:

 

 بخورین گمشین خداروشکر کنین وگرنه جمعشون می کنم! -

 

 وااا! - سوگند

 

امیر نگاهش کرد و چیزی نگفت. پسرا دوباره خندیدن و کیانمهر بی  

هوا بهش پس گردنی زد که امیر آخ بلندی گفت و دستشو گذاشت پشت 

 کرد زیرلب نفرین کردن... گردنش و شروع  

 

 دهنتو ببند! -کیانمهر



 

 بیاین بازی کنیم. -آرش

 

 شروع کردیم به بحث کردن که آخرشم جرأت حقیقت انتخاب شد. 

 

پشت مبال به صورت دایره نشستیم. امیر گیر داده بود گشاد بشینید که 

 از هر طرف بهتون بخوره و فقط از رو به رو نباشه!

 

 سخره بازی شروع کردیم.خالصه با کلی خنده و م

 

دور اول به آرش و امیر افتاد و آرش جرات و انتخاب کرد و امیر در  

 کمال ناباوری ازش خواست هرچی پول نقد همراهش داره بده! 

 

تومن در آورد و بهش داد. امیر   150آرش هم کیف و جیباشو گشت و 

 ندید!با غم و ناامید به این مبلغ کم نگاه می کرد و آرش هر هر می خ

 

دور دوم به کیانمهر و محمدرضا افتاد. محمدرضا جرأت رو انتخاب 

 کرد.

 

 پاشو بهارو ببوس! - کیانمهر

 

لبمو گاز گرفتم تا نخندم. بهار با تعجب و خجالت به جمع نگاه می کرد 

و محمدرضا هم با خجالت شروع به خندیدن کرد و به بهار اشاره کرد 

 بره پیشش. 

 



کنار من بلند شد و کنار محمدرضا نشست و لپشو باالخره بهار از 

 سریع بوسید.کیانمهر سریع گفت: 

 

 نــه! قبول نیست؛ فرانسوی!!!-

 

 بهار داشت سرخ می شد. محمدرضا آروم گفت:

 

 بگذر توروخدا!-

 

 کیانمهر با خنده نوچی کرد و با سر اشاره کرد سریع باشن.  

 

 ز چی خجالت می کشین؟حاال شما که آخر ماه عروسیتونه دیگه ا-امیر 

 

محمدرضا دستاشو دور صورت بهار قفل کرد و لبشو محکم و سریع 

بوسید و جدا شد! با همدیگه دست زدیم و بهار بلند شد و با اون قیافه ی  

 قرمز و خجالت زده اش برگشت کنارم نشست. 

 

چند دور دیگه ام عادی و با انتخاب حقیقت بچه ها و سوال پرسیدن 

 گذشت.

 

و ا بطری رو چرخوند. به امیر و نادیا افتاد. نادیا جرأتمحمدرض

انتخاب کرد. امیر رفت آشپزخونه و با یه پیاز برگشت. چشمای همه  

مون گرد شد و باهم اسم امیرو صدا زدیم. نادیا داشت سکته می کردو 

 این وسط خنده ام گرفته بود. 

 

 به طرف نادی گرفتش. 



 

 بیا اینو بخور. -امیر 

 

مای گشاد شده و دست لرزونش گرفتش. مکث کرد اما امیر  نادیا با چش 

 با بدجنسی گفت کوتاه نمیام و نادی آروم شروع کرد به خوردنش. 

 

چشماش جمع شد و صورتش قرمز... مشخص بود که داره به زور می  

خورتش اما چندگاز زده بود...همه منتظر بودیم تموم کنه که امیر با  

 بدجنسی چیزی نمی گفت..

 

 نادیا که به سرفه افتاد کیانمهر زیرلب گفت:

 

 میره امیر احمق!دختره داره می-

 

 خب بسه!-امیر 

 

نادیا سریع بلند شد و به دسشویی رفت. صدای عوق زدنش می اومد.  

 به امیر چشم غره رفتم که مثال مظلوم دستشو جلوی چشماش گرفت. 

 

ی رو  نادی اومد و همون اول به امیر چپ چپ نگاه کرد و بطر

 چرخوند؛ به منو آرش افتاد.

 

 راستش می ترسم از شماها...حقیقت! -

 

 بچه ها خندیدن و آرش یکم فکر کرد. 

 



از بین ما پسرا بجز محمدرضا که صاحاب داره...کی جذاب  -آرش

 تره.؟ راستشو بگو!

 

 بچه ها خندیدن؛ راستش خودمم خندم گرفت از این سوالش! 

 

قد بلند و هیکلش ورزشکاری و   شروع کردم به نگاه کردنشون. آرش

بزرگ که از این قلم خوشم نمی اومد...پوست سبزه و چهره ی 

 خوب...موهاش مشکی مجعد... 

 

امیر قد بلند و هیکل متناسب با چشم و ابروی قهوه ای تیره و پوست 

 گندمی روشن...

 

کیانمهر...قدش بلندتر از بقیه بود و هیکلشم متناسب تر...چشم و ابروی 

مشکی و پوست گندمی روشن...چشماش جذبه ای داشت که  کامال

تابحال ندیده بودم...ابروهای هشتیش چشماشو جذاب تر نشون می 

 داد...

 

به خودم اومدم و فهمیدم که به اون طوالنی تر دارم نگاه می کنم و اونم  

 کامال جدی و مطمئن بهم نگاه می کنه! 

 

 از همین نگاهش مشخص شد کی برنده اس! -بهار

 

خودش و محمد رضا خندیدن. امیر با مشت آروم زد رو پای کیانمهر و  

 گفت:

 

 تــف بهت مــــرد! -



 

کیانمهر با لبخند مغرورانه ای به امیر نگاه کرد و بعد به من. ابرویی 

کوتاه باال انداخت که پشت چشمی نازک کردم و به آرش نگاه کردم.  

 فکر کنم ناراحت شده بود...! 

 

م. به سوگند و امیر افتاد؛ایندفعه سرش به سمت امیر  بطری رو چرخوند

بود. به صورت نمایشی آب دهنشو قورت داد و جرأت رو انتخاب 

 کرد.

 

 بذار یه تیکه از موهاتو با موزر بزنم. - سوگند

 

بلند شروع کردیم به خندیدن و امیر با ناباروری به سوگند نگاه می 

نگفت. کیانمهر بلند شد و رفت  کرد. دستشو رو سرش گذاشت و چیزی 

از اتاق موزر رو آورد و به دست سوگند داد. اونم با بدجنسی بلند شد و 

یه تیکه از سمت چپ موهای امیرو اصالح کرد. امیر با بیچارگی به  

 زمین نگاه می کرد و زیرلب می گفت: 

 

 خدا خیرت نده دختر!-

 

بزنه بهشم بیاد  زشت نشد و اتفاقا شاید اینطوری که بغل چپ موهاشو 

اما خودش یه جوری بیچاره وار نگاه می کرد که سوژه تمام شبمون  

 شد و با خنده و هیجان مسخره اش می کردیم!

 

با توافق همه بازی رو تموم کردیم و رفتیم و نشستیم به فیلم  

دیدن...ایندفعه با مقاومت، اجازه ندادم ترسناک ببینیم و به اکشن و درام 

 !راضیشون کردم...



 

 خداییش خیلی خوش گذشت با دوستات!-

 

 لبخندی زدم و رو کاناپه دراز کشیدم.

 

 میای فردا بریم نمایشگاه و ببینیم؟ -

 

 اونجا فقط نقاشیای تورو میذارن؟ -

 

فقط مال من نیست، مال یه سری نقاش دیگه ام هست... مثال من فقط  -

پرتره می کشم، بعضیا هستن طبیعت می کشن...با حیوون بی  

 یوون...دریا...نمای شهرو ساختمون...کال فرق داره مال چند نفره...ح

 

 لم داد رو کاناپه تک نفره و پاهاشو رو میز گذاشت.

 

 واسه همینه پس تو سفارشم می گیری!-

 

 با لبخند سری تکون دادم و شروع کردم تخمه شکستن. 

 

دراز نادیا تلویزیون رو کم کرد و همونطوری که رو کاناپه و میز 

 کشیده بود، رو به من به پهلو شد. 

 

 مامانم هیچی بهت نگفت؟ -

 

 از وقتی نادیا اومده بود یه چند باری با خاله حرف زده بودم. 

 



 مثال چی بگه؟ -

 

 تخمه شکستنش طول کشید. منتظر نگاش می کردم.

 

 مثال.... درمورد خاله!-

 

 مکث کردم.

 

 درمورد خاله ات چی بگه؟ -

 

خواست، بلند پرواز و میه خاله نگار زندگی خارجببین اریکا! درست-

بود...ولی می خواست تورو ببره که بابات نذاشت....بعدشم که ازدواج  

کرد باباتم ازدواج کرد! چرا از اون بدت میاد ولی از بابات نه؟ اینا چه 

 فرقی باهم دارن؟ 

 

نفسمو فوت کردم و یه سقف نگاه کردم. نمی دونستم چی بگم...اون که  

 از اصل ماجرا خبر نداشت.

 

 دار شد که دوباره خودش به حرف اومد: سکوتم انقد کش 

 

 بخاطر اینکه حاضر شد به خاطر رفتن تو رو ول کنه؟ -

 

 آهی کشید و ادامه داد: 

 

البته خب...حقم داری..ولی اینهمه سال...هنوزم حاضر نیستی باهاش -

 حرف بزنی... 



 

وایسادم. امشب آسمون صاف نبود، ستاره  از جام بلند شدم و دم پنجره 

ها دیده نمی شدن...ماه فقط هالل باریکی بود...آسمون تاریک تاریک  

 بود...مگه میشه مامانمو ببخشم؟

 

اینهمه سال گذشته درسته...خیلی وقتا زنگ زده و سعی کرده به حرفم 

 بکشه...ازم سوال بپرسه...باهام صمیمی بشه...اما... 

 

زندگیم نوجوونیم بود که بهش نیاز داشتم نادی...اون   مهم ترین ساالی-

.تو مثل من نبودی...تو جای من نبودی...به موقع باید پیشم می بود..

شما زنگ می زنه گریه می کنه از دلتنگی میگه، شما دلتون به رحم 

تونم اون  میاد ولی من نه! من با تموم وجودم نبودشو حس کردم...نمی

ردم و فراموش کنم...اون روزی که برای اولین  روزایی که گریه می ک

 بار عادت شدم... 

 

 لبمو گاز گرفتم و آهی کشیدم. 

 

چقد سخت بود که از مریم بپرسم چه مرگمه! گریه می کردم...زار -

می زدم...خودت می دونی من دوستی نداشتم که این چیزا رو ازش  

 بشنوم... باید یکی بهم می گفت.....مریم بهم خندید...!

 

ساکت شدم. یادآوری اون روزا هیچ وقت برام عادی نمی شد! همیشه 

 عذاب بود...

 



ولی اصل ماجرا چی؟ دلیل رفتن مامانم چی؟ چندتا چیزو ببخشم؟ 

چیزایی که می دیدم، چیزایی که می شنیدم یا چیزایی که حس می 

 کردم؟ 

 

 اومد کنارم؛ دستشو رو شونه ام گذاشت...

 

دی که من کشیدم، روزایی که من دیدم با  چیزی نگفت...می دونست در

 حرف تسکین نمیشن...با هیچی تسکین نمیشن!

 

 اولین بار بود که یکم حرف زدم! یکم از سختی هایی که کشیدم گفتم!

 

 ولی اینا هیچی نبود....اینا فقط یه گوشه اش بود... 

 

 

 

شونه اشو به چارچوب پنجره تکیه داد و دستاشو رو سینه اش قفل 

 کرد.

 

 یه چیزایی رو نمیشه عوض کرد!-

 

 لبخند تلخی زدم.

 

 من باهاش کنار اومدم؛ اگه اون بذاره!-

 

 شاید پشیمونه!-

 



از اینکه  نه؛ نه می خواد بیاد، نه می خواد برم!؛ فقط میگه منو ببخش.. -

بابامو عذاب داد پشیمون نیست...از اینکه گذاشت رفت پشیمون 

 اب وجدان داره...نیست...فقط بابت من یکم عذ

 

 آخرین بار کی باهاش حرف زدی؟-

 

 پارسال! وقتی کنکور قبول شدم.-

 

نفسی کشید و مثل من رو به بیرون وایساد. دیگه چیزی نگفت. اون  

شب تا صبح بهش فکر کردم...به بچگیام...به تماسهاش...به 

حرفاش...به صدای شکسته اش...به آلمان...به زندگی بعد از  

 رفتنش...به شوهرش...

 

 به برادرم...

 

 برادرم...!

 

** 

 

با آرش به نمایشگاه رفتیم و ساعت ها اونجا مشغول بودیم. آرش با 

حوصله تمام سواالمونو جواب می داد و تمام نقاشی ها رو توضیح می 

داد. منم درواقع اولین بار بود که می رفتم اونجا؛ با اینکه شیش ماه بود  

 می کشیدم!که براش نقاشی 

 

چند روز بعدشو هم نادیا موند و هرروز دو نفری بیرون می رفتیم و  

از تمام لحظه های با هم بودنمون استفاده کردیم...خرید رفتیم و 



مجبورم کرد برای عروسی محمدرضا و بهار  با سلیقه اون لباس  

بگیرم...تمام سعیش و می کرد که من سرحال شم...واقعا ممنونش  

بودم...همیشه رفیق بچگی هام بود هرچند که همیشه دیر به دیر همو 

 می دیدیم! 

 

چمدونشو کنار پام گذاشتم و بهش نگاه کردم. شلوار گشاد سفید و  

پیرهن مدل مردونه آبی و شال سفید پوشیده بود. تیپ زدنش هم مختص 

 خودش بود. 

 

 لبخندی زدم و بغلش کردم. 

 

 اومدی! خیلی خوش گذشت نادی! مرسی که-

 

 قربونت برم عزیزم. مواظب خودت باش. زود همو می بینیم باز.-

 

 کاش عروسی بهار می موندی! -

 

دونی که فامیالی بابام دیگه شروع دیگه دیره...مامانم تنهاست می -

 کردن پالس شدنشونو! 

 

گونه های همدیگه رو بوسیدیم و از هم جدا شدیم. چمدونشو دستش 

گشت و اد و رفت. تو مسیر گیت هی بر می گرفت و برام دست تکون د

 نگام می کرد...! 

 

 آهی کشیدم. چقد خوب بود بودنش...مثل خواهر بود برام... 

 



** 

 

رو تخت نشستم و لبامو غنچه کردم. عروسی محمدرضا و بهار باغی 

 بود که تقریبا خارج شهر بود و من فاصله زیادی باهاش داشتم.

 

داشتم...رفتن رو می تونستم با آژانس  به ساعت نگاه کردم؛ هنوز وقت 

برم اما معلوم نیست عروسی کی تموم بشه...تاالرم نیست که تایم داشته 

 باشه؛باغ خودشون بود! شب رو می ترسیدم با آژانس تنها بیام...

 

 نفسی کشیدم و بلند شدم تا آماده بشم. برای شب یه فکری می کنم.

 

ستم به آرایش کردن. پرایمر  دوش گرفتم و موهامو سشوار کشیدم و نش 

و کرم پودر ضدآفتاب زدم و ابروهامو یکم کشیدم تا مرتب تر بنظر 

 برسن. خط چشم نازک و ریمل با یه رژلب نارنجی!

 

به خودم تو آینه نگاه کردم؛ خوشگل شده بودم اما صورتم بی روح  

 بود. یکم رژ گونه نارنجی زدم و به خودم لبخند زدم!

 

باز کردم و همونطوری گذاشتم بمونن چون کار دیگه  موهامو فرق چپ 

 ای نمی تونستم با این موهای کوتاهم بکنم.

 

حدود دو ساعت از وقتم رفته بود. لباسمم از کاور بیرون کشیدم و 

 جلوی خودم گرفتم.سلیقه نادیا...!

 



پیراهن سبز یشمی که بلندیش تا زیر زانو بود و یقه ی بسته و آستین  

ا روی کمر تنگ و بعد گشاد می شد. رو پارچه سینه اش حلقه ای بود،ت

 تور دانتل و سنگ کاری شده بود. خیلی خوشم از سلیقه اش... 

 

لباسو پوشیدم و تنها کفشای مجلسی و پاشنه داری که داشتم و آماده  

 گذاشتم، مشکی بودن و به لباسم می اومدن.

 

قرمز و سمت چپ موهام سنجاق سر نگین داری که سفید و مشکی و 

 سبز بودن گذاشتم و مانتو بلند مشکی پوشیدم.

 

 گوشیمو برداشتم تا به آژانس زنگ بزنم که زنگ خورد.

 

 کیانمهر بود!

 

 الو؟ -

 

 سالم، چطوری؟ -

 

 خوبم مرسی.-

 

 آماده ای؟ -

 

 مکث کردم.

 

 واسه چی؟ -

 



 مگه نمیای عروسی؟ پنج دقیقه دیگه پایین خونه اتم. -

 

 اها...اوم....تو میای؟ -

 

 صداش جدی تر شد:

 

 دوست  داری یکی دیگه بیاد؟ -

 

 دستپاچه شدم و لباسمو تو دستم مشت کردم.

 

 نه بابا... فرقی نمی کنه که!-

 

 آماده شو! -

 

 قطع کرد. چه پررو، بی ادب!

 

حاال انگار نه انگار که داره میاد دنبالم؛ منم چه ناشکر و نمک  

 نشناسما!

 

ال حریر مشکی رنگی انداختم و کفشای پاشنه هفت سانتیمو  رو سرم ش

 پوشیدم. زیاد باهاشون راحت نبودم چون خیلی کم می پوشیدم. 

 

تو آینه قدی دم در به خودم نگاه کردم و شالمو مرتب کردم. خیلی وقت  

 بود که اینطوری آرایش نکردم!

 



از   با تک زنگی که کیانمهر به گوشیم زد کیف کوچیکمو برداشتم و

 خونه بیرون زدم.

 

تو ماشینش نشسته بود و به رو به رو نگاه می کرد. در شاگرد و باز  

 کردم و نشستم. نگام کرد؛ سالم دادم.

 

 سری تکون داد و برگشت به رو به رو نگاه کرد و سوییچو چرخوند. 

 

مثل دفعه قبل تو ماشینش فقط سکوت بود. چطوری تحمل می کرد؟ 

 رفت یعنی؟؟ حوصله اش سر نمی 

 

سعی کردم زیر چشمی نگاش کنم. کامال جدی به رو به رو نگاه می 

 کرد. دست چپش رو فرمون بود و دست راستش رو دنده. 

 

 یعنی به چی فکر می کرد که انقد سکوت و دوست داشت؟

 

 نگاهشم که اصال تغییر نمی کرد!

 

 چیزی شده؟ -

 

 یکه خورده صاف بهش نگاه کردم. 

 

 چی؟-

 

 ه می کنی؟ به چی نگا-

 



 فهمیده بود...! سعی کردم خونسرد باشم...

 

 اوم... میخواستم بگم...میشه آهنگ بذاری؟-

 

 نگام کرد و تکرار کرد:

 

 آهنگ؟ -

 

سرمو تکون دادم. مکث کرد و بعد، برگشت و نگاهشو به خیابون 

 دوخت.

 

 گوشیتو وصل کن. اهنگ ندارم! -

 

دم و دستگاه ماشین بیرون دست دراز کرد و کابلی رو از یه قسمت از 

آورد و یک سرشو زد کنار سیستم صوتی و سر دیگه اشو به طرفم  

 گرفت. گرفتمو به گوشیم وصل کردم و آهنگ گذاشتم. 

 

سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و به بیرون خیره شدم. اینطوری 

 بهتره! حداقل حوصله ام سر نمیره...

 

حدود یک ساعت و نیم تو راه   باغ تقریبا خارج از شهر بود برای همین

بودیم. بدون اینکه حرفی بینمون رد و بدل بشه! فقط هر از چند گاهی  

حس می کردم نیم نگاهی بهم می اندازه...شاید میخواست ببینه خوابم یا  

بیدار...که چرا انقد ساکتم...! دو تا آدم شبیه به هم بودیم انگار...تا اون 

 می موندیم! یکی سر حرف و باز نمی کرد،ساکت

 



باهم پیاده شدیم و دوشادوش هم قدم  برداشتیم..باغ شلوغ و حسابی بزن 

 و برقص بود! کسی برام آشنا نبود؛ هیچ کدوم از بچه ها رو نمی دیدم. 

 

وارد ساختمون ویالیی دوبلکس که تقریبا ته باغ قرار داشت، شدیم.  

لی  اونجا هم به همون وضع بود. صدای آهنگ داخل از بیرون خی

 بلندتر بود و تقریبا گوش رو کر می کرد!

 

یکم استرس گرفته بودم. کسی رو نمی شناختم و نمی دونستم باید 

چیکار کنم! لباسمو کجا عوض کنم یا کجا  و پیش کی بشینم! کیانمهر 

 که کال انگار تو یه دنیای دیگه است...!

 

کردم؛  تو همین فکرا بودم که دستمو گرفت. ترسیدم و با تعجب نگاش 

 نگام می کرد...

 

 چیزی نگفت. ابرو باال انداختم. 

 

 چیه؟ -

 

 می دونی کجا لباس عوض کنی؟ -

 

 از کجا باید بدونم؟ -

 

نفسی کشید و سر بلند کرد. خدمتکاری رو صدا زد و ازش خواست  

 کمکم کنه. 

 

 من اونجا می شینم، لباستو که عوض کردی بیا! - کیانمهر



 

کون دادم و همراه خدمتکار رفتم به مبل ها اشاره می کرد. سری ت

طبقه باال و مانتو و شال و کیفمو گذاشتم. تو آینه به خودم نگاه کردم و  

 لبخند زدم.چقد حال امشبم رو دوست دارم...! 

 

حس می کردم واقعا به همچین شبی نیاز داشتم...به این حال...به این 

 تیپ زدن و این تغییر....

 

کوتاهشون نمی کردم! از گوشام یکم پایین دستی به موهام کشیدم. کاش 

 تر بودن و راحت تکون می خوردن.

 

رفتم پایین؛ کیانمهر همونجا که گفته بود نشسته بود. کنارشم بچه ها  

همه بودن.اما کسی که توجهمو جلب کرد سالومه بود که کنار کیانمهر  

نشسته بود و باهاش حرف می زد. لباس دو بنده ی مشکی پوشیده بود  

 ه باالی زانوش بود. ک

 

نزدیکشون که شدم متوجهم شدن. نگاه خیره ی همه اشونو به این تغییر  

خودم حس می کردم؛ سوگند و امیر لبخند زدن... آرش لبخند 

زد...سالومه  کامال بی حس و مطمئن از اینکه تیپ خودش سر تره نیم  

 نگاهی بهم انداخت و برگشت رو به کیانمهر! 

 

 م به سمتش رفت... همراه سالومه نگاه

 

بدون تغییری توی صورتش نگاهم می کرد. مشخص بود که به حرفای  

 سالومه توجهی نداره و براش مهم نیست که چی میگه.

 



نمی دونم چرا از نگاه با لبخند و تحسین بقیه معذب نشدم و بهشون  

لبخند زدم اما از نگاه بی حرف و لبخند کیانمهر معذب شده بودم.  

و ازش بگیرم که لبخند کوچیک و کمرنگی زد و نگاهشو خواستم نگاهم

 گرفت.

 

نفس عمیقی کشیدم و کنار امیر نشستم که اونطرفش سوگند بود. بچه ها 

ایندفعه شروع کردن به تعریف کردن ازم که بازم کیانمهر چیزی نگفت 

 و فقط نگاه کرد...!

 

 سرمو به امیر نزدیک کردم. 

 

 سالومه چرا اومده؟ -

 

 انداخت و آروم گفت:  شونه باال 

 

نمی دونم، رفته بودم دنبال سوگند که دیدم باهم اومدن. اصال ازش -

 خوشم نمیاد!

 

طور نشسته بودیم و حرف می زدیم که عروس و  تا غروب همون 

دوماد اومدن. بلند شدیم و به طرفشون رفتیم. سوگند و سالومه با بقیه  

قط دست می زدیم.  خانم های توی سالن دست و جیغ میزدن و ماهم ف

 بهار مامان باباش و آرش رو بغل کرد، محمدرضا هم پسرا رو...

 

 همین که نشستن ارکستر آهنگ تندی گذاشت و همه ریختن وسط.

 



سالومه رو به سوگند به وسط اشاره ای کرد که سوگند لبشو گاز گرفت 

و خندید. اونم خودش بلند شد و اونجا با یکی از دخترا شروع به  

 رقصیدن کرد.

 

کردن به رقص ها   یکی دو ساعتی همینطوری به حرف زدن و نگاه

نشسته بودیم که آهنگ  آروم گذاشتن و دیگه زوج ها بلند شدن و رفتن 

وسط. برامون نوشیدنی آوردن که رنگشون تقریبا زرد بود. بچه ها 

نخورده برداشتن...می دونستم مشروبه برای همین رد کردم. تا حاال 

بودم و دلم نمی خواست بخورم...وقتی گفتم نمی خورم پسرا لبخند زدن 

 و سالومه پوزخند! 

 

 سوگند به پیست رقص نگاه می کرد که امیر گفت:

 

 میای برقصیم؟ -

 

سوگند با تعجب و لبخند نگاهش کرد. سری تکون داد و باهم بلند شد و 

 مدنا!رفتن برقصن. با لبخند نگاهشون کردم؛ به هم می او

 

 سالومه جرعه ای از مشروبش نوشید و با ناز گفت:

 

 خب مام بریم برقصیم دیگه! -

 

به هر سه تامون نگاه کردو در آخر رو کیانمهر ثابت شد. منظورش  

 این بود که اون و کیانمهر برقصن و منو آرش! 

 

 عجب پررویی بودا! خوبه تازه باهاشون آشنا شده... 



 

اکنشی بهش نشون ندادن که باعث شد  اخم کمرنگی کردم. پسرا هم و

 خندم بگیره!!

 

بلند شدم و به سمت میز پذیرایی رفتم تا منم آبمیوه ای چیزی پیدا کنم و  

 بخورم. آب آلبالوهای خوشرنگ توجهمو جلب کرد... 

 

یک لیوان برداشتم و به اطراف نگاه کردم. بهار و محمدرضا با 

به من افتاد که همدیگه حرف می زدن و می خندیدن...چشمشون 

 بهشون لبخند زدم و بهار آروم دست تکون داد برام! 

 

به سوگند و امیر نگاه کردم. جفتشون دوستام بودن...اونام می رقصیدن 

و باهم حرف می زدن...برام عزیز بودن! دیدنشون کنار هم و 

 خوشحال، حالمو خوب می کرد...

 

یندفعه می دیدم  کیانمهر و سالومه هم نشسته بودن و حرف می زدن. ا

که کیانمهر داره جوابشو میده و سالومه هم پر از ذوق و هیجان حرف  

 می زنه! آرش اونجا نبود... 

 

 لیوانمو بلند کردم و سر کشیدم.

 

 گلوم سوخت....

 

 چشمام سوخت.... 

 

 معدم سوخت.... 



 

صورتمو تو هم کشیدم و به لیوان نصفه ی تو دستم نگاه کردم. حالم بد 

 شد...مشروب بود!؟ به پشت سرم نگاه کردم، مگه مشروبا زرد نبودن؟ 

 

 خدای من...! 

 

سرم گیج می رفت. دستمو رو پیشونیم گذاشتم و دنبال جایی برای  

 نشستن اطرافمو نگاه کردم؛ نبود... 

 

حس می کردم همه چی داره می چرخه و مبهم میشه... چند قدم عقب  

شتم و دستمو بهش گرفتم. معدم پیچ می  رفتم و لیوانو دوباره رو میز گذا

زد و می سوخت! چشمام سیاهی می رفت...یه لحظه انقد همه جا 

تاریک شد که دستم ول شد و سر خوردم. به میز تکیه دادم و نشستم و 

حتی صداها رو به اون شلوغی نگاه کردم؛ هیچی برام مشخص نبود..

 گنگ می شنیدم...

 

اد...خدا خدا می کردم انقد مست نشم چشمامو بستم تا حالم سرجاش بی

که حال خودمو نفهمم و مثل توی فیلما به کارای عجیب غریب رو 

بیارم و حرفای مزخرف بزنم و ابروی خودمو سر یه نفهمی از دست 

 بدم...!

 

دستمو رو زمین تکیه گاه کردم و سعی کردم بلند شم. باید هر چه  

 شم!زودتر به سر و صورتم آب می زدم. وای آرای

 



اونوقت آرایشم می ریخت که...انگشتمو رو لبم کشیدم و بهش نگاه  

کردم... نارنجی! اون یکی دستمو رو صورتم کشیدم...گور بابای 

 آرایش...لعنتی! دارم دیوونه میشم.... 

 

تلو تلو خوران خودمو به باغ رسوندم و دنبال آب اطرافمو نگاه کردم.  

ردم. هنوز سرم گیج می رفت و  دستمو به دیوار گرفتم و آروم حرکت ک 

 نمی تونستم درست حسابی ببینم و انگار حالم داشت بد می شد! 

 

 زیرلب اسم کیانمهرو تکرار می کردم...چرا نمیاد پس؟ 

 

 بقیه بچه ها؟ دیگه کی بود؟ 

 

 خانومی؟ -

 

 لبخندی زدم. آها! امیرو یادم رفته بود...بهش نگاه کردم....اومده کمکم! 

 

 شده؟حالت بد -

 

 معدم پیچ زد. دستمو روش گذاشتم و اخم کردم.

 

 و از کجا...پیدا کنم؟ آره. آ...آب -

 

 دستشو به طرفم دراز کرد.

 

 بیا! من می برمت پیش آب! -

 



دستمو بهش دادم و باهاش همراه شدم. با کمک اون قدم بر می داشتم. 

 ره به طرف پشت ساختمون!حس می کردم داره تند تند می 

 

 برو! دارم میافتم.یواشتر -

 

 چــشم عزیزدلم! -

 

سعی کردم بهش نگاه کنم. این چرا  زرد پوشیده؟ کی موهاشو رنگ 

 کرد؟ 

 

 قلبم هری ریخت و شروع کرد به محکم زدن. این امیر نبود! 

 

سعی کردم دستمو از تو دستش بکشم بیرون که محکم تر گرفت و 

 کشید....

 

و سعی کردم تعادلمو حفظ کنم   نفسام تند شده بود. آب دهنمو قورت دادم 

تا نیافتم. دستمو خیلی محکم گرفته بود و داشت می بردم به سمت پشت  

 ساختمون... 

 

به دور و برم نگاه کردم..همش دار و درخت...مهمونا از میون شاخ و 

برگل مشخص بودن اما صدای آهنگ اونقدر باال بود که می دونستم 

نداره! هرچند توانی برای جیغ زدن در خودم  اگه جیغ هم بزنم فایده 

 .. نمی دیدم...تمام تالشم این بود که نیافتم و از حال نرم.

 

 نفس نفس می زدم و حس می کردم داره لرزم می گیره! 

 



 ولم کن! -

 

 خندید.

 

 می برمت پیش آب دیگه! مگه نگفتی حالت بده؟ -

 

 سعی کردم دستمو بکشم.

 

 لعنتی...ولم کن...نمی خوام...ولم کن -

 

 خفه شو، ببر صداتو! -

 

از بس تند حرکت می کرد یه لحظه پام پیچ خورد و جیغی از درد 

 کشیدم.

 

پسره با خشم برگشت و دستشو جلو دهنم گرفت. چشمام گشاد شد... این 

 کجاش شبیه امیره؟؟؟ 

 

 خدایا کمکم کن...

 

 من احمق چطور نفهمیدم این امیر نیست؟

 

...سرم گیج می رفت و درد می کرد...معدم پیچ می  پام درد می کرد

 زد.... 

 



نمی تونستم نفس بکشم...دستمو رو دستش گذاشتم و سعی کردم کنارش 

 بزنم که مثل زور مورچه در برابر فیل بود! 

 

تو پاهام قدرتی احساس نمی کردم؛ انگار بی حس بودن! ناخنامو تو  

دادم؛ صورتش جمع شد و  ساق دستش فرو کردم و با تمام توانم فشار 

 اخم کرد. دستشو محکم عقب کشید و زد رو دستم.

 

 از فرصت استفاده کردم و دوباره جیغ کشیدم.

 

 ولــم کـــــــن! -

 

 خفـــه شــــو! -

 

چونمو گرفت و سرمو بلند کرد. فکم درد گرفت. اشک تو چشمام جمع  

 شد...لعنت به من که می خواستم آبمیوه کوفت کنم! 

 

 من که فکر کردم این حیوون امیره!  لعنت به

 

 لعنت به من که زور ندارم از دستش خالص شم! 

 

دستامو رو دستاش گذاشتم که هیچ فرقی به حال هیچ کدوممون نکرد! 

سرشو جلو آورد.چشمام گشاد شد...دلم می خواست تف کنم تو  

 صورتش تا نزدیکتر نیاد اما نمی تونستم؛ فکمو خیلی سفت گرفته بود. 

 

م از گوشه ی چشمم پایین افتاد. این دفعه ناخنامم روش اثر نداشت. اشک

 چیز دیگه ای نمونده بود که لباش به لبام برسه که عقب کشیده شد.... 



 

 دستمو جلو دهنم گرفتم و به کیانمهر نگاه کردم....

 

مشتی تو دهن پسره زد و یقه اشو گرفت و به طرف جلوی ساختمون 

 هلش داد. 

 

یوار ساختمون دادم و آروم سر خوردم و نشستم. اشکمو تکیه امو به د

 با کف دستم پاک کردم. حالم خیلی بد بود!

 

کیانمهر اومد جلو پام نشست و دستمو از رو دهنم برداشت. لبام می 

 لرزید... 

 

 حالت خوبه؟ -

 

 سرمو تکون دادم که یعنی آره. 

 

 اذیتت که نکرد؟ -

 

چیزی نگفت و فقط همون طوری  دوباره با سر جوابشو دادم که دیگه 

 خیره نگام کرد. نجاتم داده بود! 

 

اگه نمی اومد چی می شد؟! چرا من وقتی حالم خراب بود قبل از بقیه  

 به یاد کیانمهر افتادم؟ 

 

 آب دهنمو قورت دادم که عقم گرفت. معدم هنوزم پیچ می زد! 

 



 مرسی که اومدی...-

 

 شدی؟ واسه چی اینجا بودی؟ چطوری باهاش تنها -

 

 باهاش اومدم...-

 

 چـــــی؟؟؟؟ -

 

دستم هنوز تو دستش بود؛ محکم فشار می داد، صورتم از درد تو هم 

 رفت... 

 

 نفهمیدم...دنبال آب بودم... -

 

 دوباره عق زدم. حس می کردم محتویات معدم داره میاد باال! 

 

کیانمهر با اخم ناشی از دقت و تعجب نگام می کرد. سرشو آورد جلو 

 تعجب نگاش کردم. مکثی کرد و گفت: که با

 

 اریکا تو... -

 

عقم گرفت و کنارش زدم و توی باغچه ی پایین سکوی موزاییکی باال  

آوردم.بعد از دوبار عق زدن، کیانمهر اومد نزدیک و دستشو رو کتفم 

 گذاشت و شروع کرد به ماساژ دادن.زمزمه کرد:

 

 لعنتی...!-

 



 فهمیده بود...!احتماال از بوی دهنم 

 

 دوباره عق زدم و همه رو باال آوردم. 

 

حس کردم راحت شدم. آهی کشیدم و راحت رو زمین نشستم. از 

 کیانمهر خجالت می کشیدم...وقتی دید چیزی نمیگم خودش پرسید:

 

 الکل خوردی؟ -

 

بدون اینکه نگاش کنم سرمو تکون دادم. دیگه چیزی نگفت. نکنه فکر  

 کنم؟  کرده خواستم امتحان

 

رومو به طرفش کردم؛ نگاهش به زمین بود. دستش هنوز رو کتفم  

 بود...

 

 اشتباهی خوردم..-

 

 نمی دونم چرا نمی خواستم فکر بدی درموردم بکنه..! 

 

 نگام کرد.بازم چیزی نگفت. ادامه دادم:

 

فکر کردم آب آلبالوئه...آخه...شما خوردین، منم گفتم برم یه چیزی -

 بخورم... پیدا کنم 

 

 سرشو تکون داد و بلند شد. هنوزم اخم داشت؛ دستشو به سمتم گرفت.

 



 پاشو بریم پیش بچه ها!-

 

بهش نگاه کردم؛ ایندفعه مثل سری قبل نبود، ایندفعه نجاتم داده  

بود...دستشو گرفتم و بلند شدم. سرم درد می کرد اما حالم خیلی بهتر 

داخل...وسط هنوزم شلوغ پلوغ بود اما بچه ها سر  شده بود. باهم رفتیم 

 جای قبل نشسته بودن.

 

بهشون نزدیک شدیم. بچه ها با تعجب به دستامون نگاه می کردن؛  

امیر لبخند زد و سالومه اخم کرد...دستمو بیرون کشیدم و کنار امیر  

نشستم و کیانمهرم ایندفعه رو یه مبل تک نفره نشست و سالومه انگار  

 د. خندم گرفت که کیانمهر دید و لبخند کمرنگی زد.پنچر ش 

 

 نگاهمو ازش گرفتم. امیر سرشو نزدیکم کرد.

 

 کجا بودین کلک؟ -

 

 مشروب خورده بودم حالم بد شده بود...-

 

 عقب رفت و با تعجب نگام کرد. 

 

 مشروب؟؟؟ -

 

اشتباهی خوردم، فکر کردم آبمیوه اس...مال شمارو دیدم زرد بودن -

 اصال...حواسم نبود 

 



دوست نداشتم مزاحمت اون پسره رو هم بگم...اه لعنت بهش...چقدر 

 ترسیده بودم اون لحظه...!

 

 زیرلب »دیوونه« ای زمزمه کرد و سرشو تکون داد.

 

برای شام صدامون کردن که همگی باهم رفتیم و برای خودمون کشیدیم  

س و  و برگشتیم...ساعت حدودای یازده و نیم بود که نوبت رقص عرو

 دوماد شد و ماهم رفتیم و دورشون ایستادیم...

 

بعد از یه آهنگ که باهم رقصیدن و دخترای جمع گلوشونو پاره کردن،  

ارکستر گفت حاال زوج ها بهشون ملحق بشن. امیر و سوگند دوباره  

رفتن وسط! لبخندی زدم که امیر چشمکی زد بهم...سوگند واقعا  

 توجهشو جلب کرده بود...!

 

 

 

عروسی بودیم و بهار و محمدرضا رو هم تا خونه اشون  2اعت تا س 

راهی کردیم و بعد به سمت خونه هامون به راه افتادیم. از بعد از الکل  

خوردنم دیگه کیانمهر باهام حرف نزده بود. فقط بعد از خدافظی با 

 عروس و دوماد، صدام کرد تا سوار ماشینش بشم...

 

گشت و اونطوری بی فکری نمی  برمیدلم می خواست زمان به عقب 

کردم! دوست نداشتم کیانمهر باهام اینطوری رفتار کنه! هرچند فرق  

 زیادی هم با حالت عادیش نداشت اما...

 

 ... 



 

 درو باز کردم و بهش نگاه کردم؛ نگام کرد. 

 

 مرسی...هم بابت اینکه منو رسوندی، هم... -

 

 ساکت شدم. 

 

 دیگه از این حماقتا نکن!-

 

ی تکون دادم و خداحافظی کردم و پیاده شدم. صبر کرد تا وارد سر

 ساختمون بشم و بعد صدای جیغ الستیکاشو شنیدم.

 

آروم درو باز کردم و وارد شدم. همون اول ورودم شروع کردم به  

درآوردن مانتو و شالم. کفشامو درآوردم و پرت کردم و خودمو رو  

و رو میز گذاشتم. خیلی  کاناپه انداختم. همونطوری گل سرمو کندم

 خسته بودم.

 

امشب خوب بود...اما اونطور که فکر می کردم خوش نگذشت...هم  

حضور سالومه توی ذوقم زد و هم اون اتفاق لعنتی...مشروبی که  

خوردم و حالم خراب شد...و مزاحمت اون پسره عوضی! در کل جدا  

شلوغی و  از اونا، شب خوبی بود...بعد از سالها رفتم عروسی و تو

 آهنگ شاد...

 

به اتاق رفتم و لباسمو با یه تاپ و شلوارک راحتی عوض کردم و  

دوباره رفتم رو کاناپه...نزدیکای صبح بود ولی خوابم نمی  

 اومد...همش به این فکر می کردم اگه کیانمهر نمی رسید چی می شد؟



 

ون  یه گوشه از ذهنم هم مدام درگیر این بود که چرا موقع مستی فقط ا

 یادم می اومد؟ 

 

 چرا منتظر اون بودم تا برسه و از دست اون پسره مزاحم نجاتم بده؟ 

 

شاید برای فهمیدن اون  و ناراحت شدنش از این  کاش امیر می اومد..

 بی فکری و تو دردسر افتادنم اینطوری  عذاب وجدان نمی گرفتم! 

 

* 

 

دیگه درس نداشتم و روزام دوباره افتاد رو روال قبل. با این تفاوت که 

کل روزو با نقاشی کشیدن می گذروندم. عالقه ای هم به بیرون رفتن 

نداشتم اما تو خونه حوصله ام سر می رفت و خسته می شدم. دو بار تا  

پارک سر کوچه رفتم و بستنی خوردم و بعد از یک ساعتی نشستن 

شهر برگشتم. شبا هم کارم شده بود تو بالکن وایسادن و به آسمون و 

 خیره شدن! 

 

یه دفعه هم بابا زنگ زد و طبق معمول یک دقیقه بحث کردیم و قطع   

کرد. نمی دونم حوصله منو نداشت یا بحث کردنو؛ اما تا می گفتم نمیام 

 و سعی می کردم دلیل بچینم براش،خسته می شد و قطع می کرد...! 

 

 نادیا هم زنگ زد و با اون و خاله حرف زدم...حرفای همیشگی و

تکراری که برم و ببینمشون...حتی شروین هم باهام حرف زد و از 

 یچگیامون گفت...

 



اما راستش....دل من برای بچه ها تنگ شده بود...برای 

سوگند...امیر...آرش...حتی کیانمهر..... بدجوری بهشون عادت کرده 

 بودم...!

 

  حس می کردم دیگه مثل قبل از کیانمهر دور نیستم...دیگه اونطوری

دونم از ِکی اما حس می کردم دیگه اون نگاه  خشک نیستیم با هم!نمی 

 خشک و مغرورانه رو بهم نداره! 

 

توی این ده روز آرش برای نقاشی ها چند باری زنگ زده بود و امیر  

یه بار  زنگ زد و بهم گفت از سوگند خوشش اومده و فکر می کنه که  

دش چیه که گفتم دختر سوگند هم همینطوره! ازم پرسید نظر من درمور

خوبیه....هرچند که من مدت زیادی نبود که می شناختمش! اما امیر  

سوگندو برای ازدواج می خواست...بهش گفتم هنوز زوده و باید خیلی  

 بیشتر باهم آشنا بشن...! 

 

به ماه نگاه می کردم و به این فکر می کردم که چرا برای آرش و امیر  

 که بهم زنگ بزنن اما برای کیانمهر نه! درمورد من کار پیش می اومد 

 

 نیشخندی به خودم زدم...دیوونه شده بودم!

 

واقعا دیگه تنهایی مثل قبل برام لذت بخش نبود...دیگه خسته می شدم 

 ازش...حوصله ام سر می رفت..دلم تنگ می شد... 

 

به سوگند زنگ زده بودم اما گفته بود سرش شلوغه...یه بارم گفت 

ه میاد که من پشیمون شدم و عصر که شد زنگ زدم و عصر با سالوم



گفتم سرم درد می کنه و بمونه برای یه وقت دیگه! از سالومه خوشم  

 نمی اومد و سوگند هم مدام اصرار داشت توی جمعمون بگنجوندش! 

 

** 

 

به امیر زنگ زدم. گفت شرکته و دیگه اونقد از تنهایی به ستوه اومده  

 میام شرکت!بودم که یهو گفتم 

 

بهی. به تاپ و شلوار سفیدمو پوشیدم و روش مانتو جلو باز و شال گل 

آینه نگاه کردم؛ دلم می خواست ایندفعه آرایش کنم...دوست داشتم بهتر  

 به نظر برسم...

 

 منی که هیچوقت با شوق این کارو نمی کردم...! 

 

بود اما ضدآفتاب زدم و یکم ریمل با رژ کمرنگ نارنجی! آرایشم کم 

تغییری که می خواستم رو تو صورتم ایجاد کردو باعث شد یکم رنگ  

 و رو بگیرم. تو حالت عادی همیشه سفید و بی روح بودم! 

 

کتونیای سفیدمو پوشیدم و رفتم پایین. اسنپ جلو در منتظرم بود. عقب 

 سوار شدم و به راه افتاد.

 

** 

 

م و استرس  ایندفعه از عظمت برج و زیبایی شرکت تعجب نکرد

نداشتم؛ برعکس شور و هیجان داشتم. خودمو تو آینه ی آسانسور 

 مرتب کردم و بیرون رفتم. 



 

 در بسته بود. به تابلوی طالیی رنگ کنارش نگاه کردم.

 

 "شرکت واردات دارو دکتر زند"

 

 پس فامیلی کیانمهر َزنده... چه جالب! من نمی دونستم! 

 

چند لحظه بعد در باز شد و مرد  زنگ رو فشار دادم  و منتظر موندم.

مسنی پشت در بود که با لبخند کنار رفت تا وارد بشم. سالم کردم و  

 وارد شدم.

 

به سمت سالن سمت چپ رفتم. کنار یه در نوشته بود "معاونت". چند 

تقه به در زدم و وارد شدم؛ امیر پشت میز نشسته بود که با دیدنم لبخند  

 زد و بلند شد.

 

 دختر! چطوری؟  سالااام گل-

 

 سالم مرسی تو خوبی؟ مزاحم که نشدم؟-

 

 اومد جلو.

 

 نه بابا مزاحم چیه؟ بشین بگم یه چیزی بیارن برات. -

 

رو مبل دونفره ی جلوی میزش نشستم و خودش رفت بیرون. به دور و 

برم نگاه کردم؛ میز و صندلی، یه دست مبل راحتی چهار نفره و دوتا  

از کتاب و پوشه و زونکن بود و فایل های  قفسه کتابخانه که توش پر



کشویی.تقریبا مثل اتاق کیانمهر بود اما کوچکتر، ساده تر با وسایل  

 کمتر! 

 

امیر با سینی توی دستش اومد تو. روی میز گذاشتش و رو به روم  

 نشست. توی سینی دوتا قهوه و یه بشقاب کوچیک شیرینی بود. 

 

 شد که یاد ما افتادی!خب آبجی خانوم بهم بگو که چی -امیر 

 

 لبامو تو دهنم کشیدم و لبخند زدم.

 

 دلم تنگ شده بود! -

 

 خندید.

 

 اوووو! اریکام دلش تنگ میشه؟؟ -

 

 چیه؟ مگه به من نمیاد؟ -

 

 نــه بابا! تو کجا دل کجا احساس کجا... -

 

 دوباره خندید. منم باهاش خندیدم. 

 

 ندارم. بهتون عادت کردم. دیگه مثل قبل تنهایی رو دوست-

 

 مهربون نگام کرد.

 



 فدای آبجی خودم بشم!-

 

خدانکنه ای زیرلب گفتم و قهوه امو برداشتم. اونم همینطور و تا زمانی  

که خوردیم حرفی بینمون رد و بدل نشد. بعد از اینکه تموم کرد، بلند  

 شد و رفت پشت میزش.

 

ره برو یه دوری بزن شرکتو  میگم...تو اگه حوصله ات سر می-

ین...تا من کارم اینجا تموم  شه. اگه کم کاری کنم کیانمهر و که بب

 میشناسی...! 

 

 به دنبال حرفش خندید و سرشو تو سیستم کرد.

 

قهوه امو که خوردم منم بلند شدم. راستش خودمم دلم می خواست 

اینجارو بببینم. دستی به شالم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. تو این سالن 

امیر چهار تا اتاق دیگه هم بود که دراشون بسته بودن. یه به جز اتاق 

 کاناپه بزرگ و گلدون هم بود. 

 

داشتم به درها نگاه می کردم که ببینم می تونم برم تو یا نه که یه در  

باز شد و آرش اومد بیرون. با تعجب همدیگه رو نگاه کردیم و سالم 

 کردم. اومد جلو.

 

 سالم، تو اینجا چیکار می کنی؟ -

 

 اووم... همینطوری اومدم؛ تو چی؟ -

 

 من اینجا کار می کنم! -



 

 واقعا؟؟؟ -

 

 لبخندی زد و سری تکون داد.

 

 خیلی خوب کردی اومدی. برو بشین من االن میام. -

 

به اتاقش اشاره  کرد و خودش رفت به سمت سالن  اصلی. رفتم جلو و 

دوتا میز و  به اتاقش نگاه کردم؛ اونم دکورش مثل اتاق امیر بود اما 

های کتابخونه ای نداشت. فقط فایل های کشویی و  صندلی داشت و قفسه

یه کاناپه کرم رنگ. این کیانمهرم هرجا دستش رسیده مبل و کاناپه  

 گذاشته! مثل اینکه به راحتی کارمنداش خیلی اهمیت میده!

 

 کف تمام این واحد سفید براق بود که خیلی قشنگ بود.

 

نبود اما من نمی خواستم پیش آرش بشینم. در   کس دیگه ای تو اتاق

اتاقشو بستم و به سالن اصلی رفتم. اونجام سه تا در بود؛ سرویس، 

آبداخونه و اون یکی چیزی ننوشته بود. دستگیره اشو پایین کشیدم، باز 

 نشد.

 

 چیکار می کنی؟ -

 

 هین آرومی کشیدم و برگشتم؛ آرش بود. 

 

 اینجا چیه که چیزی ننوشته! هیچی... گفتم ببینم -

 



ول کن اینارو دختر..بیا بریم تو اتاق من بشینیم میگم ازت پذیرایی  -

 کنن. 

 

در آبدارخونه باز بود و همون مردی که درو برام باز کرده بود اونجا 

 نشسته بود.

 

 نه مرسی تو برو من این جاها رو بگردم میام.-

 

 میخوای نشونت بدم؟ -

 

 نه نه مرسی!-

 

 نتظرتم! پس م -

 

سری تکون دادم و رفت. آخیش...بهش نگاه کردم تا رفت تو اتاقش و 

 درو بست.

 

به سمت شیشه های سرتاسری رفتم و از دیدن ویوی قشنگش به هیجان 

اومدم و لبخند به لبم اومد!دستمو رو شیشه گذاشتم و نزدیکتر وایسادم. 

لی کوچیک دیده  خیلی قشنگ بود...! از اون باال ماشینا و آدماا خیلی خی 

می شدن...تمام ساختمون های اون اطراف همونقدی  

بودن...خیابونهاش...درختای کنار خیابونا و پیاده رو ها...با خودم فکر  

 کردم این طرف تهران واقعا با اون وراش فرق می کرد...! 

 



دلم می خواست برم و کیانمهر و هم ببینم اما روم نمی شد...! برگشتم و 

ه چسبوندم و همونطوری مشغول فکر کردن به سالن پشتمو به شیش 

 بزرگ نگاه می کردم که همه چیزش زیادی قشنگ بود! 

 

صدای قدم زدن و پاشنه های کفش اومدو چند لحظه بعد دختری از  

سالن کارمندان بیرون اومد و به طرف مدیریت رفت. تو دستش چندتا  

خورد؛ مانتو  کاغذ بود. تیپش اصال به کارمند این شرکت بودن نمی 

کوتاه آبی روشن و شال سفید که همه موهاش بیرون بود و داشت 

مرتبش می کرد و موهاشو می پوشوند. مشخص بود کیانمهر رو این  

 مسائل کارمنداش حساسه. 

 

یه لحظه قبل از ورودش به راهرو برگشت و منو نگاه کرد و ابرویی 

گردوندم. خدا   باال انداخت و با ناز نگاهشو گرفت. چشمامو تو کاسه

 می دونه دیگه چندتا از این کارمندا داره کیانمهر!!

 

 .15:07به ساعت نگاه کردم.

 

نمی دونم شرکت چه ساعتی تعطیل می شد اما فکر کنم اشتباه کرده  

بودم! دیر اومده بودم...باید دیگه برگردم تا کیانمهر مجبور نباشه منو  

د حتی دوست داشتم باهاش  برسونه...هرچند...دیگه بدم نمی اومد...شای

 برم...حتی دلم می خواست دوباره باهم بحثمون بشه...

 

 نیشخندی به افکار خودم زدم...فکر کنم دیوونه شده بودم! 

 

 به طرف سالن مدیریت رفتم؛ حداقل قبل از رفتن باید می دیدمش... 

 



بود...انگار  وارد سالن شدم. این دفعه نه استرس داشتم و نه حالم بد 

 اون دفعه به هیچی دقت نکرده بودم که االن تقریبا برام تازگی داشت!

 

منشی همون خانم بود که سرش تو سیستم و کاغذ بود و ظاهراً متوجه  

حضور من نشد. به اطراف نگاه کردم. سالن بزرگ بود، حدودا پنجاه 

 ر بود! متر می شد...اتاق کیانمهرم البته فقط یه ذره از اینجا کوچیکت

 

این سالن هم پنجره سرتاسری داشت که نور فضا رو تامین می کرد و 

دیگه المپی روشن نبود. دکور سالن ها شبیه به هم و طالیی، سفید و 

 آبی روشن بود که  رنگ سفید از همه بیشتر تو چشم بود.

 

 بفرمایید! -

 

به طرف خانم منشی برگشتم و بهش لبخند زدم و سالم کردم؛ جوابمو  

 د و به مبل ها اشاره کرد.دا

 

 شما فکر کنم قبال هم اومدید اینجا!-

 

 لبخند شرمگینی زدم و نشستم. یکم که فکر کرد با خنده گفت:

 

 اهااا...همون خانومی که با آقای رییس دعوا داشتی و آخرشم...-

 

 خنده اش شدت گرفت و من با خجالت لبمو گاز گرفتم. ادامه داد: 

 

 دکتر اومدی بیرون! آخرشم بیهوش تو بغل-

 



سرمو پایین انداختم و شالمو مرتب کردم. این شالم برای ما دخترا راه  

حل همه چیزه انگار! هروقت نمی دونیم چیکار کنیم شالمونو مرتب می  

 کنیم...اونم نباشه موهامونو...!

 

 ایندفعه که حالت خوبه عزیزم؟ -

 

 چیزی... آره مرسی...من...واقعا یادم نمیاد -

 

 می دونم عزیزم، گفتم که بیهوش بودی!-

 

سری تکون دادم و بهش نگاه کردم. سی و خورده ای بیشتر بهش نمی  

 خورد ولی انگار خیلی مهربون و خوش برخورد بود. 

 

 .به در اتاق کیانمهر اشاره کردم

 

 کارشون خیلی طول می کشه؟ -

 

 آهی کشید و نیم نگاهی به طرف در انداخت. 

 

چی بگم خانم ایزدی همیشه کارشو طول میده. گاهی وقتام اصن   واال-

 نیاز نیست بره تو و کاراشو به من تحویل بده کافیه اما چی بگم... 

 

حس بدی از اون دختر به دلم نشست و اخم کمرنگی کردم. عجب  

 آدمیه...!

 

 اسمت چیه گلم؟ -



 

 اریکا مبین. -

 

 منم شراره سعادتی ام. -

 

 و برداشت.  چشمکی بهم زد و تلفن

 

اون سری که واال آقای دکتر وقت نداشت ولی اومد دید تویی خودش  -

خواست دستتو بگیره ببره تو که تو ناز کردی! بعدشم که سر از بغلش  

بذار بهش بگم اومدی این ایزدی کنف   ☺درآوردی...)با شیطنت خندید 

 شه! 

 

ین چشمام از این حجم از شیطنت گرد شد. عجب منشی پایه ایه! در ح

کار که می دیدیش حس می کردی خیلی خشک و جدی باشه اما مثل  

 اینکه اینطور نبود! 

 

 خسته نباشید آقای دکتر خانم مبین اومده.....اریکا....چشم. -

 

 گوشی رو گذاشت و با شیطنت به در اتاق اشاره کرد.

 

 می دونستم رد نمی کنه. -

 

استرس گرفتم نمی  لبخندی مضطرب بهش زدم و بلند شدم. راستش یکم 

 دونم چرا...

 

 چند تقه ای به در زدم و بازش کردم...



 

اول خانم ایزدی رو دیدم که کنار میز کیانمهر ایستاده بود و کامال جدی 

 به من نگاه می کرد. درو بستم و جلو رفتم.

 

کیانمهر با دیدنم لبخند کمرنگی زد و توی سالم کردن پیش قدم شد.  

ی که افتاد تو دلم رو نشون ندم؛ متقابال لبخند  سعی کردم تعجب و هیجان

 زدم و سالم کردم. 

 

کیانمهر بلند شد و به طرفم اومد و دستشو به سمتم دراز کرد. باهاش 

دست دادم و نگاهم رفت پی خانم ایزدی که حاال خصمانه نگاهمون می  

 کرد.

 

 بشین اریکا جان!-

 

طور و همون  لبخندی زورکی زدم و نشستم. اونم برگشت پشت میزش

 ایستاده مشغول مرتب کردن برگه ها شد.

 

 خانم ایزدی شما می تونید برید. -

 

ایزدی چشم غره ای به من رفت و از اتاق خارج شد. بالفاصله  

 کیانمهر نفس عمیقی کشید و خودشو انداخت رو صندلیش. 

 

 با تعجب نگاش کردم.

 

 چیزی شده؟ -

 



 سرشو تکون داد و به در اشاره کرد.

 

 این دختره خیلی رو مخه! لعنتی خیلی کار بلده نمی تونم اخراجش کنم!-

 

 حاال فهمیدم چرا کیانمهر انقد مهربون شده بود! 

 

با اینکه از حرفای شراره و نگاهای خودش فهمیده بودم برای چی 

 کیانمهر ازش شکاره، اما خودمو زدم به اون راه. 

 

 چرا رو مخه؟ مگه چیکار کرده؟ -

 

 کرد و سری تکون داد و زیرلب گفت:نفسشو فوت 

 

 ولی غلط کرده... همین روزا بیرونش می کنم! -

 

 ساکت نگاش کردم که با صدای عادیش گفت:

 

پاشو از گلیمش  دراز تر می کنه! بعضی وقتا محیط کارو با جاهای  -

 دیگه اشتباه می گیره. 

 

ه سری تکون دادم و بلند شدم. به طرف پنجره که مثل دوتا سالن دیگ

سرتاسری بود رفتم و به بیرون نگاه کردم. حاال کیانمهر تقریبا سمت 

 چپم بود. تلفن رو برداشت.

 

راستی نگفتی اینجا چیکار می کنی؟ چی می خوری؟ برگشتم طرفش  -

 اما همونجا ایستادم.



 

 پیش امیر بودم، خوردم مرسی.-

 

 ابرو باال انداخت.

 

 اومده بودی پیش امیر؟ -

 

 آرشو دیدم. دیگه گفتم قبل رفتنم بیام به توام سالمی بکنم.آره امیرو -

 

 اخم کرد! یه چیزی مثل دلخوری... 

 

 خیلی ممنون که منو فراموش نکردی!!!-

 

 مکث کردم...

 

می دونستم تو حرفم بی اهمیت جلوه اش دادم اما فکر نمی کردم 

 اعتراضشو علنا بیان  کنه! 

 

 چیزی نگفتم که پرسید: 

 

 ر داشتی؟با اونا چیکا-

 

کار خاصی نداشتم. آرشو که اصال نمی دونستم اینجا کار می کنه! از -

 تنهایی حوصله ام سر رفته بود گفتم یه سر بیام اینجا.

 

 سری تکون داد و چیزی نگفت.



 

 و؟ کی تعطیل می کنید شرکت -

 

 ساعت پنج؛ مثل اینکه یکم زود اومدی پیش من! -

 

 ا دلخور شده بود! با سکوت نگاش کردم. مثل اینکه واقع

 

 آخه چی بگم من...چه انتظاری داشت...؟

 

 به روی خودم نیاوردم. 

 

 خیلی سرت شلوغه؟ -

 

 نه! -

 

آهی کشیدم و برگشتم به طرف پنجره. نه به اون گرمی اول ورودم نه  

 به سردی و دلخوری االنش! 

 

نمی دونستم چیکار باید بکنم.امیرم که سرش شلوغ بود...خونه ام دلم  

 خواست برم...پس...نمی 

 

 برگشتم طرفش. 

 

 من میرم پیش شراره. -

 

 ابرو باال انداخت.



 

 خانم سعادتی رو میگی؟ -

 

 سرمو تکون دادم. 

 

 چه زود باهاش رفیق شدی! -

 

 خانم خوبیه...خیلی خونگرم و مهربونه!-

 

سرشو تکون داد و چیزی نگفت. چشمامو تو کاسه گردوندم و از اتاقش 

 ا نگفت بمون؟ بیرون زدم. لعنتی چر

 

اه...آخه چرا باید بگه؟ دیوونه شدی اریکا؟ خودت می خوای بری بعد  

 میگی اون نذاره؟ 

 

سرمو تکون دادم تا این اراجیف از ذهنم بیرون برن...شراره بهم لبخند  

 زد.

 

 توام سرت شلوغه؟-

 

 آهی کشید و سرشو به طرفین تکون داد. 

 

 آخ نگووو...چقد کار ریخته سرم... -

 

 لبخندی اجباری بهش زدم که دوباره سرشو تو سیستمش کرد. 

 



 یعنی برم پیش آرش؟ چیکار می کردم؟ 

 

 چاره ی دیگه ای نداشتم...لعنت به این شانس... 

 

نمی دونم چرا با آرش حوصله ام سر می رفت؛ با اینکه بیچاره همه  

توجهشو می داد به من و همه تالششو می کرد که وقتی باهمیم به من  

 بگذره...اما چی بگم؟... خوش

 

دستی به شالم کشیدم و به طرف اتاقش رفتم. امیدورام هنوزم تنها  

باشه... همینطوری پیش آرش معذبم دیگه وای به حال وقتی که یه نفر  

دیگه ام باشه... اون وقت باید بشینم و با گوشیم خودمو مشغول کنم...یا 

 بشینیم درمورد نقاشیا حرف بزنیم...!

 

بردم جلو تا چند تقه ای به در بزنم اما هنوز به در برخورد  دستمو 

 نکرده بود که گوشیم زنگ خورد. از جیبم بیرونش آوردم.کیانمهر بود! 

 

 الو؟ -

 

 بیا اتاقم.-

 

قلبم شروع به محکم زدن کرد و لبخند رو لبم نشست. عقب گرد کردم 

 بودم! و به سمت اتاق کیانمهر حرکت کردم. خداروشکر در اتاقو نزده 

 

بدون توجه به شراره که نگاهم می کردم درو باز کردم و وارد شدم. 

 کیانمهر هنوزم پشت میزش نشسته و درگیر یه سری کاغذ بود. 

 



 لبخندی بهم زد و با دستش به مبل ها اشاره کرد؛ نشستم.

 

 با تلفنش شراره رو صدا کرد و اون اومد تو.

 

برای فردا اول وقت می خوام. به  این برگه ها رو تایپ کن. - کیانمهر

 آقای فتحی هم بگین قهوه بیارن برامون.

 

 چشم آقای دکتر. -

 

 ممنون، بفرمایید. -

 

 بلند شد و شراره رفت بیرون. کیانمهر اومد و رو به روی من نشست.

 

 کیانا زنگ زد.-

 

 خواهرت؟ -

 

 آره؛ گفت داره میاد اینجا!-

 

 ابرو باال انداختم و منتظر نگاش کردم.

 

همین نزدیکیاست. گفتم تو اینجایی گفت میاد تورو با خودش ببره  -

 خونه!

 

 چرا؟؟ -

 



دوست داره ببینتت..می دونم توام از تنهایی کالفه شدی! مطمئن باش  -

 بد نمی گذره!

 

 تو جام جا به جا شدم. 

 

 خونه خودش یا خونه مامان باباتون؟ -

 

 دیگه نمی دونم..هرجا خودش بره!-

 

 ابروشو خاروند. گوشه ی 

 

 کجا رفته بودی؟ اول زنگ زدم به خانم سعادتی، گفت اونجا نیستی!-

 

 می خواستم برم پیش آرش.-

 

 همون طوری نگام کرد و چیزی نگفت. چشه این آدم؟

 

با انگشتام شروع کردم بازی کردن که چند تقه به در خورد و بالفاصله 

به کیانمهر داشت! باز شد و دختر جوونی وارد شد که شباهت زیادی 

 می خورد...مثل کیانمهر...!؟!   28,27پس کیانا ایشونه...حدود 

 

از جامون بلند شدیم و کیانا اول به داداشش دست داد و بعد اومد  

 نزدیک من.سالم کردم، لبخند زد. دست همو فشردیم.

 

 سالم عزیزم، تو چقد خوشگلی!-

 



 برادرش! لبخندی بهش زدم. چقد خونگرم بود برعکس 

 

 مرسی لطف دارین! -

 

 چند سالته؟ -

 

 بیست. -

 

ماشاهلل خیلی نازی. هنرت که عالیه! چقد دلم می خواست نقاش پسرمو  -

 ببینم. 

 

 قابلتونو نداشت!-

 

 کیانمهر بازوی کیانا رو گرفت.

 

 بشینین حداقل. نرسیده چقد حرف می زنی!-

 

 کیانا خودشو عقب کشید و با اخم نگاش کرد.

 

 خوایم بشینیم...می خوایم زود بریم.نمی -

 

بعدشم سرشو نزدیکش کرد و یه چیزی آروم گفت که کیانمهر اخم کرد  

 و خودش خندید! 

 

 برگشت سمتم و دستمو گرفت.

 



 بیا بریم خونه...-

 

 دستشو فشردم. 

 

 مرسی من مزاحم نمیشم!-

 

 اخمی تصنعی کرد. 

 

 ذرونیم! خوام امشب و باهم بگبیا بریم مگه دست خودته! می-

 

دلم می خواست برم اما یکم خجالت می کشیدم. نگاهی به کیانمهر  

انداختم که با لبخند سر تکون داد. باهاش خدافظی کردیم و از شرکت 

 بیرون زدیم. 

 

ماشین اونم خارجی بود اما برعکس مال کیانمهر سفید بود و مدلش  

برد.  پایین تر بود. از همون اول آهنگ شادی گذاشت و صداشو باال 

 چقدر این دختر با داداشش فرق داره!

 

 یهو یادم اومد که با امیر و آرش خدافظی نکردم. برگشتم سمت کیانا.

 

 وای دیدی چی شد؟-

 

 صدای آهنگ و کم کرد و با اخم ناشی از تعجب نگام کرد.

 

 چی شده؟-

 



 یادم رفت با امیر و آرش خدافظی کنم!-

 

 موضوع، دستش و تو هوا تکون داد.خندید و به نشونه بی اهمیت بودن 

 

 بیخیال بابا! دوباره می بینیشون...-

 

 حاال کجا میریم؟ -

 

میریم خونه من، شوهرم اونجا نیست. یعنی اگه بدونی چقدر دلم می -

 خواست ببینمت که نگو! 

 

 خندیدم و با قدردانی نگاش کردم...

 

نه ها  محله اشون واقعا با محله های خونه ما فرق داشت...همه خو

ویالیی و برج های خیلی بلند که از تو ماشین اصال نمی شد آخرشونو 

 دید...به قول نیما اصال انگار ایران نبود اونجا...اروپا بود...!

 

یاد نیما ناخودآگاه اخمامو تو هم کشید. سرمو تکون دادم...لعنتی...!  

 خیلی وقت بود که یادش نمی افتادم...

 

 رسیدیم!-

 

ه برج شد که همه ی ماشینای اونجا خارجی و گرون  وارد پارکینگ ی

 قیمت بودن! 

 



رفتیم. دوتا واحد بود که در سمت چپی رو باز کرد و وارد  24به طبقه 

 شدیم. بزرگ و زیبا بود با وسایل گرون قیمت و شیک!

 

 راحت باش عزیزم کسی نیست.-

 

خودشم رفت  مانتو و شالمو در آوردم و رو دسته مبل گذاشتم و نشستم. 

 به آشپزخونه و شربت آورد.

 

 دستشو دراز کرد.

 

 بده لباساتو ببرم تو اتاق خواب. -

 

دادمش و رفت. وقتی اومد لباسشو با یه آستین حلقه ای و شلوارک 

عوض کرده بود. میوه آورد و نشست رو مبل کنارم و لیوان شربت رو 

 برداشت.

 

 چی می خونی؟ -

 

 ادبیات انگلیسی.-

 

آفرین. من که کامپیوتر خوندم ولی بیکار تو خونه می   خیلی خوبه-

 شینم!

 

 چند سالته؟ -

 



. دو سال از کیانمهر بزرگترم! ما دوتا که فاصله اون کم بود 31_من 

 انقد مامان بابامونو اذیت کردیم که دیگه هوش بچه دار شدن نکردن!

 

 شروع کردیم به خندیدن. دوباره پرسیدم: 

 

 کار کنی؟ حاال چرا نمی خوای -

 

دیگه! دوست ندارم کار کنم...کار تو خونه و بچه داری و شوهر  -

 داری کافیه...نکشیدی بدونی چقد سخته که!

 

 خندیدم.

 

 خوام کار کنم!ولی من می -

 

 برای خودش و من  میوه گذاشت. 

 

اره تو که ماشاهللا از همین  اآلنم داری کار می کنی! نقاشی رو خیلی -

 رنگ روغنم کار میکنی؟قشنگ می کشی. 

 

 لطف داری! آره می خوای بهت نشون بدم؟ -

 

سری تکون داد و گوشیمو درآوردم. اولین چیزی که توجهمو جلب کرد 

 عالمت لو باتریش بود که می گفت شارژش کمه! 

 

غرغری زیر لب کردم و چندتا کار رنگ روغنمو برای کیانا آوردم و 

 اینجا شارژرمو حتما می آوردم! نشونش دادم. اگه می دونستم شب میام 



 

 ماشاهلل خیلی قشنگه! اگه بدونی این پسرا چقد ازت تعریف می کنن!-

 

 لبخندی زدم و مشغول پوست گرفتن سیب شدم. کیانا ادامه داد: 

 

امیرو که دیگه نگو اصن...هی من آبجی خودمو پیدا کردم دیگه به تو  -

جی اریکا خیلی گله نیازی ندارم و تو همش منو اذیت می کنی ولی آب

برام آشپزی کرده و خالصه...همینان منو کنجکاو کردن که  

 ببینمت...الحق که بیشتر از حرفاشون گلی!

 

 باهاش خندیدم و با خجالت گفتم:

 

مرسی شما همه تون به من لطف دارین. بخدا منم بدجور  عادت کردم -

دانشگاهم به بچه ها...االن دیگه تنهایی اذیتم می کنه...مخصوصا که 

 نمیرم... 

 

 دلم می خواست بپرسم کیانمهر درموردم چی گفته اما روم نمی شد...

 

نگران نباش...منم از تو خوشم اومده..دیگه از این به بعد منم جزو -

 دوستات حساب کن. 

 

 فدات عزیزم.-

 

حدود یک، یک و نیم ساعتی مشغول حرف زدن و آشنا شدن بودیم که 

 ساعتش بلند شد.کیانا با نگاهی به 

 



 بریم تو آشپزخونه بشینیم..من شام درست کنم اینجا تنهایی... -

 

باهم رفتیم و من پشت میز آشپزخونه نشستم. شروع کرد به پختن 

فسنجون و منم کمکش می کردم. از مثل مهمونا نشستن خوشم نمی 

 اومد؛ مخصوصا اینکه کیانا منو دوست خودش می دونست.

 

 پسرت کجاست؟-

 

 ل سابیدن گردوها بود. مشغو

 

 اون و باباش رفتن خونه مادرشوهرم. برای شامم نمیان...-

 

 تو چرا نرفتی؟ -

 

من واال گفتم امشب بهترین فرصته واسه دیدن تو...حاال اونجا رو -

 همیشه میشه رفت.

 

گردوها رو  توی پیاز داغ ریخت و نمک و زردچوبه رو اضافه کرد. 

 .من داشتم ساالد خورد می کردم

 

 ولی کیانمهر برای شام میاد همینجا.-

 

لبخندی زدم و چیزی نگفتم. خوشحال شدم از این حرفش...شاید برای 

 اینکه با اون آشناتر بودم...نمی دونم! 

 



نیم بود که نشسته بودم تو هال و غرق تلویزیون بودم که  ۵/۹ساعت  

د! حضور کسی رو حس کردم. سرمو بلند کردم؛ کیانمهر رو به روم بو

 قلبم هری ریخت...این کی اومد؟...

 

 نگاهش رو بدنم چرخید. معذب شدم و بازوهامو جمع کردم. 

 

 لعنتی حواسم نبود تاپ تنمه...

 

پلکاش پایین اومدو  یقه امو نشونه رفت که بازوهامو دوباره باز 

 کردم...چقد احمقم من... 

 

چشماشو به صورتم نگاه کرد و خندید. چشم غره ای بهش رفتم که 

 محکم بست و باز کرد و با همون لبخند دلنشینش گفت: 

 

 ببخشید! -

 

پشت چشمی براش نازک کردم و سریع بلند شدم رفتم آشپزخونه. کیانا 

 مشغول چیدن میز بود.

 

 کیانا! -

 

 سرشو بلند کرد و بهم لبخند زد. 

 

 جونم! -

 

 کیانمهر کی اومد؟ -



 

 همین االن؛ کلید دادم بهش. چطور؟ -

 

 شرتی چیزی بده که پوشیده تر باشه من بپوشم!یه تی -

 

نگاهش به پشت سرم رفت و خندید. برگشتم و دیدم که کیانمهر وسط 

هال وایساده و دستش تو موهاشه و با نگاهی کالفه و تقریبا پشیمون  

 نگالهمون می کنه. 

 

کیانا دستمو گرفت و باهم به سمت اتاق حرکت کردیم. قبل از ورود به 

 بلند کرد. اتاق صداشو 

 

 اوووو جمع کن آقا!-کیانا

 

خندم گرفت و وارد اتاق شدیم و کیانا درو بست ولی صدای کیانمهر  

 اومد: 

 

 مرگ! -

 

 خندم شدت گرفت و نشستم رو تخت. کیانام داشت می خندید.

 

خودمو تو آینه ی رو به روی تخت نگاه کردم. تاپ دو بنده ی سفید که  

 انداممو به رخ می کشید!تنگم بود و حسابی 

 

با یادآوری اون لحظه و بی فکریم لبمو از خجالت گاز گرفتم. کیانا 

 دوباره خندید. 



 

 بیخیال بابا...خجالت نکش..کاریه که شده دیگه!-

 

 وای کیانا...حاال من حواسم نبود تو چرا چیزی نگفتی؟ -

 

 واال من فکر نمی کردم حساس باشی! -

 

 درآورد و با لبخند به دستم داد.  شومیز طالیی آستین بلندی

 

 بپوش بریم شام بخوریم تا کیانمهر همه رو نخورده! -

 

راست می گفت! وارد آشپزخونه که شدیم کیانمهرو دیدیم که مشغول  

ناخونک زدن بود که با شنیدن صدای کیانا که اسمشو صدا می زد در 

کنش  قابلمه رو گذاشت و  برگشت. یکم نگاهم کرد و بدون اینکه وا

 خاصی نشون بده پشت میز نشست.

 

باهم میزو چیدیم و پشت میز نشستیم. میزش چهار نفره بود که هر  

طور می نشستم کیانمهر یا روبروم می شد یا کنارم که ترجیح دادم 

 کنارش باشم تا مجبور نشم باهاش چشم تو چشم بشم! 

 

 

 

لویزیون  بعد از خوردن شام کیانمهر  رفت تو هال و رو کاناپه جلوی ت

دراز کشید و منو کیانا مشغول جمع کردن میز و شستن ظرف ها شدیم  

 شده بود.  11که ساعت دیگه نزدیک 

 



 کیانا میوه آماده کرد و رفتیم تو هال. 

 

 کیانمهر خیاری برداشت و حین گاز زدن رو به من کرد:

 

 بریم؟ -

 

 دستپاچه شدم و مثل احمقای آدم ندیده قلبم لرزید.

 

 مرگته اریکا؟ چه 

 

 بار اولت که نیست می بینیش...آدم باش!... 

 

 من...راهت دور میشه....-

 

 لبخندی زد. دستشو به دسته مبل گرفت و بلند شد.

 

 پاشو بابا این تعارفا چیه... -

 

 بلند شدم. نمی دونم چرا خجالت می کشیدم ازش...!! 

 

مین ولی راهش دور می شد...می دونستم خونه خودش تو یکی از ه

 محله های باالست...! 

 

 جدی میگم!-

 

 سرشو یکم جلو آورد و مستقیم نگام کرد.



 

 ولی من نمی تونم بذارم این وقت شب تنها بری!-

 

 لبمو گاز گرفتم و سرمو پایین انداختم. 

 

 چم شد؟ نمی دونم....

 

 حاال بمونید فعال...حداقل یکم میوه بخورید...-کیانا

 

 میشه...باید فردا صبح برم شرکت... دیر -کیانمهر

 

 شاید اریکا دوست داره بمونه!-کیانا

 

 سریع گفتم:

 

نه نه! اتفاقا منم خوابم میاد! مرسی عزیزم خیلی خوش گذشت...توام -

 اگه گذارت به اونورا افتاد پیش من بیا! 

 

 فدات شم عزیزدلم!-

 

 کیانمهر به سمت در رفت.

 

 پایین منتظرتم؛ خدافظ کیانا!-

 

 خدافظ.-

 



 کیانمهر رفت پایین و کیانا لباسای منو آورد. تشکر کردم و پوشیدم.

 

تا دم در باهام اومد و کلی تشکر و تعارف رد و بدل کردیم و بعد از  

حدود یه ربع رفتم پایین. کیانمهر نشسته بود پشت فرمون. در شاگردو  

 باز کردم و نشستم.

 

 بی حرف راه افتاد... 

 

م و به بیرون خیره شدم. سکوت توی ماشین  رومو طرف شیشه کرد

 واقعا کسل کننده بود! 

 

 ده دقیقه ای که گذشت، برگشتم طرفش.

 

 چرا فلش نمیذاری؟ -

 

 نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره به خیابون خیره شد. 

 

 و بیشتر دوست دارم. سکوت-

 

سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و نگاهی به گوشیم انداختم؛ خاموش  

 شده بود..

 

 ره!ولی  من حوصله ام سر می-

 

 نریم خونه؟ -

 



 با تعجب نگاش کردم.

 

 پس کجا بریم؟ -

 

 بام...-

 

 یه ذوقی نشست تو دلم و قلبم شروع کرد محم زدن... 

 

نمی دونم بخاطر این بود که تا حاال اونجا رو ندیده بودم...یا پیشنهاد 

 دادن کیانمهر...

 

بود...مهم نبود گوشیم خاموشه و ممکنه    لبخندی زدم. خوابم کال پریده

 نیازم بشه...قبول کردم!

 

 کیانمهر تغییر مسیر داد و باهم رفتیم بام تهران! 

 

تو مسیر چند دفعه مثل دیوونه ها بهم نگاه می کردیم و لبخند می  

 زدیم...! 

 

 حس می کردم اونم از همراهی با من خوشحاله! 

 

** 

 

متوجه تفاوت هوای بام با شهر تهران شدم. در ماشینو که باز کردم 

 خنک و دلپذیر بود...لبخندی به لبم نشست... 

 



 کیانمهر جلو اومد و کنار هم قدم برداشتیم.... 

 

از زیبایی اون صحنه هیجان به وجودم سرازیر شد و دستامو جلو دهنم 

 گذاشتم تا جیغ نزنم! 

 

ببینم...برج میالد تموم شهر زیر پامون بود و ساختمونا رو می تونستم 

و می دیدم...آروم خندیدم...برگشتم سمت کیانمهر؛ با لبخند بهم نگاه می  

 کرد...

 

 خیلی قشنگه!-

 

 من که جای بد نمیارمت! -

 

 اووو تو چقد مهربونی! -

 

خندیدیم و کیانمهر با گفتن "االن میام" رفت به طرف یکی از مغازه 

 ها... 

 

وه برگشت. با قدردانی نگاش کردم و چند دقیقه بعد با دوتا لیوان آب می 

 لبخند زدم. یکیو به دستم داد و کنارم رو به شهر وایساد.

 

 نگاهی به لیوان توی دستم انداختم. آب انار...چقد دوست داشتم...! 

 

دلم می خواست حرف بزنم اما نمی دونستم چی بگم...دلم می خواست  

وی این دنیا صداشو بشنوم...باهاش مکالمه کنم...درمورد هرچی ت



هست باهاش حرف بزنم...اما نمی دونستم چی باید بگم...از کجا باید  

 شروع کنم...

 

حس خاصی داشتم و نمی دونستم اسمشو چی بذارم یا چجوری  

 توصیفش کنم...

 

حس می کردم هیچ وقت توی عمرم توی همچین حالی و همچین لحظه 

 ای نبودم...

 

نگاش کردم. قدش از من بلندتر بود  دستمو که گرفت به خودم اومدم و 

 و مجبور بودم سرمو باال بگیرم.

 

چشماش برق می زد...صورتش حالتی از لبخند داشت هرچند لباش 

 بسته و بی حرکت بود! 

 

 زمزمه کردم: 

 

 مرسی...-

 

 بابت چی؟ -

 

 اینکه منو آوردی اینجا...-

 

 لبخندی زد.

 

 بریم بشینیم اونجا؟ -



 

ره می کرد. سری تکون دادم و رفتیم و  به نیمکتی رو به شهر اشا

 نشستیم.

 

 بینمون فاصله ای به اندازه یه کف دست بود.

 

 طور که به رو به روش نگاه می کرد گفت:همون 

 

 یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟ -

 

 نه، بپرس. -

 

 چرا نرفتی پیش خونوادت؟ -

 

 سکوت کردم. چی می گفتم؟

 

نشون داد هنوز منتظره...از اینکه مکثم که طوالنی  شد نگام کرد و 

بهش بگم خجالت نمی کشیدم...نمی دونم چرا اما احساس راحتی می  

 کردم باهاش...انگار که دوست قدیمیمه! 

 

 قضیه اش طوالنیه... -

 

 دوست نداری بهم بگی؟ -

 

نگاش کردم. چقد نزدیک بود بهم...انگار از نزدیک نگاهش عمیق تر  

 زیباتره...! دلم می خواست دست بکشم تو موهاش...و چشماش 



 

چشمامو محکم فشار دادم تا این فکرا از ذهنم بپره. رو سوالش تمرکز  

 کردم..چی پرسیده بود؟... 

 

 نه...نه موضوع این نیست...اتفاقا حس می کنم...-

 

 سرشو پایین تر آورد. 

 

 حس می کنی چی؟ -

 

 له بگیره...قلبم شروع به تند زدن کرد. کاش یکم فاص

 

سعی کردم نفسام تند یا نامنظم نشه...و چقد سخت بود این کار وقتی  

 اون اینهمه بهم نزدیکه...!

 

 حس می کنم...دوستیم...انگار که...باهات راحتم... -

 

 به شهر نگاه کرد. اووووففف....

 

خب...دلم می خواد بدونم...حس می کنم تو زندگیت کلی راز نگفته  -

 داری...دلم می خواد منو دوست خودت بدونی... 

 

 چـ...چرا...می خوای درموردم بدونی؟ -

 

 دوباره روشو به طرفم کرد اما ایندفعه نزدیک نیومد. 

 



 چون من تو رو دوست خودم می دونم!-

 

 مکث کردم... حس خوبی زیر پوستم دوید و لبخندی رو لبم نشست...  

 

 لبامو به هم فشردم. 

 

رو دوست ندارم...بابام و نامادریم...یه جورایی باهم خب... اونجا-

راحت نیستیم! انگار همش تو زندگیم دخالت می کنن...محبتی ازشون  

 نمی بینم اما دخالت تا دلت بخواد!

 

 مامانت فوت شده؟ -

 

 نیم نگاهی بهش انداختم و زیرلب گفتم: -

 

 اون فرانسه است...-

 

 کرد...  سکوت کرد. حق داشت؛ هرکسی بود تعجب می

 

 ادامه دادم:

 

خاطره ی خوبی ندارم از خونوادم...نه از مامانم که اونطوری ولمون  -

کرد و نه از بابا که بعد از اون قضیه، دیگه هیچ وقت مهربون 

..تنها چیزی که ازش می بینم تعصبات کورکورانه اشه که فکر نشد.

 می کنه تنها وظیفه ی پدریشه! 

 

 متاسفم...-



 

تکون دادم و  چیزی نگفتم. هرچند دلم می خواست حرف  سری آروم 

 بزنم..دلم می خواست خالی بشم... 

 

جرعه ای از  آب انارم خوردم و به چهره اش نگاه کردم. ناراحت شده 

 بود و این تو صورتش هویدا بود! 

 

 مثل خودش به شهر زیر پام خیره شدم و زمزمه کردم:

 

 حرفاس...  قصه زندگی من خیلی پیچیده تر از این -

 

 نگام کرد. حالت صورتش  غمگین شده بود...پر از حرف بود انگار...

 

 یهو یاد روزهای اولی که دیدمش افتادم...

 

 تو چرا به من درمورد بابام هشدار دادی؟-

 

 لبخند آرومی زد و نگاهشو به پایین دوخت.

 

نمی دونم...حس می کردم خونوادت خطرناک باشن...حس می کردم  -

ظلوم باشی...می خواستم بهت بفهمونم تهران جای درستی  پاک و م

 برای اعتماد کردن به آدما نیست...می خواستم مواظب خودت باشی... 

 

 البته خداروشکر گیر آدمای خطرناک نیفتادم!-

 

 بدجنس و مرموز نگام کرد. 



 

 از کجا می دونی؟ -

 

 خندم گرفت و بی توجه به حرفش به دور و برم نگاه کردم.

 

 فکر کردی االن می ترسم؟ -

 

 چرا نترسی؟ فکر می کنی اگه بخوام کاری کنم کی جلومو می گیره؟ -

 

 لبخندی زدم و با خیالی آسوده گفتم: 

 

 ولی من مطمئنم تو کاری نمی کنی! -

 

 خندید. با انگشت به نوک بینی ام ضربه ای زد و گفت:

 

 انقد مطمئن نباش دختر!-

 

تی نیمکت تکیه دادم و مشغول خوردن با لبخندی مغرورانه صاف به پش 

 باقی مونده ی  آب انارم شدم. 

 

نمی دونم این اطمینانم از کیانمهر از کجا می اومد...اما انگار از  

 خودش بیشتر بهش اعتماد داشتم...

 

صدای دلنشین خنده اش بلند شد و صاف وایساد. دستشو به طرفم دراز 

 کرد.

 



 بریم...دیروقته... پاشو -

 

دستشو گرفتم و بلند شدم. لیوانامونو توی سطل آشغال انداختیم و سوار 

 ماشین شدیم و حرکت کرد... 

 

** 

 

هنوز ده دقیقه نشده بود که حرکت کرده بودیم که صدای الستیک  

 ماشین اومد و کیانمهر سریع ماشینو متوقف کرد. 

 

 ده بود..طرف شاگرد...! پیاده شدیم. یکی از الستیک های جلو پاره ش 

 

 کیانمهر با عصبانیت دادی زد و لگدی کوبوند به الستیک. 

 

دستاشو به موهاش گرفت و یکم کنار ماشین قدم رو رفت. منم همون 

 طوری نگاش می کردم! 

 

یهو به سمت من هجوم آورد که با وحشت نگاش کردم که  بدون اینکه 

 شد. نگام کنه در ماشینو باز کرد و توش خم 

 

 با خیالی راحت نفسمو فوت کردم؛ چقد عصبانی شده!

 

 متوجه شدم تو ماشین داره می گرده...رفتم سمتش...

 

 دنبال چی می گردی؟ -

 



 گوشیم...گوشیمو نیاوردم! -

 

حتی تو داشبوردو نگاه کرد. وقتی دید نیست درشو محکم کوبید و 

 صاف وایساد و دستشو رو به من دراز کرد.

 

 و...بده من گوشیت-

 

 مال من خاموشه!-

 

 دم محکمی گرفت و به موهاش چنگ زد.

 

 تو همون حالت چرخی زد و غر غر کرد:

 

 آخه لعنتی گوشیتو چرا میذاری...من که تا لحظه آخر دستم بود...-

 

 وایساد و نگام کرد. سرمو تکون دادم و گفتم: 

 

 تا جایی که یادم میاد اره دستت بود. -

 

کشید اما نبود.دوباره خم شد و توی ماشینو نگاه  به جیبای خودش دستی 

کرد. یکی دو دقیقه ی بعد اومد بیرون و دوباره دادی زد و لگدی به  

 الستیکش کوبید!

 

 با اعتراض گفتم: 

 

 خب مگه زاپاس همرات نیست؟ -



 

 زیرلب جواب داد: 

 

 نه...-

 

 مگه میشه آخه؟ -

 

 داد زد:

 

 حاال که شده!-

 

ردم که صورتشو با دستاش پوشوند و یکم  با چشمای گشاد شده نگاش ک

 خم شد و دوباره صاف وایساد و بهم نگاه کرد.

 

اخم کرده بودم و حسابی از دستش دلخور شده بودم...برام مهم نبود که  

عصبانی بود و شاید فردا صبح خیلی کار داره؛ در هر صورت نباید  

 زد! اینطوری با من حرف می 

 

 عصبی ترش کرد... هرچند که سوال منم بیجا بود و

 

اومد نزدیک و بازوهامو گرفت. نگاهمو به پایین دوخته بودم. انگشت 

 اشاره اشو خم کرده زیر چونه ام گذاشت و مجبورم کرد بهش نگاه کنم. 

 

 تو چشماش پشیمونی موج می زد...

 



ببخشید...دست خودم نبود...کنترلمو از دست دادم...فردا جلسه ی  -

 سرحال برسم...واسه همین...مهمی دارم که باید 

 

 سرشو تکون داد و ادامه نداد...

 

 لرزیدن قلبمو حس کردم...

 

نگاهش و صداش، مثل آبی بود روی آتیش دلخوریم...لبخند کوچیکی  

 زدم و خواستم جواب بدم که منو کشید سمت خودش...

 

 تو بغلش گم شدم... 

 

 قلبم محکم می کوبید...

 

 و دور کمرش حلقه کنم...یه حسی وادارم می کرد دستام

 

 خنکای هوای اونجا بهمون می خورد و حس می کردم رو ابرام... 

 

 به پیراهنش چنگ زدم...دلم نمی خواست جدا بشه ازم... 

 

 دستامو که حس کرد منو به خودش فشرد... 

 

 زد.... صدای قلبشو می شنیدم...اونم تند و محکم می

 

 اولین آغوش...

 



 اولین احساس... 

 

  خنده زنم بر دل ، دل خنده زند بر منمن 

  اینجاست که میخندد دیوانه به دیوانه

 

  من خنده زنم بر غم ، غم خنده کند بر من

  اینجاست که میخندد بیگانه به دیوانه

 

  من خنده کنم بر عقل او خنده کند بر من

  اینجاست که میخندد ویرانه به دیوانه

 

  بر منمن خنده کنم بر تو ، تو خنده کنی  

  اینجاست که میخندیم هر دو چو دو دیوانه

 

  من خنده کنم بر او ، او خنده کند بر من

 دیگر به چه میخندم دل رفت از این خانه... 

 

چشمامو بسته بودم...یه حال عجیبی داشتم که از هر حس قشنگی که  

تجربه اش کرده بودم بهتر بود...دلم می خواست منم دستامو کامل حلقه 

 فشار بدم اما روم نمی شد...  کنم و

 

با یکی از دستاش سرمو نوازش می کرد و با اون یکی کمرمو...چشم  

بسته لبخندی به خودم زدم...انگار تموم تلخیای زندگیم رنگ  

 ی لعنتی....باختن...تموم گذشته 

 

 برای همین می گفتن بغل دوای هر دردیه؟

 

بود...اما آغوش اونا   منو تا حاال به جز نادی و خاله کسی بغل نکرده

 کجا و ... 



 

 عامو اینجا مکان عمومیه ها! -

 

از هم جدا شدیم و نگاهمو به پایین دوختم. خجالت می کشیدم تو  

 چشماش نگاه کنم!

 

کیانمهر به طرف مرده رفت و شروع کردن به حرف زدن باهم. شالمو  

درست کردم و نگاشون کردم؛ براش توضیح داد و تلفنشو گرفت تا  

 بزنه... زنگ 

 

 چند دقیقه بعد اومد و به ماشین تکیه داد. 

 

 زنگ زدم امیر میاد..باید یه نیم ساعتی صبر کنیم...-

 

کنار هم نشستیم و به ماشین تکیه دادیم. حرفی نمی زدیم...مشخص بود  

 که کیانمهر خوابش میاد!

 

بدون اینکه چیزی بگم یه طوری نشستم که شونه ام یکم باال قرار  

ند دقیقه نشده بود که اونم بی حرف سرشو گذاشت و خوابش  بگیره و چ

 برد...

 

منم سرمو رو سرش گذاشتم و اونقد به رو به رو نگاه کردم که چشمام 

 گرم شد... 

 

** 

 



با صدای امیر هردومون بیدار شدیم...خندان و پر از شیطنت نگامون 

 می کرد...

 

اینجا چیکار می کردین شما دوتا جغد شب بیدار این وقت شب -امیر 

 هان؟

 

 کیانمهر خمیازه ای کشید و بلند شد.

 

 الستیکتو دربیار چرت و پرت نگو.-

 

امیر درحالی که زیرلب غر غر می کرد به طرف ماشینش رفت و 

 الستیک زاپاس و درآورد.

 

با کیانمهر مشغول عوض کردنش شدن و همزمان امیر دوباره شروع  

 کرد به پرسیدن:

 

 نصف شب اینجا چیکار می کردین؟  2جان امیر بگین ساعت حاال -

 

 آخه به تو چه؟ - کیانمهر

 

 امیر با غیض نگاش کرد.

 

 مردک من اومدم نجاتتون بدم به من ربط نداره؟ -

 

 من این وسط وایساده بودم باال سرشون و می خندیدم! 

 



 امیر!- کیانمهر

 

 جووووون! -امیر 

 

 مـــــرگ!!- کیانمهر

 

 پشت چشمی نازک کرد و رو به من پرسید: امیر مثل دخترا 

 

 عزیزدلم، آجی خوشگلم تو بگو! -

 

 با خنده گفتم: 

 

 فقط اومده بودیم ببینیم! -

 

 با حالت بامزه ای چشماشو ریز کرد. 

 

و  آخه برای کیانمهر فردا روز مهمیه! بعد شبش میاد همینجوری بام-

 بببینه که چی بشه؟ اصال شما از کی باهمید؟ 

 

شام پیش کیانا بودیم اومدم برسونمش دیگه گفتم یه سر بیایم -کیانمهر

 اینجا اریکام بامو ببینه! حاال اگه کنجکاویت برطرف شد بیا کمک!

 

 امیر با دهن باز و خندون نگامون کرد و با دستش زد پشت کیانمهر...

 

 ایول بابا...خوشم اومد... -

 



 ابرو باال انداختم. 

 

 از چی خوشت اومد؟ -

 

 هیچی عزیزم...بیا! اینم از الستیکت...-

 

بلند شدن و الستیک قبلی رو گذاشتن صندوق عقب ماشین کیانمهر  و 

 باهم خدافظی کردیم و سوار شدیم...

 

 

 

 بود. بیچاره کیانمهر...! 3تا رسیدیم خونه ساعت نزدیک 

 

کلی تشکر و معذرت خواهی کردم ازش و با حالی خوب ازش خدافظی  

 کردم...

 

 باید اعتراف کنم که بهترین شب زندگیمو پشت سر گذاشتم... 

 

* 

 

با وسواس همه جای خونه رو چک کردم که کثیف و بهم ریخته نباشه. 

هرچند تمام دیروز رو مشغول جمع کردن، پاک کردن و جارو کردن 

 بودم! 

 

 خب؛ همه چی سرجاشه! 

 



تین بلند کرمی و  تو آینه قدی دم در به خودم نگاه کردم؛ شومیز آس 

شلوار دمپا گشاد مشکی... و ریمل و رژلب نارنجی کمرنگ زده بودم!  

 کامال آماده! 

 

زنگ در به صدا در اومد و استرس به جونم افتاد...به آیفون نگاه  

 کردم؛ نیما جلوش وایساده بود...

 

 چینی به بینیم انداختم و دکمه رو زدم. کاش دو نفری می اومدن فقط...

 

موهام کشیدم و در  واحدو باز کردم. داشتن از آسانسور  دستی به

 بیرون می اومدن. 

 

نیما،زن عمو معصومه، مریم و بابا اومده بودن؛ عمو مرتضی نیومده  

 بود. 

 

 سعی کردم حالت صورتم نشون نده که از اومدنشون خوشحال نشدم...

 

با زن عمو و معصومه خیلی سرد روبوسی کردم..این حسمون دو 

 ود؛ نه من از اونا خوشم می اومد و نه اونا از من...طرفه ب

 

 بابا سرمو بوسید...

 

 سالم بابا؛ خوش اومدین! -

 

 سالم دخترم، ممنون!-

 



وقتی بابا رفت تو،به نیما نگاه کردم؛ کامال پررو تو چشمام نگاه می 

 کرد و لبخند می زد!

 

نفس عمیقی کشیدم. دیدنش سخت بود برام...یاد گذشته ها می  

 افتادم...یاد لحظه های سختم...یاد حرفای قدیمی...قرارهای قدیمی... 

 

 سالم دخترعمو!-

 

 سالم؛ خوش اومدی!-

 

قبل از اینکه فرصت کنه و حرفی بزنه از جلوی در کنار رفتم و بدون 

توجه بهش به سمت بابام اینا رفتم. نیما خودش وارد شد و درو پشت 

 سرش بست. 

 

از قبل میوه چیده بودم و خیالم راحت بود. براشون شربت بردم. میزو 

 نشستم پیششون... 

 

همه اشون دور و اطراف خونه رو با دقت نگاه می کردن و نیما 

 هرچند لحظه یک بار به من...

 

 ماشاهلل اریکا جان سلیقه ات خوبه...-معصومه 

 

آره خونه رو خیلی مرتب و تمیز نگه داشتی! مثل همون آخرین - مریم

 منو محمود اومدیم دو نفری بگردیم و تفریح کنیم! باریه که 

 



لبخندی زورکی زدم و چیزی نگفتم. مریم عادت داشت خودشو بابامو 

 عاشق و معشوق جلوه بده...!

 

 به هر طریقی که بود باید این چند روزو تحملشون می کردم! 

 

یه طوری بود که حس مهمون بودن بهم دست داده بود! انگار نه انگار 

 ا هستن که اومدن پیش من نه برعکس!که اون

 

برای شام دست به کار شدم تا ته چین مرغ درست کنم و اونا نشسته 

 بودن تو هال و مشغول خوردن میوه و حرف زدن بودن... 

 

نیما گهگداری به بهانه های مختلف می اومد تو آشپزخونه و یا سعی 

دادم و یا خودش می کرد باهام حرف بزنه که بهش جواب سرباال می 

 چیزی نمی گفت...

 

 متعجب بودم از این رویی که داشت! 

 

حدود یک سال پیش شکستمش...یه جورایی خوردش کردم و به قول 

بابام اون کار باعث بی آبرویی تو فامیل و در و همسایه شد و برای من 

مهم نبود... اما برای نیما باید مهم بوده باشه...چطور به خودش اجازه 

بود که بازم به دیدن من بیاد و اینطور چندش آور مثل گذشته سعی داده 

 کنه بهم نزدیک بشه؟؟؟ 

 

 آهی کشیدم...نمی دونم چرا همش یاد کیانمهر می افتادم...

 



نیما هم با این مزاحمتا و رو مخ بودناش باعث می شد بیشتر هوای 

 کیانمهر به سرم بزنه...یا امیر حتی...

 

ه بودیم همون شب بود که یه هفته ازش گذشته  آخرین باری که همو دید 

 بود...

 

شام خوردیم و بابا و معصومه حسابی از دستپختم تعریف کردن. نیما با  

لبخند مزخرفی نگام می کرد که اخم کردم و حالم دوباره گرفته 

نمی دونم این حس بد چی بود که از وقتی اومده بودن درگیرم شده شد..

 بود...!

 

 

 

نیما تو هال و برای مریم و معصومه تو اتاق خواب جا  برای بابا و

انداختم. تخت دو نفره بود تعارفی نکردم بهشون هرچند که مریم با اون 

ناز و اداش هی غیر مستقیم اشاره می کرد که کمردرده و زمین سفته 

 اما به روی خودم نیاوردم! دلم نمی خواست کنار مریم بخوابم...!

 

که کانال کولر و اسپیلت نبود برای همین کسی  توی اتاق کوچیکه هم 

نمی خوابید...منم وسایل نقاشیمو برده بودم اونجا تا مزاحم نباشن؛ قبال 

 همیشه تو هال بودن...

 

 

 

 دقیقه! 3:45به کرنومترم نگاه کردم؛ همش 

 



دستامو به سمت باال کشیدم و از پشت میز بلند شدم؛ کم خونده بودم  

 ودم...ولی حسابی خسته شده ب

 

 چند تقه به در خورد و بالفاصله باز شد. نیما با لبخند وارد شد...

 

مثل همیشه از تنها شدن باهاش ترسیدم و میخکوب شده نگاش کردم. 

 ذاره! می دونستم اگه بخوام برم بیرون از اتاق،، جلومو می گیره و نمی 

 

بابا  جیغ و داد هم نمی تونستم بکنم چون هنوز کاری نکرده بود و 

خودمو مقصر می دونه و مریمم اون وسط پیاز داغشو زیاد می کنه و  

 میشینه لذت میبره! 

 

اومد نزدیکم؛ نفسام تند شده بود و هنوزم بی حرف نگاش می  

کردم...همیشه می دونست چقدر در برابرش ضعیفم و از این ضعفم 

 سوءاستفاده می کرد. 

 

ش برخورد می انقد نزدیک شد که یک اینچ تکون می خوردم به

 کردم... سعی کردم نفسامو کنترل کنم و حرف بزنم:

 

 نیـ...نیما...-

 

 با صدای نفساش زمزمه کرد: 

 

 جوووون...-

 



داد حالم بد می شد؛ دلم می خواست دستامو وقتی اینجوری جوابمو می 

 بذارم رو سینه اش و محکم هولش بدم اما حیف... 

 

 تر تموم شه!آخ چقد منتظرم این چند ماه کوفتی زود -

 

 با وحشت نگاش کردم. 

 

 اریکا!-

 

آب دهنمو قورت دادم و همچنان نگاش کردم. می دونستم اگه ازش رو  

بگیرم با دستش مجبورم می کنه نگاش کنم؛ نمی خواستم بهم دست 

 بزنه...

 

 دوست دارم ایندفعه مقاومت نکنی! -

 

 نفسم تند شد...سینه ام به شدت باال و پایین می رفت... 

 

 لعنت به من که اینهمه ضعیفم در برابرش...

 

 لعنت به تو نیما که دخترعمو بودنم سرت نمیشه...

 

 چته دختر؟ چرا می ترسی؟ -

 

 توروخدا...-

 

 تورخدا چی؟ هووووم؟ -



 

بابا و مریم بیرون از اتاق تو هال نشسته بودن؛ اگه داد می زدم چی 

 می شد؟

 

اه کردم. هیچ کس طرف منو با ناامیدی به چشمای پر از شهوت نیما نگ

نمی گرفت...اونقدر به نیما اعتماد داشتن که میذاشتن تنهایی بیاد تو 

اتاق من و درو هم ببنده و با خوش بینی فکر می کردن نیما با فاصله 

از من میشینه و فقط باهام حرف می زنه! اگه اعتراضی کنم مطمئنا  

 حرف نیما رو باور می کنن! 

 

 ورتم و َشستشو کشید رو گونه ام... دستشو گذاشت کنار ص

 

 دستامو سریع باال آوردم و رو لبام گذاشتم.

 

 اخم کرد.

 

 نکن!-

 

با چشمای گشاد شده نگاش می کردم. سرمو به چپ و راست تکون 

 دادم و دستامو بیشتر فشار دادم. 

 

 با بدجنسی دستشو پشتم کشید که هینی کشیدم و هولش دادم... 

 

 نشستم و با استرس به دور و برم نگاه کردم...عرق کرده سرجام 

 

 مریم و معصومه خواب بودن...



 

صورتمو با دستام پوشوندم و نفس بلندی با غم و حالت گریه 

 کشیدم....گذشته لعنتی ولم نمی کرد...

 

خیلی وقت بود  لعنت بهت نیما که خیلی وقت بود که خوابتو نمی دیدم...

 بودم...که از دستت راحت 

 

پتو رو کنار زدم و بلند شدم. ساعت هشت و نیم بود...خواب به کل از  

 سرم پریده بود! بهتر بود تا بقیه بیدار بشن، برم و نقاشی بکشم... 

 

تو سرویس بهداشتی اتاق دست و رومو شستم و تاپ و شلوارکمو با تی 

 شرت تابستانه آستین بلند و شلوار عوض کردم.

 

دم و نگاهی به نیما انداختم. تا سرشو زیر پتو  برده  و باز کردر اتاق 

 بود! امیدوارم خواب باشه و آخر از همه بیدار شه!

 

پاورچین پاورچین به اتاق دیگه رفتم و درو آروم روهم گذاشتم اما  

 نبستم. 

 

 پنجره رو باز کردم تا هوا تو اتاق جریان پیدا کنه و گرمم نشه...

 

شه دیگه همه چیزو فراموش کردم و تمام شروع به کار کردم...مثل همی

 ذهنم شد نقاشی... 

 

 

 



مو رو گذاشتم و تو هوا دستمو تکون تکون دادم و دستم که خسته شد قلم

بازو و آرنجمو  یکم ماساژ دادم تا از خشکی تو هوا موندن 

دربیان...حدود یک ساعت و خوردی بی وقفه درحال کار بودم و عشق  

 خودش برده بود...به نقاشی منو به دنیای 

 

 خیلی مهارت داری اریکا!-

 

هینی کشیدم و به عقب برگشتم. نیما با تی شرت و شلوار راحتی جلوی 

 در وایساده بود. 

 

اما من  دیگه مثل قبل ضعیف و ترسو نبودم که بخواد گیرم بندازه و 

 ازم سوءاستفاده کنه! 

 

 کردنش داشتم....هرچند استرس و ترسی تو دلم بود که سعی در قایم 

 

 اخم کردم.

 

 واسه چی اینطوری میای؟ -

 

 خب فکر کردم متوجه میشی... ولی خیلی غرق بودی تو کارت...-

 

 واسه چی اومدی اینجا؟ -

 

ابروهاش باال رفت. پیدا بود که از طرز برخوردم تعجب کرده...چیزی 

 که قبالً ندیده بود...

 



 خواستم نقاشیتو ببینم.اومدم ببینم چیکار می کنی تو اتاق...می -

 

 سری تکون دادم و رفتم جلو.

 

 برو کنار می خوام برم صبحونه بخورم!-

 

 مکث کرد.

 

 بیا باهم حرف بزنیم! -

 

 جدی و سرد نگاش کردم؛ فکر می کرد حرفشو قبول می کنم؟ 

 

منتظر نگام می کرد...مثل اینکه واقعا انتظار داشت بمونم و به حرفاش 

 گوش بدم! 

 

 حالت صورتم تغییر کنه، ابرو باال دادم.  بدون اینکه

 

 برو کنار!-

 

 از تو آشپزخونه سرو صدا می اومد. نیما کنار رفت و ازش رد شدم... 

 

 معصومه بیدار شده بود و داشت میزو می چید.

 

 سالم،صبح بخیر! -

 

 سالم صبح توام بخیر عزیزم!-



 

 چرا زحمت می کشید من خودم این کارو می کنم.. -

 

 عزیزم فرقی نداره که. نه -

 

 کمکش کردم و بقیه هم بیدار شدن و اومدن سر میز.

 

 برای ناهار بریم رستوران؟ -بابا

 

 موافقم عموجان.- نیما

 

همون سفره خونه بود اون سری دونفری رفتیم محمود؟ یادته -مریم

 غذاش چقد خوشمزه بود؟ 

 

 یید کرد: لیوان شیرمو سر کشیدم و چشمامو تو کاسه گردوندم...بابا تا

 

 آره غذاش عالی بود! -

 

مریم لبخند پر از نازی زد و به بابا نگاه کرد. معصومه هم با لبخند و  

 لذت نگاشون می کرد..

 

سعی کردم جلوی پوزخند زدنمو بگیرم...متوجه شدم نیما داره نگام می  

کنه...لبخند می زد اونم...انگار رفتار عمو و خاله اش براش خنده دار  

 متوجه شده بود که من چقدر چندشم میشه...! بود یا 

 

 



 

کردم با غریبه ها رفتم غذا   اصال حال و حوصله نداشتم. حس می

بخورم...با مریم و معصومه راحت نبودم؛ بابامم که خیلی وقت بود  

 عوض شده بود...

 

نیما که...بهش فکر می کنم عصبی میشم...از بس که بهم نگاه می 

م چی می خواست این بشر..؟ تو خوردنم  کرد...نمی دونم از جون

 آرامش نداشتم... 

 

مستقیم رفتم اتاق خواب و لباس بیرونمو با تی شرت و شلوار راحتی و 

پوشیده عوض کردم و خودمو انداختم رو تخت...بیرون خیلی گرم  

 بود...

 

 مریم اومد تو اتاق. 

 

 بگردونه تو نمیای؟ بعد یه استراحت کوتاه بابات میخواد منو ببره  -

 

 تو سکوت بهش نگاه کردم.

 

 خدایا! این چه  فکری با خودش می کنه؟ 

 

 می خواد همش بهم بگه که جای مادرمو گرفته؟ 

 

 یا اینکه خیلی با بابام خوشبخته و اونو از من گرفته؟ 

 

 یا چی...؟ 



 

 پشتمو بهش کردم و به زور گفتم:

 

 خوش بگذره! -

 

 مرسی عزیزم!-

 

 کردم و پتو رو بغل کردم. کاش زودتر برن...نفسمو فوت 

 

شاید تو این نه، ده ماه که بابامو ندیدم دلم براش تنگ شده بود اما دیگه  

رفع شد و بخاطر همراهای روی مخش واقعا دلم می خواست برن  

 دیگه...

 

گوشیمو برداشتم و تلگرام رو باز کردم. دلم هوای کیانمهر و کرده  

 بود...!

 

فایلش یکی دیگه ام اضافه کرده بود که اونم متن بود. با به عکسای پرو

 هیجان منتظر موندم تا دانلود بشه و خوندمش: 

 

Be a reason I live !... 

 

 تو َدلیل شو ؛ من زندگی میکنم..!  -

 

 قلبم لرزید...یعنی مخاطبش کیه؟  -

 

 



از فکر این که کسی رو دوست داشته باشه قلبم فشرده شد....یعنی کی  

 باشه؟ می تونست

 

 خدایا... 

 

 لعنتی به تو چه آخه... 

 

 اون که نباید برای زندگیش از تو اجازه بگیره...

 

شد...نمی تونستم تصور کنم  با این فکرا سعی کردم اهمیت ندم اما نمی

کسی تو زندگیش باشه که انقدر مهم باشه...که کیانمهر دلیل زندگی  

 کردنش بدونتش...

 

پاتختی و سرمو زیر پتو بردم...خسته بودم..امروز گوشیمو گذاشتم رو 

 بیرون رفتن کلی انرژی گرفته بود ازم...

 

نوازش دستی رو  روی صورتم حس کردم. اخم کردم؛ دستش رو گونه  

 ام حرکت کرد و رو لبم کشیده شد...

 

 چتری هامو گرفت و آروم برد پشت گوشم... 

 

و با وحشت جیغ  با احساس نزدیک شدن نفساش چشمامو باز کردم 

 کشیدم.

 

 صورت نیما تو چند سانتی متری صورتم قرار داشت... 

 



 از صدای جیغم عقب رفت و با شوک نگاهم کرد. 

 

 با عصبانیت هولش دادم و داد زدم:

 

 اینجا چه غلطی می کنی؟ -

 

 صورتش آروم شد و لبخندی زد. 

 

 فقط اومده بودم ببینمت...-

 

نشی؟ منو ببینی که چی بشه؟  عوضی نفهم نمی بینی خوابم مزاحمم-

 اومدی کار ناتمومتو تموم کنی؟ 

 

 دستشو باال آورد؛ گوشیم دستش بود. ناخودآگاه استرس گرفتم. 

 

 گوشی من دست تو چیکار می کنه؟ -

 

 زنگ خورد اومدم جواب بدم بیدار نشی... -

 

زنی. نمی دونی گوشی یه چیز غلط می کنی دست به گوشی من می -

 شخصیه؟

 

 باال انداخت.ابرو 

 

 آره مثال بعضی از مخاطبام شخصی ان...مثل کیانمهر؛ مگه نه؟ -

 



 ... گرفت وجودمو  تموم استرس. ختیر قلبم

 .بگم یزیچ دیچرخ ینم زبونم و کردم نگاش شده گشاد  یچشما با

 ؟...کایار چرا ترس  نهمهیا

 .زد یپوزخند

 پسره؟   نیا زهیعز انقد راز؟یش  یاومد ینم اون بخاطر-

 ؟ یچ یعنی. کردم اخم

 ؟ یگیم یچ-

 .داد سر یعصب ی خنده

 !کایار نکن مسخره منو-

 :داد ادامه و شد بلند جاش از

 ....میزندگ  به یزنیم  گند  یدار دومه دفعه نیا ! بهت لعنت-

 :زدم  داد و دیپر استرسم. شدم یعصب منم

 جون فقط دوم؟من دفعه کدوم گند؟  کدوم خودت؟ واسه یگیم یچ-

 مونیپش  چوقتمیه...دادم نجات هوس پر  یعوض یتو دست از خودمو

 ...شمینم

 . کردم دراز دستمو

 گند یدار اتییپررو  با که ییتو نیا. امهینقاش  داریخر...وی گوش  من  بده-

 ! من مستقل یزندگ به یزنیم

  یم پا اون و پا نیا و داد دستم به وی گوش . بود هم تو یبدجور اخماش

 ... یحرف زدن یبرا کرد



 دلت و یبمون تهران نهمهی ا جنبه یب یتو...باشم مطمئن ازت  تونم ینم-

 ...!داره یلیدل حتما نشه  تنگ

 .زدم یپوزخند

 !یکن یم فکر یچ ستین  مهم برام-

  و کردن فراموش رو یزد رقم  که یا  یلعنت ی گذشته که اونا بدبخت-

 ...خواستن

 .نداد  ادامه حرفشو گهید اما موندم منتظر

 ؟ یچ خواستن-

 رفتم سرش پشت..گذاشت یکنجکاو تو منو و رفت رونیب حرف یب

 ...نبود چکسیه هال تو. رونیب

 ... نبود اتاقم یکی اون تو

 گذاشتن؟  تنها رو دوتا ما  یعنی

 ...لعنت اووووفف

 برن؟  شیپ خوان یم کجا تا  یعنی

 ...خواستن

 ؟؟ ...خواستن و  کردن فراموش رو گذشته اونا گفت ماین

 !نباشه  ذهنمه تو که یزیچ اون دوارمیام دادم؛ رونیب محکم  نفسمو

 .سادمیوا ماین یقدم چند فاصله تو

 تو یخوا یم یچ زور؟ با بازم  کنن؟ تکرار رو گذشته خواستنیم اونا-

 من؟  از

 . انداخت بهم یحرف بدون و یطوالن نگاه



 یچ هر یول یکن ینم سکوت مقابلم  در گهید  ،یکرد دایپ جرأت و دل-

 !یست یبا بابات مقابل در یتون ینم یباش  ام

 ... شد حبس ام نهیس  تو نفس  گفت؛ نانیاطم  و دیتاک با آخرشو جمله

 ... زد پوزخند  بهم و کردم یم نگاش زده شوک

 ! یدار رو یکس  نجای ا بفهمم که یروز از امان! کایار  یول-

 باال؛  آورد اشو اشاره انگشت و کرد زیر چشماشو

 !کنم یم طرفت محل تموم با-

 بروز یزیچ کردم یم یسع  اما بودم استرس پر...زد یم محکم قلبم

 ..ندم

  چیه تو به باشه اگرم دوما ست؛ی ن من یزندگ تو یکس  که  اوال! بابابرو -

 !یاریدرن یباز الت  گنده انقد کن یسع! نداره یربط

 

 تو ما دنید با شدن؛ خونه وارد بابا و معصومه و میمر و شد باز در

  شیقدم دو فاصله تو من و مبل رو بود نشسته  مای ن  که تیوضع اون

 . زدن لبخند بودم سادهیوا

  بهش چطور نشدم متوجه  اصال  که بودم استرس و جانیه تو انقد

 ...شدم کینزد

 کلکا؟  نیگفت  یم  نیداشت یچ-میمر

 ! ها  گذشته خوش بهشون مشخصه-معصومه 

  و میمر . خواب اتاق تو رفت و درآورد ساک تو از اشویراحت لباس بابا

 .خوردن بود یعسل یرو  که یشربت پارچ از و نشستن معصومه

 بود؟  شده یزی ر  برنامه تونییتنها نیا  نکنه گمیم- میمر



 . کرد نگاه  مرموز مثال  هردوتامون به و زد ناز با یچشمک

 ! متنفرم زشیعز خواهرزاده از حد چه تا دونست ینم مثال انگار

 ...بود خورد اعصابمون  جفتمون...مای ن  نه و دادم نشون یواکنش  من نه

 :دیپرس  و کرد نگاه دوتامون هر به دیترد  با معصومه

 ن؟ یکرد  دعوا ها؟ بچه-

 دوست ی خانواده نیا یبرا یچشم پشت و دادم فشار هم رو دندونامو

 . کردم نازک یداشتن

 کایار  به رو ندهیآ یها برنامه از یکمی جان؛ مامان ستین  یزیچ-ماین

 . گفتم

 .کردن نگامون تعجب با و  موند باز دهنشون هردوتاشون

 :دیپرس  جانیه و لبخند با معصومه

 شد؟  یچ حاال خب-

 ! بکنه یمخالفت نکنم فکر یول یچیه  فعال-ماین

 .کردن نگام لبخند و غرور با میمر  و معصومه

  هم راثیم  و ارث یبند میتقس  ی نطوریا ! زمیعز معلومه خب-معصومه 

  خونه...شما به رسهیم کنیشر برادرا که  کارگاهو. خوره ینم مشکل به

 ! میمر یبرا محمودم آقا یها

  راه به آشپزخونه سمت به و زد یغرور پر  لبخند تیرضا با میمر

 .افتاد

 کنم درست خوب یلیخ  شام ه ی خوب مناسبت نیا  واسه برم من- میمر

 !براتون



 .زدم کنارش و رفتم دنبالش

 . کنم یم درست خودم خواد، ینم-

 . کردم نگاه تاشونو سه هر تحکم پر که کرد نگام اخمو

 مای ن زن بود قرار اگه من! نی نباف سمونیر آسمون خودتون یبرا انقد-

 عوض نظرم ستین قرارم!زدم ینم بهم مونوی نامزد شیپ سال دو بشم

 !نیکن   دایپ گهید شاغل و موفق دختر هی  نیتون یم...بشه

 یم نگام واج و هاج معصومه و  میمر و زد یم پوزخند ماین

 شده عوض نظرم واقعا داشتن انتظار  نکهیا واسه دونم ینم...کردن

 ! نداشتن رو دیشد مخالفت  نیا انتظار نکهیا ای باشه

 . رونیب  اومد اتاق از دست به یگوش  بابا

 کا؟ یار هیچ سروصداها نیا شده؟ یچ-

 . کرد یم نگاه من به سوءظن با و منتظر بابا. نگفت یزیچ یکس 

 .دادم قورت دهنمو آب

 ه؟یچ هیقض...! بابا-

 دخترم؟ یچ ه  یقض-

 یسع. نداشت  یهمخوان ترسناکش و یجد نگاه با گفت که یدخترم

  اونا که طور هر ستین بزنم؛قرار حرف و کنم  حفظ مویخونسرد کردم

 یچ دلم پس کنم، یزندگ ماین با باشه قرار اگه...کنم یزندگ من  خوانیم

 ؟...شهیم

 !ما واسه  نیگذاشت قرار بازم گهیم مای ن-

 .ستین وقتش االن حاال که شده ییصحبتا هی آره-

 : هیبق به کرد رو



 . میبرگرد دیبا صبح فردا-

 . دمیکش  جلو اوپن رو خودمو. نگفتن یزیچ و دادن تکون یسر

 شده؟  ییصحبتا هی که یچ یعنی! بابا-

 . رفت باال کمی و گرفت یتر یجد تن بابا یصدا

 !یش یم  ماین زن آخر و  اول  تو نکهی ا یعنی-

 ؟ یچ یعنی! ایخدا. کردم نگاش شده گشاد  یچشما با

  ن؟یکن  خراب نیخوایم زور به  منو  یزندگ! بابا ندارم دوسش من یول-

  نیا! بابا میخور ینم هم درد به ما  شناختمش بوده میزندگ تو دفعه هی

 !نکن من با کارو

  در و مبل رو نشست  رفت  کنه نگاه منو نکهی ا بدون و توجه یب بابا

 :گفت  کرد، یم نگاه  ونیزیتلو  به که یحال

  و لیفام تو آبرومو و دادم گوش هات هیگر و التماسا به دفعه اون بسه-

  عموش، پسر با ینامزد سال دو بعد یخوب دختر کدوم آخه...یبرد آشنا

 بودن لیفام که نای ا  بود؟ مرگشون چه نای ا گنیهان؟نم  زنه؟یم  بهمش ادیم

  بودن خانواده هی مال...شدن بزرگ باهم یبچگ از...بودن شده شناخته

 یچ کنکورش سال دختره گنی نم هم؟ از بشن جدا دیبا چرا آخه! اصال

 خوامش؟  ینم گفت شد ییهوا شد

  بزرگ!نبود میحال یزیچ نیکرد نامزدم بودم بچه من ه؟یچ ییهوا  بابا-

  هی با یزندگ با خواستم ینم...خوامش ینم شدم متوجه معاشرتا تو شدم

 !کنم بدبخت  خودمو ندارم دوسش که یآدم

 استفاده من به یدراز دست یبرا  یفرصت هر از ماین  بگم تونستم ینم

 به  من و دادیم یخال خونه شنهادیپ  بهم بارها بگم تونستم ینم...کرد یم

  و فکر تمام که بگم تونستم ینم...بردم در به سالم جون دستش از زور



 فقط...بود نیهم ها قهیسل و اتیخلق با شدن آشنا و ینامزد از مای ن ذکر

  میتون یم مینامزد  نکهیا ی  بهونه به بشه کی نزد بهم خواست یم

  کاراش و حرفا نیهم...شد ینم  روم...بگم تونستم ینم...میبکن یهرکار

  کرد؛ ینم فکر یا گهید زیچ به وقت چیه...کرد متنفر ازش  منو که بود

 ...زدینم حرف یا گهید زیچ درمورد وقت چیه

 ...!بود شده ک ی نزد بهم بودم  خواب که امروزم یحت

  ماین. یبش  بدبخت باهاش ستین  قرار مطمئنم  یندار ای یدار دوسش-بابا

 ! ادیم وجود  به بعدا عشقم توئه؛ یبرا من قبول مورد پسر تنها

 :رفت باال اعتراضم پر یصدا

 ! باباااا-

 ! نباشه یحرف گهید-

 به چشمم خواست ینم دلم. گرفتم نگاهمو و دادم فشار بهم دندونامو

 ...!بخوره اونا روزیپ  و مغرور یها نگاه

 ...بده نجات  منو ایخدا

  تحمل وحرص  نیا تونستم ینم. کنم آزاد فکرمو یآشپز با کردم یسع

  و بشه یعصبان دمیترس  یم  اما بابا با کنم بحث خواستیم دلم...کنم

 ! کنه  بدتر رو تیوضع 

  نیا وقت االن که گفت خودشم و نبود حرفش هنوز خداروشکر باز

  متقاعدش بتونم ای بشه عوض  نظرش بعداً  تا دیشا...ستین حرفا

 ...آوردم  ریگ مای ن از یزیچ ییآتو  هی دمیشا...کنم

 ...برم یم  پناه خودت به! ایخدا آه

* 



  نشد زده یخاص حرف چکدومشونیه منو نیب گهید ها بحث اون از بعد

 کردن جور و جمع صبحونه، از  بعد میشد داریب که  صبح و مید یخواب تا

 ...برن که

  و نداشتم اعصاب جنگ گهید حداقل... بودم خوشحال رفتنشون از

 هی  به هرکدام که  کنم تحمل زمویعز یبابا زن ی خانواده نبودم مجبور

 ! بودن عذاب هیما شکل

 

  بهش یتوجه نیتر  کوچک که کرد  یم نگاه بهم بود نشسته  مبل رو ماین

 ...کردم ینم

 فکر که هرطور...بودنش کتاتورید نیا یبرا بودم ریدلگ بشدت بابا از

 که یآدم...بشه  میزندگ کیشر  ماین  که کنم قبول تونستم ینم کردم یم

 زنهیم یحرف هر شده باعث از  تنفرم و ادیم  بدم وجودش ی ذره ذره از

 ...نمی بب بد اونو باشه، داشته یرفتار هر ای

 جاشو و ذهنم تو اومد یم انمهریک ناخودآگاه کردم یم فکر بهش یوقت

 ...کنم قبولش تونم ینم گهید سال هزار تا مطمئنم... گرفت یم

 . اومد من  طرف به و گذاشت در دم لویوسا بابا

 ! دخترم باش خودت مواظب-

 ! شماهم. بابا باشه-

  یحرکت هیبق از یخدافظ یبرا. رفت رونیب  خونه از و  دیبوس  سرمو

 یلیخ اونام نکهی ا  مثل و کردم نگاشون صاف یهمونطور و ندادم نشون

  خدافظ گفتن با که نداشتن من با یروبوس  ای دادن دست به  یلیتما

 . زدن رونیب  خونه از بابا دنبال یرلبیز



 انداخت،  راه اشویپرش  ماین یوقت و رفتم ساختمون نییپا تا باهاشون

 ! باال برگشتم

 فکر تو  روزید همون از. رفتم میگوش  سمت به کردم که یکار نیاول 

 .بود داده  جوابشو مای ن  که بودم انمهریک  تماس

 .ستین  مهم اما شرکته االن. ۵/۹ انداختم، ساعت به ینگاه

 . گرفتم شمارشو

 : داد جواب بوق چهار از بعد

 کا؟ یار  الو؟-

 ؟ یخوب انمهریک سالم-

 .کرد مکث

 الو؟ -

 ؟ یخوب تو یمرس ! جانم-

  بود بار نیاول کنم فکر. گرفتم گاز نمویی پا لب و نشست لبم به یلبخند

  خود مثل رفت؛ شوک تو نیهم واسه  بودم کرده خطابش اسمش با که

 و رفتم یا گهید یایدن  به لحظه هی انگار  گفتنش جانم با که من

 ....برگشتم

 ...یبود  زده زنگ روزید...خوبم-

 . شد   خارج نرم حالت اون از صداش

 !داد جواب پسر  هی آره-

 دستمو رو سمت راست صورتم کشیدم. 

 پسرعموم بود...حاال برات توضیح میدم!-



 پسرعموت مگه تهرانه؟ -

 همینجا بودن، االن رفتن.-

کیا؟..اووم...من دیروز زنگ زدم هم حالتو بپرسم هم بگم همو  -

 ندیدیم...ببینیم...خیلی وقته همو 

قلبم لرزید و سعی کردم لبخند بزرگمو جمع کنم....انقد دلم براش تنگ  

شده بود که اگه نمی گفت خودم بهش پیشنهاد میدادم! اووف اریکا از 

 دست رفتی... 

 باشه همونجام حضوری برات میگم!-

 میام دنبالت! 7باشه من ساعت -

 باشه؛ فعال!-

 می بینمت. -

وق به سینه ام فشردم. انگار نه انگار که  گوشیو پایین آوردم و با ذ

دیشب بابام چی گفت و اگه جلوشو نگیرم چه آینده ی شومی در 

 ...!همش فراموشم شد... انتظارمه 

بلند شدم و با هیجان به سمت اتاق خواب رفتم. باید لباسامو آماده  

 کنم...دوست دارم امروز بهترین تیپم باشه...! 

 

 

 ودم نگاه کردم تا از خوب بودنم مطمئن بشم.تو آینه قدی کنار در به خ

مانتو بلند صورتی خیلی کمرنگ که جلو باز بود با آستینای گشاد که 

فقط یک وجب مچش تنگ می شد و شلوار جین تنگ و شال و کتونی  

 سفید!



رو صورتم آرایش مالیمی نشونده بودم و موهامو به سمت چپ شونه 

 کرده بودم. 

بخندی زدم و تو آینه از خودم سلفی گرفتم با رضایت کامل از خودم ل 

 که گوشیم زنگ خورد.

 با هیجان یکم صبر کردم تا نگه چقد هول بودم)!( و بعد جواب دادم: 

 الو؟ -

 من پایینم؛ آماده ای دیگه؟ -

 آره االن میام. -

قطع کردم و از خونه بیرون زدم. تو آینه آسانسور دوباره خودمو چک  

 کردم و بیرون رفتم.

ر جفت دستاشو تو جیبای شلوار سرمه ایش فرو برده و به در کیانمه

شاگرد تکیه داده بود. پیراهن سفیدی پوشیده بود که بهش چسبیده بود و 

 هیکلش و به خوبی نمایان می کرد.

 نگاهش که به من افتاد لبخندی زد و تکیه اشو برداشت..

درو برام باز   ناخودآگاه لبخند به لبم اومد و سالم کردم که جوابمو داد و

 کرد؛ سوار شدم و خودشم ماشینو دور زد و سوار شد. 

 نگاهش بهم طوالنی شد... 

 خوبی؟ -

 خوبم تو خوبی؟ -

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم. حرکت کرد... 

دکمه سیستم صوتی رو فشار داد و آهنگ تو ماشین پخش شد.با خنده و  

 شگفتی نگاش کردم که چشمکی بهم زد. 



 کارو کرده بود؟ بخاطرمن این 

 صورتمو به طرف شیشه کردم و لبخند زدم... 

 کجا بریم؟ - کیانمهر

 برگشتم طرفش. 

 فرقی نمی کنه..-

و واقعا برام فرقی نداشت! فقط دلم میخواست کنارش باشم و براش  

حرف بزنم...دلم براش تنگ شده بود...می خواستم از نیما بگم، از  

برام درست کردن....کاش امشب تموم بابا...از این قصه ی جدیدی که 

 نشه... 

 بریم دربند؟ -

 با خوشحالی تایید کردم و به اون سمت به راه افتادیم. 

چشمامو بستم و به پشتی صندلی تکیه دادم. آهنگ هنوز پخش می 

 شد... 

 

 قلب همیشه سنگ

 دلشوره ی قشنگ

 موی هزار رنگ 

 دست منو بگیر 

 زخم منو ببند 

 افتاده تو سرم

 تو عشق محال 



 تو بیخیال من 

 من تو خیال تو 

 حاله منه هنوز 

 وصله به حال تو 

 پس الاقل بگو 

 پس الاقل بخند 

 

 حالم خوبه با تو 

 زیبای منی  

 نفسای منی 

 تو صدای منی 

 حالم خوبه با تو 

 تو کنار منی 

 بی قرار توام 

 تو قرار منی 

 

 

تو  آب هویج رو  به دستم داد و کنارم وایساد. نگاش کردم؛نور  ماه  

صورتش افتاده بود و چشماشو خوش رنگ تر و درخشان تر نشون می  

 داد.



نمی دونم این چه حسیه که هربار که می دیدمش حس می کردم جذاب  

رسه...ته ریشش همیشه رو صورتش بود اما تر بنظر می 

 امشب...امشب انگار برای اولین باره که می بینمش...

دم به سمتش هجوم می  حس می کردم هر لحظه تمام سلول های وجو

 و تجربه کنن...برن تا دوباره آغوشش 

نگاهش انگار ذوبم می کرد و منو به سمت خودش می کشید...چشماش  

 لرزید انگار... پر از حرف بود؛ مردمکش می 

 مثل قلب من... 

آب دهنمو قورت دادم و سرمو پایین انداختم...تاب نگاه گیرا و پر از  

 حرفشو نداشتم... 

 . بی اراده انگشتام دور دستش قفل شد... دستمو گرفت

 چیکارا کردی این مدت؟ -

 مثل همیشه نقاشی...تا بابا اینا اومدن.-

 با احساس سنگینی نگاهش، سرمو به سمتش چرخوندم.

 بشینیم؟ -

طور که دستامون بهم قفل بود به سم چپ  سرمو تکون دادم و همون 

 حرکت کرد و روی نیمکت دو نفره ای نشستیم.

 .قرار بود برام تعریف کنی! خب..-

 زبونمو رو لبام  کشیدم و نگاهم و به نقطه ی نامعلومی دادم.

 من....قبال نامزد داشتم!-

مکث کردم تا واکنششو ببینم؛ با شوک نگام کرد و چیزی نگفت..اونقدر 

 به نگاه پر انتظارش ادامه داد تا به حرف اومدم: 



بابام! از وقتی بابام  اسمش نیماست...پسر عموم و خواهرزاده  زن-

شد. من برام مهم نبود. راستش ازدواج کرد اسم ما دیگه باهم برده می 

نه شناختی ازش داشتم و نه درست حسابی می دیدمش؛ فکر می کردم 

اینا الکیه و اگرم بخوان رسمیش کنن وقتی باشه که خیلی بزرگ شدیم! 

ن آوردن. دیگه اما دبیرستان که بودم بی خبر اومدن خونه و برام نشو

نمی تونستم مخالفت کنم و ترجیح دادم به تعریفای بابا و مریم اعتماد 

 کنم...!

 مکث کردم.

 نیما چند سالشه؟- کیانمهر

 االن بیست و شیش.موقع نامزدی بیست و دو سالش بود! -

 نفسی گرفتم و ادامه دادم:

خیلی  شدم که اخالق و رفتار نیما هرچی می گذشت بیشتر متوجه می -

برام غیرقابل تحمله و دیگه به جایی رسیده بودم که نه جواب تلفنشو  

می دادم و نه باهاش بیرون می رفتم...خونه عمو هم دیگه به بهانه های 

مختلف نمی رفتم...آخرین بار خونه تنها بودم که نیما اومد و اونجا 

 بحثمون شد...

 سر چی؟ -کیانمهر

 لب بهم فشردم و به زور گفتم: 

 ...درخواستای نابجا داشت! ازم-

اخماش تو هم رفت و دندوناشو محکم روهم فشار داد. دستم از فشار  

 شد... دستش داشت له می

 کیانمهر، دستم!-



لرزید و محکم می  دستمو رها کرد و تو موهاش فرو برد. قلبم می 

 زد... 

 زیرلب گفت: 

 ببخشید؛ ادامه بده! -

ر شده بود...با خودم گفتم اون جا دیگه به آخر خط رسیدم، ظرفیتم پ-

 مهم نیست چی میشه...من باید این نامزدی مزخرف و بهم بزنم! 

با یادآوری اون روزا اخم کردم. چقد عذاب کشیدم، چقد حرف شنیدم، 

 برای چیزی که حقم بود...

 ادامه دادم:

خوامش...قبول نمی کرد و مسخرم می کرد  اول به خودش گفتم نمی -

ام باهاش و جیغ و داد کردم که مطمئن شد جدیولی اونقدر بحث کردم 

حتی اگه بابام ترسناک باشه، حتی اگه محله ی ما همه دهن بین و عهد 

قجری باشن...وسط جیغ جیغ کردنام بابا و مریم اومدن. وقتی فهمیدن 

عصبانی شدن؛ مریم کلی تیکه بارم کرد و هرچی از دهنش در میومد  

 گفت.بابام...

 م.آب دهنمو قورت داد

بابام اونقدر ترسناک بود که قبل از اینکه چیزی بگه به گریه افتادم! -

نمی دونم چرا انقد ازش وحشت داشتم. شاید چون می دونستم جز اون 

کسی رو ندارم...می دونستم چقدر حساس و یه دنده اس، می دونستم  

چقدر مستبده؛ فکر می کردم از دستش میدم...اما پا پس نکشیدم! با 

یه حرفامو زدم... هرچی تو دلم بود و گفتم بجز اینکه نیما  همون گر

میخواست اذیتم کنه...روم نشد...وسط حرفام مریم هی می پرید و تیکه  

 می انداخت و کنایه می زد...بابامم عصبانی شد و بهم سیلی زد... 



دست کیانمهر مشت شده بود و رگ هاش همه بیرون زده بود.صدام  

 یکم لرزون شده بود...

گریه ام بیشتر شد و صدای جیغم بلند تر...انگار از تصمیمم مطمئن  -

تر شدم...بابام داد می زد و دعوام می کرد اما آخرش اونی که برنده 

شد من بودم. بابام قبول کرد و باهام قهر کرد. اوایل سال کنکورم بود؛  

اونجا بود که تصمیم گرفتم حسابی درس بخونم تا  بتونم بیام تهران و  

خودم ثابت کنم شخصیت وابسته ای ندارم!هرچند که از اون به بعد   به

بابام سردتر از قبل شد و دیگه کم پیش می اومد باهام حرف  

بزنه...مریم همش طعنه و کنایه می زد، عمو و زن عموم هم 

همینطور...از آشنا و فامیل دور شدم...هرکسی می فهمید کلی حرف  

 مه افتادم.... می زد پشت سرم و حسابی از چشم ه

 مکث کردم. لب باالمو گاز گرفتم و آب دهنمو قورت دادم. 

 زیرلب ادامه دادم: 

 ولی ارزششو داشت!-

تو چشمای درخشان کیانمهر نگاه کردم. لبخند پر مهری بهم زد و  

 دستشو دور شونه ام حلقه کرد و منو به سمت خودش کشید...

ون احساس وصف  سرم رو شونه اش بود و دستاش دورم...دوباره هم

 نشدنی سراغم اومده بود...بند بند وجودم غرق آرامش بود! 

چشمامو بستم و لبخند زدم...کاش این آغوش برای همیشه مال من  

 باشه! 

حس می کردم نیاز مبرمی بهش دارم؛ چرا که تموم غم ها و درگیری  

 های فکریم رو از بین می برد...

 



 با شنیدن صداش چشمام باز شد. 

 حاال چرا اومده بودن؟ -کیانمهر

 اووم....گفتن من که نمی رفتم اینا تصمیم گرفتن خودشون بیان دیدنم! -

خوان نمی دونم چرا زبونم نمی چرخید بگم بازم برام برنامه دارن و می 

به زور منو به نیما بدن؛ شاید می ترسیدم از دستش بدم...نمیدونم  

ه منو به چشم کسی که نامزد چرا...اما فکر می کردم اگه بدونه، دیگ

 داره می بینه و ممکنه ازم دور بشه...

دستشو از دورم برداشت و صاف نشستم و بهم نگاه کردیم.لبخندی بهم  

زد؛ نگاهش پر از شور و هیجان بود انگار...چشماش هزاران حرف  

ناگفته رو تو خودش جا داده بود...چطور ممکنه نگاه یه آدم آنقدر  

 درخشان باشه؟

رتش جلو اومد و ضربان قلبم هزار برابر شد... چشمامو بی اختیار صو

 بستم و نمی دونم چرا ناراحت نبودم از این اتفاق...!

با نشستن لبهاش رو پیشونیم، قلبم لرزید و آروم گرفت. اونقد حالم  

دگرگون شد که وقتی فاصله گرفت بی اختیار پیشونیمو رو سینه اش  

 زدم...نمی خواستم ازم دور بشه...چسبوندم و به پیراهنش چنگ 

دستش که رو کمرم نشست با حالی عجیب و ناخوش مطمئن شدم که 

 قلبم انتخاب اشتباهی نکرده و من عاشق این َمرَدم...!

 

 ازم فاصله گرفت و لبخندی بهم زد. 

 بریم شام بخوریم؟ - کیانمهر

 سری تکون دادم و بلند شدیم و به طرف رستوران حرکت کردیم.



ون کباب برگ سفارش دادیم و منتظر موندیم. به میز خیره شده  هردوم

بودم و با انگشت خطوط فرضی می کشیدم و به این فکر می کردم که 

 از وقتی کیانمهر هست، انگار انگیزه بیشتری برای زندگیم دارم...!

 

 

 

ظرفارو تو کابینت جا به جا کردم و مرتب چیدم؛ باید سریع  تموم می  

ی این نقاشی دوبار زنگ زده و تاکید کرده بود امروز کردم. آرش برا

 باید تموم بشه.

سوگند هم که امروز قرار بود بیاد و اگه بیاد ممکنه نتونم تمام وقتمو  

 بذارم رو نقاشی.

دستامو با حوله ی کوچیکی که مخصوص آشپزخونه بود خشک کردم  

 و به سمت بوم رفتم؛ چیز زیادی نمونده بود...

مشغول شدم گوشیم زنگ خورد. دست دراز کردم و از رو  همین که 

 مبل برش داشتم؛سوگند بود. 

 الو؟ -

 بیا درو باز کن زنگ خاموشه!-

به سمت آیفون رفتم. قرار بود امروز فقط نقاشی بکشم که نشد! آیفون 

 رو روشن کردم و درو باز کردم. چند دقیقه بعد سوگند اومد باال. 

دادیم. براش شربت و میوه گذاشتم و   سالم احوالپرسی کردیم و دست

 طور که پای بوم بودم شروع کردیم به حرف زدن. همون 

 خیلی سرت شلوغه؟-سوگند



 باید اینو تموم کنم امروز. -

 امیر بهت گفته؟ -

 چیو؟ -

 اینکه...ما باهمیم؟ -

 ابروهام باال رفت. امیر نگفته بود! ای مارمولک... 

 از کی؟ -

 میشه! یه چند روزی - سوگند

 دوسش داری؟ -

 معلومه؛ خیلی! -

لبخندی با خوشی زدم و براش آرزوی موفقیت کردم. چی می شد  

 کیانمهر هم یه روز بیاد و به من بگه؟ 

 یعنی دوسم داره؟ 

به گوشیم به امید داشتن پیامی از طرفش نگاه کردم؛دقیقا چهار روز 

یام بدم و بود که ازش خبری نداشتم. نمی دونستم به چه بهانه ای بهش پ 

 داد.اونم پیامی نمی 

درگیر رویاهام  بودم که صدای سوگند باعث شد رشته افکارم پاره 

 بشه.

 نمیای بریم بگردیم؟ -

 نه فعال خیلی کار دارم، یه چندتا نقاشی دیگه ام هست. -

مشغول گوشیش شد و منم حواسم و به نقاشی دادم. چند دقیقه ای 

 شکست: و نگذشته بود که دوباره صداش سکوت



 راستی سالومه ام باالخره تونست خودشو مشغول کنه! -

 خنده ی کوتاهی کرد. با کنجکاوی پرسیدم:

 مشغول چی؟ -

کار؛ تو شرکت کیانمهر یه کاری بهش دادن. اگه بدونی چقدر دوست -

 داشت اونجا کار کنه... خداروشکر رسید بهش. 

 سعی کردم جلوی اخممو بگیرم. چرا اونجا آخه؟

 ی هست حاال؟سر چه کار-

 نمی دونم از همین خرده کاریاست! -

لب پایینمو از داخل گاز گرفتم و چیزی نگفتم. از سالومه خوشم نمی  

 اومد...تمرکزمو از دست دادم!

هرکاری می کردم به خودم بقبولونم که سالومه عددی نیست و می تونم  

 بهش توجه نکنم اما نمی تونستم. 

 د! گوشیم دوباره زنگ خورد؛ امیر بو

 نگاهی به سوگند انداختم و جواب دادم:

 بله آقای بی معرفت؟-

 دستم به دامنت اریکا!!-

 

 نگران از جام بلند شدم.

 چی شده؟-

 اریکا!-

 مرض بگو چی شده نصف جونم کردی!-



 میگم... امروز سوگند قرار بود بیاد پیشت، االن که اونجا نیست؟ -

این طرز حرف زدن من تمام  زیرچشمی نگاهی به سوگند انداختم که با 

 حواسش بهم جلب شده بود. 

 اووم...چرا اتفاقا! -

 صدای امیر ناالن شد.

واااای بدبخت شدم! توروخدا تابلو نکنی که َمنما! منو می کشه اگه -

 بفهمه! 

 عصبی شدم. یعنی چی که نباید بفهمه؟ 

 عجبا! چرا اونوقت؟ -

ت کن گناه دارم. ببین من امشب مهمون دارم؛ مرگ امیر بیا شام درس -

 سوگند آشپزیش خوب نیست! 

چشمامو تو کاسه گردوندم و دوباره سر جام نشستم. امیر هی داشت  

 التماس می کرد. 

 نقاشی دارم، نمیشه!-

 جون من، جون کیانمهر بیا! پای آبروم درمیونه! -

انقد قسم داد که نتونستم نه بگم؛ راستش اسم کیانمهر و که گفت شل  

 جورایی و دیگه نتونستم مقاومت کنم.شدم یه 

 حاال به اون چیکار داری؟ -

هیچی؛ حاال تو اون عشق مارو بپیچون و بیا زود. لیستتم اگه خواستی -

 االن بفرست برم بگیرم. 

خدافظی کردم و به سوگند نگاه کردم که همچنان کنجکاو و منتظر بهم 

 خیره شده بود. 



 زمزمه کردم: 

 م کمکش! بهار کارم داره باید بر-

 ابروهاش باال رفت. 

 چیکار؟-

 مهمون داره گفت برم پیشش.-

سرمو تو گوشی کردم و شروع کردم لیست نوشتن تا سوگند چیز دیگه 

 ای نگه. بعد از مکث چند دقیقه ای، با گفتن "پس من میرم" بلند شد.

تعارف خاصی نکردم و اجازه دادم بره و خودم اسنپ گرفتم و سریع 

آماده بشم. از نقاشی چیز زیادی نمونده بود و می تونستم وقتی رفتم تا 

 برگشتم تکمیلش کنم. 

 

 از آسانسور خارج شدم و به سمت در باز واحدش رفتم.

کسی انگار خونه نبود؛ شال، مانتو و کیفمو رو مبل گذاشتم و به سمت  

آشپزخونه حرکت کردم. شومیز تابستانی آستین بلندی زیر مانتو پوشیده  

 م و خیالم راحت بود! بود

 

پالستیک های پر و پیمون خریداش رو اوپن بود. برای فسنجون و ته  

چین گوشت بهش لیست داده بودم. برای دسر هم گفته بودم ژله و 

 کاسترد بگیره. 

شروع کردم اول فسنجون رو درست کنم. گردوهارو چرخ کردم و 

 توی قابلمه ریختم تا گرمشون کنم.

 ز اون رب انار و رب شاتوت اضافه کردم. بعد آب سرد و بعد ا



همینطور مشغول بودم که صدای در از جهت مخالف در ورودی اومد  

 و بعد از اون صدای امیر: 

 به به! فدات بشم آبجی که به دادم رسیدی!-

 اومد تو درگاه آشپزخونه. داشت موهاشو با حوله خشک می کرد.

 هیچی نگو که از دستت شاکی ام.-

 چرا؟ -

 و با اخم نگاش کردم.  برگشتم

 چرا بهم نگفتی؟ -

 سوگندو میگی؟ ببخشید دیگه وقت نشد جان تو!-

 جان خودت! -

لبخند بامزه و مثال مظلومانه ای زد و به طرف تلویزیون رفت. رو 

 کاناپه دراز کشید و روشنش کرد. 

 من اینجا می شینم تو آشپزیتو بکن. فقط یادت باشه قبل هفت باید بری. -

کردم ولی خب متوجه نشد چون کال پشت کاناپه به من  چپ چپ نگاش

 بود! 

 چند  نفرن مهمونات؟ -

 ده نفری میشیم.-

بی صدا مشغول آشپزی شدم و حواسم از همه چی پرت شد...دسر رو  

 هم شروع کردم درست کردن. 



کاسترد رو داغ و غلیظ کردم و همراه خالل بادام و پسته توی لیوانای 

یختم و گذاشتم فریزر تا ببنده و به  مخصوص تا یک چهارمشون ر

 آشپزیم ادامه دادم. 

حدود یک ساعت بعد ژله های سیب رو درست کردم و به اندازه دو  

چهارم لیوانا روی کاسترد ها ریختم و توشون تکه های کیوی و خالل  

پسته انداختم. دوباره گذاشتم تو فریزر تا دو ساعت بعد الیه اول رو 

 تکرار کنم. 

فسنجونم آماده بود و ته چین رو هم تا حدودی پیش رفته بودم.به ساعت 

 دقیقه!  16:10نگاه کردم؛ 

دو ساعت بیشتر وقت نداشتم! سریع دورو برمو تمیز کردم و به سمت  

 کارم رفتم. فکر کنم امیر خوابش برده بود!

برنج رو نیم پز و بعد آبکش کردم و کنار گذاشتم. تخم مرغ هارو توی  

 شکستم و با همزن دستی مخلوط کردم.کاسه 

و دوباره چک  و گشتم اما نبود. خریدای روی اوپن دنبال ماست، یخچال 

 کردم اما نبود! 

نفسمو فوت کردم و رفتم باالسر امیر؛ چندبار صداش کردم تا باالخره 

 بیدار شد و با گیجی نگام کرد. 

 ماست چکیده نگرفتی!-

 نگرفتم؟ -

 . پامو آروم رو زمین کوبیدم

 امیر بلند شو وقت ندارما! -

 برو از خونه کیان بیار.-



 

 با تعجب و عصبانیت لگدی به پاش زدم.

 امیر؟ -

 صداش با ناله باال رفت و چشماش کامل باز شد. 

 میگم از خونه کیانمهر بیار دیگه!-

 خونه کیانمهر کجاست؟-

 به دیوار اشاره کرد.

 اینجا!-

 پرسیدم:به دیوار نگاه کردم و با شک 

 واحد بغلی؟ -

چشماشو بست و سرشو تکون داد. لبمو گاز گرفتم... روم نمی شد  

کیانمهر ببینه من اینجا تنهام! نمی دونم چرا اما حس می کردم خوشش 

 نمیاد! 

 آروم گفتم: 

 امیر؟ پاشو خودت برو! -

 سر جاش نشست و بی حوصله نگام کرد.

 یار. کیان خونه نیست؛ کلیدشم دم در آویزونه برو ب-

با تردید نگاش کردم و وقتی دیدم از حرفش مطمئنه به سمت در رفتم؛  

 یه دسته کلید بود که فقط یه دونه کلید توش بود، همونو برداشتم.

 آروم از خونه خارج شدم. خونه کیانمهر حدود ده قدم سمت راست بود.



کلید انداختم و وارد شدم و چراغارو روشن کردم؛ خونه اش تقریبا 

 ود. نقشه اش با خونه امیر فرق داشت و بزرگتر و دلبازتر بود. تمیز ب

 استرس داشتم...نمی دونم چرا!

به سمت آشپزخونه حرکت کردم. اونجام تقریبا تمیز بود اما چندتا لیوان  

 و یه بشقاب و ... تو سینک بود و روی گاز هم یکم کثیف بود!

ترش، همه جاشو نگاه در یخچالو باز کردم و به دنبال ماست چکیده ی 

تونستم درست  کردم. یخچال دوقلو  بزرگ و پر بود و  از استرس نمی 

 نگاه کنم. مکث کردم و دم عمیقی گرفتم.

 خاک تو سرت اریکا! 

 چه مرگته؟ 

نفسمو آروم بیرون دادم و دوباره مشغول جستجو شدم. اگه پیدا نمی 

 کردم فاتحه ته چین نیمه آمادمو باید می خوندم!

ارچ آب پیداش کردم و لبخندی از خوشحالی زدم. دست دراز   پشت پ

کردم و برش داشتم و در یخچالو با پا بستم. عقب گرد کردم که برگردم 

خونه امیر اما یه لحظه چنان قالب تهی کردم که نزدیک بود ماست از 

دستم بیافته که به زور نگهش داشتم و شوکه به کیانمهر نگاه کردم که  

 از من نداشت!اونم دست کمی 

 لباس بیرون تنش بود. چطور متوجه اومدنش نشدم؟ 

رو صورتش اخمی ناشی از تعجب و حیرت نشسته بود. یه قدم اومد  

 جلو و لبشو با زبون تر کرد. 

 تو...تو اینجا چیکار می کنی؟- کیانمهر

 به ماست توی دستم نگاه کرد و ابروهاش باال رفت.



تر گرفتم. زبونم نمی چرخید و سفت لبامو تو دهنم کشیدم و ماست

 چیزی بگم...از واکنشش می ترسیدم! 

چند ثانیه همینطوری بی حرکت رو به روی هم وایساده بودیم و  همو  

نگاه می کردیم. اون منتظر حرف و توضیح من بود و من مغزم  قفل 

 کرده بود و نمی دونستم باید چیکار کنم! 

 دستشو لبه اوپن گذاشت و صدام زد.

 اریکا؟! -

 اصوات نامفهومی از دهنم خارج شد و سعی کردم حرف بزنم.

 اوووم...راستش...-

 اخم کرد.

 اومدی پیش امیر؟ -

 آروم سری به تایید تکون دادم.

مکث کرد. آروم تر از من سرشو تکون داد و از جلوی ورودی کنار 

 رفت. چیزی نگفت اما  مشخص بود که ناراحت شده!

ن شدم که تو دلم شروع کردم به فحش یه لحظه از اومدنم چنان پشیمو

 دادن امیر! مگه مادرش نمی تونست بیاد براش آشپزی کنه؟ 

 خب حتما نتونسته که به من گفته دیگه...

 اووووووف...

نفسمو بیرون دادم و به کیانمهر نگاه کردم که سرش پایین بود و به 

 اوپن تکیه داده بود. فقط نیم رخشو می تونستم ببینم.

 کیانمهر! -



 سرشو چرخوند و هووم آرومی از گلوش خارج شد. 

 امیر اصرار کرد براش آشپزی کنم! -

 نیمچه لبخندی زد و زمزمه کرد: 

 می دونم! -

 لبامو تو دهنم کشیدم و از کنارش  گذشتم.

لعنتی! کاش حداقل یه چیزی می گفت، یکم بحث می کرد...اینطوری 

 اومدنم که...!خودم بیشتر از اون ناراحت شدم از 

 بیچاره امیر از همه جا بی خبر!

 درو باز کردم که صداش مانع از بیرون رفتنم شد: 

 چقدر دیگه کار داری؟-

لبخندی زدم و برگشتم. وقتی اینطوری منتظر بهم خیره می شد انگار با 

 قلبم بازی می کرد...!

 چیز زیادی نمونده! -

 اومد جلو.

 بیا بریم.-

اینکه برگرده  به سمت خونه امیر رفت. با از کنارم گذشت و بدون 

 تعجب و خنده دستمو جلو دهنم گرفتم و با بستن در دنبالش راه افتادم.

 امیر تو هال نبود. 

دنبالم اومد تو آشپزخونه و نشست رو صندلی اوپن. منم مشغول کارم 

 شدم. 



خدا می دونه تو دلم چه قندی درحال آب شدن بود با این 

گشتم و نگاش می کردم و گاهی هم باهم چشم تو حرکتش...همش بر می 

 چشم می شدیم... 

نمی خواستم با فکرای صورتی و دخترونه خودمو امیدوار کنم اما با 

تمام وجود دلم می خواست رفتارای کیانمهر از روی عشق باشه و این  

 یه دفعه رو خدا بهم نظر کنه! 

نگار به جای تموم هیچوقت فکر نمی کردم یه آدم انقد برام مهم بشه...ا

بی احساسی هام نسبت به بقیه، به کیانمهر عشق می ورزیدم...به جای  

 تمام کسایی که دوسشون نداشتم کیانمهر و دوست داشتم...

کره رو با روغن مایع داغ کردم و روی ته چین ریختم و در قابلمه رو 

 گذاشتم و شروع کردم زرشک و خالل پسته رو تفت دادن...

 ه کردم، نیم ساعت گذشته بود.به ساعت نگا

رو صندلی دیگه ی اوپن نشستم و به کیانمهر که منتظر نگام می کرد  

 گفتم: 

 یه ساعت باید بمونه تا بپزه.-

 یعنی یه ساعت دیگه ام باید بمونی؟ -

اگه امیر خودش بتونه بفهمه که کی پختن و تزیین روشو هم خودش  -

 انجام بده می تونم برم االن. 

 د و بلند شد و به سمت راهروی اتاقا رفت. سری تکون دا

 

 صدای صحبت کردنش با امیر می اومد و بعد هردو باهم اومدن. 



آبجی ان شاءهللا سالومه فدات شه که انقد خوبی!برو بقیه اشو  -امیر 

 خودم انجام میدم؛ مرسی که اومدی! 

 از جام بلند شدم و به طرف مبلی که وسایلمو روش گذاشته بودم رفتم. 

 خواهش می کنم! دیگه یه داداش بیشتر ندارم که! -

 فدات.-

کیانمهر چپ چپ نگاش کرد که بی تفاوت و حق به جانب سرشو به 

معنای "چیه؟" تکون داد. لبمو گاز گرفتم تا نخندم...فیلمی بودن برای 

 خودشون...! 

 به سمت در رفتم که کیانمهر دنبالم اومد. 

 وایسا می رسونمت!-

ت کردن باهاش بی فایده است. از طرفی هم با دلم که  می دونستم مخالف

 تعارف نداشتم؛ از خدام بود باهم بریم...!

 با امیر خدافظی کردیم و رفتیم پایین. بی حرف سوار شدیم و راه افتاد. 

 فکرم درگیر سالومه بود! نمی دونستم بپرسم ازش یا نه؟

 چی بپرسم؟

 چطوری بپرسم؟ 

ند که بهش نمی اومد و یه جورایی می ترسیدم بگه به تو چه؟! هرچ

 ازش بعید بود اما خب... 

 

وسطای راه بودیم که چشمم به فلش وصل شده به ماشین خورد و یادم 

 اومد که بخاطر من این کارو کرده بود! 



 ولی واقعا بخاطر من بود؟ 

دست بردم و دکمه رو زدم. آهنگ آرومی پلی شد و سرمو به پشتی 

 صندلی تکیه دادم. 

 اریکا؟ -

 هوووم!-

 درگیر چیه ذهنت؟ -

مکث کردم و با تعجب نگاش کردم. چشمش به خیابون بود ولی متوجه 

 نگاهم شد و لبخند زد.

 چطور متوجه شدی؟-

 ابرو باال انداخت و نیم نگاهی مغرورانه انداخت و گفت: 

 دیگه!-

 و به دریا زدم: لبخندی زدم و با تردید دل 

 دی؟ سالومه رو...چرا بهش کار دا-

 اخمی ناشی از دقت رو صورتش نشست.

 واسه چی؟ -

 چیزی نگفتم؛ خب چیزی هم نداشتم که بگم...دوباره پرسید:

 نباید می دادم؟ -

 نه خب، منظورم...آخه اصال ازش خوشم نمیاد!-

 خندید.

 منم زیاد خوشم نمیاد ولی خب خیلی التماس کرد!-

 آها.-



سوال احمقانه ای هم  لبامو جمع کردم و نگاه ازش گرفتم. چه 

 پرسیدم...! 

 با احساس ویبره ی گوشیم، از تو کیفم درش آوردم؛ نیما! 

 قلبم ریخت! جمله ی بابام تو سرم تکرار شد: 

 یعنی اینکه اول و آخر زن نیما میشی!-

استرس مثل خوره به جونم افتاد. انقد به اسم لعنتیش نگا کردم تا قطع 

 ؛حواسش به رانندگیش بود. شد. زیرچشمی به کیانمهر نگاه کردم 

گوشیو تو دستم فشردم و ویبره اشو هم قطع کردم. می ترسیدم کیانمهر  

متوجه بشه! نمی دونستم عکس العملش چی میتونه باشه و این نگرانم 

 می کرد.

** 

ازش خداحافظی کردم و وارد ساختمون شدم. هرچی دکمه آسانسور و 

 زدم پایین نیومد. لعنتی!

ها باال رفتم و وارد خونه شدم. لباسامو عوض کردم و  باالجبار از پله

 به گوشیم نگاه کردم. آرش هم یه بار زنگ زده بود! 

لبمو گاز گرفتم و سریع به سمت بوم رفتم. امشب باید تمومش می  

کردم. پیامی به آرش دادم که فردا سر صبح بیاد دنبالش و دست به کار 

 شدم. 

 

ی بیرون کشیده شدم و نگاهم به با صدای زنگ گوشیم از دنیای نقاش 

 طرف گوشی رفت؛ بازم نیما بود! 

 نفسی کشیدم و جواب دادم: 



 بله؟ -

 چرا جواب نمیدی عزیزم؟ نمیگی من اینور خط منتظرم؟ -

 نه نمیگم چون مهم نیست! اآلنم مزاحم کارم شدی. -

ارتباط با من که وقت نمی شناسه! هروقت زنگ میزنم جواب میدی و  -

 ای با من میگذرونی.یه چند دقیقه 

 هه! به همین خیال باش. -

کی  میای اینور؟: می دونی چیه اصال؟ انگار نمی تونم صبر کنم  -

اریکا! نمی تونم صبر کنم تا تو درست تموم شه. زودتر اوکی می کنم  

 و...!کارای ازدواج 

 خشم تو وجودم شعله کشید. چقدر مطمئن حرف می زد! 

 وایسادم.از جام بلند شدم و لبه پنجره  

 خفه شو نیما فقط خفه شو! -

بلند خندید؛ مثل خنده های شیطانی توی کارتونای بچگی!همونقدر 

 ترسناک... 

 کوچولو! از خداتم باشه انقد می خوامت.-

قطعش کردم و دندونامو رو هم فشار دادم. سرم درد گرفته بود. لعنت  

 بهت نیما...

 

نقاشی ادامه دادم.درحالی با فکری درگیر و روی صندلی نشستم و به 

 که تمام وجودم درگیر نیما و حرفاش بود.

 اگه واقعا حرفاشونو عملی کنن چی؟ 



 خدایا نه...

حتی فکر اینکه با کسی جز کیانمهر باشم مثل مرگ بود برام...چه  

 برسه به نیمایی که از اعماق وجودم ازش متنفرم! 

 ببخش.. تمام زندگیم زجر و عذاب بود خدایا این یکی و بهم

به تقویم نگاه کردم؛ آره، درست حدس زده بودم...امروز یک مرداد  

 بود! 

 رو تخت دراز کشیدم و دستامو زیر سرم گذاشتم.

 بهش زنگ بزنم؟ 

 یا نه...

از خاطرات بچگی چیز زیادی تو ذهنم نبود...درواقع خاطره ی 

 خاصی برای من درست نکرد و رفت... 

رحال جستجو تو کامپیوتر بود و  همیشه مشغول گوشیش بود، همیشه د

 کرد...عکسای فرانسه رو نگاه می

بابا عاشقش بود؛ هرچند که اونم سرگرمیای خودشو داشت و اونطور 

 که باید بهم دیگه نمی رسیدن...

اونا هیچوقت باهم کنار نمی اومدن؛ همیشه سر کوچیکترین مسائل 

 بحث و دعوا بینشون بود!

 م...هیچ سالی تولدش بهش زنگ نزد

هیچوقت باهاش خوب رفتار نکردم... کینه اش همیشه باهامه...  

 هیچوقت تماس تصویریاشو جواب ندادم...نمیخوام ببینه چه شکلی شدم! 

 هرچند مطمئنم خاله و نادی عکسمو براش فرستادن! 

 ولی من...دوازده سال بود که ندیده بودمش...



زها،دلم هواشو  آهی کشیدم و به پهلو شدم. امروز برعکس بقیه ی رو

 کرده بود؛ با تموم بی معرفتیاش... 

هرچی بهش فکر می کنم خاطره ی خوب، یا یه چیزی که با فکر  

 کردن بهش لبخند به لبم بیاد از مامان نداشتم اما دلم هواشو کرده بود... 

با صدای زنگ گوشیم دست دراز کردم و از رو پاتختی برش داشتم؛  

 خاله بود.

 جانم خاله! -

 خوبی دخترم؟ چه خبر؟ -

 مرسی شما خوبین؟ همه خوبن؟ -

 آره عزیزم خداروشکر. میگم اریکا جان؟-

 جانم؟ -

 امروز و که حواست هست؟-

 تولد  مامان؟ -

 آره عزیزم. بهش زنگ بزن!-

از جام بلند شدم و به هال رفتم. امروز نقاشی نداشتم.؛ قرار بود فردا 

 آرش سفارشای جدیدو بیاره.

 ت ندارم.خاله من وق-

این چه حرفیه دختر؟ مادرته گناه داره؛ یه بارم تو خوبی کن. اون  -

 و چشمش به گوشیه که اسم تورو ببینه. بیچاره تمام روزای سال 

 چشمامو تو کاسه گردوندم و نفسمو فوت کردم.

 خاله... -



با شنیدن صدای اسکایپ لپتاپم مکث کردم. سریع به سمتش هجوم بردم 

 ان بود! و بازش کردم؛ مام

 خاله...مامان داره با اسکایپ زنگ می زنه!-

 باشه عزیزم جوابشو بده؛خدافظ! -

 مامانو وصل کردم.  قطع کرد. نفس عمیقی کشیدم و تماس 

 دلم ریخت... 

 چقدر عوض شده بود...

 چقد پیر و شکسته شده بود... 

 از خوشحالی شروع کرد به خندیدن و دستاشو جلو دهنش گرفت.

 اریکا!...-

نمی دونم چرا انتظار همون مامان بچیگامو داشتم. یه درصدم به این 

 فکر نکرده بودم که االن انقد تغییر کرده باشه! 

 اریکا...مامان!-

تو چشماش اشک جمع شده بود. زبونم نمی چرخید چیزی بگم...انگار  

کلماتو گم کرده بودم...خودمم نمی دونم چی  شد که بعد اینهمه سال یهو  

تنگ شده بود...هرچند بخشیدنش سخت ترین کار دنیا بود   دلم براش

 برام...

 اریکا...حرف بزن دخترم؛ بذار صداتو بشنوم...!-

آب دهنمو قورت دادم و یکم به سمتش خم شدم. رو یه مبل نشسته بود  

و لباس دوبنده ی کرم رنگی به تن داشت. موهاش تا روی شونه هاش 

ص بود به خودش می رسه اما بود و یه بلوند  قشنگی بودن...مشخ



صورت خسته و چین و چروکاش چی میگه...؟ اون تازه امروز می  

 شدش چهل سال...! 

 به گریه افتاد. 

 اریکا!-

 سالم!-

 دونی چقدر دلتنگت بودم؟جانم مادر! می-

دوست نداشتم اینطوری ببینمش...هرچند چیزی عوض نشده بود و  

 بودم اما گریه هاش اذیتم می کرد...هنوزم به اندازه قبل ازش دلخور  

 چقدر شکسته شدی! -

 اشکاشو با نوک انگشتاش پاک کرد و لبخند غمگینی زد.

 غصه ی تو پیرم کرد!-

حرفش غم انگیز بود اما می دونستم اینطوری نیست...دلم می خواست 

بگم از رفتنت مشخصه....از پیگیریات...ولی خب... نگفتم...خودش به 

 گین بود! اندازه کافی غم

 زندگیت چطوره؟ -

 دوباره لبخندی زد؛ ایندفعه حس بهتری نسبت به قبلی داشت... 

 خداروشکر خوبه...-

می خواست ادامه بده که پسر بچه ی خوشگل و سرحالی بدو بدو اومد  

 و کنارش جا گرفت. 

 به من نگاه کرد و با سرخوشی سالم داد.

 !با تعجب نگاهش کردم. پس داداش کوچولوی من اینه



 هرچند از باباش بدم می اومد اما خودش... 

موهای فرفریش تا زیر گوشاش ریخته بود و لبای باریک و چشمای 

 روشنی داشت.

نمی دونم مامان از من براش گفته بود یا همیشه اینطوری سرحال و 

 خوش مشربه!

 سالم خوبی مانی؟ -

 خوبم، من عکسای تو رو دیدم!-

ا به جا شد. مشخص بود خیلی به دنبال حرفش خندید و تو جاش ج

 بازیگوشه!

 منو می شناسی؟-

 آره مامان گفته تو آبجیمی!-

 لبخند محبت آمیزی زدم و مامان با مهربونی نگام کرد.

 دخترم! چیکار می کنی؟ تهران خوبه؟ -مامان

 مکثی کرد و با غم گفت: 

 ببین چه مادری ام که بعد یه سال اینارو می پرسم!-

 لبخند سردی زدم.

ه خوبه؛ نقاشی می کشم و از لحاظ مالی به بابا وابسته نیستم.االنم  آر-

 تهرانم، دلم نمی خواد برگردم. 

 یکم پریشون شد و خودشو جلو کشید.

 چرا مامان؟ اذیتت می کنن؟ مریم یا بابات؟-

 پوزخند زدم.



 مگه برای تو مهمه؟ -

 معلومه که مهمه دختر! نگرانتم! -

 واسه همین گذاشتی رفتی؟ -

سکوت کرد. آب دهنشو قورت داد؛ می دونستم این بغضش بود که فرو 

داد اما چیکار می کردم؟ هرکاری می کردم فراموش نمی شد... مادرم 

 در حق من بد کرده بود... نمی تونستم بگذرم... 

به سمت چپشون نگاه کردن و مانی با خوشحالی پرشی کرد و به اون 

بود! به این حال مانی حسودی  سمت دوید، مشخص بودکه باباش اومده 

 کردم! چرا من هیچوقت همچین صحنه ای نداشتم؟ 

 مامان لبخند غمگینی به من زد. 

 اریکا مامان! من االن میرم؛ بعدا بهت زنگ می زنم باشه؟ -

تو دلم پوزخندی زدم و سرمو با ناباروری و زجر تکون دادم... هنوزم 

 شوهرش مهم تره... 

 زمزمه کردم: 

 خدافظ!-

 اتصال و قطع کردم. حتی منتظر خدافظیشم نموندم. و 

انگار بعد اون گریه ها و مظلوم نمایی هاش، یادآوری کرد که قابل  

 بخشش نیست... 

 آهی کشیدم و روی مبل دراز کشیدم.  

 شد؟مگه مادرم عوض می 

مگه میشه یه آدم که توی اوج کودکی بچه اش بخاطر یه مرد دیگه و  

 و میره، بعدا عوض بشه؟  کنهرویای اروپا، ولش می 



 چه انتظاری داشتم من...!

 حاال که به آرزوهاش رسیده بود...؟ 

 ساعدمو رو پیشونیم گذاشتم و لبامو بهم فشردم. 

خوابم می اومد ولی حال نداشتم برم تو اتاق...! حس می کردم منتظرم  

 اما منتظر چی، نمی دونم...!

کرد. دست دراز  چشمام داشت گرم می شد که زنگ گوشیم هوشیارم 

 کردم و از روی میز مبل برش داشتم. 

 سالم اریکا!-

 با شنیدن صدای کیانمهر صاف نشستم و دستمو رو قلبم گذاشتم.

 سالم خوبی؟ -

 مرسی عزیزم؛می دونم دیروقته فقط خواستم بهت بگم فردا بیا شرکت!-

 فردا؟چرا؟ -

 همینطوری؛ فردا دور همی گرفتیم تو شرکت گفتم توام باشی!-

 با ذوق دندونامو رو هم فشار دادم تا چیز نامعقولی نگم.

 باشه حتما میام؛ مرسی از دعوتت! -

 بینمت! خواهش می کنم؛ پس می -

 باشه، خدافظ.-

 گوشیو گذاشتم رو مبل و از جام بلند شدم.

 وایییی....

 بهم گفت عزیزم...!

 من عزیزشم؟



 خدایا، مرسی!

تاپ، شال و کتونی سفید و  لگ مشکی و پانچ  آبی یخیم رو پوشیدم با

آرایش مالیمی رو صورتم نشوندم و به سمت شرکت به راه افتادم.حس 

 خوبی داشتم...یه حس خوبی که با دلشوره و استرس همراه بود!

حس می کردم چیز جدیدی در انتظارمه و نمی تونستم برای رسیدن به 

 شرکت صبر کنم! 

 دلم می خواست بال داشتم و پرواز می کردم!

وی راه هزار بار خودمو، لباسمو و آرایشمو چک می کردم و با  ت

 وسواس به ساعت نگاه می کردم؛ خدایا من چم شده؟

 

به شرکت که رسیدم مثل جت پریدم بیرون و وارد برج شدم. 

 خداروشکر آسانسور همون پایین بود. 

تو آینه قدیش خودمو برانداز کردم و با دیدن کفشام با حسرت به این 

دم که کاش کفش پاشنه بلند داشتم و پوشیده بودم؛ اینطوری فکر کر

 خانومانه تر بود و بیشتر جلب توجه می کرد!

آهی کشیدم و با این تفکر که تیپم کامال بهم میاد و نیازی نیست خودمو  

 تغییر بدم خودمو راضی کردم و لبخندی به خودم زدم. 

 از آسانسور خارج شدم و به سمت دِر باز شرکت رفتم. 

مثل اینکه کیانمهر راست می گفت؛ سر و صدای توی شرکت نشون از 

این بود که امروز کارو تعطیل کردن و به بگو بخند و دورهمی  

 مشغولن! 

 شلوغی ها بیشتر تو سالن کارمندا بود؛ به همون سمت رفتم.



آرش و محمدرضا دم در اتاق امیر وایساده بودن و با صدای بلند حرف 

آقای جوون هم تو یکی از اتاقا نزدیک به هم  می زدن. یه خانم و

نشسته بودن. تا حاال ندیده بودمشون اما مشخص بود کارمند این شرکت 

 هستن.

 اریکا!-آرش

به طرفشون رفتم و باهاشون سالم و احوالپرسی کردم. امیرم اومد  

 بیرون. 

 تو از کجا می دونستی امروز بیای؟-امیر 

 داداش تنگ شده! حتما دلش برای خان  -محمدرضا

 یا الهامات غیبی! که امروز کار نیست و بیا دورهمی!-آرش

چشمامو تو کاسه گردوندم و عقب گرد کردم. نه سالومه اینجا بود و نه 

 کیانمهر! 

 به طرف سالن مدیریت به راه افتادم.

 کجا میری اریکا؟  -آرش

 ره پیش دعوت کننده اش دیگه!حاال مشخص شد؛ داره می-امیر 

 ایول داش کیان!-محمدرضا

میز منشی خالی بود. بدون اینکه سرو صدا ایجاد کنم در اتاق کیانمهر 

 و باز کردم.

کیانمهر نشسته بود رو صندلیش و سالومه کنارش، به میز تکیه داده 

 بود و داشتن باهم صحبت می کردن.

پوکر نگاشون کردم. هر دوشون هنگ کرده و متعجب نگاهم می 

 کردم چیزی از تالطم درونم بروز ندم...  کردن. سعی می



سعی می کردم نشون ندم که چقدر از دیدن این صحنه ناراحت 

 شدم...از این نزدیکی...از این راحتی...

 زیرلب سالم دادم.

 کیانمهر  لبخندی بهم زد. 

 سالم، خوبی؟ خوش اومدی! -

 مرسی.-

 سالم اریکا جون خوبی؟تو کجا اینجا کجا؟-سالومه

 دعوتش کردم. من- کیانمهر

به کیانمهر نگاه کرد و ” آهان”  آرومی گفت. رو به من کرد و لبخند به  

 ظاهر دوستانه ای زد.

 کیانمهر بلند شد.

 بیا تو!-

آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم لبخند بزنم، مثل خودش؛ انگار که 

 هیچ اتفاقی نیافتاده!

 نه من اومدم فقط سالم بدم و بهت خبر بدم اومدم!-

 مد نزدیک. سالومه از پشت با اخم و نارضایتی نگاه می کرد. او

 از کیانمهر دلخور بودم...

 بیا همینجا بشین، کجا میری؟ -

 به پشت سرم اشاره کردم. 

 اوم..یه سر به بچه ها بزنم.-

 مکث کرد و بعد، سرشو تکون داد.



 با عصبانیت بهش پشت کردم و به سمت سالن کارمندا به راه افتادم.

 بگو...منو  

 چی فکر می کردم و چی شد...! 

 به چه امیدی اومدم و چی دیدم! 

 احمق! 

می خوای کفش پاشنه بلند بپوشی که بنظر کی خانوم و جذاب دیده 

 بشی؟

کسی که به جای اینکه منتظر تو باشه با سالومه تنها میشینه و گرم می  

 گیره؟ 

 لبمو گاز گرفتم و سعی کردم آروم باشم. 

دستش بود و به همون سمت  حرکت می کرد. منو آرش سینی چای تو 

 که دید لبخند دوستانه ای زد.

 بیا بریم اونجا دور همیم.  -آرش

 !شهیهم بود الیخ یب و  آروم چقد! سوخت شی مهربون یبرا دلم

 نشسته نفره  تک یمبال رو محمدرضا و ریام. میرفت ریام اتاق سمت به

 .نشستم نفره دو مبل رو آرش کنار ناچار به  بودن؛

 ! نجا؟یا قبالً  بود یزدیا خانم هی-

 !کرد  اخراج اونو آره-آرش

 چرا؟ -

 !جاش آورد رو تهیعفر نیهم -ر یام

 : دمیپرس  دیترد با



 سالومه؟ -

  اونا. بدم نشون یواکنش  نتونستم که کردم تعجب انقد. داد تکون سرشو

  دیترد  و سوال از پر که یمن  به توجه یب و گرفتن سر از حرفاشونو

 .کردن یم بحث گهید باهم و خوردن یم ییچا بودم

 کرده؟   کارو نیا انمهریک چرا

 مگه خب کنه؛ یم تر دراز مشیگل  از پاشو و  فضوله یزدیا گفت

 اون؟  با داره فرق یلیخ سالومه

 ؟ یچ االن

 باهاش؟  کهیج تو  کیج انقد چرا االن

  اونا...آغوش اون...اون لبخندا، رفتنا، رونیب  بودناش، مهربون  اون پس

 نداشت؟  بهم یحس  اگه بود یچ یبرا

 ...نه ایخدا

 ...بود شده دواریام  دلم

 . اومد باال من با تا سه هر نگاه. شدم بلند جام از و دمیکش  یآه

 ؟!انگار یا گرفته ؟یآبج یریم کجا-ر یام

 : کردم زمزمه و زدم یمصنوع یلبخند

 !ستین یزیچ-

  مهم برام. اومد همراهم و شد بلند آرش که افتادم راه به در سمت به

  یم بهش دیبا...نهی بب باهاش  منو  انمهریک نکهی ا از! بودم یراض اما  نبود

 !نطوری هم منم پس  بود، منظور یب کاراش تمام اون  اگه که  فهموندم

 !خواست  یم آزاد یهوا دلم. میشد خارج اتاق از



 نجا؟ ی ا نداره بالکن-

 !ایب هست، چرا-

 یقفل راستش سمت از. میرفت شیسرتاسر یها شهیش  و یاصل سالن به

 . شد باز  رونیب به در و کرد باز رو

 .کردم حس  صورتم یرو رو آزاد یهوا هجوم

 ارتفاع عاشق شهیهم. کردم نگاه  و نییپا و گرفتم ها نرده به دستمو

  که  یبودن باال نیا داشت، فرق نیی پا یهوا با که  ییهوا نیا عاشق بودم؛

 !نباشه فیتوص  قابل حسش دیشا...  بشه تر عیوس  دتید شد یم باعث

 :گفت  آرش که بود یچطور ام افهیق دونم ینم

 ؟ یدار دوست و بودن باال-

 .زدم یلبخند

 ! یلیخ آره-

  الد؟یم برج  ببرمت دفعه هی یخوای م-

  دلم شدم؛ نیغمگ اون از شتریب چرا دونم ینم اما نشست دلم یتو یذوق

 بهم یشنهادیپ نیهمچ که باشه انمهریک  آرش، یجا به خواستیم

 ...!دهیم

 ....گهید کس  نه کنم تجربه انمهریک با رو حس اون داشتم دوست

 

 . کردم نگاه بهش و زدم ینامطمئن لبخند

 ! بگذره خوش دمیم  قول -آرش



  تو یزیچ هی. انداختم نییپا سرمو و شدم معذب نگاهش یرگیخ از

  به انمهریک یهوا شد یم باعث کرد؛ یم  تیاذ منو که بود چشماش

 شهیهم  نکهیا با! بده دست بهم یبد حس کنارش بودن از و بزنه سرم

 ... بود خوب و مهربون

 !کنم فکر بهش دیبا  دونم، ینم-

 .دیخند

 !بگذره خوش خودت  به که برمت یم! بابا تو یدار ناز چقد-

 !گهی د  یدون یم که  تو. ندارم وقت من آخه-

 و نشست  صورتت تو امروز که یقشنگ حس نیا دارم دوست من یول-

 ! نمیبب اونجا صدبرابرشو

 : گفتم رلبیز

 . یدار لطف-

 بود افتاده باد اثر در که شالمو. رفت رونیب  تراس  از ام،یم  االن گفتن با

 . کردم نگاه شدن یم دهید کیکوچ یلیخ که یینایماش  به و کردم درست

 ان؟  یحال چه تو سالومه و انمهریک  االن  یعنی

 کرد؟  باهام  کارو نیا انمهریک چرا

 اتاقش؟  تو نموندم چرا

 ...اوووووووف...بودن کرده خلوت  دوتا اون... که نبود من یجا آخه

 ! دییبفرما-

 . کینزد  اومد دستش یتو   وهیم  آب وانیل دوتا با آرش. برگشتم

 .یمرس -



 . جان نوش-

 وجد به  ظیغل ی انبه آب ینی ریش  از و کردم  مزه و آوردم باال وانویل

 .داشتم ازین  که بود یزیچ واقعا. اومدم

 .دیخند آروم  که زدم یقدردان و بزرگ لبخند

 !کایار-

 ... ختیر  باره هزار قلبم بود؛ سادهیوا تراس در دم انمهریک  برگشتم؛

 

  بهش کردن نگاه از تونستم ینم اما ندادم جوابشو نگفتم؛ یزیچ

  آمد و رفت آرش  منو و نیب مدام و  بود مشوش چشماش. کنم یخوددار

 .کرد یم

 یدورهم چه نیا داداش اتاقت تو یرفت صبح از! انیک داش به -آرش

 ه؟ یا

 :داد ادامه آرش. نگفت یزیچ انداخت بهش ینگاه مین

 بود؟  جدا ها بچه ما و یرحمان خانم و تو  یدورهم منظورت -

 . شد ساکت که کرد نگاش اخم با ندفعهیا  انمهریک

 ... جلو اومد قدم هی

 ...زد یم تند قلبم

 ....بود آشوب وجودم تو

 ... شدم یم عاشقش شتریب  و شتریب  دمشید یم که هربار

 ... شد یم فراموشم یچ همه دمشید یم که هربار

 ...دشیطلب  یم وجودم بند بند  تموم  دمشید یم که هربار



 نه؟ یا عشق ایخدا

 ...شی رینگ ازم کاش

 ...نخواستم شدت نیا با رو یزیچ وقت چیه میزندگ تو

 ...ببخش من  به و انمهریک ایخدا

 رهیخ شهر به و  کردم قطع رو یچشم اتصال و دادم قورت دهنمو آب

 صحنه چه تو  که بره ادمی و بده دستم کار چشماش ذاشتم یم دینبا. شدم

 ! دمشید یا

 معذب چارهیب آرش. جلو اومد هم گهید قدم هی که دمید چشم ی گوشه از

 .کرد یم پا اون و پا نیا

 !برم من خب -آرش

 :گفتم یناگهان می تصم هی  یتو که کنه گرد عقب خواست

 !میزد یم حرف میداشت  ؟یریم کجا-

  فشار  شدت از انگشتاش فشرد؛ و گذاشت نرده ی لبه دستشو انمهریک

 . شد دیسف

  به پشتش که  جلو بود  اومده اونقد انمهریک. کرد نگاه ما  به دیترد با آرش

 . بود آرش

 :گفت  اش دورگه و آروم یصدا با

 !کایار بزنم حرف باهات خوامیم-

 بهش که کردم فکر نیا به و گرفتم  گاز نموییپا لب. رونیب رفت آرش

 !بگذره  ازش تونست ینم ام وامونده  دل المصب. بدم حیتوض فرصت

 بود؟ یچ چاره اما بودم  اومده ستوه به خودم یناتوان نیا از



 .تو اومد سالومه بگم، یز یچ خواستم که  نیهم و کردم  نگاه بهش

 ؟ یینجای ا انیک  یوا-

 

 یطور همون بده، نشون یواکنش  ای  کنه نگاه بهش نکهی ا بدون انمهریک

  ینم... بود دهیپر خوبم حس تمام من اما. کرد یم  نگاه من به هنوز

 . رمیبگ سالومه از و نگاهم  تونستم

  انمهریک حس به که کرد یم نگاه من به باال از ییجورا هی و غضب با

 .کردم شک

 باشه؟  نشونیب  یزیچ ممکنه  یعنی

 ....نه خدا آه

 !کایار- انمهریک

  چارچوب تو سوگند و اومد یبلند  پاشنه یکفشها یها زدن قدم یصدا

 .  شد ظاهر در

 .کرد بغلم اومد و شد زده ذوق من دنید با

  مثال  تو منو  وونهی د! بود شده تنگ برات دلم چقد کایار  یوا- سوگند

 !مای بود دوست

  تراس از و گرفت دستمو که  زدم بهش یزورک یلبخند. شد جدا ازم

 بذارم تنها رو دوتا اون دوم بار  یبرا خواست ینم  دلم. میرفت رونیب

 ...اما

 پسرا. میرفت ریام  اتاق به د،یکش  یم و  بود گرفته دستمو که طورهمون 

 . کردن یم بخند  بگو و بودن اونجا هنوز



 سالم باهم و بغلش  دیپر سوگند. جلو اومد و شد بلند سوگند دنید با  ریام

 . کردن یگرم یاحوالپرس 

 . زدم یجون یب لبخند کرد یم  نگاهم رهیخ که  آرش به و دمیکش  یآه

 بش و خوش گهیهمد با کردن شروع و نشستن هم کنار سوگند و ریام

 !کردن

 یلی دل وگرنه باشه؛ داشته باهام یخاص کار سوگند بودم منتظر متعجب

 !نهی بش  ریام  با و نجایا بکشونه تراس  یتو از منو یطور اون نداشت

 .شد بلند محمدرضا

 ! منتظرمه بهار برم من -

 .رفت و میکرد یخدافظ باهاش

  یم نگاه ییدوتا اون به و می بود نشسته کاریب و حرف یب آرش  منو

 !گهیهمد  کار تو برن  بود مونده  کم و بودن هم کیج تو  کیج که میکرد

 .ریام  یپا به زد خنده با آرش

 .نشسته نگلیس  نجای ا گه،ید جا هی برو پاشو داداش-

 .رفتن رونیب  اتاق از و شدن بلند خنده با

 چه شرکت تو موندنم گهید. شدم بلند جام از منم  و دمیکش  یبلند نفس

 داشت؟ یا دهیفا

 کجا؟  -آرش

 ! خونه رمیم-

 ؟ یریم کجا ناهاره وقت االن-



 یچیه ی حوصله و حال. سادیوا روم به رو اومد و شد بلند جاش از

 یها ضربه نیزم رو کفشم نوک با و انداختم نییپا سرمو. نداشتم رو

 .زدم یم آروم

 ! برو بعدا م؛یبخور ناهار میبر  ایب-

 . کردم نگاش بود گرفته بر در وجودمو یهمه  که یا یدرموندگ با

 ! خونه برم خوامیم  نه،-

 .  شد باز در

 : گفت یمعطل  و مکث بدون ندفعهیا  و تو اومد انمهریک

 !دارم کار باهات ایب کایار-

.  کردم نگاش داشتم که یبد حال همون با و شد خارج ام نهیس  از یآه

 ...بود مشخص صورتم یتو دونستم یم

 ...ندارم دوست وضعف  نیا ایخدا

 ... کینزد  اومد

  به رو برگشت و کرد نگاه سقف به دور هی  و دیکش  یا خسته آه آرش

 . انمهریک

 ! زدم یم حرف باهاش داشتم داداش-

 .داد تکون راست و چپ به سرشو و انداخت بهش ینگاه مین  انمهریک

 : گفت رلبیز

 !مهمه کارم-

 .رفت رونیب  اتاق از اخم با آرش

 . من اتاق تو  میبر ایب- انمهریک



 .امینم -

 ! یایم-

 . عقب رفتم قدم هی

 !امینم جا چیه  تو با من-

 .کرد اخم

 !دارم کار باهات گفتم! کایار-

  نیا با! بشم نرم و امیب  کوتاه ام موضع از شد یم باعث اخمش راستش

  سمت به و گرفت دستمو که انداختم  نییپا سرمو و نگفتم یزیچ وجود

 .کرد حرکت در

 ما دنید با  و بود سادهیوا کمر به دست سالومه یاصل سالن یتو

 . شد  گشاد درجه نیآخر تا چشماش

 دنیرس  تا و گذشت  ازش بود نگاهش تو که یخشم به توجه یب انمهریک

 .نکرد ول دستمو در، بستن و اتاقش به

 چته؟ -

 .جلو آورد سرشو و چسبوندم در به

 ؟ یریم  اونور نوریا آرش با یه چرا-

 

 : گفتم تیعصبان  با و  دادم هلش شدم؛ منفجر انگار  هوی

 !هیزیچ خوب خجالتم رم؟یم  اونور نوریا  آرش با من-

 :گفت یجد یحدود تا و خونسرد طورهمون 

 زدم؟  توهم نکنه-



 ...ستین که رو ! زدم توهم من  نکهیا  مثل یول  نه تو-

 .گذاشت کمرش رو دستاشو و کینزد  اومد دوباره

 ؟ یزد یتوهم چه تو نم؛ی بب سایوا -

  مثل شد ینم روم راستش. نگفتم یزیچ و  گردوندم کاسه تو چشمامو

 !یگرفت گرم و ینشست سالومه با بگم رک خودش

  کمی سرشو  و گذاشت سرم کنار  وارید رو دستشو و  اومد  تر کینزد

 .کرد خم

 هوووووم؟ -

 ! عقب برو-

 !رمینم -

 . نگفتم یزیچ و دادم نییپا و نگاهم

 ! کن نگاه منو-

 ! کنم نگات تا عقب برو-

 !کن نگام ینجوری هم-

 قورت دهنمو آب و دادم حرکت سمتش به چشمامو. بود  دهنم تو قلبم

 ...!انگار بود یدیجد زیچ نگاهش برق و زد یم دو دو چشماش. دادم

 : گفت رلبیز و زد یزیآم  طنتیش  لبخند

 ؟ یناراحت یچ از-

 . شد قیعم یور  هی لبخندش که دادم چشمام به  یتاب و گرفتم گاز لبمو

  اونم ؛یبود نشسته تنها سالومه  با یول نجایا  امیب یکرد دعوت منو  تو-

 ! کینزد  یاونطور



  به و کرد جدا وارید از  منو و رفت باال اش خنده کیشل یصدا هوی

 .دیکش  خودش سمت

 . داد یم فشارم خودش به و بود ه کر حلقه دورم محکم دستاشو

 ...!وونهید ی دختره-

 . دادم فشار و  گرفتم مشتم تو و راهنشیپ

 ...گذشت قهیدق کی

 ... گذشت قهیدق دو

  هم  آغوش تو حرکت یب یطور  همون که بود قهیدق چند دونم ینم

 بود؛ قفل کمرش دور راهنش،ی پ یجا به دستام یک از دونم ینم م،یبود

 : زد صدام آروم که م یبود  غرق آرامش نیا تو چقد دونم ینم

 !کایار-

 ! جانم: زد داد وجودم  تموم

 ! هوووووم-

  حرف داشت، برق چشماش. کنه نگاه چشمام تو تا داد فاصله صورتمو

 !بود احساس از پر نگاهش داشت؛

 !شهیهم  از باتریز

 !دارم دوِست-

 

 !من یخدا

 ...  شد قطع نفسم انگار لحظه هی



 تمام کردم احساس و کردن پمپ  شهیهم از تر محکم کرد شروع قلبم

  لبخندمو یجلو تونستم ینم  ذوق شدت از. شد متوقف  لحظه هی ایدن

 .دادم فشار  محکم اش  نهیس  یتو صورتمو و رمیبگ

 .دنیخند به کرد شروع و شد تر سفت کمرم دور دستاش

 ه؟ یچ -انمهریک

 که زدم یکوتاه ی بوسه گردنشو  ریز ناخودآگاه و گرفتم گاز لبمو

 . گرفتم دهنم یجلو دستمو تعجب  با و کردم کاریچ دمیفهم بالفاصله

  نگام درخشانش یچشما و خندون صورت همون با و گرفت فاصله ازم

  که  زدم بهش یلبخند. برداشت  دهنم یجلو از  و گرفت دستمو. کرد

  امو گونه بدم، نشون یواکنش  نکهی ا  از قبل و شد کینزد  صورتش

 . دیبوس 

 . کنم  کنترل نفسامو کردم یسع و گرفتم یمحکم دم

  امو گونه کرد شروع شستش با و گذاشت صورتم چپ سمت دستشو

 .کردن نوازش

 ؟ یبگ یزیچ یخوا ینم تو-

 : گفتم زور به  و زدم یلرزون لبخند

 !دارم جانیه یلیخ-

. میسادیوا  هم کنار و میرفت  پنجره سمت به و گرفت  دستمو و دیخند

 .چسبوندم اش شونه به آرامش با سرمو انداخت؛ کمرم دور دستشو

 : کرد زمزمه



 همون از. نشست دلم به مهرت اولش همون از! عاشقتم وقته یلیخ-

 یم دلم تو یدار کردم احساس خونه، سفره میرفت ها بچه با که یموقع

 !ینیش 

 . کردم تصور  و روز اون و بستم چشمامو

 ! ادیم بدت  من از تو کردم یم فکر من! کردم  ینم تصورشم یحت-

 . دیخند آروم

 ! اومد یم بدت من  از تو اما نه که من-

 !گفت یم راست خب. نگفتم یزیچ و دمیخند

 .کردم نگاش و گرفتم فاصله. کرد خم سمتم به سرشو

 ! کنه  یم آب و سنگ دل تو خمار  یچشما! کایار  ییبایز یلی خ تو-

 . فشردم  دستشو و دمیخند جانیه و ذوق با

 ...نداشته رو یخوش  همه نیا سابقه قلبم ایخدا

 : گفتم و کردم نگاه درخشانش یچشما تو عشق با

 !دارم دوست یلیخ... منم-

 . زد لبخند و بست آرامش با چشماشو

 . شم فدات-

 . کردم نگاه چشماش به عشق با  خودش مثل و کردم زمزمه یا خدانکنه

 کی اتومات چشمام.  نشست لبام یرو لباش  و اومد جلو صورتش کم کم

 .شد بسته وار

 از داره امکان لحظه هر جانیه از قلبم و ابرام یرو کردم یم حس

 ! رونیب  بزنه ام نهیس 



  خودش به منو و  کرد سفت دستاشو که انداختم گردنش دور دستامو

 . بود کمرم دور ی کی اون و گردنم پشت دستش هی. فشرد

 که یکار بردم، فرو موهاش  تو دستمو هی و کردم شی همراه انهیناش 

 ! بود آرزوم

 نگاه چشماش تو شد ینم روم. میشد جدا هم از یا قهیدق چند از بعد

 .  زدم ینامحسوس   لبخند و  انداختم نییپا سرمو کنم؛

  زمان کاش نداشت؛  یفیتوص حالم. بود جانیه با توام آرامش از پر قلبم

 ...! شد یم متوقف نجایهم

  یلبخند. کنم نگاه بهش کرد وادارم و گرفت صورتم طرف دو دستاشو

  ازش. کشوند سمت اون به  نگاهمونو و خورد در به تقه چند که زد بهم

 .گرفتم فاصله

  انگار چشماش ما دنید با. شد ظاهر چارچوب تو ریام و شد باز در

 . زد یذوق پر لبخند و شد روشن

 دوتا؟ شما! انیک  یوااا -ر یام

 : داد ادامه یتر  آروم یصدا با جلو اومد

 شده؟  سرخ چرا کایار  صورت کلک-

 :داد ادامه  مانند پچ پچ و سادیوا انمهریک کنار

 شدهههه؟؟؟  یرنگ چرا لبات-

 خجالت از. کرد پاک لبشو و کرد اخم انمهریک. دیخند هر هر خودش و

 اومد هم سوگند که کردم یم نگاه چپم سمت به و  بودم گرفته گاز لبمو

 ! تو



  ثابت من  رو اخمو بایتقر یا افهیق با و انداخت تامون سه به ینگاه

 :گفت خوردن رو تکون نیکمتر لباش  که یجور و کینزد  اومد. موند

 ن؟ یبود باهم نجایا شما-

 ه؟ ینگاه چه نیا  بود؛  دهیپر  کل  به ریام از خجالتم. انداختم باال ابرو

 چطور؟ -

 . کرد سیخ زبون با لباشو

 ! نکردم باور من گفت، سالومه-

 و؟ یچ-

 .گرفتن فاصله ازمون کردن پچ پچ درحال انمهریک  و ریام

 . نییتنها نجایا  دوتا شما نکهیا  -سوگند

 . نشست  صورتم رو اخم کم کم

 خب؟-

 :گفت رلبی ز و زد یا کوله و کج و  یزورک لبخند

 !یچیه-

 رفته راه به منگ و جیگ. رفت رونیب اتاق از حرف یب و گرفت یدم

 بود؟  چش سوگند که بودم فکر نیا  تو و کردم نگاه اش

  لبخند جفتشون و بودن زدن  حرف درحال هنوزم که ییدوتا اون به

 تموم حرفاشون نبود قرار نکهی ا مثل. کردم نگاه داشتن لب رو یشاد

 !بشه

 . رفتم یاصل سالن تراس به و شدم خارج اتاق از آروم



  کردم احساس و نشست دلم تو  یذوق دوباره انمهریک به کردن فکر با

 دلم که بود خوب حالم انقد. شد خوب حس و لذت از پر وجودم ی همه

 ! برقصم و بذارم آهنگ خواست یم

 .گرفتم  رو ایناد ی شماره و آوردم در مویگوش 

 : داد جواب بوق نیسوم با

 اومده؟  در طرف کدوم از آفتاب-

 . گرفتم گاز لبمو

 ! ییییناد-

 . دیفهم  صدامو جانیه

 شده؟ یچ کایار  یوا-

 !بزن حدس-

 ! ندارم  صبر بگو توروخدا ،یخوشحال باره  نیاول شیی خدا-

 .بگم برات مفصل نمتی بب دیبا-

 !گهید بگو رهینگ درد رو تو یا-

 صدامو. کنم کنترل جانمویه تا فشردم رو نرده لبه و دمیخند  ذوق با

 :آوردم نییپا

 ادته؟ ی انمهرویک-

 شده؟ یچ خب بره؟ ادمی شهیم  مگه آره-

 !داره دوسم گفت  بهم-

 خندم و بدم فاصله گوشم از رو یگوش  شد باعث بلندش غیج یصدا

 . گرفت شدت



 ؟ یییی گ یم راست توروخداااا-

 . بخدا آره-

 افهیق و پیت از! یدار دوسش چقد خودتم مشخصه برم قربونت من آخ-

 ازدواج تا اونم که زیچ هی مونه  یم فقط نداشت؛ کم یزیچ که پولم و

 ...نینکن

 ! یناااد-

 ! دمیم  حیتوض برات دارم خب مرض-

 .خودت  واسه بذار حتویتوض  نکرده الزم-

 اش افهیق از بود؛ آرش. عقب برگشتم و خورد بالکن باز درِ  به تقه چند

 ...!افتادم انمهریک ادی. بزنه حرف خواد یم  بود معلوم

 . زنم یم زنگ بهت بعدا من یناد-

  اومد قدم چند و زد لبخند کردم، نگاه آرش به منتظر و میکرد یخدافظ

 جنبه یب چقدر. داشتم انمهرویک  واکنش  استرس چرا دونم ینم جلو؛

 !نداشتم خبر و بودم

 !نمتیبب خوشحال ینطوری ا که خوبه چقد-

 . نگفتم یزیچ و زدم یمعذب لبخند

  که کرد پا اون و پا نیا گمی نم  یزیچ دید یوقت اما بود جوابم منتظر

 .بزنه یا گهید حرف

 :کرد باز زبون من من با که شدم یم کالفه داشتم

 ... کایار  راستش-

 :دمیپرس  فکر یب که کرد مکث



 ؟یدار دیجد سفارش-

 ! نه نه-

 بکشه؟ خجالت ییهو ی  بوده شهیهم که یزیچ از دیبا چرا! احمقما منم

 !گهید هیچ دردت بگو پس خب

 ...بگم بهت یچطور دونم  ینم-

 و؟ یچ-

 کا؟ یار-

 بود سادهیوا در دم که ترسناک و یجد انمهریک به و ختیر یهر قلبم

 یها قدم با و کرد یا یعصب بایتقر  و کالفه پوف آرش. کردم نگاه

 . شد خارج تراس از یعصبان و محکم

 آرش رو انقد چرا. فشردم هم  تو انگشتامو و کردم  تر زبون با لبمو

 ره؟ یگ

 . گذاشت نرده رو دستشو و  کینزد  اومد

 !ها نگذشته ام قهیدق ده هنوز خوبه-

 : بزنم حرف آرامش با کردم یسع و زدم یناز از پر لبخند

  بهش تونم ینم اومد؛ اون زدم یم حرف ایناد با داشتم نجایا من خب-

 !که نزن حرف من با بگم

 !کایار-

 : دادم جواب بشنوه  صدامو نبودم مطمئن یحت که یطور رلبیز

 !جانم-

 .گذاشت  ام گونه رو دستشو و زد یجذاب و یور هی لبخند



 اون! یبد زدن حرف  فرصت بهش  و یباش  تنها آرش با خواد ینم دلم-

 .ستین یعاد بهت نگاهش که مشخصه

 نگاه  بهم مطمئن و یجد کامال من  برعکس که دنیخند به کردم شروع

 .کرد یم

 ! انمهریک من یخدا-

 . رینگ مسخره به حرفمو! کایار گمیم یجد دارم-

 : گفتم و دادم چشمام به یتاب

 فازا نیا  تو  اصال آرش چارهیب ؟یکن یم یفکر نیهمچ چرا آخه-

 .ستین

 . داد تکون نیطرف به سرشو آروم  و داد رونیب نفسشو

 باشه؟ ! کن گوش حرفم به بهرحال-

 یچ نمیبب   بودم کنجکاو واقعا یطرف از و سوخت یم آرش واسه دلم

 !شهینم  و داره زدن حرف قصد چندباره که بگه  خوادیم

 :گفتم   معترض  و دادم جلو کمی نمویی پا لب

 موضوع؟  نیا  به یدیم  ریگ  انقد چرا فهمم ینم واقعا-

 . کرد مکث و بست چشماشو

 خوادی نم دلم خونم؛ یم خودمو همجنس نگاه حرف و مردم  من کا،یار-

 ! تامونه سه هر نفع به ینطوریا! ارهیب زبون به احساسش از یحرف

  و خودم یجلو اما بدم ادامه رو باهاش کردن مخالفت خواست یم دلم

  یم من من آرش نیهم واسه بود؛  انمهریک با حق واقعا دیشا. گرفتم

 ! کرد؟

 : گفتم آروم و داد تکون سرمو



 !یبگ تو یهرچ-

  فکر یخوشحال با و گذاشتم اش  نهیس  رو سرمو. کرد بغلم و زد یلبخند

 و  آغوش نیا  از تر مهم یچیه. کردم قبول حرفشو شد خوب که کردم

 !ستین  آرامش نیا

 ! بندازم راه دعوا بود کینزد

 . دیبوس  سرمو که دمیخند  صدا یب و آروم فکر نیا با

 ! دختر ام نهیس  تو نکن فوت نفستو-

 جدام خودش از خنده با که کردم تکرار کارمو یعمد ندفعهی ا و دمیخند

 .کرد

 نه؟  یدینم  گوش حرف-

 مگه؟  شهیم یچ-

 .نگفت یزیچ  و کنه کنترل لبخندشو تا فشرد بهم لباشو

 

 : گفت انمهریک  نکهیا تا میزد حرف و میموند اونجا یساعت مین حدود

 !برسونمت میبر  ایب-

 . دادم تکون سرمو

 . ارمیب فمویک برم سایوا -

 . افتادم راه به کارمندا سالن سمت به  و گذشتم کنارش از

.  زدن یم حرف آروم و بودن نشسته کاناپه رو اونجا  سالومه و سوگند

  خودمو  شدن؛ رهیخ بهم اخم و غضب با هردو و شدن ساکت من دنید با

 ! ینفهم به زدم



 شده؟  یزیچ-

  ینم اونو رفتار واقعا. گرفت ازم نگاه  و کرد پررنگ اخمشو سوگند

 حرکتش؟  نیا یچ یعنی  فهمم؛

 ؟یچ مثال -سالومه

 . انداختم باال ابرو

 !نیکرد اخم شما دونم ینم -

 !گهید یکرد یاشتباه کار  البد-

 .زدم یپوزخند

 !کنم ینم فکر نطوریا  من یول-

  و بودن نشسته هم آرش و اون شدم؛ ریام اتاق وارد و برگردوندم رو

 ها بچه»  گفتن با و برداشتم حرف یب فمویک. زدن یم حرف آروم

  سوگندو به نگاه بدون. شدم  خارج اتاق از جواب، گرفتن و خدافظ« 

 . بود سادهیوا در دم منتظر که دمید و  انمهریک و شدم رد سالومه

 .  نییپا میرفت باهم و گرفت دستمو و زد بهم یلبخند

  لبخند بهم نهی آ تو از مدام و بود کرده قفل کمرم دور دستشو آسانسور

 .زد یم

 ...! چشماش یتو عشق دنید هیخوب حس چقدر

 

*** 

  دراز کاناپه  رو و کردم تموم ایناد با امو مهین و ساعت دو ی مکالمه

 . دمیکش 



  و دمیخند گهید دور هی دارش خنده و شرمانه یب یحرفا یادآوری با

 !که  نبود بشو آدم بشر  نیا. کردم نثارش  یا وونهید رلبیز

 چه دونست ینم و دید یم خوشحال منو سالها از بعد خودش قول به

  هر و کرد یم رفتار ها وونهید  مثل  نیهم یبرا بده، نشون دیبا یرفتار

 آروم غیج هی ام قهیدق چند هر سر. گفت یم  ومدیم در دهنش از یچ

 ! زدیم

 . نمیبب هم عکسشو امروز اتفاقات مرور با تا آوردم و انمهریک عکس

 . گرفتم گاز لبمو گرمش ی بوسه ادی با و دمیکش  لبخندش رو انگشتمو

  ی صفحه و رفت عکس هوی که زدم یم  لبخند خودم با و بودم فکر تو 

 . شد انینما بابا« »  اسم و میگوش  یرو تماس

 که  داشتم کم رو یکی نیهم امروز زیانگ جانیه اتفاقات ی همه نیب

 ! بشه تموم ینطوریا روزم

  عالمت کنم جور و جمع ذهنمو کردم یم یسع که یطوالن مکث با

 . کردم لمس رو پاسخ

 !بابا سالم-

 چطوره؟  حالت دخترم، سالم-

 ن؟ یخوب  شما خوبم،-

 ؟ینشست کاریب  و تنها اونجا هنوزم خبر؟ چه بابا؛ خداروشکر-

 شد یم کاش. دادم رونیب صدا  یب نفسمو و  گردوندم کاسه تو چشمامو

 !بشه هیقض نیا  الیخیب

 . کنم یم خواهش! بابا-

 ؟ یچ یکن  یم خواهش-



  حرف درست بتونم تا کردم فکر و دمیکش  زیم ی شهیش  رو انگشتمو

 !نشه یعصب که بزنم

 ...!یلعنت

 صرف وقتم ی همه و کنم یم کار نجایا من بابا... من راستش... من-

 !  دمید یزود نیهم به که هم رو شما خداروشکر. دنهیکش  ینقاش 

 صداشون آشنا و در و لیفام. نینچ فلسفه و لی دل من واسه انقد! کایار-

  قبول معطل دختره نیا که کنن  یم پچ پچ باهم یواشکی و  اومده در

  کرده فرار دختره گنیم هم ایسر هی! برنگرده و بره که بود شدنش

 برات خوام ینم باباجان...کنن آبرو حفظ که دانشگاهه که گنیم یالک

 !خوام یم  آبرومونو خوام، یم صالحتو من کنن درست  حرف

 د؟ یدیشن کجا از رو حرفا نیا-

 .دهیشن ها هیهمسا از میمر-

  درست حرف نیا  و میمر باز باشه؛  صدا یب پوزخندم کردم یسع

 ! کردناش

 بشه؟  کاراش  نیا  الیخیب  خواد یم یک زن نیا ا،یخدا

 !برداره من سر از دست بشه سرگرم یدادیم بهش بچه هی کاش

 .که  ستنین کاریب مردم بابا-

  شهر اون یرفت و یستین ماهه  ده نُه، ننیب یم یوقت. هستن بابا هستن-

 حرف نده کشش انقد گهید حاال. ارنیدرم حرف که معلومه شده، خراب

 .کن  گوش  منو

 : گفتم  آروم و دمیکش  یآه

 .امیب یزود  نیهم به کنم یم یسع بابا، چشم -



 

 .کردم فکر بابا یحرفا به و دمیکش  دراز کاناپه رو

 اونجا؟  زنن یم حرف درموردم مردم واقعا  یعنی

 خونه؟  بکشونه  منو تا زده حرف زیآم اغراق شهیهم  مثل میمر ای

 خواست ینم دلم که  بود نیا مهم گه؛یم  یک و گنیم یچ نبود  مهم برام

  نباشه یچ  هر. بشه  درست بابا یبرا ییآبرو  یب بشم باعث ناخواسته

 .  چرخن یم همه دهن تو و شنیم بزرگ کیکوچ یحرفا نیهم

 ازش باشه؛ کرده درست میمر خود  حرفارو نیا  داره امکان یحت اصال

 ! که نبود  دیبع

 ه؟یچ رفتارا نیا  از هدفش دمیفهم ینم فقط

 !فروختم بهش یتر زمیه چه دونستم یم کاش

* 

 تا کردم دراز دست و اومدم رونیب الیخ و فکر از میگوش  ی برهیو با

 . دارم برش

  ی چ همه شد باعث و کرد  یم ییخودنما صفحه رو انمهریک اسم

 .کردم باز قفلشو ذوق با و بشه فراموشم

 بَُود  باره  هزار گر یزندگ-

 تو گرید بار...  تو گرید بار

  رهیبگ امویدن ی همه یخوش  نی ا تا  گذاشتم هم رو پلکامو و زدم یلبخند

 !کنه غافلم یچ همه از و



 یموجیا  و قلب براش نداشتم، فرستادن یبرا یزیچ که ییاونجا از

 دایهو توشون یشاد برق مطمئنم که ییچشما با و گذاشتم یخوشحال

 : اومد امشیپ تا شدم رهیخ یگوش  صفحه به  بود،

 عشقم؟ چطوره حالت-

 .یمرس   خوبم،-

 نمت؟ ی بب فردا-

 .حتما-

 . باش منتظرم پس-

 :کردم  پیتا و گرفتم گاز لبمو

 . کنم یم یشمار لحظه  االن از-

 ! دمیکش  یم خجالت. کردم  دیترد اما گذاشتم  سند دکمه رو انگشتمو

 : نوشتم  وبراش کردم پاک ومتن کردن، فکر یکل با عاقبت

 .باشه-

  *** 

  رلبیز کردم شروع و کردم نگاه آرش یامایپ  و میگوش  به حوصله یب

 .  کردن غرغر

  و داد یم  کشش کمی داد،یم امیپ  ینقاش  سفارش یبرا یوقت که بود یمدت

 هیقض نیا  متوجه اصال االن تا که بود نجایا جالب. زد یم حرف شتریب

  دادنش امیپ  از انمهر،یک یتایحساس به توجه با  که امروز و بودم نشده

 !کردم حس نویا شدم معذب

  میگوش  لحظه همون که کردم  تمومش  بهونه با و دادم  تکون یسر

 .بود انمهریک  خوردن؛ زنگ به کرد شروع



 داشتم وقت و بود شب سر هنوز . انداختم ساعت به یسرسر ینگاه

 . برسم خودم به یحساب و بشم آماده رفتن رونیب یبرا

 .دادم جواب

 الو؟ -

 خانوم؟  یبود منتظرم ینطوری ا-

 . گهید یبزن زنگ بودم منتظر خب-

 در؟  زنگ ای لی موبا زنگ-

 ! بود  نییپا اون نشیماش . زدم کنار   رو پرده و  پنجره لبه رفتم تعجب با

 ؟یدر دم-

 . یبدون قابل اگه آره-

  بود شده عوض انمهریک  منو نی ب زیچ همه االن. گرفتم استرس راستش

 !دمیترس  یم باهاش  بودن تنها عاقبت از و

 میبر  که بخوام ازش یجور ه ی کردم یسع و گرفتم مشتم تو رو پرده

 بگم؟  دیبا یچ اما رستوران؛

 : اومد حرف به شد، یطوالن که مکثم

 ؟ ی دیخواب کا؟یار-

 . نبود حواسم دیببخش ... نه-

 .میمنتظر  گهید کن باز-

 " م؟یمنتظر "



 باز واحدو در و زدم رو فونیآ  دکمه و  اومدم رونیب  خواب اتاق از

  نیج شلوار. انداختم ینگاه خودم به نهی آ تو. نبود تنها  نکهیا  مثل. کردم

 !بود یعال قرمز؛ یا حلقه نیآست شرت یت و  تنگ

 ظاهر آسانسور تو خندون یلب با بعد، قهیدق چند و کرد قطع رو یگوش 

 .اومدن هم انایک و ریام سرش پشت و شد

 .گفتم خوشآمد و کردم یاحوالپرس  تاشون سه هر با

  یشرمندگ با و بردم براشون داشتم خچالی  تو که  یا آماده ی وهیآبم  از

 !بودم دهیند شام یبرا یتدارک که کردم فکر نیا به

 !شونیپر بایتقر نگاهش  و بود  معذب انگار انایک

 . یکن عوض لباستو اتاق اون  تو یتون یم! جون انایک-

 .رفت خواب اتاق طرف به و شد بلند و زد یلبخند

 : گفت طنتیش  با  ریام

  مشیتصم  هوی  زهیپاستور انیک  نیا  م،یایب  نبود قرار انایک  منو شیی خدا-

 .شد عوض

 . نیاومد نیکرد خوب-

 :گفت عیسر  ریام و زد بهم یمحبت پر لبخند انمهریک

  یستین راحت اون از تر خل یتو گفت خلش خود  قایدق. نمی ب نیبش -

 . ییتنها 

 نیا  بابت دلم تو و زدم بهش ی زیآم تشکر لبخند که بودم من دفعه نیا

 .کردم افتخار بهش شعورش از حجم

 نه؟  نجایا  امیب یکرد ینم فکر یول -انمهریک

 . فرستادم گوشم پشت  موهامو



 . رونیب میبر شو آماده یبگ بودم منتظر! نه راستش-

 ! کنم زتیسوپرا گفتم. نمتی بب نجایا  امیب کردم  هوس ییهوی اخه-

 مون سمت به و شد  خارج اتاق از انایک. نگفتم یزیچ و زدم یلبخند

  یگشاد یمشک یا پارچه شلوار و  رنگ کرم یمجلس  زیشوم . اومد

 . اومد یم بهش یلی خ که بود  دهیپوش 

 .میزد  لبخند گهید بهم و نشست کنارم

  دهید که  قبل دفعه مثل که بود نگاهش  کرد یم جلب توجهمو که یزیچ

 ...! بود ناراحت یزیچ از انگار نبود؛ سرحال بودمش،

 . کرد پرت انایک از  حواسمو ریام  یصدا

 بهمون؟  یدیم یچ  شام حاال -

 . دمیخند و انداختم باال ابرو

 و نیا  بهره یب من ی خوشمزه دستپخت از نیاومد  خبر یب که حاال-

 ! نیبخور رونیب یغذا دیبا

 . گرفتم گاز لبمو که گفت یبلند  آخ اون  و انمهریک یپا رو زد محکم

 ! داد دستمون کار اتیباز  نیریش  نیبب یلعنت -ر یام

  یمهمون. بکشه زحمت کایار ستمین  یراض منم نداره اشکال -انمهریک

 .که  میومدین

  بهش آروم که کرد کج چندش« »  یمعنا به لبشو و داد باال  ابرو ریام

 خجالت کمی کنه، یم نگام عشق با انمهریک شدم متوجه که دمیخند

 !دمیکش 

 همزمان. ببرم براشون  و کنم آماده وهیم تا رفتم آشپزخونه به و شدم بلند

 : دمیپرس  بهشون رو



 بشه؟  آماده تا بدم سفارش  االن از که نیخور یم یچ نیبگ-

  و زدم اش گرفته صورت  به یلبخند. کنه کمکم تا شمیپ  اومد انایک

  کارو نیا  من بذار»  گفتن با  که کنم قاچ تا آوردم  رونیب  رو هندونه

 .گرفتش دستم از.« بکنم

 ظرف هی یتو و دادم سفارش  برگ کباب همه یبرا من، شنهادیپ  طبق

 !حداقل داشتم وهیم خداروشکر. کردم آماده موز و اریخ گهید

 ؟ یدار دوست و انمهریک  یک از -انایک

  نبود یبد زیچ صورتش تو کردم؛ نگاهش و کردم بلند سر خورده کهی

 . نداد بهم  یخوب حس سوالش اما

 چطور؟ -

 .زد یمهربون لبخند

  داره دوست آدم! زنهیم موج عشق دوتاتون نگاه  تو آخه ،ینطوری هم-

 . کنه تماشاتون نهیبش  فقط

 .  فرستادم گوش  پشت موهامو معذب و زدم یلبخند

 :داد ادامه

 .بودم  دهیند  ینطوریا  رو انمهریک وقت چیه-

 : گفتم  و آروم و کردم نگاه چشماش تو

 .یستین سرحال ادیز تو ما برعکس یول -

 . پوشوند و نگاهش غم  تمام لحظه  هی که زد یپررنگ یلبخند

  ادی به ها لحظه نیا که نیباش  خودتون  فکر به شما. دختر الیخ یب منو-

 .بشه حالتون رییتغ باعث یچیه نینذار  ه؛یموندن



  آشپزخونه از گهید باهم و زدم  لبخند شیمهربون   به و دادم تکون یسر

 .میشد  خارج

 هان؟ یواشکی  نیگفت یم یچ-انمهریک

 .ستین  مربوط ونیآقا  به -انایک

 کرد نگاه  من  به انمهریک که  کرد نازک یچشم پشت حرفش دنبال به

 . زدم  باشه راحت الشیخ نکهیا  ی نشونه  به یلبخند که

 

  تو انایک منو. کردن یباز حکم م یکرد شروع آوردن رو شام که یوقت تا

  و زد بهم انمهریک که یچشمک با اما  م؛یت  هی انمهریک  و ریام  و میت هی

 شد ینطوریا  و یتقلب به میکرد  شروع کنم، کنترلش نتونستم که یلبخند

 بارونمون فحش تونست تا  ریام  و شد  خراب یباز ساعت مین  از بعد که

 ! میبرد یم میداشت انایک  منو انمهریک یکمکا با چون کرد

 آدم؟  گنیم  توام به. یفروخت منو نگذشته روز دو دهیند دختر یعوض-

 !است دهی ند کایار  داداشم، ستین  دهیند  دختر-انایک

 .گرفت انیک یبازو از یشگونی ن  ضیغ با ریام و مید یخند انمهریک  منو

 .خودت با یاریب  سوگندو  توام یخواستیم خب چه تو به  -انمهریک

 .برگردوند  رو و رفت یا غره چشم ریام

 .شهینم -

 . نمشیبب  خواستیم دلم چرا؟-انایک

 .دیکش  یآه

 . ادیم شیپ  یچ نمیبب  تا ستین مناسب  اوضاع فعال-



  یم و کرد یم نگاش دیترد با انمهرمیک . دمیفهم یم قشنگ منظورشو

 . کرد یم نگاه یسوال ریام به جی و  و جیگ انایک اما  بود زده حدس دونستم

 :دیپرس   هوی

 خواهرشه؟  هیشب-

 .شد کج ریام دهن

 . تره خوشگل تهیعفر اون از بابا نه-

 .کردم نگاه فکر یتو یانایک به یکنجکاو با

 ؟ یدید خواهرشو مگه-

  سوگند فکر تو هنوز انگار. نگفت یزیچ و  کرد نگاه بهم  کرده هنگ

  حالتش نیا  به متعجب و رفته باال  یابروها با. نشد  سوالم متوجه و بود

 خبره؟  چه کردم؛ نگاه

 .توئه با کایار  انا،یک- انمهریک

 زم؟ یعز یچ-انایک

 ؟ یدید رو سالومه تو-

 انمهریک  و بود لشی موبا تو سرش ریام که کردم نگاه پسرا به همزمان

 .  بود شده رهیخ خواهرش به منتظر

 .شرکت یتو...گهید آره-انایک

 .زدم یلبخند

 .آها-



 یپشت یرو داده لم حالت به دوباره  و دیکش  موهاش به یدست انمهریک

  ینطوریا  که بود جواب منتظر من از شتریب  اون انگار. برگشت  مبل

 ! شد راحت الشیخ

 

*** 

  انمهریک با گذشت یم که روز هر شد؛ یم دار ادامه داشت خوبم حال

 کردم یم حس  هرروز. شدم یم عاشقش شتریب و شدم یم تر یمی صم

 ! شد یم شتریب احساسم انگار بعدش روز اما منه احساس تمام نیا

  حالمو بود شرکت که ییوقتا ی حت روز طول یتو و زد یم  زنگ بهم

 یم نشون یا عاشقانه امکیپ با بود شلوغ سرش که ییوقتا. دیپرس  یم

 . ادمهی به که داد

 یم رونیب گهیهمد  با و اومد یم من دنید شویکاریب یها وقت تمام

 !بازار کافه،  رستوران، پارک، ،یشهرباز. میرفت

 انتخاب از  دل ته از من و دیخر یم  کفش و لباس خودش قهیسل با برام

 ! بودم یراض هاش

 درد با میزندگ  تمام که یمن. بود ایرو مثل من  یبرا بودن انمهریک کنار

 کردم یم حس لحظه هر. بود  معجزه هی  مثل  اون حضور بود، گذشته

  براش زیچ همه از و زدم یم  زنگ ایناد به  مدام. نمی ب یم خواب دارم

  دارم هارو لذت نیا  من و نبوده خواب بشم مطمئن تا کردم  یم فیتعر

 ! کنم  یم لمس

  ماه کی  نیا یتو که بود بابا یتماسها بود، تیپاراز  مثل که یزیچ تنها

  که بود شده ختم دیتهد به آخرش  تماس و بود زده زنگ هم گهید بار سه

 من  ترس نیبزرگتر نیا  و بخونم درس دهینم  اجازه گهید برنگردم، اگه



  انمهریک با هم و  ام ندهیآ با هم دیبا صورت اون در چون. بود شده

 . کردم یم یخدافظ

 اما  کنم، فکر انمهریک از یدور  به لحظه  کی یحت اومد ینم دلم هرچند

  و برداشتم مویگوش . بگم بهش امشب داشتم میتصم . نداشتم یا چاره

  یخبر االن تا اما رونیب  میریم امروزم کردم یم فکر گرفتم؛ شمارشو

 .گمیم  یتلفن پس بود، نشده

 !خانوم جانم-

 ! انمهریک-

 جونم؟ -

 ؟ یخوب-

 !شمیم  بهترم یکن باز  درو اگه-

. بود در پشت کردم؛ نگاه یچشم از و دمیدو در سمت به تعجب با

  یلبخند خندونش ی چهره به. کردم باز درو و آوردم نییپا رو یگوش 

 .رفتم کنار  در یجلو از و زدم

  نهیآ به خورد چشمم که کرد نگاه پام تا سر به شد یم وارد که همزمان

 . کردم فرار خواب اتاق سمت به و دمیکش  یغیج و در کنار یقد

  خجالت شدت از چرا دونمینم. بود  تنم نیج شلوارک و ییحنا یبند تاپ

 ! بود گرفته خندم

 و دمیپوش  داشت  قرمز یها خال که یمشک ریحر زیشوم تاپ، یرو

  کردم عوض بود زانو ریز تا که یمشک ی سهیپل دامن هی با شلوارکمو

 . زدم هم یزرشک کمرنگ رژ و

 با. بود کرده قفل سرش پشت دستاشو و  بود سادهیوا هال وسط انمهریک

 . شد باز  ششین و زد برق چشماش دنمید



 ؟ یشد قرمز چرا حاال-

 . گهید نکن تمی اذ-

 . گرفتم جا بغلش تو. کرد باز هم از دستاشو و دیخند

 افتادم؟  یموقع چه ادی  یدون یم- انمهریک

 . گرفتم گاز لبمو

 . نه-

 مواجه یا صحنه نیهمچ با اونجام. میبود  انایک  ی خونه که یشب همون-

 . شدم

 : داد ادامه تر آروم

 !شدت نیا با  نه یول-

. فرستاد هوا به اشو قهقهه یصدا  که زدم اش نهیس  به یمحکم مشت

 .شدم جدا ازش

 .ارمیب یزیچ هی  برات نیبش -

 . نشستم کنارش و دادم دستش به و کردم درست موی آبل شربت

 ! انمهریک-

 . جوووونم-

 .بگم بهت یزیچ هی خواستم یم-

 . زد زل بهم  منتظر و آورد نییپا  وانشویل

 . کردم قفل بهم انگشتامو  و کردم رد دندون ریز از نمویی پا لب

 .بشه باز دانشگاه که  یوقت تا رازیش  برم دیبا من-

 .کرد اخم



 آخه؟  چرا-

 .  هست حرفش که وقته یلی خ خواسته، ازم بابام-

 : گفت گرفته  یصدا با و کرد یمکث

 کنم؟  کاریچ تو بدون مدت نهمهی ا من-

  خودش به  منو و  ام شونه دور انداخت دست که کردم نگاش نیغمگ

 .چسبوند

 ! من یکوچولو خانوم شهیم  تنگ برات دلم-انمهریک

 . واست شهیم تنگ  دلم منم-

 : گفت رلبیز و دیبوس  سرمو

 .دلت یفدا-

  که بودم بسته چشمامو و بودم ساکت آغوشش تو سکوت یتو یمدت

 : دمیشن و صداش دوباره

 ؟ یریم یک حاال-

 .فردا-

 .کرد نگاهم متعجب و شد جدا ازم

 فردا؟  نیهم-

 مگه؟  هیچ-

 ؟ یگیم  من به االن وقت اون-

 . تازه گرفتم میتصم امروز-

 . کرد یمکث

 رون؟ یب  میبر  گه،ید ماه هی تا آخره شب که امشب خب-



 . شم حاضر  و برم که شدم بلند و کردم دییتا لبخند با

  یها نقش با دیسف شال و  یمشک شلوار زانو، یباال سبز کیتون 

 . شدم خارج اتاق از  و دمیپوش  رنگارنگ

 دنمید با. بود اتاق در یرو به  رو که یمبل  یرو بود نشسته انمهریک

 .شد بلند و زد تیرضا از یلبخند

 . میرفت رونیب باهم و  دمیپوش  دمویسف یها یکتون

  هرلحظه. کرد یم یهمراه باهاش و ذاشتیم عاشقانه آهنگ نیماش  تو

  تونم ینم مدت هی تا نکهی ا از گرفت  یم دلم شتریب گذشت یم که

 !بودم نکرده فکر یدور نیا عمق به هنوز انگار...نمشی بب

  کرده ثبت اون اسم به قلبم و ذهن یتو رو اونجا. بام  میبر خواستم ازش

  به داشت باال اون که ی حس . بود قشنگ یها لحظه ادآوری برام و بودم

 ! بود  نیدلنش  بودن ابرا تو ی اندازه

 . میافتاد راه به محبوبمون مکتین  سمت به و میگرفت  یشکالت یبستن

 یم فکر بود گذشته  که ییروزا به و بودم گذاشته اش شونه رو سرمو

 شدم؟  عاشق که شد یچ کردم؛

 نیا به دمیرس  یچطور اومد  ینم خوشم ازش که ییروزا  اون از

 ق؟ یعم  یدلدادگ

 .بود ام رهیخ عشق با. کردم  نگاه بهش و دمیبوس  اشو شونه سر

 !ها شهیم  تنگ یلیخ دلم-

 .دیکش  یآه

 ...شتریب  یلیخ من-

 . امیب زودتر تونستم دمیشا-



 . منتظرتم روز هر-

 . کرد صدام سکوت، لحظه چند از  بعد. نگفتم یزیچ و زدم یلبخند

 !کایار-

 .جانم-

 . خوام یم عمرم ی همه واسه تورو من-

. کی نزد اومد و گذاشت ام گونه رو دستشو که دمیخند جانیه با و آروم

 و شور با. کردم حس گرمشو  یلبها و شد بسته  وار کی اتومات چشمام

  مثل... حرکاتش ی همه مثل...دیبوس  یم عشق با د،یبوس  یم حرارت

 ...رفتاراش ی همه

  شروع و کردم حلقه گردنش دور دستامو و گذاشتم مکتی ن  رو موی بستن

 . کردنش یهمراه به کردم

 سمت به  منو و کرد قفل کمرم دور دستشو و گذاشت  شویبستن  اونم

 نفس یصدا و  دیکوب یم ام نهیس  تو جانیه با و محکم قلبم. دیکش  خودش

  عمرم یتو که  بود یا یسمفون ن یبهتر  نیا... دیچیپ یم گوشم تو هامون

  دلم دمش،ید یم که هربار که یکس  کنار...میزندگ  آهنگ نیبهتر ...دمیشن

 ...!رمیبم براش خواست یم

  تا گذاشتم اش شونه رو صورتمو و میشد جدا هم از قه،یدق چند از بعد

 .برگرده یعاد حالت به نفسم

 .  یبزن  زنگ بهم هیکاف فقط کنن، یم تتیاذ  دارن...یدید اگه- انمهریک

 .ندارن خبر تو وجود از اونا-

 امیم  بگو  دهیم جولون یادی ز عموت پسر یدید  اگه یول. دونم یم-

 . دنبالت



 .دمیخند

 .گهی د نهیالکاتب  کرام با گهید حسابم اونوقت-

 یسع بازم دونم یم ندارم؛ یخوب حس اصال. یبش   تیاذ خواد ینم دلم-

 .کنن لیتحم  بهت خودشونو یها برنامه کنن یم

 .کردم بسته و باز چشمامو

 .نباش نگران-

 .  دیبوس  مویشون یپ

 !یمن یزندگ ی همه تو تونم؛ ینم-

 

*** 

 . دیبوس  سرمو و کرد  بغلم یقرار یب با دوباره و گذاشت کنارم چمدونمو

 .باش خودت مواظب یلیخ یلیخ-

 . نطوریهم  توام چشم،-

 جدا ازم و  دیبوس  امو گونه پرواز، اعالم  یصدا ی دوباره شدن بلند با

 و کردم زمزمه رو" خداحافظ"  رلبیز و گرفتم دست به چمدونمو. شد

 ...کردم پشت بهش

* 

 خواستیم  دلم کرد؛ یم  طلبش وجودم تمام. بودم دلتنگش ها وونهید  مثل

 ...برگردم نجای هم از

  قدمام. ختیر دلم به غم داد، یم  تکون دست برام که دمید  یم رو ماین

 .نداشت حضور ورودم ی لحظه حداقل کاش. شد  سست



 یحت. گذاشتمش جواب یب   که زد یا کننده منزجر یلبخند دنمید با

 باهاش دیچرخ ینم زبونم اما چرا دونم ینم. ندادم سالمشم جواب

 . بود قفل هم به لبهام انگار. بزنم حرف

 .دمیکش  عقب دستمو رهیبگ چمدونمو خواست

 ؟ یانداز یم راه جنگ ومدهی ن خانم؟ عمو دختر چته-

 من؟  دنبال یایب تو گفت یک-

 .بودن موافق همه-

 . ادین رونیب دهنم از  ینامربوط حرف تا دادم فشار هم رو دندونامو

 سوار خودم و  بذارتش عقب صندوق یتو تا گذاشتم  چمدونمو حرف یب

 : کردن پیتا انمهریک یبرا کردم شروع و  درآوردم مویگوش . شدم

 .دمیرس  من عشقم سالم-

 . بود منتظر انگار  اومد؛ جوابش دهینکش   هیثان به

 . باش خودت مواظب زدلمیعز باشه-

 ماین با تا کردم شهیش  سمت به رومو خونه به دنیرس  تا و دمیکش  یآه

 .نشم کالم هم

 کرد جلب توجهمو که یزیچ نی اول  و کردم باز چشمامو نیماش  توقف با

 . بود  کرده رییتغ   و بودن کرده رنگش که بود اطیح در

 .کردن بازش حرف بدون. زدم زنگو و شدم ادهیپ

 توش خوش روز هرچند. بود شده تنگ خونه یبرا دلم کنم  یم اعتراف

 ...اما نداشتم

  زد؛ یم برق یزیتم از خونه. اومد یم چمدون با سرم پشت ماین

 !گذاشته  تموم  سنگ میمر که بود مشخص



 تنگ دلت. دید هم رو تو یرو  خونه نیا باالخره! خانم کایار  به به-

 بود؟  نشده

 :کردم  زمزمه کنم توجه حرفاش به نکهیا  بدون

 .سالم-

 .زمیبر شربت برات نیبش . خونه دختر گل سالم-

  به رو که یمبل یرو نشستم من و گذاشت اتاقم در دم چمدونمو ماین

 . میشگیهم یجا و  بود کولر کانال یرو

 دو. کردم حس رو مای ن حضور که کردم  یم نگاه برم و دور به داشتم

 . بود دستش پرتقال شربت وانیل

 !زمیعز بره در تیخستگ بخور-

  وگرنه بودم تشنه که فیح.  برداشتم وانویل و کردم نگاش غضب با

 . کنم قبولش نداشت ارزش

 ؟ ی کن یم نگاه ینجوریا چرا-

 . یباش  زدنت حرف مواظب بهتره-

 .انداخت باال ابرو

 مگه؟  گفتم یچ-

 بهش یا غره چشم و دادم فشار هم رو شی خونسرد نهمهیا  از دندونامو

 .دیخند که رفتم

 : گفتم نشنوه  که یطور رلبیز

 .زهرمار-

 . نشست کنارم



 ؟ یگفت یزیچ جانم؟-

 . کردم نگاهش میمستق

 . گمشو فقط-

 !کنا صحبت درست-

 ؟ی کن یم یغلط چه نکنم صحبت درست-

 .کرد نگام ضیغ با

 ! کایار یریگ  یم رفتاراتو نیا جواب-

 جلوش از خواستم. شدم بلند جام از  بهش توجه یب و دمیکش  سر شربتمو

 .گرفت دستمو که بشم رد

 ؟ یریم کجا-

 .دمیکش  عقب محکم دستمو

 .نزن دست من به-

 . یکن عادت دیبا-

 !مای ن  تو به لعنت...یلعنت...یلعنت

 .رفت باال اریاخت  یب صدام

 !برگردم االن  نیهم که بگو یبد   عذابم ینطوری ا مدت تمام  قراره اگه-

 . شد هال وارد مهیسراس  میمر

 صدا؟  و سر و دعوا به نیکرد شروع ومدهین  خبرتونه؟ چه ها بچه-

 .باشه نداشته کارم به یکار بگو بهش-

 باهات  کنه یم یسع پسرعمو هی عنوان به داره فقط مای ن زمیعز-

 ؟ی ریگ یم سخت انقد چرا باشه؛ یمی صم



 ستین قرار که بود مشخص حاال نیهم از. جام  سر نشستم یدرموندگ با

 خوان؟یم یچ من جون از  آدما نیا ایخدا. نمی بب رو آرامش رنگ

  خودمو یدندونا یصدا. کرد یم  نگام یروزیپ  با که افتاد ماین به نگاهم

 !دمیشن یم

 : داد ادامه. نشست و  زیم یرو گذاشت رو وهیم  ظرف میمر

  اومدنت از روز دو بذار. کن  ول رو دعوا و بحث  همه اون گهید-

 . بعد بگذره

  ارمیدرب و خوب یعموها پسر  یادا کنم یم یسع یهرچ من واال- ماین

 .برجکم تو یزنیم  تو

  یم ؟ی اوک یباش  خوب تو رهی نم کتم تو من خوب، یپسرعمو جناب-

 . اصال ومدهین  تو به بودن خوب شناسمت

  یلیفام تنها تو دختر بابا یا ؟ییدعوا و بحث دنبال همش چرا تو- میمر

 هم از ینطوری ا اونم  م؛یا  خونواده تا  دو نیهم ماستین  نیهم یدار که

 م؟ یبپاشون

 .دارم خاله من  ن؟ییشماها من لیفام تنها  گفته یک-

 خودش؟ با کرده فکر ی چ. انداخت پا یرو پا و کرد نازک یچشم پشت

 ! باطل الیخ یزه کنم؟ یم فراموش اونارو من که

 . دمید یم رو اونجا دیبا. رفتم اتاقم طرف به و شدم بلند

 .دمیکش  خودم دنبال چمدونمو و کردم باز درو

 مشخص اما  بود نشده عوض زشیچ چیه. بود نخورده دست اتاقم دکور

 .اومدنم یبرا کردن زشیتم که بود



  لباس  کمد و توالت زیم  نفره، کی  تخت. بود  یصورت و یطوس  دکورش

 ! بودم اتاقم عاشق. مطالعه زیم و

 مختلف یها عکس از پر که کردم  نگاه واراید به و نشستم تخت یرو

. بزرگم مامان یعکسا و نیشرو و یناد منو ،یناد  منو  ام،یبچگ از بود

. داشت دوست یلیخ منو اونم  بودم، شیمهربون  عاشق که مادرم مادر

  سکته فرانسه رفت اون یوقت و شد ضی مر مامانم  طالق از بعد یول

 مامانمو تونسته چطور  خاله دونمینم. رفت ایدن از و کرد

  یزیچ کم کنه؟ رفتار خواهر مثل باهاش دوباره تونست چطور...ببخشه

 ...که  نبود

 خودم به ینگاه  نهیآ تو و شدم بلند جام از. ومدیم  هال  تو از بابا یصدا

 . بود تنم رونیب  لباس هنوز انداختم؛

 پوست وهی م داشت میمر  و ماین  کنار بود نشسته بابا. شدم خارج اتاق از

 . کند یم

 .سالم-

 . گرفت صورتشو  لبخند دنمید با. کرد بلند سرشو

 . یاومد خوش دخترم، سالم-

 مدت تمام دوارمیام. کردم تشکر رلبیز و دادم دست باهاش و رفتم جلو

 .باشه مهربون نطوری هم بودنم نجایا

 . بابا نیبش -

 زم؟ یعز ینکرد عوض لباستو چرا-میمر

 .ششیپ امیب  اول گفتم  دمیشن رو بابا یصدا-

 .زد لبخند بابا



  میمر که ایب بعد. یبش  راحت کن عوض برو حاال. دخترم یکرد خوب-

 . بکشه شامو  جان

 !گهیم هم یجان میمر چه. رفتم اتاق سمت به و دادم تکون سر

  زرد کوتاه نیآست شرت یت و یمشک یراحت شلوار هی با هامو لباس

.  بودن نشسته زیم سر بابا و ماین . برگشتم هال به دوباره و کردم عوض

  اومدم من که یشب نیاول . کنم ینم درک رو ماین حضور فلسفه واقعا

 باشه؟ نجایا  دیبا چرا اون خونه

  یبرا  اونو حضور کنن یم یسع  دارن میمر و بابا که دارم یبد حس

 شتر،یب یبرخوردا یط ما کنن یم تالش دارن دمیشا. بندازن جا من

 !میبش  یمی صم باهم

 ! که ندارم آرامش...اووووفف

  یکوکو و  بادمجون دلمه. نمیبچ  زویم  میمر کمک تا رفتم آشپزخونه به

 اصال من که بود ماین ی عالقه  مورد یغذا دلمه. بود  پخته ینیزم بیس 

  کوکو خداروشکر باز منظوره؟ با کارش نیا  یعنی  یلعنت. نداشتم دوست

 .کرده درست

 کجاست؟ حواست گهید نیبش -

  به رو که نشستم سرجام بدم،  جوابشو نکهی ا  بدون و کردم نگاه مای ن به

  غذا به میکرد شروع حرف ی ب  اومدن، که هم میمر  و بابا. بود روش

 یتو بودم بچه که یوقت از خوردن غذا سکوت تو عادتِ  نیا. خوردن

 یم حداقل! قشنگه یلیخ کنم یم  فکر که حاال و داشت وجود خونه نیا

 .کنه متشنج  اعصابمو که بگن یزیچ االن ستین قرار دونم

  به ینگاه. رفتم اتاقم به و شدم  بلند جام از م،یمر از یرلبیز یتشکر با

 .بود زده زنگ انمهریک انداختم؛ میگوش 



 . گرفتم شمارشو

 : داد جواب بوق نیاول  با

 ! خانوم سالااام-

 ؟ یخوب سالم،-

 ازم؟  یدور  انقد تو یوقت باشم خوب یچطور-

 اقیاشت غرق سراسر قلبمو تونست  یم هم دور از. گرفتم دندون به لب

 . کنه

 ؟ یکرد یم کاریچ ینداشت زبونو نیا-

 .دیخند

 !کایار-

 .جانم-

 . دلتنگتم یبکن فکرشو که یزی چ اون از شتریب یلیخ خودت جون به-

 . منم-

 .بزنم سر بهت امیب کنم دایپ یخال وقت دمیم  قول-

 .دمیخند ذوق با و کردم جمع هم تو بازوهامو

 شه؟ یم یخال وقتت یک-

 .بعد هفته آخر احتماال دونم،ینم -

 . مونم یم منتظرت بهرحال ستین  بد اهوم،-

  گهیهمد با  که ییروزا از و میزد یم حرف باهم صبح یکینزد تا

.  میبود دور هم از که یروز نصف نیا  یدلتنگ از. میگفت یم میگذروند 

  نکهیا  مثل اما بود نگذشته هم ساعت چهار و ستیب  هنوز که بود جالب



  که بود  گذاشته ریتاث  رومون یل یخ یلومتریک  هزار بایتقر ی فاصله نیا

 . میبود هم تاب  یب ینطوریا

*** 

  نیا با. بود شده مبهم برام ندهیآ به کردن فکر احساسم، اوضاع نیا با

 اگه. ندارم  و انمهریک از یدور  طاقت که دمیفهم یم تازه شدن دور

 یم. رفت یم راه هزار دلم داد  یم جواب رید و زدم یم زنگ بهش

. شد ینم سرش زایچ نیا دلم اما شلوغه سرش و  داره کار یلیخ دونستم

  که کردم یم چک موی گوش  مدام. کردم یم یقرار یب احساس خونه تو

 یم  نداره، وقت که دونستم یم اگه و بدم امیپ  ای بزنم زنگ بهش ای

  یم نگاه باره هزار رو نستاگرامشیا یها پست دونه دونه و نشستم

 . کردم

  کنم، یم فکر مای ن به که یگاه! ترسم یم تیوضع نیا از اوقات یگاه

 ؟ ی عنی شهیم یچ من ی ندهیآ...بابا به

 . گهید کنار بذار رو یگوش  اون لحظه هی زمیعز-

 !اعصابشم رو یلیخ بود مشخص نگاهش از که کردم نگاه  معصومه به

 کنم؟  کاریچ-

 . کنن کباب ونیآقا دست بده ببر رو ها جوجه نیا  ایب-

  صرف به امروز. افتادم راه به اطیح سمت به و گرفتم ازش رو ظرف

 ! میبود دعوت عمو ی خونه ناهار

 

  هارو جوجه ظرف. بشن  سرخ تا زد یم باد رو ذغاال داشت ماین

 .  کنن خشونیس  تا اومدن جلو بابا و  عمو که گذاشتم کشینزد

 .زد لبخند دنمید با و برگشت ماین



 .زنم یم  صدات کردم درست که رو یاول- ماین

 .خورم یم  هیبق با یول یمرس -

 . دونه یم جدا هیبق  از رو تو حساب دخترم؛ یخاص ماین واسه تو- عمو

 . کردم یمصنوع و  کوتاه ی خنده

 . باشم یکی هی بق با دمیم  حیترج اما جون عمو ممنون-

 . رفت برام یترسناک ی غره  چشم و خورد گره بهم بابا یها اخم

 . بده  عموت زن و میمر  کمک  برو-بابا

  میمستق ریغ انگار. افتادم راه به ساختمون سمت به و کردم گرد عقب

 !اعصابم به ینزد  گند شتریب  تا برو گفت یم

  خورد شور اریخ و ازیپ میمر و کرد یم پاک یسبز داشت معصومه

 .کباب یچاشن یبرا کرد یم

 .کنم کمکش تا نشستم  معصومه کنار

 .یاومد که خوشحالم چقدر ی دونینم  دخترم بده رتیخ خدا-معصومه 

 : داد ادامه ندادم؛ یجواب و زدم یلبخند

 !مونده دلم چقدر یدونینم بخدا ،یبش  عروسم کنه خدا-

 .کردم نگاش ضیغ با. موند حرکت یب دستام

 ...! جان عمو زن-

 ! بود زشت میبود مهمونشون  نگم؛ یزیچ تا فشردم بهم لب

 . بود سخت واقعا احساسم کنترل اما

 .عمو زن الیخیب-

 . برگردوند رو میمر



 بسته آسمونا  تو عمو پسر دخترعمو عقد گفتن میقد از ال؟یخیب چرا-

 .شده

  نیا خواست ینم دلم و نداشتم بحث  و دعوا ی حوصله و حال واقعا

  کم کم اما  کنم خراب رو بود  نمونیب  که یمی صم مثال جوِ  و یدورهم

 .اعصابم یرو رفتنیم داشتن

.  نگو که شدم خوشحال انقد رازیش  یاومد دمیشن یعنی. واال-معصومه 

  درست پز مای ن کباب رمیبگ  خونواده دوتا یمهمون  هی دیبا حتما گفتم

 ؟یداشت دوست چقد مایقد ادتهی. میکن

 .دمیکش   یقیعم نفس

 .عمو زن گذشته وقته یلیخ موقع  اون از-

 . شد ظاهر آشپزخونه درگاه تو ماین

 . ایب کایار-

 .زدن لبخند میمر  و معصومه. ندادم یجواب و کردم نگاش

 . گهید ایب- ماین

 ؟ یچ واسه-

 .گهید بودم گفته بهت-

. کردن یم نگام منتظر و زدن یم لبخند همچنان معصومه و میمر

 .میرفت اطیح به همراهش  و شدم بلند و کردم فوت نفسمو

 از ماین. خوردن یم ییچا داشتن  کباب بساط  از تر دور عمو و بابا

 سمتم به و کرد جدا رو یکی  بود کرده درست که ییها جوجه ونیم

 .گرفت

 .کردم کباب که هیخیس  نیاول نیا  ایب-



 .خورم یم هیبق  با که گفتم  من یول-

 . دیکش  سمتم به شتریب دستشو

 .یخور یم  ام هیبق با-

 یم  طلبش انگار معدم و زدن یم چشمک بهم داشتن واقعا ها جوجه

 .کردم تشکر رلبیز و گرفتم دستش از. کرد

  نگاهش به و  کرد فرو شلوارش یبایج تو دستاشو مسرور و خوشحال

  ینطوریا  جلوم یک دونم  ینم  افتادم؛ انمهریک ژست ادی. داد ادامه

 .بود سادهیوا

  خیس  که دید و  بود نجایا کردم احساس لحظه هی. دادم قورت دهنمو آب

  ینم. گرفتم دستش از  بودو کرده درست برام ماین که ی سفارش  ی جوجه

 توجه  به و کنم درست دعوا مدام تونستم یم نه  که بود یحکمت چه دونم

 کار نیبهتر . باهاش کنم یهمراه تونستم یم نه ندم، تیاهم  کردناش

 ...!بود یدور همون

 گهید حاال. کردم نگاش  یلیم یب با و دمیکش  خیس  از رو جوجه نیاول 

 ! انمهریک  به بزنم زنگ خواست یم دلم. بود شده کور ذوقم ی همه

 زم؟ یعز شده یزیچ-ماین

 .گرفتم طرفش به خویس 

 . کشه ینم لمی م  تونم ینم االن. خورمیم  و یکی نیهم-

 . کردم درستش تو یبرا-

 . گهید نکن اصرار  انقد ماین  خورم ینم-

 .زد لبخند

 . یراحت هرطور-



 ی تکه که یدرحال آروم یهاقدم با و کردم پشت بهش و دمیکش  یآه

 . شدم خونه وارد بود دستم یتو کباب جوجه

 .بشنوم  صداشو و بزنم زنگ انمهریک  به دیبا

  اتاق در ی رهیدستگ. برداشتم قدم اتاقا سمت به و  برداشتم مویگوش 

 که  اون کردم؛ نگاه ماین اتاق به دیترد  با. بود قفل دم،یکش  رو مهمان

 ! بود  مشغول

 پشت. بود ختهیر بهم و شلخته العاده  فوق اتاقش. بستم درو و شدم وارد

 . بود من به پشتش که داشت دید مای ن به که ستادمیا  پنجره

  شروع قلبم. نداد جواب اما خورد بوق آخر تا گرفتم؛ و انمهریک شماره

 !افتاد یم یاتفاق نیهمچ که  بود بار نیاول   نیا. کرد زدن تند به

 . نداد جواب بازم. گرفتم شمارشو دوباره

  پاهام کردم یم حس. نشستم تخت یرو شونیپر یحال و  یدرموندگ با

 شده؟  یچ که کردم یم فکر و کردم  یم نگاه میگوش   به. کنن ینم یاری

  انمهریک . بود بعدازظهر ی سه ساعت باشه؟ خواب االن ممکنه

 ممکنه خب! باشه شرکت دیبا االن  اون. دیخواب  ینم موقع نیا چوقتیه

  االن  که یدون یم یوقت باشه؛ لنتیسا شیگوش  ای باشه جلسه سر

 !شرکته

 صفحه یباال  میتقو به چشمم و دمیکش  نییپا  موی گوش  تیوضع  نوار

 . است خونه یعنی  پس! بود جمعه امروز. خورد

  ینگران و بود شده سخت  نفسم. نداد جواب اونم گرفتم؛ رویام ی شماره

  و بودم شده رهیخ اتاق  از ینامعلوم نقطه به. بود گرفته  وجودمو ی همه

 !کنم یم فکر دارم یچ به دونستم ینم خودمم



  و گرفتم گاز لبمو. افتاد جانیه  به باهاش قلبم و دیلرز دستم تو یگوش 

 . بود  سوگند. آوردم باال دستمو

 : دادم جواب یلیم یب با

 الو؟ -

 ! خانم کایار سالم-

 .سالم-

 . روزه چند یرفت رازیش  دمیشن-

 . آره-

 . کایار بگم بهت یچطور دونم ینم-

 خبر هی بودم منتظر. خورد یم  وجودمو خوره مثل ینگران  و شیتشو

 !بده بهم  انمهریک از بد

 شده؟ یچ...چـ-

  نگم یزیچ کردم یسع هرچند. نداشتم انتظار تو از واقعا فهمم ینم-

 ...که ییجا تا یبود  مشغول خودت کار  به تو  یول یکن بس دیشا

  نکهیا  مثل. شد یم شتریب حرصش و رفت یم باالتر مدام صداش

 : دمیپرس  کنجکاو دمید که سکوتشو. نداشت یربط انمهریک به حرفاش

 کردم؟  کاریچ ؟یگیم یچ-

 . میبود دوست تو منو-

 نه؟  ای چته یگیم-

 : کرد بلند صداشو



 و  انمهریک یدونست یم تو  ؟ی کرد کارو نیا خواهرم با یچ یبرا-

. شرکتش تو رفت باشه ششیپ  نکهی ا بخاطر یدونست یم داره؛ دوست

 ؟ یدیدزد خواهرمو عشق چرا

 . زدم پوزخند  ناباورانه

 دم؟ یدزد تورو خواهر عشق من-

 .یکرد کاریچ یدون یم خوب  خودتم نزن؛  ینفهم به خودتو انقد-

 .دمیکش   یقیعم نفس

  که ام یوقت تا. نکردم یچکاریه  انمهریک توجه جلب یبرا من سوگند،-

 احساس! دارم دوستش که  دونستم ینم بودم دهیند توجه خودش از

 دست به  دلشو نتونسته سالومه نکهی ا نداره؛ من به یربط چیه انمهریک

 ؟یشد یاوک نداره، من به یربط چیه ارهیب

 شیپ خوب داشته شرکت یبر تو نکهی ا  از قبل تا گفت سالومه. رینخ-

  یب بهش بعدش که یگفت بهش یچ ای یکرد کاریچ دونم ینم. رفته یم

 رفتارت چرا که کرده اعتراض ششیپ رفته که روزمید. شد توجه

 . کرده اخراجش اونم شده، عوض

 بود؟  کرده فکر خودش شی پ یچ سالومه واقعا. نخندم کردم یسع

 . متاسفم واقعا- سوگند

  دنیشن با که ییکجا انمهریک. دادم رونیب  نفسمو. کرد قطع رو یگوش 

 !شد؟ تنگ  برات دلم شتریب حرفا نیا

 

  به و بودم نشسته اتاقم پنجره کنار منتظر و حوصله یب. بود شده شب

. نداشت یخبر ازش رمیام و نزد زنگ انمهریک. کردم یم  نگاه رونیب



 تهران سمت به و شم بلند خواست یم دلم لحظه هر که داشتم یحال

 !کنم حرکت

  یم تر دگرگون حالمو و زد  یم چرخ سرم یتو مدام یمنف یفکرها

 که  نیا دیام  به  بودم نکرده دور  خودم از رو یگوش  هم لحظه کی. کرد

 .نداشت ازش یخبر اما بودم زده زنگ هم  انایک  به. بزنه  زنگ بهم

  وجود با نشد؛ نگران وجه چیه به انایک که  بود نیا توجه جالب ی نکته

 نیهمچ هم بار  کی روز،  چند و ماه کی  نیا یتو گفتم بهش نکهیا

  یب منو تماس انمهریک که ساعته چند امروز و ومدهین  شیپ یزیچ

 ! گذاشته جواب

 ینم  بهم اما دونست یم یزیچ هی انایک  کردم یم حس اما چرا دونمی نم

 یم بهم حداقل ای شد یم نگران  من مثل دیبا نصورتیا ریغ در. گفت

 . کنم  یم یریگیپ گفت

  نه ای است خونه اون  بدونم تا بزن زنگ مادرت  به گفتم  بهش یوقت

 .رفت طفره

 با و  بود سوگند مشغول ریام. بودم  یبیعج یسردرگم یتو. دمیکش  یآه

  هرچند بذارم ریام  دوش یرو یکار  خواست ینم  دلم سوگند،  یرفتارها

 . بود نشده ازش یخبر االن تا اما شهیم  یریگیپ  گفت بهم خودش

 . شد  ظاهر در چارچوب یتو  میمر شد؛ باز  و خورد در به تقه چند

 شده؟ یچ-

 چته؟  امروز پرسه یم بابات-

 . ستین میزیچ-

 . نشست تخت یرو ک،ی نزد اومد و  کرد ول درو ی رهیدستگ



 انقد که باره نیاول  امروز. یینجای ا که روزه شیش  پنج  االن تو کا،یار-

  پدرتو جواب خودت اما نداره یربط من به خب. یشونیپر و حال یب

 . بده

  داشتم بدم؛ جواب کرد ینم یاری ذهنم. کردم نگاه  بهش سکوت یتو

 !کردم یم هضم حرفاشو

 شده؟  تنگ دلت-

 : کردم زمزمه

 . نه-

 چرا دونمی نم. بود تشیشخص یرو  نیبهتر انگار لحظه، نیا  یتو میمر

 یکاف اندازه به ذهنم که بود نیا یبرا دمیشا. بهش نداشتم یبد حس

 .داشت یریدرگ

 صفحه به و داشتم برش جانیه با. کرد خوردن زنگ به شروع میگوش 

  و یکنجکاو با میمر  دم؛یکش  ینامحسوس  آه. بود ایناد. کردم نگاه اش

 . کرد یم نگاه رفته باال یابرو

 . یناد سالم-

 : کرد شروع یانرژ پر

 چطوره؟   حالت! خوبم ی دخترخاله سالااام_ 

 ؟ یچطور تو خوب،-

 .ایمعرفت  یب یلیخ. خوبم منم-

 چرا؟ -

  شیپ  دیبا انگار نه انگار اصال رازیش  یاومد اس  هفته هی یلعنت آخه-

 .یایب  منم



 .هست وقت هنوز حاال امیم-

 .ا یب فردا نیهم! یریکب یا  ی دختره گمشو-

  از و شد بلند بدم،  اونو جواب تونم  ینم گهید و  مشغولم  دید که میمر

 .رفت رونیب  اتاق

 فردا؟. کردم فکر ایناد حرف به

 .نه ای بشه فردا دونم ینم-

 . یکن یم ناز چقد پررو ی دختره نشه؟ چرا-

 .دمیخند جون یب

 . بگم بابا به دیبا. امیم باشه-

 ؟ یدار ازین بابات ی اجازه به-

  دوباره خواد ینم دلم. گهی د بگم  بهش دیبا اشم  خونه یتو  که االن-

 . بشه پا به قشقرق

 نذاره؟   اگه-

 .ذارهی م ادیز احتمال به نباش نگران-

 ای  هفته هی ی اندازه به تا کردم آماده چمدونمو و کردم یخداحافظ باهاش

 لحظه هر بود؛ انمهریک ری درگ هنوز فکرم. بمونم خاله شیپ  شتریب

  افکارم از یبخش  هی. بودم انایک یحت ای ریام ای انمهریک تماس منتظر

  که نیهم اما کرد یاحوالپرس  یانرژ با  اولش. بود انایک رفتار ریدرگ

  نیب  از شیانرژ اون انگار ییجورا  هی ندارم خبر انمهریک  از گفتم

  یم القا  بهم یبد حس نیا و نگفت بهم یزیچ وجود نیهم با بگ.رفت

 .کرد



  بردم؛ هجوم سمتش به دو با و  کردم ول چمدونو. اومد امیپ  میگوش  به

 . بود مای ن! غیدر یول

 اط؟یح در دم یایم  لحظه هی-

 کم  رو مورد نیهم آشفته تی وضع  نیا  تو. دادم رونیب  نفسمو ناباور

 !آقا با یواشکی قرار سر برم که داشتم؛

 . دمیخز پتو ریز و تخت یرو انداختم  خودمو بدم جوابشو نکهیا  بدون

* 

 که اش افهیق. کردم نگاه بابا به یرچشمیز و دمیمال نون یرو رو مربا

 :زدم صداش آروم و زدم ایدر به و  دل! بود آروم

 بابا؟ -

 . دیچرخ روم نگاهش

 بابا؟   بله-

 . داراب برم  امروز خوامی م من-

 امروز؟  نیهم-

 . دادم تکون دییتا به یسر

 ؟ یمون یم یک تا- میمر

 . مونم یم یروز ده هفته هی  دونم، ینم-

 .داد تکون سر بابا

 . برسونتت ماین  گمیم بابا، باشه-

 یچ یعنی . دوختم الشیخیب و آروم ی چهره به و شدم گشاد  یچشما

 باشم؟  تنها نیماش  یتو ماین با ساعت  سه قراره ما؟؟؟ین



 ؟ یگیم یچ بابا-

 پسر مونه، اعتماد مورد ماین.  زمیعز کن گوش پدرت حرف به- میمر

 آخه؟ میبسپار یک دست متینسپار اون دست عموته؛

  برم، مای ن با اگه من اما. کرد دییتا حرفاشو سرش دادن تکون با بابا

 قهیدق کی  از که یمن داراب؟  به دنیرس  یبرا مونه یم من از یزیچ

 !ترسم یم باهاش شدن تنها

. شمیم  معذب سخته، باشم؛ تنها باهاش ساعت سه تونم ینم من بابا نه-

 . برم اتوبوس با نیبد اجازه

 .یش یم معذب چرا یشد بزرگ ماین  با که تو دخترم-

 . کنم  یم خواهش بابا-

  تینها  یب که گفتم رلبیز یا باشه و داد تکون نیطرف به یسر

  رو خودشون همشون چرا دمیفهم ینم. کردم تشکر و کرد خوشحالم

  یخوب ی گذشته مای ن منو! کردن فراموش رو گذشته و یالیخیب به زدن

 دور ازش تا دمیشن حرف یکل کردم دعوا بخاطرش من. مینداشت باهم

  که کنن یم تکرار رو زمان اون کم کم دوباره دارن انگار اما شم

 ! کنن لشی تحم بهم دوباره

 نیح نیهم  در و دمیدو اتاق طرف به میگوش   زنگ یصدا دنیشن با

 : دمیشن موی مر یصدا

 . کنه ینم فرار دختر؟ خبرته چه-

 .زدم چنگ یپاتخت  رو از موی گوش  و شدم وارد تیاهم  یب

 ! بود  انمهریک دادم؛ رونیب لرزونمو  نفس و کرد تپش به شروع قلبم

 انمهر؟ یک-



 جانم؟ -

  ینم زبونم اما  بخوام حیتوض ازش خواست یم دلم و داشتم جانیه

 ! انگار دیچرخ

 ....تو آخه...تو-

 زم؟ یعز یچ من-

 .... یدون  یم اصال...یکن یم ینجوریا چرا-

 ؟ قربونت برمپیشونی  انقد چرا-

  یصدا نیا از. گشتم  یبرم و رفتم یم رو قدم تند  تند اتاق تو

 : دمشیتوپ  و اومدم ستوه به خونسردش

  روز هی که هیعاد یلیخ یکن یم  فکر االن ؟ی دونینم منو حال تو یعنی-

 باشن؟ نداشته خبر ازت خواهرتم و  قیرف و یند جوابمو

  بخدا. خوبه حالم که ینیب یم . برم قربونت آروم عشقم، باش آروم-

 ! بودم دلتنگت یلیخ

 ؟ یبود کجا انمهریک. بودم  تو نگران  من یول-

  گهید دنش؛ید رفتم بود  اومده ایتال یا  از ،یمیقد یقایرف از یکی شی پ-

 شدم داریب. متاسفانه میبود  خواب غروب تا صبح و داریب صبح تا شب

  رمیم اول شرکت برم خواستم که  صبح گفتم گهید. ستین  میگوش  دمید

 . دارمیبرم مویگوش  همونجا از شم آماده که خونه

 ؟ یمطمئن-

 .دیخند

 . ببخش تو کردم  نگرانت که  شرمندتم من زم،یعز آره-



 رونیب نفسمو و تخت یرو نشستم آروم آرامش از پر و راحت الیخ با

 .دادم

 . نشه تکرار گهید-

 . چشم-

 اومد یم  شیپ کار مدام هاش زدن حرف وسط که میزد حرف اونقد

  اونقد. کرد ینم قطع اما زد یم  حرف...  و  کارمند و یمنش  با  و براش

  و کنم تموم خواست ازم هیکنا  و طعنه با و اومد میمر تا  میداد طولش

 کردم یخداحافظ ازش آسوده یال یخ و خندون یلب با. درآوردم شورشو

 .باشم طی بل دنبال و نالی ترم برم تا

 

 زنگ و دمیکش  میشون یپ یرو دستمو . بودم گرفته طیبل سه ساعت یبرا

 .بود گرم یلیخ هوا. فشردم درو

  در آفتاب نیا شر  از تا شدم وارد عجله با و شد باز یکیت یصدا با در

 .باشم امان

  میمر. زد لبخند  دنمید با و بود نشسته  ونی زیتلو یجلو ی کاناپه رو ماین

 : زد داد آشپزخونه از

 ؟ یگرفت-

 . آره-

 چنده؟ ساعت-

 :کردن بلند صدا همزمان و کردم باز اتاقمو در

 .سه-



 و نشستم مای ن از  مبل نیدورتر یرو. برگشتم و کردم عوض لباسامو

 . ختمیر شربت وانی ل هی خودم یبرا

 ! ارهینم طاقت  دونستم یم کرد؛ باز  نطقشو که  بود نگذشته قهیدق کی

 داراب؟  یریم چرا-

 . نمیبب  امو خاله رمیم-

 نگرفته؟  زن مارموزت ی پسرخاله اون-

 . یخودت مارموز-

 لبخند کردم؛ دفاع نیشرو از  ومدیم زورش. کرد نگام  چپ چپ

 .دمیکش  سر شربتمو و زدم یا شرورانه

 .کایار-

 .هوووم-

 ؟ یدونیم یچ ندهی آ ی درباره-

 ی ندهیآ و باشم یعال زبان مترجم هی و هنرمند هی  قراره که دونمیم-

 . نمیب  ینم رازیش  هم رو میشخص یزندگ

 .دیساب بهم دندوناشو

 ؟ ینی ب یم تهران-

 ! که کنم سکیر نبود قرار ی ول زدم یطنتیش  پر  لبخند انمهریک ادی با

 . یستین تو دونمیم فقط. رینخ-

 .زد پوزخند

 زبان و ینقاش  و تهران که  ینیبب  یا ندهی آ هی کایار. باش الیخ نیهم  به-

 .دمیم  رفتاراتو نیا جواب. بره ادتی



 گرفت؟  زور به رو یکس  شهینم  که یدینرس  عقل ی مرتبه نیا  به هنوز-

! یبر  یتونینم  دارابم تو کنم اراده  اگه من. شهیم چطور ینیب یم حاال-

 . بزنم حرف عمو با قهیدق پنج هیکاف فقط

  منو یلعنت. رفتم غره چشم بهش و فشردم هم یرو حرص با دندونامو

 ! تونهیم واقعا دونستم یم که  بود نیا  شیبد  و کرد یم  دیتهد

 مریم اومد تو درگاه آشپزخونه. 

 خوب خلوت کردینا!-

 نیما خندید. 

 درمورد آینده امون حرف می زنیم.آره خاله، داریم -

 با خوشحالی جلوتر اومد. 

چه خوب، ایشاال همیشه خوش باشید. اگه اریکا جان می موند می گفتم  -

 امشب آقا محمود حرف بزنه در این مورد.

 با اخم به نیما نگاه کردم. 

 الزم نیست؛ نیما داره از خواب و خیاالی خودش حرف میزنه.-

 قیافه ی مریم جدی شد. 

 دخترو نگفتن انقد زبون دراز باشه.-

 نه پس بذارم تو تصمیم بگیری.-

چشماش گرد شد و با اخم ترسناکی نگام کرد؛ جوری که یه لحظه حس  

 کردم االنه که بیاد و بهم حمله کنه. 

نیما دستمو گرفت ولی بالفاصله با غیض خودمو عقب کشیدم و رو  

 بهش آروم گفتم: 



 بشین تا زنت شم.-

 محکم به اتاقم رفتم و درو کوبیدم.با قدمای 

نفسمو از بینی بیرون دادم.تحمل کن اریکا، فقط چند ساعت دیگه مونده  

 تا دوری ازشون!

تا وقت ناهار توی اتاق موندم تا مریم اومد و درو باز کرد. ایندفعه  

بدون هیچ مالیمتی و با اون صدای خشنش گفت ناهار آماده است و بابا 

 هم اومده. 

از اتاق بیرون رفتم. بابا و نیما سر میز نشسته بودن و مریم هم  دنبالش  

با آوردن دیس برنج، کنار بابا نشست. اخم هنوز رو صورتش بود که  

 اهمیت ندادم. 

 مریم جان چرا گرفته ای؟ -بابا

 چیزی نیست عزیزم، یکم با اریکا جون بحثم شد. -مریم

ا جدی و پرسشگر  با چشمای گرد نگاش کردم؛ نیما بهم پوزخند زد. باب

چشماشو بهم دوخت. واقعا نمی دونستم چه واکنشی نشون بدم! اگه دفاع  

می کردم ممکن بود بحث کش پیدا کنه و بابا عصبانی بشه و نذاره  

 برم، از طرفی هم به هیچ وجه دلم نمی خواست معذرت خواهی کنم. 

 نیما به حرف اومد:

 بچگی کرد خاله!-

 می دونم عزیزم. - مریم

 وی دست بابا گذاشت. دستشو ر

 اشکال نداره عشقم.-



زدی خونم در نمی اومد...! نفسم به شماره افتاده بود. از جام کارد می

 بلند شدم و نگاه هر سه باهام باال اومد. 

واقعا متاسفم برای خودم که میام میشینم سر سفره ای که اینطوری بهم  -

 ش توی...توهین میشه. کاش همونجا تهران می موندم نمیومدم پی 

 چی میگی اریکا؟ -بابا

درسته حاال اهمیتی برای من قائل نیستی ولی به زنتم بگو انقد خودشو  -

 نزنه به موش مردگی! 

پشیمون چی هستی؟ مامانت تو رو نخواست عزیزم حاال که بابات - مریم

 انقد هواتو داره بجای تشکرته که میگی کاش تهران می موندی؟ 

مردم چقد احترام باباشونو دارن بچه ی من چی؟ ولش کن، بچه ی -بابا

 دریغ از یه مثقال ارزش! 

نیما سرشو انداخته بود پایین و بی توجه غذاشو می خورد. انقد حرص 

 می خوردم نمیدونستم چیکار کنم. لبام می لرزید.

 زمزمه کردم: 

 سرکوفت مامانمو میزنی بهم؟ -

با قیافه ی حق به  نیم نگاهی بدون اینکه سرشو تکون بده انداخت و 

 جانبش چیزی نگفت. ادامه دادم: 

 یه تار موش می ارزه به صدتای تو. -

پوزخندی زد و چیزی نگفت. عوضش بابا با صدای توبیخ گرش بدون 

 نگاه کردن بهم گفت: 

 مراقب حرف زدنت باش.-



به اتاقم رفتم و با پوشیدن لباس بیرون و برداشتن چمدونم، از خونه  

 بیرون زدم. 

 حیاط نرسیده بودم که صدای قدم های تند نیما پشت سرم اومد. به در 

 اریکا وایسا می رسونمت.-

درو باز کردم و بی جواب  از کوچه خارج شدم و به سمت دفتر  

آژانسی که اول خیابون بود رفتم. صدای ماشینش می اومد و قبل از 

 اینکه به سمت در برم کنارم متوقف شد.

 سونمت. ناز نکن اریکا بیا بر- نیما

 نمی خوام با تو بیام.-

 پیاده شد و به سمتم اومد. 

 توروخدا اذیت نکن. زشته اینا ما رو می شناسن. -

 برو بابا.-

 دستمو گرفت.

 خواهش می کنم. -

 براق شدم تو صورتش و با عصبانیتی که از بابا و مریم داشتم توپیدم:

 نمی فهمی نمیخوام باهات بیام برو گمشو دیگه.-

 رفت و لباشو روی هم فشرد.یه قدم عقب 

 . جواب این رفتاراتو میدی -

سوار ماشینش شد و بالفاصله رفت. چشم غره ای به ماشینش که دور 

 می شد و احتماال می رفت خونه، رفتم و وارد دفتر آژانس شدم.



چشم چرخوندم تا از بین جمعیت نادیا رو پیدا کنم. گوشیم زنگ خورد  

 ربه نسبتا محکمی به شونه ام خورد. و همین که خواستم جواب بدم ض

با عصبانیت برگشتم تا دعوا راه بندازم که با قیافه ی خندونش رو به 

 رو شدم. بی هوا پرید بغلم. 

 واییی از صدای زنگ گوشیت فهمیدم کنارمی. -نادی

 دیوونه کی با کتک استقبال می کنه؟ -

 مـــن! -

دیوانه! دستمو کشید و به سمت  هر هر خندید و منم به خنده انداخت. 

 ماشین دویست و شیش قرمز رنگ رفتیم.

 ماشین شروینه؟ -

 آره این سری بخاطر تو بدون جنگ و دعوا داد. -

 لبخندی زدم و چیزی نگفتم. 

سوار شدیم و به سمت خونه خاله به راه افتادیم. تو ماشین به کیانمهر 

یت کردناش اجازه  زنگ زدم و خبر رسیدنمو بهش دادم ولی نادیا با اذ

 نداد زیاد حرف بزنیم و با خنده خداحافظی کردم.

زنگ رو که زدیم، بالفاصله در باز شد. نادیا چمدون به دست تند تند  

 به سمت خونه رفت و سرخوش صدا بلند کرد:

 ماماااان...شروین...-

 شروین اومد دم در؛ از دور سالم کرد.

 سالم، خوبی پسرخاله؟-

 وش اومدی. مرسی به خوبیت، خ-



 مرسی.-

نادیا رفت تو ولی من هنوز فاصله داشتم. پسر بچه نُه، ده ساله ای اومد  

و کنار شروین ایستاد و زیرلب سالم داد که فقط از حرکات لبش 

 فهمیدم. 

 قدمام شل شد. شروین دستشو رو شونه ی پسربچه گذاشت.

 مهمون دارین؟ -

 تقریبا.-

 یعنی چی؟ -

 نداره.بیا بابا اشکال -

 چرا نادیا چیزی نگفت؟-

به چهره ی معصوم پسره نگاه کردم. هیچ شباهتی به فامیل یا آشنا تو  

صورتش دیده نمی شد. سوالی به شروین خیره شدم که انگار یه چیزی  

 رو نمی گفت. 

دونم چم بود، حس خوبی نداشتم. دلم به هول و وال افتاده بود. یه  نمی 

 استرس داشتم.جورایی هم کنجکاو بودم و هم 

شروین کنار رفت و وارد خونه شدم و به سمت نشیمن رفتم. خاله رو  

 دیدم  که با روی گشاده اومد سمتم و بغلم کرد.

خوش اومدی عزیزدلم. چقد دلم تنگ شده بود برات خدا می دونه! می  -

دونی یه ساله ندیدمت؟ دختر چه دل بزرگی داری تو...قربونت برم بیا 

 ی... بشین خسته ی راه

 من اما...



نگاهم به چشمای گریونی خیره بود که سالها از دیدنش گذشته بود...قلبم 

انگار نمی زد، مغزم قفل کرده بود؛ نمی دونستم چه واکنشی باید نشون 

 بدم و اون همچنان با ولع به من خیره بود و اشک می ریخت...

قد پیر و  نابارور دهنمو باز کردم چیزی بگم اما صدام در نمی اومد. چ

 شکسته شده بود. چقد تغییر کرده بود. 

یک قدم اومد جلو، به خودم اومدم. ازش دلگیر بودم؟ آره...مگه میشه  

اون لحظه ها یادم بره؟ مگه میشه گریه هام یادم بره؟ شکستن پدرم یادم  

 بره؟... 

 صدای لرزونشو شنیدم: 

 اریکا...!-

تلخی تبدیل شد و اشک اون  احساس کردم نگاهم تیره شد. ناباوریم به 

 تندتر ریخت. 

دستی روی بازوم نشست. سر چرخوندم، نادیا بود. لب پایینشو گاز 

گرفته بود. می دونستم از اینکه حقیقتو بهم نگفته ناراحته و می دونه که 

 منم ناراحتم! 

 دخترم!-

آب دهنمو قورت دادم. آروم عقب گرد کردم و از نشیمن خارج شدم.  

اومد. به آشپزخونه رفتیم و بالفاصله خودمو رو صندلی نادیا دنبالم 

 انداختم. بهم یه لیوان آب داد و  سر کشیدم.

 کنارم نشست. 

 دستمو گرفت.

 اریکا؟ -



سرمو رو دستم، روی میز گذاشتم و بغضم آروم ترکید...نمیدونم چه 

دونم چه احساسی داشتم...فقط می دونستم که باید  مرگم بود... نمی

 کنم. خودمو خالی 

نادی دستشو دور شونه ام انداخت و حرفی نزد. اسم اون زن مادر  

نبود... اون اشک ها واقعی نبود...اون پسربچه...خدای من! من اونو 

 دیده بودم...تو اسکایپ، کنار خودش...

مادرم خوشبخت بود؟ حتما بود که بعد از دوازده سال تازه یادش اومده  

 که بیاد و به خانوادش سر بزنه! 

 ون ثمره عشقشو داشت... ا

 اون زندگی الکچری توی پاریس رو داشت... 

 اون به من به زور زنگ می زد...

 اون به من و بابام خیانت کرد...

چند دقیقه ای که گریه کردم، آروم شدم و سرمو باال گرفتم. نادی 

 دستشو جلو آورد و اشکامو پاک کرد. 

 حالت خوبه؟ -

 سر تکون دادم.

 چرا اومده؟ -

 گرفته بود. دستمو فشرد و لب به دندون گرفت. صدام

 اومده تو رو ببینه، ما رو، وطنشو...-

 بعد اینهمه سال؟ -

 پلکاش پایین افتاد و چیزی نگفت. ادامه دادم:



 اون منو ول کرد، بابامو ول کرد... -

نیاز شدیدی به حرف زدن با کیانمهر داشتم. گوشیمو در آوردم و  

آخر بوق بخوره اما جواب نداد. آهی   شمارشو گرفتم. صبر کردم تا

کشیدم. چرا وقتی ازش دورم اینطوری بی مالحظه رفتار می کنه؟  

 خدایا من االن بهش نیاز دارم!

  آروم. بود نیغمگ اونم ی چهره شد؛ ظاهر آشپزخونه درگاه یتو خاله

 . نشست ایناد یروبرو کنارم، و  اومد کینزد

 :اومد  حرف به یا قهیدق چند مکث از بعد

 ؟ یشد شوک یلیخ برم، قربونت-

 :گفت دم ینم  جواب دید یوقت بود؛ زیم به نگاهم

 ؟یببخش  مامانتو یخوای نم هنوزم گذشته، سال نهمهیا  زم،یعز-

 :گفتم خشم یکم  و اعتراض با

 .کردم حس نبودشو لحظه هر و روز هر سالها نیا تمام من خاله-

 کردن  بغل آرزوش  و دیام تمام  االن اون اما. دونمیم  دخترم، دونمیم-

 اشتباه اگه یحت ؟یباش  تفاوت یب  ینطوری ا اشکاش به ادیم  دلت. توئه

  و کن بزرگ دلتو تو. کن  شاد دلشو و ایب مادرته، بازم باشه کرده

 . ببخش

  ریتاث روم ذره هی یحت اما کنم فکر  حرفاش به کردم یسع و دمیکش  یآه

 از شد ینم کنم؛ فراموش راحت و زود انقد تونستم ینم. بود نذاشته

 !گذشت ساده انقد عذاب و یسخت همه اون

 . کشوند خودش سمت  به نگاهمونو ام یناتن برادر یصدا

 کنه؟  یم هیگر چرا مامانم خاله-



 :کرد زمزمه ایناد. کرد نگاهش درمونده خاله

 !ایب دادن سالم یبرا حداقل کنم  یم خواهش کایار-

  اما شد بلند هم ایناد.  دوخت من به دوارشویام  نگاه و شد بلند خاله

 .شدم همراه باهاشون و شدم بلند ناچار. نکرد  ول منو دست

  مبل یرو.  کرد پاک اشکاشو ما  دنید با بود؛ نشسته مبل یرو مادرم

 ...!ومدنین اونا  اما نشستم بهش کینزد  ی نفره تک

 .کرد نگام محبت با

 ! یشد بزرگ چقدر مامان، دختر-

 .یشد ریپ توام-

 . شکست گلو تو صداش

 ینم خواست، یم رو تو یبو  دلم چقدر بودم، دلتنگت چقـدر یدونینم -

 . تیدور از دمیکش  یچ یدون

 .زدم ینی غمگ پوزخند

 ؟ یومدین  سال نهمهی ا  نیهم واسه-

 . ختیر اشکاش و فشرد بهم پلکاشو

 ... بودم یبد مادر یلی خ دونم یم-

 .کردم قطع  حرفشو

 !ینبود مادر اصال تو-

 مشخص. داد سر یآروم هق  هق و شد دهیکش  نییپا لبهاش یها گوشه

 ...!رهیبگ اشو هی گر  یجلو کنه  یم تالش داره یلیخ بود

 ... اما سوخت یم  براش دلم



  خود به بودم، رفته خودش به دیشا نبودم؛ رحم دل هم اونقدر

  و هیگر و غیج یتو خودشو ی ساله  هشت ی بچه دختر که انتکارش،یخ

 ...! رفت و  کرد ول  هق هق

.  کردم یم فکر مامان شوهر  به و  کردم یم شونه موهامو نهی آ یجلو

 . نهی بب اشو خانواده  تا خودشون شهر رفته گفت ایناد

 بود، شده تموم هامیشاد انگار بودم اومده تهران از  یوقت از دم؛یکش  یآه

 .ستین  بود، قبالً  که اونطور انمهریک یحت... . هام خنده هام، یدلخوش 

  یجلو یصندل یرو دوباره ، ی پاتخت از میگوش   برداشتن با و شدم بلند

ً  گرفتم؛ رو انمهریک ی شماره. نشستم  نهیآ  یم زنگ دیبا شبید قاعدتا

 بود؟ دهیند هم رو کالم سی م یحت یعنی. زد

 جانم؟ -

  بود؛ روحم آرامش صداش. کرد  زدن محکم به شروع قرارم یب قلب

 ! کردم فراموش موی دلخور تمام

 .سالم-

 ؟یخوب زمیعز سالم-

 ؟ ی چطور تو  خوبم،-

 .کرد مکث

 !دیببخش  کا،یار-

 . نزدم یحرف

  زنگ بهت ای  بدم جواب تونستم ینم واقعا اما یدونینم تو... تو کا،یار-

 ...زمیعز...بزنم

 چرا؟ -



 . کنم  یم حلش نباش، نگران-

 .دارم ازین تو با زدن حرف به من  انمهر؟یک  هیمشکل چه نیا-

 ام؟ یراض اوضاع نیا از یل یخ من یکن یم فکر ...خانومم شم فدات-

 .کنم درستش دمیم قول...دمیم  قول. نه بخدا

 ؟ ی گینم  بهم-

 .شده حل موقع اون تا. نه االن گم،یم  یایب یوقت-

 .بگم بهت یزیچ هی  دیبا انمهریک. دوارمیام -

 .آرامشم بگو-

  شدم، که یزیسوپرا از مادرم، یی هو ی  حضور از. گفتم  بهش و زیچ همه

 ... خودم احساس و مامان یحرفا از

 خودم طور هر گفت هم آخر و کرد گوش رو همه کامل  آرامش با

 من یجا گفت اما دمیپرس  نظرشو. رمیبگ میتصم  قلبم با و دارم دوست

  قلبم که اونطور گفت بهم ره؛یبگ میتصم  من احساس با تونه ینم و نبوده

 . کنم رفتار داره آرامش

 !بود سخت براش دنیبخش  من قلب و

.  بخورم صبحونه تا رفتم رونی ب  اتاق  از انمهر،یک با یخداحافظ از بعد

  کارش یبرا ها وقت یگاه ام خاله شوهر. بودن نشسته زیم دور همه

  زمان اون از هفته نیا یناد ی گفته به و رفت یم گهید شهر تیمامور

 .بود ها

  به شروع حرف یب. گذاشت من  یجلو رو خامه و مربا ظرف مامان

. گذاشت من  یبرا دوباره و خت یر یچا بعد قهیدق چند. کردم خوردن

  اما بود الیخیب  که نیشرو. بیترت نیهم به هم کره و عسل قندون، نون،

 .کردن یم نگاهش غم و محبت با خاله و یناد



 !بودن کرده  فراموش منو یکس  یب اونا...انگار دیلرز یم نفسم

 :کردم زمزمه مامان به خطاب آرامش با

  یبابا هی و بابا زن با یزندگ یدون یم دم؟یکش  یچ نبودت یتو یدونیم-

  نافرجام ینامزد سن نیا تو یدون  یم ؟یچ یعنی محبت یب و فکر یب

 شه؟یم جبران یسادگ  نیهم به یکن یم فکر ؟یچ یعنی داشتن

 : گفت شوک با خاله. کرد نگام حرف یب

 ه؟یحرف چه نیا زمیعز-

 .خاله رهید یلیخ کردن یمادر یبرا-

 : اومد حرف به آهسته مادرم

 ... بودم عذاب یتو یزندگ اون تو  منم-

 . نداد  ادامه و کرد قطع  حرفشو

 بود؟   گذاشته کم برات یچ-

 و نشستم تخت یرو. برگشتم  اتاقم به و شدم بلند جام از. نگفت یزیچ

  دیبا کاریچ دونستم ینم چمه، دونستم ینم. گرفتم دستام یتو سرمو

 ...بودم یسردرگم یتو بکنم،

 .شمیپ  اومد و کرد باز درو یناد

 کا؟ یار-

 .هوووم-

 ؟یاریم در یباز یوحش  انقد چرا-

 .واقعا مرگمه چه دونمینم -



  بود؛ ماین. کشوند خودش سمت به   هردومونو نگاه  و خورد زنگ میگوش 

 سمت به  بهش توجه یب هم ایناد. ندادم جواب و کردم قطع صداشو

 .شد گشتن مشغول و رفت چمدونم

 ؟ ی خوایم یچ-

 . بخوره ات کله به یباد هی رون یب  میبر  که برات ارمیدرب یزیچ هی-

  یم خوش کمی  و اومدم یم رونیب  هوا و حال نیا  از دیبا. بودم  موافق

 !گذاشتن  یم و شد یم  اگه البته! گذروندم

 **** 

  یم هم بار سه به یحت یگاه. میرفت یم رونیب بار کی حداقل یروز

 یزیچ غم و بگذرونم خوش خودم به که کردم یم رو تالشم تمام. دیکش 

  یهرکار میخوشحال و یراحت یبرا و بود هیپا تماما ایناد. نخورم رو

 . کرد یم

 زبون زخم از شدم یم متوجه  یگاه. بود نکرده یفرق  مادرم با رفتارم

  مظلوم هربار. کنم رییتغ تونستم ینم اما رنجه  یم چقد هام یسرد و ها

 . کرد بهم که یظلم و افتادم یم میکودک ادی دمش،ید یم نیغمگ و

  فکرش کردم یم احساس. بود  کوتاه و کم همچنان انمهریک یها تماس

 بود که یهرچ اما داشت یاحساس چه من  درمورد دونمینم مشغوله؛

 ! نباشه مشتاقم قبل مثل که بود شده باعث

 حال یایجو ریام از دن؛یپرس  یم حالمو بهار ای آرش و  ریام یگهگاه

  ینم یزیچ من به دمیشا دونم ینم. دونست ینم یزیچ اما شدم انیک

 !گفت

 همه آمار و زد یم زنگ هرروز! بود ماین یها یریگ یپ همه، از بدتر

! چطوره حالم و کنم یم کاری چ رم،یم کجا نکهیا. گرفت یم کارهامو



  نیا اما کردم یم دعوا باهاش  یحت و دادم یم جواب شی ب و کم

 ! ترسوند یم منو شییپررو

  دیبع ازش. بدم جواب تماسهاشو  بودم مجبور نجا،یا  ادیب نکهی ا ترس از

  اونوقت و اومده هم مامانم بفهمه و نمشی بب خاله ی خونه در دم نبود

 !باشه تونهیم یچ میمر و بابا  واکنش که  بزنم حدس تونستم ینم

  *** 

  کرده نگاه  لمیف تازه. بودم نستاگرامی ا مشغول  و بودم نشسته ایناد اتاق تو

  ببره رو تخمه پوست و  وهیم یها بشقاب بود رفته اون و  میبود

 . آشپزخونه

 لممیف از قبل. بود سبز  انمهریک چراغ کردم؛ باز هارو رکتیدا

 منتظر یلیخ اما چرا دونمی نم. نبود دادنش امیپ از یخبر اما نطوریهم

 درمورد دیشا اصال بود؛ شلوغ   سرش دیشا داشت، کار دیشا! بودم

 قانع خودمو کردم یم یسع طور هر... زد یم حرف  یکس  با شرکت

 حرف باهم و بده رکتیدا نمیآنال  دنید با خواستیم دلم. شد ینم کنم

 .  میبزن

  بودم، خاله شیپ یروز پنج نیا . مینداشت یتماس  و امیپ اصال امروز

  یم رفتار یطور. گرفت یم  خبر و زد یم زنگ مای ن اون از شتریب

 ! میدار باهم یقرار و  قول واقعا انگار که کرد

 !بخورم حرص و غصه موضوع کدوم بابت دونستم ینم واقعا

  که کنم قانع خودمو شلوغه، سرش انمهریک نکهیا فکر با کردم یم یسع

 هر ها وونهید  مثل اما میباش  چت درحال ای  بزنه زنگ من به مدام دینبا

  خوره مثل موضوع نیا. افتهی ب  میگوش   یرو اسمش بودم منتظر لحظه

 ...!بود شده میحوصلگ یب و یبداخالق باعث و خورد یم  وجودمو

 



  بود  نشسته هال یتو مادرم. کنم  الیخ و فکر کمتر تا شدم خارج اتاق از

 . بود پدی آ یتو سرش و کنارش هم یمان. کرد یم تماشا ونی زیتلو و

  آشپزخونه به و برداشتم ازش چشم. دوخت بهم نشویغمگ نگاه مامان

. ام خاله شوهر ی خانواده دنید بودن رفته ام خاله  شوهر و خاله. رفتم

 .کرد یم مرتب رو شده شسته یظرفا داشت ایناد

 یناد به چشمم تا کردم صورتم گاه هیتک  دستمو و نشستم زیم پشت

 . باشه

 ه؟ یچ انمهریک مشکل بنظرت یناد-

 . زدنش حدس سخته خورده هی  یکرد  یم تو که  ییفایتعر اون با واال-

 ؟ یچ یعنی_ 

 ؟یکن یم فکر یچ خودت-

 . دمیکش  یآه و گرفتم گاز لبمو

 بهشم و دارم دوسش یلیخ یطرف از. بگم یچ دونم ینم واقعا من-

 !دارم یبد حس... دونمینم...یطرف از دارم؛ اعتماد

 . ستادیا درگاه یجلو و شد آشپزخونه وارد مامان

 م؟ یبزن حرف شهیم  مامان، کایار-

 ضربه دستش با و برگشت یناد. موند ثابت بهش نگاهم و کردم مکث

 یلیخ نگاهش سوخت؛ یم مامان یبرا دلم. زد ام  شونه به یآروم ی

 . بود مظلوم

  صورتش یتو رو یشاد لبخند. شدم بلند جام از و دادم تکون یسر

 !کردم حس



 بست؛  درو و میرفت بودن ساکن اونجا  یمان و مامان که مهمان اتاق تا

 مشخص. بود سکوت نمونیب  یا قهیدق کی حدود. مینشست تخت یرو

 . بگه یچ و کنه شروع یچطور که  کنه یم فکر داره بود

 که خاله یحت. خورد ینم سنش به کردم؛ دقت صورتش یچروکها به

 . داد ینم نشون  ریپ انقد هم بود بزرگتر ازش یسال چند

 : شد  یجار زبونم یرو حرفم که شد یچ دونم ینم

 ؟یشد ریپ  انقد چرا-

 .زد یتلخ لبخند

 .درده آثار نای ا-

 ؟یچ درد-

 .دیکش  یآه

 خوشبخت بابات و من اما ید یفهم  ینم یبود بچه تو  دخترم، کا،یار-

 . رو تو جز  دمیفهم ینم یچیه یزندگ از. مینبود 

 ؟ یکرد  انتیخ نیهم واسه-

 ...کایار-

 :داد ادامه یطوالن یمکث با

  میمر موقع اون واقعا دونمینم...م یمر. نبود مونیزندگ  به حواسش بابات-

 انتیخ من... گهید بهم توجهاتشونو دمیفهم  یم اما نه ای داشت وجود

 تو شمارشو اواخر اون. دیپر یم  هرز بود؛ ننشسته پاک باباتم اما کردم

 یزیچ گفت یم شد یم دعوامون. دمید یم عکسشو دم،ید  یم شیگوش 

 عشق بحث اما زدم یم حرف دونیفر با  نکهیا وجود با یحت من. ستین



  گفتم بهش بودم  اومده ستوه به گه ید یوقت. نبود درکار فرار و انتیخ و

 .داد نجاتم و داره دوستم وقته یلیخ گفت اونم و

  تند قلبم. بگم یزیچ شد ینم جدا هم از لبهام و کردم یم نگاش ناباور

 هم؟ بابا..رفت یم نییپا باال محکم ام نهیس  و زد یم

 خودم با! شد ینم یراض طالق به چرا دونم ینم  وجود نیا با-مامان

  تونم ینم کنم، یزندگ ینطوری ا تونمی نم گفتم(..دیچک اشکش....)گفتم

 قول بهم دونیفر هم یطرف از...کنه رمیتحق راحت انقد بابات کنم تحمل

  شده سالم یس  تازه بود،  میجوون اوج. بود  داده رو ییایرو  یزندگ هی

 . بود

  یصدا با یکوتاه مدت از بعد. کرد  هیگر به  شروع و نداد امونش اشک

 : داد ادامه یا خفه

 !کنم آزاد  جونمو ام، هیمهر و تو قبال در شدم مجبور-

.  باشم داشته دیبا یاحساس  چه دونستم ینم. اومد در هم من اشک

 ... بابا هم ای مادرم، ای خودم یبرا ،یعصب ای ناراحت

 ؟یشد خوشبخت دونیفر با-

 دور ؟یخوشبخت چه اما. حداقل کرد ینم رمیتحق بود؛ محمود از بهتر-

  یم دلخوش یک به شدیم دعوامون که ییوقتا...غربت یتو...تو از

  یراض یول...کردم یدرموندگ احساس وقتا یلیخ کجا؟ به کردم؟

  گهیهمد بدون نیهم واسه م، ینبود  هم آدمِ  بابات  منو ؟یدون یم...ام

 .یدید  بیآس  تو  وسط نیا یول. میتر خوشبخت

  نیا بازم خواستمینم! دمیبخش  یم دیبا رو جفتشون دیشا. نگفتم یزیچ

 بابا با  یزندگ کرد یم  تمیاذ روزا نیا که یزیچ اما  بدم؛ ادامه رو نهیک

 بابا یاندازه  به مامان دیشا. بود زشیچ همه میمر  که ییبابا. بود



  چند یدور لشیدل دمیشا. خواست یم بهتر  رو من اما نبود خوشبخت

 !بود من از ساله

 .ستادیا چارچوب یتو ایناد و خورد در به تقه چند

 !کایار خوره یم  زنگ داره تیگوش -

 ه؟ یک-

 :گفت لب حرکت با و انداخت مامان به ینگاه مین

 . انیک-

  ویگوش  و بردم هجوم یناد سمت به شوق با و کرد نگام لبخند با مامان

  اتاق از یناد با و شد بلند مامانم دادم جواب که نیهم. گرفتم دستش از

 . رفتن رونیب

 الو؟ -

 زم؟ یعز یخوب کا؟یار-

 ؟ ی چطور تو  خوبم،-

 خونه؟   از رونیب  یایب امروز یتون یم  خوبم،-

 ؟ یچ یعنی. کردم مکث

 ؟ یچ یعنی-

 رون؟ یب یایم. برگردم دیبا امشبم شت؛یپ  اومدم کا،یار-

 .  کنم کنترل لبخندمو تونستم ینم و کرد  پر موی گوش  قلبم تاپ تاپ یصدا

 ؟یشد یچ کا؟یار-

 ام؟ یب کجا ام؟یب یک-

** 



  بهشون یلبخند. کردن نگام تعجب با مامان و ایناد. شدم خارج اتاق از

  ن،یج شلوار کرم،  تابستانه مانتو. ستادمیا رختکن ی نهیآ یجلو و زدم

 . رنگ یخردل فیک و شال

 .اومد جلو ایناد

 !یقشنگ شیآرا چه خبرته؟ چه دختر؟ یزد پیت چقد المصب-

 . دنشید رم یم  دارم اومده، انمهریک یناد شو خفه-

 .دیخند و کرد نگام یشگفت با

 ! بگذره خوش برو پسر؛ آقا نیا داشته زیسورپرا پس. بابا ولی ا-

  منتظرم کوچه سر  اسنپ. شدم خارج خونه از و کردم یخدافظ باهاشون

 .رفتم بودم گذاشته قرار انمهریک  با که یاکافه تا باهاش و بود

  از یکی سمت به! ومدهین هنوز دیشا. دمشیند چرخوندم  چشم یچ هر

  عیسر. زد ام شونه به انگشت با ضربه چند یکی که رفتم یخال یزهایم

 .  شدم  رو به رو خندونش ی افهیق با و برگشتم

  یم دلم بغلش؛ بپرم  بود مونده کم که شدم زده جانیه و کردم ذوق انقد

  پر یلبخند با و بود گرفته دستامو. کنم حل وجودش  تو خودمو خواست

 .زد یم برق اون  مثل منم یچشما دونستم یم. کرد یم نگام عشق از

 فقط قهیدق چند تا. میرفت کنارمون یخال زیم سمت به و فشردم دستشو

 کردم یم احساس. میکردیم  نگاه بهم  و میبود نشسته هم یرو به رو

 . اومد ینم زبونم یرو یزیچ بگم، یچ دونستم ینم اما دارم حرف یکل

 !بود شده تنگ برات دلم-انمهریک

 :زدم لب

 . منم-



 تمام. بشه  برطرف عطشمون گرما نیا  یتو تا میداد  وهیآبم سفارش

 .گذشت نگاه و سکوت یتو مدت

  ادیز یدلتنگ یبرا دونم ینم ست؛ین شهیهم مثل نگاهش کردم یم حس

 ....!یا گهید زیچ ای بود

 کینزد که یسرسبز پارک سمت  به هم دست یتو دست کافه از بعد

 .  میکرد زدن قدم به شروع درختا ی هیسا ریز و میرفت بود

 که  بهش  کردم رو. بود هیبق از تر پررنگ سوال هی ذهنم یآشفتگ یتو

ً یعم  . بود فکر یتو قا

 ان؟ یک-

 . جونم-

 بود؟  یچ یزد یم حرف ازش که یمشکل-

 . نداد جواب و زد یکمرنگ لبخند مچهین

 . کردم یپافشار یکنجکاو با

 ؟ ی کن زمیسورپرا  که بود لمتیف نکنه...گهید بگو  بهم انمهر؟یک-

 .زد یم لبخند فقط. انداختم  بازوش دور دستمو و دمیخند ینخود

 ؟ یریم امشب چرا حاال-

 نگاه چشمام یتو و کرد کج بودم من که چپش ی شونه سمت به سرشو

 .کرد

 یکارا  و اومدم تو دنید بخاطر  امروزم. دارم کار  یدون یم که خودت-

 خبر؟  چه مامانت از یراست. شد شتریب فردام

 ادی و شد فراموشم لحظه هی بودم  رشیدرگ  انمهریک رفتن از که یغم

 . افتادم مامان ی حرفا



 . میزد یم حرف باهم می داشت یبزن زنگ تو نکهی ا از قبل نیهم-

  حیتوض   براش زویچ همه کامل  منم  و بود  اش ادامه منتظر یکنجکاو با

 افتهی م برام که یاتفاقات از انمهریک  یبرا  که بودم؛ کار نیا عاشق. دادم

 ...! بزنم حرف

 

  تخته یرو. مینی بب رو اونجا هوا شدن کیتار از قبل تا میرفت آبشار به

  اش شونه یرو سرمو انداخت؛ ام شونه دور دستشو و مینشست یسنگ

 .سرم یرو اونم و گذاشتم

 از  بابا، از د،یپرس  یم ماین از بزنم؛  حرف براش خواست یم ازم مدام

 . کرد یم  گوش بهم سکوت با خودش و...مامان

  سوگند اما دارن یخوب ی رابطه گهیهمد با که گفت  سوگند و  ریام از

 ریام . اومد یم  بدش انمهرمیک از اومد، یم بدش من از که طورهمون 

 یکار و  نگهداره هم از جدا کامال قشویرف و عشق کرد  یم شویسع تمام

 یرفتارا از وقتا یبعض اما  بشنوه رو انمهریک اسم یحت سوگند که نکنه

 .  شد ی م دعواشون و اومد یم ستوه به سوگند

 فقط که شد ینم و ستین یزور عشق بفهمه خواست ینم چرا دونم ینم

 ! افتهیب اتفاق حتما خواستن، خواهرش و خودش چون

 اشون  رابطه از و کردم آشنا باهم رو دوتا اون من. بودم ریام فکر یتو

  بچگونه یرفتارا نیا با کنم یم فکر  که حاال اما شدم؛ خوشحال یلیخ

 . شد یم فیح ریام  ش،یزندگ تو خواهرش دادن دخالت و سوگند ی

  سرمو لبخند با و دیکش  پر افکارم. نشست سرم یرو یمحکم ی بوسه

 .کردم نگاه قشنگش یچشما تو و کردم  بلند

 :زد لب لبخند با 



 ! یمن عشق-

 با و کرد حلقه دورم دستاشو.  شدم قدم شی پ دنشیبوس   یبرا و دمیخند

 .کرد لبهام دنیبوس  به شروع عطش و عشق

  منو لحظه هر کردم یم حس که  یطور. دیبوس  یم حرارت و شور با

 !بشم حل آغوشش  یتو تا کشه یم خودش سمت به شتریب

 و پرپشت یموها یتو راستمو دست و کردم حلقه گردنش دور دستامو

 . کردم فرو نرمش

 کردم نگاش لبخند با! سوخت یم  لبام م؛یشد جدا هم از قهیدق چند از بعد

  تر محکم دستاشو ی حلقه و دیخند.  نشستم پاهاش یرو شدم متوجه که

 :زدم غیج خنده با که کرد

 !شکستم وونهید-

  و برد فرو گردنم یتو سرشو. کرد کم دستاشو فشار و زد یا قهقهه

 .دیکش   یقیعم نفس

 ... برگرده دیبا شب بود گفته که  داشتم نویا  استرس. بود شده کیتار هوا

 ساعت کردم؛ کارو نیهم منم اریاخت یب. انداخت ساعتش به ینگاه

 متوجه ما که شد  ساعت نیا یک  و شد کیتار هوا یک. بود مین و هشت

 یحت...دونم ینم میکرد معاشقه چقدر...  میزد حرف چقدر م؟ینشد

 سکوت یتو جفتمون و دادم لم  بغلش یتو که است قهیدق چند دونمینم

 .م یبود مطلق

   م؟یبخور شام میبر- انمهریک

 ست؟ ین زود-

 .برگردم دیبا امشب آخه-



 :دمیپرس حرفش نیا  به توجه یب. کردم مکث

 ؟یکرد یم فکر یچ به-

 ؟ یک-

 . شیپ  قهیدق چند نیهم-

 با و زد یلبخند. نشستم صاف و گرفتم فاصله ازش کرد؛ سکوت

 : گفت یسرخوش 

 !عشقم به-

 .کردم کج سرمو ناز با

 ؟ یمون یم بمون امشبو بگه اگه عشقت-

 .شد گرفته بایتقر و یجد اش افهیق یآن به

 ...یول  موندم یم حتما شد یم  اگه زم،یعز تونم ینم-

 .  داد تکون سر و خورد حرفشو ی ادامه

  لهیپ و بپرسم هرچقدر دونستم یم یطرف از اما دادی نم امونم یکنجکاو

. نشستم کرده قوز و چهارزانو یناراحت با. رسم ینم یجواب به کنم

 . کرد کمینزد صورتشو و گذاشت  کمرم یرو دستشو انمهریک

 کا؟ یار-

 ! هوووووم-

 ؟ ینباش  ناراحت شهیم-

 .کردم نگاش غم با

 عوض...یشد یجور هی   کنم یم حس...کنم یم حس...انمهریک-

 ... یشد



  ن یا  دونمینم. ستادیا  بهم کرده پشت. شد بلند جاش از  و داد رونیب نفسشو

  یم تلخ خودمو اوقات هم! بود  گرفته وبانم یگر که بود یبد احساس چه

 ! عشقمو هم کنم

  صداش آروم و  گذاشتم بازوش  یرو دستمو. رفتم طرفش به و شدم بلند

 . نداد جواب زدم؛

  منه با  حق دونستمینم   اون، یبرا ای باشم ناراحت خودم یبرا  دونستمینم

 . سوال از پر و بود سردرگم رمیدرگ فکر... اون ای

  بغلش و شدم تر کی نزد نمشیب  ینم گهید و  رهیم امشب نکهیا فکر با

 ....یناراحت الیخیب. کردم

 : کرد  نوازش گوشمو آرومش یصدا

  یرو کار چقدر یدونیم  که تو ی ول کا،یار  بمونم شتیپ خوادیم  دلم منم-

  دلتنگ هم ندفعهیا...منه دست ری ز شرکت هی که یدونیم خته،یر من سر

 یگیم چرا. گهید کن درک خودت گهید  اومدم یزیر برنامه بدون بودم

 شدم؟ عوض

 :گفتم آروم  و دمیبوس  بازوشو یرو

 . دیببخش -

 :گفت قهیدق کی حدود از  بعد. کرد بغلم و برگشت

 شام؟  میبر-

 .میکرد حرکت ن یماش  سمت به باهم و دادم تکون سرمو

  دراز دستشو یگاه هم شام سر یحت. کرد  ینم ول و بود گرفته دستمو

  یم دلم! بود گرفته جفتمون حال. کرد یم نوازش  دستمو و کرد یم

 هرچقدر اما افتهیب  ریتاخ به رفتنش که بدم کش رو خوردنم  شام خواست



  به رو لحظه اون با دیبا و شد یم  تموم باالخره بازم خوردمیم آروم هم

 !شدم یم رو

 منو میمستق  و بود کرده ستون اش چونه ریز و کرده قفل هم تو دستاشو

  من منتظر و شده تموم خوردنش شام که بود وقت  یلیخ کرد؛ یم نگاه

 . بود

 . زد یجون یب لبخند

 ! ستین خوردن قابل که شده سرد اونقدر گهید اون زمیعز-

  و کرد دراز راستشو دست. نگفتم  یزیچ کرد، یم تیاذ  گلومو بغض

 . گرفت مشتش یتو منو چپ دست

 !نمتیب یم  ناراحت انقدر شهیم  بد حالم زدلم،یعز-

 :داد ادامه. کردم نگاش و دادم قورت دهنمو آب

 ! نخور غصه م،ینی ب یم همو بازم...بازم-

 رفت خودش و داد من به چشویی سو. میشد بلند باهم و دادم تکون یسر

 . شدم خارج رستوران از. کنه حساب  تا

 .باشم آروم کردم یسع و دمیکش  هام هیر به  رو آزاد یهوا

 ؟ ینشد سوار چرا-

 .می شد سوار و دادم بهش  چوییسو. برگشتم

 : کردم زمزمه زد، که استارت

 . شهیم  تنگ  برات دلم-

 . شتریب من-

 . گشتمیبرم باهات امشب نیهم  نبود منتظرم بابام  اگه-



 :دیپرس  یکوتاه مکث از  بعد و زد ینی غمگ لبخند

 منتظرتن؟  دوباره چرا-

 .دونمینم -

 تا مینزد یحرف چکدومیه ریمس  یتو. نگفت یزیچ و رفت فرو فکر به

  رو گهیهمد آروم و میکرد نگاه گهید بهم. نایا خاله ی کوچه سر میدیرس 

 .  میگرفت آغوش در

 روز سه دو از بعد و رازیش  برگردم فردا گرفتم میتصم لحظه  اون یتو

 بود؟  دهینرس  ذهنم به زودتر چرا شد؛ یخوش  غرق دلم. تهران برم

 : گفتم لبخند با و شدم جدا ازش

 .شتیپ  تهران امیم گهید روز چهار سه،-

  دمیبوس  هاشو گونه. بده تکون سر و  بزنه یجون یب  لبخند تا دیکش   طول

 .میکرد یخدافظ هم از  و کرد بوسه غرق صورتمو تمام اونم و

 ... کردم تماشا ی ناراحت با رفتنشو و شدم ادهیپ نیماش  از

 

 شوق با دمیرس  که کنارش. بود ستادهیا در دم ایناد شدم؛ خونه وارد

 .میشد خونه وارد باهم و گرفت  آرنجمو

 نبود؟  یزیچ یدید کایار یوا گذشت؟ خوش-

 کجان؟  نایا خاله-

 . اس آشپزخونه تو ام خاله. اتاقشون تو-

  باکس  کسیا و بود نشسته ونی زیتلو  یرو به رو ی کاناپه یرو یمان

  به شروع و شدم اتاق وارد ی ناد یحرفا به توجه یب. کرد یم یباز

 .کردم لباسام کردن عوض



 .بست درو و اومد سرم پشت

 کنه؟  کات بود اومده نکنه پکره؟ ات افهیق چرا اریدرن  ادا انقد-

 . سمتش کردم پرت مانتومو و کردم اخم

 . شو خفه-

 شد؟ یچ مرگته؟ چه بگو پس خب-

 آبشار م،یرفت پارک م،یرفت کافه  م یبود  باهم االن تا عصر از یچیه-

 . رستوران و میرفت

 رفت؟ ؟یپکر  چرا حاال. بحالت خوش بابا اوووو-

 . نشست تخت یرو . دادم تکون دییتا ی نشونه به سرمو

 بود؟  کرده کم  ارتباطشو چرا نگفت-

 . دارم کار یلیخ گفت فقط نه-

 . بده  حیتوض تو  به ویچ همه دیبا  یول-

  رازش محرم منو انمهریک چرا واقعا. رفتم فرو فکر به و کردم یمکث

  دونست؟ ینم

 ! نبود دادن حیتوض  یبرا یزی چ و بود شرکت مال کاراش واقعا دمیشا

 . دمیکش  یآه

 روز دو و رازیش  برم فردا گرفتم  میتصم . سردرگمم یلیخ دونم،ینم -

 .تهران برم بعدشم

 . شد بلند باز دهن و رفته باال یابروها با

  بذار یگرفت گرم ذره هی خاله با تازه. یاومد تازه نگو پرت و چرت-

 !شهینم  گم تییاهورا عشق نترس. نتتیبب  روز دو



  باز درو مامان و خورد در به تقه چند. نشستم تخت یرو یدرموندگ با

 .کرد

 : گفت و زد یلبخند

 تو؟  امیب  تونم یم-

 .گفتم ی"دییبفرما" رلبیز و زدم لبخند منم

  یب. نشست یناد  منو یرو  به رو ش،ی آرا یصندل یرو و تو  اومد

 : دیپرس  مقدمه

 دخترم؟ هست تیزندگ تو یکس -

 .  میموند ساکت  هردو و میکرد  نگاه گهید بهم یناد  منو

 ...زمیعز  نداره اشکال-مامان

 : داد ادامه درد با و فشرد بهم لباشو

 منو! مامانشه یدختر هر دوست نیاول یبدون که  نبودم  تیزندگ تو-

 .زمیعز بدون رازت محرم

 .دادم تکون سر آروم و دوختم فرش به نگاهمو

 ؟ ی گیم برام ازش کمی-مامان

 هر دوست نیاول واقعا. شدم رهی خ منتظرش یچشما به و کردم باال سر

  یول گه؟یم خاله به باشه، یناد یزندگ یتو یکس  اگه مامانشه؟ یدختر

  نیا گفتن بزنم حدس دونستمی نم! ستین کسانی  که یمامان هر واکنش

 بابا به که باشه  حساس انقد دیشا...هیچ مامان واکنش و بد؛ ای خوبه قصه

 ؟ یکرد بزرگش ینطوری ا دخترمو نیبب ایب بگه و  بزنه زنگ

 . بشه دور سرم از فکرا نیا  تا دادم تکون سرمو

 : گفتم آروم



 .داره شرکت و سالشه نه و ستیب  ه،یتهرون -

 .انداخت  بال ابرو

 چطوره؟  رفتارش و اخالق. خوبه یلیخ-

 یزیچ هر از یمال  اوضاع مادرا و پدر یبرا کردم یم فکر!  جالب چه

 فکر که اونقدر نبود؛ نطوریا مامان یبرا نکهیا  مثل یول باشه تر مهم

 !نشد  شوکه داشتنش شرکت از کردم یم

  خودش هم مودبه؛  ام یلیخ مطمئن، و جذبه با یلیخ و...مهربونه یلیخ-

 .دوستاش هم

 ؟یشناس یم دوستاشم-

 .خودش با آخر شدم آشنا دوستاش با اول-

 . گرفت دستمو و نشست کنارم اومد. شد بلند جاش از و زد یلبخند

  یبرا ایدن نیا یتو یزیچ هر از تو آرامش و یخوشبخت زم،یعز دختر-

  ندهیآ  از خانوادش، از احساسش، از ؟یمطمئن آقا نیا از. تره مهم من

 .یندار یسن هنوز تو زمیعز...اش

 : گفتم نانی اطم با و زدم یلبخند . شد ریسراز قلبم به  که بود آرامش

 یزیچ باباش مامان از اما  دمید خواهرشم مامان، مطمئنم ازش-

 . دونمینم

 :گفت جانیه با و کرد  بغلم

 .بشم گفتنت مامان قربون-

 احساس چه. داشتم بهش یخاص یکینزد احساس. کردم  بغلش متقابال

 !داشتن مادر بود یقشنگ



پلکامو به زور از هم باز نگه داشته بودم که با صدای زنگ پیام گوشیم  

 هوشیار شدم. کیانمهر پیام داده بود: 

 من رسیدم.-

نمی تونستم جوابشو بدم، دستام قدرت تکون خوردن نداشت. تو دلم  

 خداروشکر گفتم و با آرامش به خواب رفتم. 

 خاله با مالقه ی تو دستش اومد و با عصبانیت به نادی گفت:

 دختر مگه بهت نمیگم پاشو ساالد درست کن؟ -

 قیافه ی نادیا ناله شد. 

 مامان بخدا زودهههه. -

میگین تو اریکا و خاله ات؟ بذار مادر دختری حرف زود نیست. چی -

 بزنن بیا برو کاری که میگم و بکن.

 نادیا با اکراه بلند شد و دنبال مامانش وارد آشپزخونه شد.

 نگاهم به مسیر آشپزخونه ب که مامان به سمتم خم شد و آروم گفت:

 دخترم؟ شاید اتفاقی افتاده باشه؟ به خواهرش زنگ بزن. -

 گی جواب دادم: با درموند 

 گوشی اونم خاموشه، گوشی امیرم خاموشه.-

 یهو نادیا با سرعت از آشپزخونه اومد و به سمتمون خم شد.

 میگم به سوگند زنگ بزن خب.-

 آخه به اون دیوونه چی بگم؟ نمیدونی از من بدش میاد؟ -

 صاف وایساد و اخم کرد.

 به درک که بدش میاد، امیر قبل از اون دوست تو بوده! -



 با یکم تفکر، به این نتیجه رسیدم که واقعا راه دیگه ای ندارم.

 ی سوگندو گرفتم و روی گوشم گذاشتم.شماره

 الو؟ -

 سالم سوگند.-

 سالم.-

 خوبی؟ امیر خوبه؟ -

 آره. -

 از امیر خبر داری؟ گوشیش خاموشه!-

 چیکار داری باهاش؟-

 بودیم  دستمو مشت کردم و فشردم. لعنت بهت که یه زمانی چقد دوست

 باهم!

 نفسی گرفتم.

 کار دارم، میشه جواب بدی؟ -

 مکث کرد.

 آ...آره امروز دیدمش. ولی خدافظی کردیم رفت ترکیه.-

 چرا؟ -

 درمورد شرکت کار داشت. اونو...اونو کیان رفتن.-

 نفس راحتی کشیدم. 

 مرسی.-

 خواهش. -



 قطع کردم و به مامان نگاه کردم. لبخند آرامش بخشی بهم زد. 

 رفتن ترکیه مامان!-

 سرشو تکون داد و پلک روی هم گذاشت. بلند شدم تا به نادی هم بگم.

دو روز از رفتن کیانمهر گذشته بود و بعد از اون پیام رسیدنش، دیگه 

خبری ازش نداشتم. نگرانی امونمو بریده بود و زندگی رو عالوه بر 

نمی خوردم و خودم، به کام مامانم و نادیا هم زهر کرده بودم. غذا 

خواب راحت نداشتم؛ هر لحظه اشکم دم مشکم بود و دستم رو شماره 

 کیانمهر! 

 کنار نادی نشستم. سریع پرسید: 

 چی شد خبری شد؟-

 سرمو تکون دادم. 

 سوگند گفت امروز رفتن ترکیه. -

 امروز؟ خب خنگ خدا اون که از دیروز خاموشه.-

کردم که با تاسف  به فکر فرو رفتم. راست می گفت که! متفکر نگاش

 سر تکون داد.

شروین وارد آشپزخونه شد. چند روز بود که رفته بود با رفیقاش 

 گردش! خوش بحالش پسره و هر کاری دلش میخواد انجام بده!

 اریکا واسه ساعت شیش بلیط گرفتم.-شروین

 کاغذو ازش گرفتم. 

 مرسی.-

نادی با ناراحتی نگام کرد. بابام امروز زنگ زد و تاکید کرد که حتما  

برگردم. نمیدونم قضیه چی بود اما نادی می گفت نرو...اما هرطور  



فکر می کردم نمی تونستم حرفشو گوش نکنم؛ ترس عجیبی ازش  

داشتم! از طرفی هم می دونستم انقد لجباز هست که بیاد داراب و منو 

ام بکشونه و ببره. نمی دونم بخاطر شروین بود یا چی از خونه ی خاله 

 که گفت بسه دیگه و زیاد موندم!

بعد از ناهار با نادی به اتاقش رفتیم و شروع به جمع و جور کردن  

 کردیم تا قبل رفتن یه چرت بخوابم. 

درمورد کیانمهر هنوز به نتیجه ای نرسیده بودم و تصمیم داشتم هرچه 

 زودتر به تهران برم.  

مامان اومد تو اتاق. نگرانی رو به وضوح توی صورتش حس می  

کردم. به اندازه ی نادی و حتی بیشتر پیگیر بود و به حال و اوضاعم 

 به شدت اهمیت میداد. 

 اریکا مامان، مارو از حالت بی خبر نذار.-

 چشم مامان. -

 روی تخت نشست. 

 عزیزم به این پسره بیشتر فکر کن.-

 با درموندگی گفتم: 

مامان اون خیلی خیلی دوستم داشت؛ همه کار می کرد تا خوشحال  -

باشم. همش برام وقت میذاشت...همش...بخدا انگار وقتی نگام می کرد 

 و از چشماش می خوندم.  احساس 

 با ناله ادامه دادم: 

 من مطمئنم کیانمهر دوسم داره! -



. سعی  مامان آه بلندی کشید و نادی متفکر و غمگین به زمین خیره بود

 کردم خودمو آروم کنم و ادامه دادم: 

 میرم تهران تا بفهمم چه خبره. شاید یه اتفاقی افتاده!-

 مامان دستمو فشرد و سر تکون داد.

 دیگه کی ببینمت؟ -

 تا کی ایرانی؟ -

 احتماال دو هفته دیگه یا بیشتر، نهایتا سه هفته.-

 ت.نمیدونم. شیراز برم، تهران برم بعدش میام دوباره پیش -

عالوه بر نیما، عمو و زن عمو هم خونه بودن. بعد از عوض کردن 

لباس پیششون نشستم و مشغول خوردن میوه هایی که مریم روی میز  

 چیده بود شدم. 

مریم و معصومه غرق صحبت بودن و بابا و عمو هم همینطور. این  

 که ساکت نشسته و سرمون توی گوشی بود.  وسط فقط من و نیما بودیم 

نمهر فضای مجازی هم نمی اومد. حالم واقعا بد بود. اونقدر گرفته کیا

بودم که فقط دلم می خواست توی تنهایی بشینم و آهنگ غمگین گوش  

. دلم و ذهنم پر می کشید که برم تهران و ببینم چه خبره؛ همه جا بدم

 مثل قفس بود برام! 

 با شنیدن اسمم توجهم به جمع جلب شد؛ بابا گفت:

 یکا خسته اس، فردا شب حرف می زنیم.امشب ار-

 درمورد چی؟ -

 معصومه لبخند زنان دستشو آروم کشید رو بازوم.

 چیزی نیست دخترم.-



 اره عزیزم خسته ای برو استراحت کن.- مریم

از خدا خواسته بی توجه به لحن های مهربونشون با اجازه ای گفتم و  

 به اتاقم رفتم.

رو روشن کردم، آهنگ گذاشتم  همونطور که المپ خاموش بود لپتاپ 

 و روی تخت دراز کشیدم.

چشمام انگار آماده ی باریدن بود. خدایا بی خبری چقدر سخته...! کاش  

 کنه...می دونستم چرا اینطوری می 

با حالی داغون و موبایل به دست به خواب رفتم. تمام شب خواب های  

 آشفته و درهم می دیدم و بارها بیدار شدم. 

ست سر خودم داد بزنم، جیغ بزنم و ذهنمو خفه کنم تا آروم  دلم می خوا

بگیره اما هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. گوشیمو برداشتم تا با 

فضای مجازی خودمو سرگرم و چشمامو خسته کنم که شاید بتونم  

 راحت بخوابم. 

توی تلگرام می چرخیدم که نوتیف پیام جدید توجهمو جلب کرد؛ آرش 

 بود! 

 بیداری؟ -

به اسمش خیره شدم. از کی بود که خبری ازش نداشتم؟ از وقتی که  

 بهش زنگ زدم و گفتم سفارش جدید نگیر که دارم میرم شهرمون.  

 کنجکاو "هوم"ی فرستادم و منتظر موندم.

 می تونم بزنگم؟ -

 نه پیام بده. -



. باز  حوصله ی حرف زدن نداشتم. بارها تایپینگ شد ولی پیامی نیومد 

 کث، و دوباره تایپ...م

 باالخره صبرم سر اومد و سوالمو پرسیدم:

 خبری از کیانمهر نداری؟ -

 طول کشید تا جواب بده: 

 چطور؟ -

 گوشیش خاموشه.-

 چند روزه شرکت و تعطیل کرده، گفت میرم سفر. خبر نداری ازش؟  -

 جواب ندادم کا دوباره پیام اومد: 

 میدونه. از امیر بپرس اون حتما -آرش

 منم چند روزه ارتباطی باهاشون نداشتم.-آرش

 موفق باشی.-آرش

بدون حرف اضافه ای و یا اینکه منتظر جوابم باشه، آف شد. گوشه ی 

 لبمو به دندون گرفتم؛ انگار ناراحت شد! 

آهی کشیدم و گوشی رو کنار گذاشتم تا بخوابم. چشمام خسته تر از حد  

 انتظارم شده بود. 

گیری و بشور و بساب می کرد. خونه از تمیزی برق  مریم داشت گرد

 می زد!

با سر و صداهای اون از خواب بیدار شده بودم و هر چی منتظر موندم  

 انگار تمومی نداشت!

 صدا بلند کردم: 



 خبریه؟ -

از آشپزخونه بیرون اومد و جاروبرقی رو که توی هال بود تا دم در 

 اتاق من کشید. 

 چه خبری باشه؟ نباید خونه امو تمیز کنم؟ -

شونه باال انداختم هرچند حس بدی داشتم و بعید می دونستم بی دلیل 

 باشه. مریم هیچ وقت اینطوری زن تمیز و وسواسی نبود... 

بی حرف رفتم و اتاقمو تمیز کردم و جارو کشیدم. میلی برای صبحونه  

 نداشتم پس همونجا توی اتاقم موندم. 

 زنگ زد و با اون و نادی حدود ده دقیقه ای حرف زدم.  مامان

آهنگ گذاشتم و  روی تخت نشستم. دوباره یه دور به کیانمهر و امیر و  

 کیانا زنگ زدم اما مثل قبل خاموش بود.

عکساشو دونه دونه ورق زدم و نگاه کردم. بزرگترین ترسم این بود که  

 و حدسم همین بود.  بالیی سرش اومده باشه! یعنی درواقع تنها ترس

یاد روزایی بودم که باهم گذروندیم...لحظه هایی که تمام هوش و 

حواسش به من بود، به خندیدنم، شاد بودنم... توی یک ماهی که باهاش  

توی تهران بودم، تمام جاهای تفریحی رو گشتم...هربار منو جای 

ای جدیدی می برد...هربار تجربه ی تازه...غذاهای متنوع و تفریح ه

 متفاوت....

هیچوقت اخم نمی کرد بهم، هیچ وقت گرفته و تو خودش  

 نبود...هیچوقت منو از خودش بی خبر نمیذاشت...

 خبر نبودم ازش.....هیچوقت بی



یاد اون روزا باعث می شد اشک هام دونه دونه روی بالشت بچکن. 

کیانمهر هیچ وقت باعث ناراحتیم نمی شد! هیچ وقت نمیذاشت لبخند از 

 لبام پاک بشه...

 اون آدمی که حتی وسط جلسه ی کاری بهم پیام میداد... 

 هیچکی نمی فهمه منو مثل یه رازم

 این من بی تو رو ببین مثل جنازه ام 

 تا کی واسه اومدنت قصه بسازم

 این همه دست و پا زدم حیفه ببازم

 گرفته دلم پشت جفت چشام خیس 

 کجا برم که هیچکی منتظرم نیست

 د باز اسممو بشنوم از لبات دلم میخوا

 تو بشو ستاره من آسمون شم برات

 آره کل جونم فدات...

از جام بلند شدم و جلوی آینه خودمو مرتب کردم. اینطوری نمی  

 تونستم تحمل کنم؛ باید فردا می رفتم تهران!

از اتاق خارج شدم و رو به مریم که آروم نشسته بود و کاتالوگ لباس 

 نگاه می کرد گفتم: 

 من فردا باید برم. -

همونطور که سرش متمایل به پایین بود، چشماشو به سمتم حرکت داد  

 و خونسرد پرسید:

 کجا؟ -



 تهران.-

 سرشو باال آورد و عاقل اندر سفیه نگام کرد.

 چیه؟ -

 لبخند کم رنگی زد. 

 به بابات بگو. -

 اخم کردم.

 میدونم، نگفتم که تو اجازه بدی! گفتم که با بابام حرف بزنی.  -

 کاتالوگ رو ورق زد و بی توجه گفت:

 من دخالت نمی کنم.-

دندونامو رو هم فشار دادم و به اتاقم برگشتم. زنیکه ی مارمولک انگار 

 من نمیدونم همه چی زیر سر توئه!

نداره،  خودم بابا جلوی آینه نشستم و موهامو تو مشتام گرفتم؛ اشکال 

 رو راضی می کنم...در واقع باید راضیش کنم. 

آهی کشیدم. کاش بابا مهربون تر بود...با غم به گوشیم نگاه کردم. اگه  

 امروز خبری ازت بشه، قول میدم...قول میدم...

بلند شدم و مثل دیوونه ها درحالی که موهامو محکم گرفته بودم دور  

ی چه نذری براش بکنم...صلوات؟ خودم چرخیدم. نمی دونستم حت

 صدقه به نیازمند؟ غذا به فقرا؟ یا چی...؟

دندونام و رو هم فشار دادم و نشستم رو زمین؛ چشمام خیس شده بود. 

 هیچ وقت انقد درمونده نبودم... 

 کیانمهر تو کجایی؟ 



یهو بی فکر بلند شدم و به سمت گوشیم هجوم بردم و شماره ی کیانا 

 خاموش بود. ، بازمرو گرفتم 

 با عصبانیت جیغی کشیدم و گوشیمو روی تخت کوبیدم. 

 در باز شد و صدای خونسرد مریم مثل مته روی مغزم بود. 

 چته؟ -

 برگشتم سمتش. نفسم درست باال نمی اومد!

 خودت چته؟ تو امروز چته انقد آرومی هان؟-

آروم باش دخترم؛ من دارم ناهارو آماده می کنم امروز بابات زود -

 یاد. سر و وضعتو درست کن.م

 به سمتش رفتم.

 چرا زود میاد؟ -

 نمیدونم، از خودش بپرس. -

 جیغ زدم: 

 خودش نمیگه!-

باالخره اخم کرد؛ باالخره مریم همیشه شد! با صدای بلند تر از حد 

 معمول گفت:

انقد جیغ نزن! هر مرگیت که هست تحمل کن تا بابات بیاد با خودش -

 ! حرف بزن. دختره ی سلیطه

 



به هر سختی بود آروم ولی بی قرار نشستم توی اتاقم تا بابا اومد و 

ناهار خوردیم. اونم آروم بود و همین باعث شده بود نسبت به بیان  

 تصمیمم بیشتر تردید کنم. 

چیزی نگفتم و به حیاط رفتم. کنار حوض کوچیکی که سمت چپ خونه 

گذاشتم. به همه چیز و هیچ  بود نشستم و پاهای بدون دمپاییمو توی آب 

 چیز فکر می کردم و نمی تونستم تمرکز کنم.

یه جوری کیانمهر آب شده و تو زمین رفته بود که انگار هر چی که  

 ازش داشتم فقط وهم و رویا بود! 

انگار اون روزایی که فقط می خندیدیم، روزایی که همو بغل می کردیم  

آرامش رو با تک تک و انگار تمام جهان می ایستاد تا من اون 

 ...های بدنم لمس کنم فقط توی خواب بود.سلول 

 . چرا اینطوری شد...؟پاهامو بغل کردم و سرمو روی زانوهام گذاشتم 

 

حدود دو ساعتی اونجا نشسته بودم که زنگ در زده شد و چند ثانیه بعد 

شاگرد سوپری محل با دستای پر وارد خونه شد. میوه و شیرینی و  

 و شکالت و .... آجیل 

هنگ کرده کمر صاف کردم. انقد تعجب کرده بودم که نتونستم جواب  

 سالمشو بدم!

مسلما همه ی اینا تو فروشگاه خودشون پیدا نمیشه و کلی گشته تا  

 خریدا رو تکمیل کنه، اما چرا؟ 

 توی این خونه چه خبر بود؟ 

 حس بدی تمام وجودمو گرفت و قلبم به تپش افتاد.

 شدم و وارد خونه شدم. پسره از کنارم رد شد و رفت. از جا بلند 



به سمت مریم که توی آشپزخونه داشت خریدارو جا به جا می کرد  

 رفتم.

 مریم اینجا چه خبره؟ -

 همونطور که مشغول بود، نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: 

چه خبری باشه؟  بابات گفت یه دورهمی کوچیک بگیریم دلمون وا -

 شه. 

 اومد و نگاه دقیقی به صورتم کرد.به سمتم 

 یه آرایشگاه بری هم خوبه ها...برو هنوز دو سه ساعت وقت داری. -

 .بی مکث سمت موبایلش رفت

وایسا زنگ بزنم به شیرین جون بگم تو رو بی نوبت رد کنه؛ فقط -

 .حواست باشه زیاده روی نکنی! ابروهاتو فقط..

 کردم.گوشی رو از دستش کشیدم و تماس رو قطع 

 چی میگی واسه خودت؟ -

 لبخندی زد و با لحن آرومی گفت:

عزیزم خان دایی بابات با فریده خانم و بچه هاشون امشب میان اینجا؛ -

 بده میگم یه دستی به صورتت بکشی؟

 آخه اونا به من چیکار دارن؟-

 عه این چه حرفیه؟ تو یه ساله نبودی توجه همه به توئه االن. -

 مشت آجیل برداشت و در حین رفتن گفت:بابا اومد و یه 

 به حرف مریم گوش کن بابا! -



چشمامو تو کاسه گردوندم و با وجود بی میلی رفتم تا آماده بشم و به 

آرایشگاه برم. حس خوبی نداشتم و توی این حال بد روحیم از شلوغی  

 ... به شدت متنفر بودم اما دلم نمی خواست نامرتب جلوشون ظاهر بشم 

  *** 

اصرار داشت کت و دامن صورتی   ی آینه به خودم نگاه کردم. مریم تو

رنگی که توی کمدم خاک می خورد و نپوشیده بودمش رو امشب 

بپوشم اما راضی نمی شدم. نیازی به تجمالت نبود و از طرفی هم 

حوصله ی رسیدن به خودم رو نداشتم. انگار مریم قصد داشت به فامیل 

یز خوب و خوشاینده و اون جای مادرم رو بفهمونه که برای من همه چ

 به خوبی پر کرده؛ هه...!

شومیز کرم و دامن پایین زانوی مشکی پوشیدم و بدون هیچ آرایشی 

 موهامو که تا شونه هام می رسید دم اسبی بستم و به هال رفتم.

 بابا نگاهی بهم انداخت.

 یکم بیشتر به خودت می رسیدی دخترم!-

 نیازی نیست بابا. -

یم داشت میزو می چید. چپ چپ به سر و وضعم نگاه کرد و چیزی  مر

 نگفت. 

نیم ساعت نگذشته بود که مهمونا اومدن. با خوشی حالمو می پرسیدن  

 و انگار مریم راست می گفت؛ تمام توجها به من بود! 

. مریم زیرچشمی نگاهم استرس عجیبی گرفته بودم و تنم گر گرفته بود 

 قط خودم بشنوم گفت:کرد و زیرلب طوری که ف

 انقد وول نخور.-



. قلبم تند می زد  سعی کردم خودمو سفت نگه دارم اما واقعا نمی تونستم

و هرلحظه منتظر بودم حرفی بشنوم که دنیامو از اینی که هست بدتر  

 کنه! 

حرفای کلیشه ای و درهم زده میشد اما هر از گاهی صغرا و فریده و  

و لبخند می زدن. صغرا پسر جوون  سمیرا نگاهی به من می انداختن

داشت اما نیومده بود. یادم هم نمی اومد آخرین باری که دیده بودمش  

 کی بود! 

با حرفی که عمو مرتضی زد خون توی رگم خشک شد و قلبم از 

 حرکت ایستاد.

 خب داداش بریم سر اصل مطلب دیگه! -

رز مریم چشم غره ای بهم رفت. دندونام بهم قفل شده بود و به ط

 عجیبی دلم میخواست بزنم زیر گریه! 

 خدایا نجاتم بده...

 خدایا نجاتم بده...

 صاحب نظری خان داداش. -بابا

واال اتفاق بد که میافته؛ هیچکس از مشکل و اشتباه دور -معصومه 

 نیست! اما سرنوشت وقتی تصمیم میگیره کسی جلودارش نیست.

 ...؟ منظورش به من بود که نامزدی رو بهم زده بودم

باریکال! از قدیم گفتن عقد دختر عمو پسر عمو تو آسمونا -فریده خانم

 بسته شده.

 پوزخند که شدم چشم تو چشم مای ن با. بود نشسته  همه لب رو لبخند

 .کرد نگام غرور با و زد ییصدا  یب و  ظیغل



 !بهت لعنت...یزبون یب و فیضع  انقد که کایار  بهت  لعنت

 :کرد باز دهن باز معصومه

 میموند  ، گذاشت بهت تو مارو گلمون عروس که  شیپ سال دو واال-

  گذشته گهید الیخیب حاال یول شد؛ عوض نظرش دختر نیا که شد یچ

 ... گذشته ها

 : داد ادامه ییرو خوش با میمر 

 .که شهینم  و نشده کم من دختر به اش عالقه از جان ماین  یول-

 . نداد  تیاهم اصال که کردم نگاش ضیغ با

  یراحت نیا به که ستین یآبک یعشقا نیا  از من پسر عشق-عمو

 .بشه  فراموش

  خودم و بود شده یخال یخال دلم ته. بود اعصابم یرو ماین  مغرور نگاه

  مرگ مثل برام مای ن با یزندگ روز کی  یحت کردم؛ یم فرض مرده رو

  با که بود شده خاموش ادیفر از پر وجودم  تموم. نداشتم تحملشو و بود

 از  تر بنفس اعتماد یب و تر فی ضع  من  که بودم برده یپ نیا  به یبدبخت

 میمر شگرد نیا دمیشا. کنم اعالم مخالفتمو جمع نیا  یتو که هستم اون

 !دونمینم   بود، اعتراضم هرگونه از یریجلوگ یبرا بابا و

 سال دو خب یول. هیدرسخون و هنرمند دختر کامیار ماشاهلل-خانم دهیفر

 . کرده یخام و بوده بچه شیپ

  حرف ادا و ناز با میمر. زدن یم حرف گهیهمد  با آروم رایسم و میمر

 . براش ادیم افاده و کالس  یکل که بود مشخص و زد یم

  حیترج غرورش به عموشو دختر  که جان ماین به ماشاهلل  یول- صغرا

 .داد



  دایپ  خودم ی برادرزاده از تر مطمئن تونم ینم منم.  گهید دله کار-بابا

 !دخترم تک واسه خوشحالم. کنم

  ینم که بود یقدر به پاهام لرزش یول بود افتاده یفیخف لرزش به بدنم

  انداختمشون یم هم یرو یهرچ. بپوشونمش ها نگاه از  تونستم

 ...شدینم

  به یشرمندگ با...تونستم ینم..شدینم یول بزنم حرف کردم اراده بارها

  درونم آشوب که بود  انمهریک ادی  وسط نیا  و بودم برده یپ خودم ضعف

 .کرد  یم برابر چند و

 نخوادم؟  گهید اگه ؟یچ باشه کرده فراموشم اگه

 باشه؟ اومده سرش ییبال  اگه

  دو دونم ینم. دمیشن ینم یزیچ گهید من و زدن یم حرف همچنان اونا

  یکرس  به حرفمو و بدم خرج به شجاعت بودم تونسته چطور شیپ سال

  غمای  به توانم تمام نکهیا  مثل اما  داشتم ازین  اراده اون به االن بنشونم؛

 ...! دم ید یم رفته دست از خودمو. بود رفته

 به نفسم گهید حاال. کرد دقت از یناش  یاخم و افتاد بهم نگاهش رایسم

 .  بود افتاده شماره

 وقت چیه. کرد یم شرکت بحثاشون  یتو و  بود اومده حرف به هم ماین

 . باشم پا و دست یب حد نیا تا کردم ینم فکر

 ی صحنه نیتر  هیکر و نیزجرآورتر هاشون لب یرو ی خنده دنید

 . بود کرده جادیا  موی زندگ

 :کرد باز هم از لب باالخره بود یساکت و مظلوم مرد که بابا ییدا خان

  گذشته سال دو باالخره بزنن؟ حرف برن خوانی نم داماد و عروس-

 ... دیشا



 : دیپر حرفش ونیم تمام یشعوریب  با ماین

 . میا شناخته و دهید ما ییدا خان نه-

 رو دندون...شد راحت الشونی خ دادیم نشون  که معصومه و میمر نگاه

  ریدرگ هنوز تو کنن یم قبر برات دارن! احمق یکایار دادم؛ فشار هم

   ؟یترس  و خجالت

  ؟یچ انمهریک...انمهریک...شهیم داغون یناد...کایار بخشتت ینم مامان

 ...اومده سرش ییبال چه و کجاست اون یدینفهم هنوز تو

  رو ویداشت  تهران یتو که یبنفس  اعتماد اون که وقتشه االن...کایار

  ی شرمنده عمر هی نذار...ی مستقل و پخته دختر هی هنوزم تو...ی کن

 ... یباش  خودت

 .کرد باز پشوی ز و گذاشت پاش یرو فشویک  معصومه

 .بکنم عروسم  دست نشون پس راهه به رو یچ همه که حاال-

 .اومد بند نفسم و شد  گشاد تعجب فرط از چشمام

 !بابا-

  گهید یول....دیترد از پر و  لرزون  یصدا هی...بود من  یصدا نیا

 ...!وقت چیه ای االن، ای.. ذارمی نم

 و بابا نگاه یتو اخم. شد رهیخ بهم خواهر دوتا ی زده وحشت نگاه

 :گفت ینگران با رایسم...عمو تیجد

 ... ده یپر رنگت ست؛ین خوب حالت زمیعز-

 .کرد قطع حرفشو یدستپاچگ با میمر

 میبزن  زنگ گهید که ریبگ انگشترو ایب جان مای ن. که ستین یزیچ نه-

 . عاقد



 : کردم تکرار م،یمر یحرفا از یعصب و تر محکم  ندفعهیا

 !بابا-

   کا؟یار هیچ-

  میزندگ یبرا بذارم که...شم خفه که داد یم تذکر داد؛یم هشدار لحنش

 ... کنه بدبختم و رهیبگ میتصم 

 منزجر نگاه نیا. کرد یم نگام ت یعصبان و اخم با ماین. شدم بلند جام از

 یقو امو اراده بود، شده نیعج باهم تیعصبان  و  ترس توش که ۰کننده

 !پسرعمو یبش  من یزندگ وارد ذارمی نم. کرد یم تر

 پرسه؟  ینم  منو نظر یکس  چرا پس-

 .کردن نگاهم تعجب با  خونوادش و ییدا خان

 !میشد جمع نجای ا االن ما که یهست یراض حتما دخترم-ییدا خان

 :کرد  زمزمه میمر

 . نکن یزیآبرور-

 :گفتم ییدا خان به رو و کردم مشت دستامو

  و رمیبگ خون خفه که ببندم، دهنمو من که نیینجایا شما ؛ ییدا خان نه-

 .نمی بب ندمویآ شدن تباه نمیبش 

 ! یگل دسته نیا به پسر مگه؟ چشه  جان ماین  دخترم وا-خانم دهیفر

 عموت پسر  ؛یکرد یزندگ تنها سال هی یبود  تهران  تو زمیعز -صغرا

 . کنه قیتحق نرفت و نشد ریگیپ که داشت اعتماد بهت انقد

 . شدم رهیخ بهش خشم با و اومد جوش به خونم

 : گفت داشتیم  وا تکاپو به قلبمو که یتیجد با بابا



 .دونم ی م بهتر من  رو تو صالح. کایار نیبش -

 .دنینم   گوش پدرا حرف به دخترا گهید حاال شده، عوض زمونه-عمو

 از . کرد مشت دستاشو من مثل و شد بلند جا از حرف، نیا دنیشن با بابا

 . زد یم یدیسف با انگشتاش فشار شدت

 زنهینم قلبم کردم یم حس...نداره وجود بدنم یتو یخون کردم یم حس

 یم بابا از عمرم تمام...دمیترس  یم...زد یم دو دو چشمام و

  به یینما مظلوم  و هیگر و اشک با  خواستم ینم  ندفعهیا اما...دمیترس 

 اعتماد...رمیگ یم خونواده نی ا از حقمو شده هرطور من برسم؛ هدفم

 ! گردونمیبرم  امو شده کشته بنفس

 .نیکش   یم منو نیدار-

 .شد بلند حرص با معصومه

 خودم دختر رو تو که من سر بر خاک. نمرده ازدواج از چکسیه-

 . دونمیم

 فرار یزندگ نیا از شماها بخاطر که هیزن  اون من مامان...من مامان-

 .کرد

 .شو خفه-بابا

 :شد دوباره آشوب باعث خونسردش یصدا با ماین

 ؟ یدار دوست رو یا گهید کس-

 .رفت باال بابا داد یصدا

 . کنه  یم غلط-

 .محمود واشی- میمر



  رایسم و خانم دهیفر و گرفتش ییدا خان یول آورد هجوم سمتم به بابا

 و کنم یته قالب شد یم  باعث بابا ادیفر یصدا. سادنیوا  جلوش

 .افتمیب ضعف شدت از بود ممکن هرلحظه

  مالمو یکرد فکر! خونواده تو  یاریم بهی غر داماد یکن یم غلط تو-

  یکن دایپ شوهر ای یبخون درس یرفت آره؟ ؟ی تهرون پسر دست دمیم

 ...کثافتت مامان هیشب یکی یشد ده؟یورپر ی دختره

 ... سرهم پشت و دونه دونه...دیچک هام  اشک...دیچک اشکم

 ... یندار حق...مامانم به-

 ! نده  باباتو جواب کایار بسه- عمو

 . کردم بلند صدا

 ! کنه بدبختم خوادیم اموالش بخاطر  که ییبابا چه ندم؟ جواب چرا چرا؟-

 !  مرد بکش خجالت-ییدا خان

 .ره یم دست از داره چارهیب  دختر-رایسم

 بره سرخود هرته شهر کرده فکر .  حرفاست نیا از تر جون سگ-بابا

 . دستش بده پدرشو مال کنه دایپ شوهر

 هیگر  با. بود گرم  بود، گرفته رو بابا یجلو که ییدا خان یدستا به دلم

 : گفتم

  ی برادرزاده بده  خوام، ینم هم تورو مال...خوامینم شوهر من...من-

 همه چرا فهمم یم حاال. دمیند احساس  چشماش تو چوقتیه که زتیعز

 . وصلت نیا  به نیدار  اصرار انقد تون

 ؟ یگرفت گازشو تو چته دختر گهید بسه- میمر

 : گفتم و کردم نگاه چشماش تو



 !نبود نیا  منم  تیوضع بود، نجای ا تو یجا مامانم  اگه-

  نگاه بابا به اعتراضش پر و درشت  یچشما با و کرد یپررنگ اخم

 :رفت باال دوباره بابا ادیفر. کرد

 بزرگت که  تشکرته یجا نشناس، نمک ی طهیسل ی دختره شو خفه-

  دادمیم حقته احمق؟ برات گذاشته کم مادر از یچ ده؟یرس  بهت  کرده؟

 دِ . نشه دراز زبونت انقد تا کنه  غربتت ی آواره ببرتت کهیزن همون

 !گهید یآورد در دم که  گذاشته  الالت به  یل یل انقد  میمر نیهم

 کرده؟  یمادر  من یبرا میمر. زدم یتلخ پوزخند

 نه_ هشت االن که داره پسرم هی  بهتره، تو از یلیخ مامان یزندگ یول-

 .شهیم سالش

 مشکل چون موند  دلش به حسرتش و بود پسر عاشق بابا چون گفتم نویا

 بهم که  ییدندونا با. داشتن دکتر و دوا جور هزار با هم منو و داشت

  حرف با کرد یم یسع مدت تمام که رو ییدا خان دست دادیم فشار 

 . جلو اومد و زد کنار رو کنه  منصرفش

 سر یجلو دستامو ترس با و گرفت فرا وجودمو تمام وحشت لحظه هی

  صورتم یرو بابا نیسنگ و درد پر ی ضربه نیاول اما گرفتم  صورتم و

 . نشست

 مرگ ناقوس  مثل خونه آور  زجر سکوت اون از بعد و یلیس  یصدا

 و نشستم نیزم یرو یحال یب  با و کرد یم گزگز صورتم. برام بود

 . بود صورتم یجلو خجالت و درد شدت از همچنان دستم

  اشون همه اونا نکهیا از...ییتنها نیا از...یپناه یب نیا از گرفت دلم

  بر شرم....!  نکردن یکار ازم  دفاع یبرا چکدومیه اما بودن من لیفام

 ! یاریدرم رو عاشقا یادا که ماین  تو



 گشته ایتهرون  با رفته روز دو. شده هار من واسه نداره یسن دختره-بابا

  از تو که لجن ی دختره کن فرو گوشت  تو نویا! خبره چه کرده فکر

 . تمام  و بود مای ن رو اسمت  یاومد ایدن  به که یوقت

 نفس . اومدن یم نییپا  تند تند بهار ابر  مثل هام اشک و اومد درد به قلبم

 . بزنم حرف تونستم ینم و  زدمیم نفس

  سمتش به نگاهمو فاصله، متر هی حدود با مبل نییپا  میگوش  لرزش

 ی بارقه مثل انمهریک اسم کردم؛ ینم باور دموید یم که یزیچ. کشوند

  لبم  یرو لبخند درد، و آشوب همه اون وسط و کرد روشن قلبمو یدیام

 !شد شوق اشک به  لیتبد غم اشک بالفاصله و نشست

  نفس و قیعم درد باعث بابا لگد اما دارم برش که کردم دراز دست

 ... شد آرنجم  یتو یریگ

 کار؟ی چ یخوایم  توی گوش  هان؟ یکنیم کاریچ-

 اما رفت یم یاهیس   چشمام. دم یکش   دراز نیزم یرو و گرفتم  ارنجمو

 ! بود خط پشت انمهرمیک . بردارم میگوش  از چشم تونستم ینم

 .مرد  نزنش-ییدا خان

 : گفت رلبیز بغض با خانم دهیفر

 !بشکنه پات یاله-

 . کرد نگاش چپ چپ میمر

  مراسم نیا  نکهیا  مثل. خونه ن یببر فیتشر شما بهتره ییدا خان-عمو

 . خورده بهم گهید

 . ادیم داره عاقد خورده؟ بهم ویچ یچ-معصومه 

 ...برسون مرگمو ایخدا. دیچک اشکم و بستم چشمامو



 ...ستین شیزیچ.. شهیم سرپا االن-بابا

 بایتقر یها لگد با و برداشت  دوباره و بود گرفته فاصله ازم که یقدم

 . شم بلند خواست ازم پاهام، و پهلو به تر آروم

  برس؛ صورتت و سر به درآوردن ادا و گرفتن آبغوره یجا به پاشو-

 !پاشو

 روز چند از بعد...زد زنگ عشقم. رفت منم نفس و شد شد قطع تماس

 ادیب  بگم بهش تونستمیم کاش...بدم  جوابشو نتونستم من یول...یخبر یب

 ....ببره نجای ا از  منو و دنبالم

  و ستمیبا پا سر نتونستم. کرد بلندم خشونت با و گرفت  بازومو بابا

 . افتمیب نذاشتن بابا و رایسم که دادم دست از و تعادلم

 .  کنه مرتب خودشو اتاقش تو بره  کن کمکش- میمر

  اتاق به باهم. داشت برش و شد متوجه  رایسم که  بود میگوش  به نگاهم

 .نشستم تخت یرو و میرفت

 زم؟ یعز کنم کمکت یخوایم- رایسم

  اتاق از و یپاتخت رو گذاشت مویگوش . دادم تکون نیطرف به سرمو

  نمونده تنم یتو یجون چون و برداشتم مویگوش  بالفاصله. رفت رونیب

 : داد جواب بالفاصله گرفتم؛ انمهرویک ی شماره. دمیکش  دراز بود

 .کایار سالم-

 . دیترک بغضم

 ... انمهریک-

 ...جونم-

 ؟ ی گذاشت خبرم یب چرا ؟یبود کجا تو ؟یکرد ینجوری ا چرا...انمهریک-



 . عشقم دیببخش  کا،یار  برم قربونت-

 چرا؟  بگو بهم فقط-

 . بود  گرفته بدجور صداش. کرد مکث

 تهران؟  یایب یتونی م-

  طیبل  واسه شهیم . رونیب بزنم خونه از االن نیهم دیبا من انیک آره،-

 ؟ یکن نگاه مایهواپ 

 . دمیم خبر بهت االن باشه،-

  هنوز ضعف. کردم قفلش و رفتم در سمت به بالفاصله و میکرد قطع

 لیوسا یهرچ و برداشتم امو کوله . دادمیم  تیاهم  دینبا اما بود تنم یتو

 آلبوم...و شناسنامه و لباس دست چند. دادم جا توش و داشتم یضرور

  جا زور به و داشتم دوست که یهرچ...و شمیآرا لوازم و امیبچگ عکس

  که بود  نیا بدیش یول نداشت یادیز ارتفاع. گذاشتم پنجره کنار و دادم

 .بود خونه یاصل در بغلش و شدی م باز ییجلو اطیح به

 . خورد در به تقه چند

 .بود کرده عرق  دستام کف استرس از و نبود  دلم تو دل

 .شد بلند در پشت از میمر یصدا و خورد زنگ همزمان میگوش 

 ؟ ی کن یم کاریچ کا؟یار-

 . بپوشم تر مناسب  لباس هی خوامیم...خوامیم-

 .باش عیسر یول  بکن شمیآرا  هی! یاومد عقل سر خوبه-

 .باشه-

 .  گفتم الو آروم و دادم جواب رو یگوش 



  هی نیهم فقط یآورد شانس. برات گرفتم طی بل گهید ساعت هی یبرا-

 . بود مونده یصندل

 . نکنه درد دستت ،یاوک-

  مانتو با لباسامو نور سرعت با. کردم قطع رو یگوش  و میکرد یخدافظ

  شونه رو امو کوله نبسته، هامو  یکتون بند و کردم عوض شال و شلوار

  هی نیا خداروشکر بود؛ بسته خونه در. ستادمیا  پنجره دم و انداختم ام

  یمهمون کفش با بودم مجبور  وگرنه داشتم اتاقم یتو یها کفش جفت

 !برم

  شدم  خارج اطیح در از صدایب و سرعت همون با  و دمیپر نییپا آروم

  کردم یسع. کردم نیماش  درخواست و دمیدو کوچه سر یآژانس  تا و

 و بودن آشنا یگیهمسا بخاطر اونا چون تو امیب  نطر به موجه

 . بود راحت کارم خونم،یم  درس تهران  من دونستنیم

 به همزمان. بره عیسر گفتم راننده به پرواز، ی بهونه به و شدم سوار

. ومدین  یجواب اما  دادم حیتوض براش  ماجرارو همه و دادمیم امیپ ایناد

 هر و داشت ینامنظم خواب نبود؛ دیبع   ازش! بود خواب نکهی ا  مثل

 !باشه داریب ای خواب بود ممکن رو شب و روز از موقع

*** 

 شده تر الغر  میبود  دهید همو که  شیپ ی هفته از بگم  تونم یم جرات به

 ! بود

 .گرفت ازم امو کوله و  دیبوس   موی شونیپ  و کردم  بغلش یدلتنگ با

 ؟ یخوب-

 . دادم تکون سرمو

 ؟ یشد الغر انقد چرا-



 : گفتم ترس با. افتاد راه و گرفت دستمو و زد یلبخند

 . دنیفهم  حتما االن تا-

 ه؟ یچ انیجر بده حیتوض  برام فقط. من ی خونه میر یم نباش نگران-

 

  و آورد  آب برام. میرفت بود هیهمسا ریام  با که یآپارتمان واحد همون به

 اونجا االن نکهی ا و بود بابا ی خونه یپ حواسم و هوش تمام اما. خوردم

 خبره؟ چه

  همون هم مویگوش ...بپرسم و بزنم زنگ که نداشتم اونجا رو یکس  یحت

 کردنشو روشن قصد فعال و بودم  کرده خاموش مایهواپ  به ورود  اول

 . نداشتم

 . نشست کنارم انمهریک

 . کن عوض لباساتو  گرمته  اگه-

  کنار امو  کوله  انمهریک و بود مهمان اتاق ظاهرا که اتاقا از یکی به 

 یراحت شرت یت و آوردم در مانتومو  و شال و رفتم بود گذاشته درش

 . دمیپوش 

 براش مو به مو زویچ همه. کرد نگاهم  منتظر و آورد وهی م انیک

 یبرا دلم چقد. کرد  بغلم که بودم افتاده هیگر به آخرشم و  کردم فیتعر

  یتو  سرمو. بود خالص آرامش... دونهیم  خدا بود شده تنگ آغوش نیا

  یگرسنگ که موندم اونجا انقد. بستم چشمامو و کردم پنهون اش نهیس 

  احتماال  بود؛ نپخته شام میمر . نخوردم یزیچ که کرد یادآوری بهم

 .بود داده سفارش



  یتو که  یانمهریک به همزمان و کردم بیس  و هلو خوردن به شروع

. گفت  ینم یزیچ اما بود شده  یعصب حرفام نیب. کردم نگاه بود فکر

 !بود فکر یتو قایعم که  االنم

 ان؟ یک-

 : داد جواب رلبیز

 . جونم-

 بوده؟  خبر  چه روز چند نیا  یبگ یخواینم تو-

 :گفت  ربط یب و کرد نگام گرفته

 ! یشد خوب مادرت با...که خوبه-

 .دادم تکون سرمو و زدم یلبخند

  موی زندگ و بودم  اشتباه تو عمر ه ی! مونیپش  والبته  خوشحالم، یلیخ آره-

 .  کردم جهنم بابا و میمر با

  برام امشب که ییها لحظه. دادم قورت بغضمو  و انداختم نییپا سرمو

 ...نبود  یکردن فراموش گذشت

 ازش  و دمیکش  یقیعم نفس. گرفت  بغلش  تو سرمو و  دیبوس  مویشون یپ

 . دادی نم امونم  ینگران و یکنجکاو گرفتم؛ فاصله

 . بگو  بهم-

 ته از انگار اش خفه یصدا. داد قورت دهنشو آب و افتاد  نییپا پلکاش

 : اومد یم چاه

 . بگم چطور دونمینم -

 :داد  ادامه که  نگفتم یزیچ منتظر و رهیخ



 . موندم توش که افتاده یاتفاق هی...هی-

 : گفتم یصبر یب با. نبود  دلم تو دل و زد یم تند قلبم

 .شدم لب به جون گهید بگو-

 ...سالومه! کایار-

 ؟ یچ سالومه-

 ! نداشت یتموم امشب یاتفاقا نکهیا  مثل. بود  افتاده دلم به ترس

 ...داشتن رابطه بابام با سالومه-

 ؟یچ یعنی . موند باز دهنم و شد  گرد چشمام

 ؟ یگیم یچ-

 :داد ادامه  یشرمندگ با و انداخت نییپا سرشو

 اما. کرد جمعش بابام یول کرد شک مامانم...شی پ ماه سه حدودا از-

  اصرار کرد، شک مامانمم و  میدیفهم  ما که اولش  همون از بهرحال

  ولش ای کرد خرش که ستین یآدم  ام سالومه. رمیبگ  گردن من که داره

  همه مامانم به  رهیم  نکنم ازدواج باهاش من  اگه که  داره اصرار. کرد

 . داره یقلب یماریب  مامانم...مامانم. گهیم ویچ

 . زد ینم قلبم

 ...بزنم تونستم ینم حرف

 ...بزنم تونستم ینم  پلک

   کنه؟ یم ول منو  مامانش بخاطر یعنی ؟یچ یعنی  نیا

 . دادم تکون زور به زبونمو

 ؟ ی کن یم  ول منو-



 فاصله ازش بالفاصله که گرفت دستامو و داد قورت دهنشو آب دوباره

 . گرفتم

 : گفت بغض و یدرموندگ با

  سالومه کایار یول...یول. دادمی نم تیاهم  شی پ هفته دو نیهم تا-

 .  باشه پسر احتماال گفته دکتر! بارداره

 ... گهید بود  لیتکم  تمی ظرف امشب یبرا! نه ایخدا

 . دادی م ادامه همچنان اون و بود زده خشکم ها مرده  مثل

 ...شمیم دار  داداش یعوض زن اون از دارم...دارم-

  ویکس  که یمن ؟یچ من اما...دیلرز یم...داشت بغض صداش

 . ..باشم اون پبش  که کردم فرار بابام خونه از...ندارم

  اون ممکنه کنه انتخاب منو اگه...هیقلب ضیمر  مادرش یول

 و مهربون زن مطمئنم اما...نگفته برام مادرش از چوقتیه...رهیبم

  و یبزن حرف باهاش و ینیبش   ها ساعت خوادیم  دلت که اونا از ه؛یپاک

 ! ینش  خسته

 ...ستین کارش تو  یدروغ...شده نهیمعا ...بردمش دکتر-

 : گفت اش مردونه بغض با و کرد نگاه  صورتم به

 !کایار  بکنم یغلط چه دونمینم بخدا-

  داشت، اشک داشت، بغض من انمهریک. دینبار اما شد سیخ چشماش

 ... نداشت ییجا  شیزندگ  تو گهید کایار یول...داشت غم

 .گرفت  دستمو و کرد  نگام یچارگیب با انیک. شدم بلند جام از

   کا؟یار  کنم کاریچ بگو بهم تو-

 :داد ادامه  شد یم دهیشن زور به  که ییصدا با



 ! رمیمی م تو  بدون من-

 کنارش از تفاوت یب و پژمرده روح، هی مثل و دمیکش  عقب دستمو

 .رفتم مهمان اتاق به و گذشتم

 ینم کار  ذهنم کرد، ینم کار اشکم ی چشمه. نشستم  پشتش و بستم درو

  داره؟ وجود هم شب نیا از بدتر...کرد

 باشم؟  بدتر یها اتفاق منتظر بازم

 گفت؟  یچ انمهریک

 سکته مادرش تا  کنه ازدواج اون با  دیبا...کنه ازدواج سالومه با دیبا

 ! کنه یالپوشون باباشو گند دیبا...نپاشه هم از خانوادش تا...نکنه

 ! جالب چقد

  منو میبود هم هیشب چقد مظلوم؛ مامان دوتا...کار انتیخ یبابا دوتا

  هم عاشق ما...میاومد  یم بهم ما...انمهر یک  منو....انیک  منو...انیک

 !  میبود

 !هم واسه میداد یم جون

 شد؟ یچ اما

 من؟  یزندگ وسط  اومد چرا سالومه

  چند اون بجز نداشتم  میزندگ  تو  خوش روز شناختم، خودمو یوقت از

 . نداره ییجا میزندگ تو هم عشق  گهید حاال! شناختم عشقو که یماه

 هرلحظه. کردم یم حس رو مرگ که کرد  یم ینیسنگ اونقدر ام نهیس 

  یینا و دیلرز یم ضعف از دستام...ادیب  بند نفسم  بودم منتظر

 من. کردم  دراز جونمو یب یپاها و دادم هیتک وارید به سرمو...نداشتم

 ...!رمیبم  دیبا



** 

  باز در تا شد یم وارد که یفشار و خورد یم در به که ییها ضربه با

 . بود انیک و  ریام  یصدا. شدم داریب  خواب از بشه،

 . شو بلند در پشت از کایار  کا؟یار-ر یام

 عشقم؟ کا؟یار  یخوب -انیک

 !انیک بود شکسته صداش چقد

. بود سادهیوا هم سوگند. کردم باز درو و شدم بلند جام از نیزم  کمک با

  نیهمچ یتو خواست ینم دلم بود؟ نجای ا اون چرا اون؟ چرا کردم؛ اخم

 ! نهیبب   منو باره، یم صورتم و سر از مرگ  مطمئنم  که یتیوضع 

 ...!بود نیغمگ  و مظلوم نگاهش اما

 زدلم؟ یعز یخوب-انیک

  نگاشون سرد و مسکوت همچنان و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو

 : گفت یدستپاچگ با انمهریک  یا قهیدق کی یمکث از بعد. کردم

 . کنم  یم آماده  صبحونه برات رمیم  االن-

 ...دنبالش به رمیام  ؛شد دور دمید از و

 یم حس نداشتم؛ رو یچیه حال. کرد یم نگام  مظلوم و شرمنده سوگند

 اتاق وارد سوگند به توجه یب...شمیم خفه دارم و کمه خونه یهوا کردم

 . کنه دایپ انیجر اتاق یتو آزاد یهوا تا کردم باز وتراس در از و شدم

 :دمیشن سرم پشت از صداشو

  سالومه دونستم ینم ریام  جون به...شرمندتم واقعا من...من...کایار-

 بزن بزن حد در...دمیفهم که شی پ روز چند. کرده  یفیکث کار نیهمچ

 . شد دعوامون



 : داد ادامه یکوتاه  مکث از بعد! داشت بغض صداش

 خراب و مونویدوست یارزش   یب موجود چه بخاطر فهمم یم تازه-

 از هم و کشم یم خجالت تو یرو از هم! ببخش  منو. کردم

 ... یلیخ...ن یاومد   یم بهم یلیخ دوتا شما...انمهریک

  نگاش حس یب و برگشتم سمتش به. شد حرفش ی ادامه مانع هقش هق

 داشت واقعا اما...نه ای مونهیپش ...نه ای کرده یکار نبود مهم  برام کردم؛

 !کردی م هیگر  یشرمندگ از

 ...ستین  مهم-

 :گفت آروم و داد قورت دهنشو آب. کینزد  اومد

 اولش  همون نکنن تشیاذ ادیز نکه یا  یبرا. بارداره دنیفهم بابام مامان-

 بابام...تره جوون هم...تره موجه هم چون! انهیک از...بچه که گفت

  حاال.  شد آروم کمی حرف  نیا با...داره قبولش یلیخ...شناختشیم

  ینم ینینش  عقب دلش ی خواسته یبرا هم و آبروش یبرا هم سالومه

 ! کنه

 یم خودم یتو داشتم فقط بدم  یجواب نکهیا  بدون من و کرد سکوت

  آرزوهاش از چکدومیه  به که داشتم رو یا مرده حس... شکستم

 آسون نقدری هم شد؟ تموم میزندگ  یالک و ساده نقدریهم  یعنی...دینرس 

 شد؟ تموم میخوشبخت

  اونقدر ام نهیس ...بشه یخال گلوم  یتو بغض تا بزنم داد خواستیم دلم

  ی عاد حالت به چوقتیه کردم یم حس که بود نیسنگ

 اما...گرمش آغوش با...دنشید با بودم یحال چه شبید...گردمیبرنم 

 ! بود گهید یکی مال االن و...بودمش دهینبوس  آخر بار یبرا



 یم چیپ دلم...نشستم تخت یرو...نبود تنم یتو جون...دیلرز یم دستم

  از هزارم بار یبرا...خواست یم مرگ دلم... رفت یم جیگ سرم ...زد

 !االن تا شبید

 .شد اتاق وارد صبحونه ینیس  با انمهریک

  کنترل اشکامو نتونم شد باعث  که بود  نیغمگ و مظلوم اونقدر نگاهش

  کنارم و گذاشت یپاتخت یرو رو ینیس . شد سیخ هام گونه و کنم

 . شد خارج اتاق از سوگند. نشست

  ینطوریا. کنم جمع خودمو  تا آوردم باال  پاهامو د؛یلرز یم ام چونه

 ...کنم هیگر  تونستم یم تر راحت

  به که سرم. گرفت درآغوشم مهابا یب و شد مانعم دستش با اون اما

 . زدم چنگ رهنشیپ به و دادم سر هقمو هق دیچسب اش نهیس 

 یم  کش ابد تا ها هیثان کردم یم  آرزو...بشه دور ازم خواست ینم دلم

 ... شدم ینم جدا ازش مرگم ی لحظه تا من  و اومدن

 یم خوش یروزا ادی به و برد یم سرم از هوش عطرش یبو

  کرد، یخواستگار ازم اگه که داشتم  استرس که ییها موقع اون...افتادم

 ...حاال و کنم یراض پدرمو یچجور

  بلند   اونقدر...رفتم فرو بغلش یتو   شتریب و کرد تر تنگ دستاشو ی حلقه

 ... سوخت یم خودم یبرا خودم دل که کردم یم هیگر سوز با و

 گهید...مویزندگ ...آرامشمو...انمهرمو یک..دادم یم دست از عشقمو من

 طعم که حاال...بود دهیفا یب  میزندگ گهید...نداشت معنا برام یچیه

 ... نبود  من کار ازش گذشتن بودم دهیچش  عشقو

 .بدم فشار گردنش صورتمو شد باعث بغضش پر ی زمزمه



 از رمیم یم دارم بخدا...برم قربونت نکن هیگر...عشقم باش آروم-

 ... کایار...اشکات دنید

 : گفتم درد و هق هق با

 بدون برم کجا  من آخه...بشم دور ازت دیبا...سالومه به بدمت دیبا-

 ....تو

 :اومد حرف به ،ی ا هیثان چند سکوت از بعد

 !دمیم  قول...کنم یم شیکار هی...هی...بمون نجای ،همیرینم جا چیه-

 . دادم تکون نیطرف به سرمو  نمش؛ی بب بتونم تا گرفتم فاصله ازش کمی

 یسالمت به مادرت نه...ادیم عقل سر سالومه نه...نداره یراه چیه-

  که فهمم یم...یمجبور تو که فهمم یم من...من...گردهیبرم قبل یروزا

 ...یول  جهنمه تو بدون یزندگ من یبرا...یدار دوست منو

 ...کرد بغلم دوباره. بدم ادامه   نتونستم و گرفتم  دهنم یجلو دستمو

*** 

  زور به لقمه لقمه چند غذا بودم؛ ها وونهید مثل  که بود روز ازدهی

 رفت یم که انمهریک. زدم ینم هم یادیز حرف و خوردم یم انمهریک

 کردم یم  هیگر عشقمون و خودم حال به زار زار و نشستم یم شرکت

  یم اون یوقت و شدم یم حال یب ادیز ی هیگر زور از ها غروب و

 لحظه به لحظه متحرک  یمرده   مثل و گرفتم یم سکوت ی روزه اومد

 . کردم یم تماشا انمهرمویک شدن آب

 حرف باهاش تا دیکش  یم نازمو یکل و اومد یم  شیخستگ اوج یتو

 تمام. نداشتم یدیام  گهید من  اما میبگرد  حل راه دنبال به باهم و بزنم

  یکل با آخرشم و موند یم  جهینت  یب خوردنم غذا یبرا  اصرارش

 ... خودش اتاق رفت یم یخستگ



  یخبر آرش از و زدن یم سر  بهم  و اومدن یم هرروز سوگند و ریام

   بود؟ مهم مگه اما...رفته رانیا  از گفت سوگند دفعه هی...نبود

 یبرا ییآبرو یب چه نبود مهم برام یحت...نبود مهم یچیه گهید...نه

 ...!بود خبر چه من از بعد خونه اون یتو و بودم  آورده بار به پدرم

  ممکنه هرلحظه کردم یم احساس که یدرحال تمام یحال یب با روز هی

 نشسته تنها که  یرمردیپ هی از پارک  یتو و زدم رونیب  خونه از افتم،یب

 ای  انمهریک خواستم ینم. بزنم  زنگ یناد به تا گرفتم شویگوش  بود

 .باشن داشته اونا از یا شماره انشیاطراف

  و پدرم  که گفت بهم و کرد یشاد ها گرفته برق  مثل دیشن صدامو یوقت

 با...اومدن تهرانم یحت و انداختن راه یبزرگ یدعوا و اونجا رفتن ماین

 و کرد یخوشحال ابراز ازدواج  اون به ندادنم تن از و زدم حرف مادرم

  شنهادشیپ نیا و فرانسه برم باهاش  اوضاع شدن آروم تا خواست ازم

 . بود انداخته فکر به  منو

 خواست ازم کردم فیتعر ای ناد یبرا انویک و سالومه ی هیقض یوقت

 تا نه...نداشتم یا گهید ی چاره من درواقع و کنم گوش و مادرم حرف

 !نداشت وجود هم یزیگر  راه و...شهیهم یبرا دیشا اوضاع، شدن آروم

  موندنم به هرلحظه و روز هر انیک هرچند...بود من تلخ سرنوشت نیا

 ازدواج سالومه با تا کنه یم  دایپ  یراه گفت یم و  کرد یم اصرار

  خودمو جه،ینت یب افکار نیا با  خواستینم  دلم و نبودم بچه  من اما نکنه

 ! بمونم ششیپ خواستیم وجودم بند بند تمام که هرچند کنم دواریام

 پدر شی پ بره خودش و  بمونم خونه اون یتو بود خواسته ازم یحت

  ن،یغمگ سرنوشت نیا  از  نانمیاطم   و من اوضاع دنید از بعد...مادرش

  کنه یم یسع بازم بکنه، هم  ازدواج سالومه با اگه یحت که گفت بهم

  زده لبخند بهش یدیناام با بازم اما...بشه  جدا و کنه دایپ یراه زود



  نه باشم، طالقش منتظر یطیشرا نیچن یتو  که بودم یآدم من نه...بودم

  یب بعدا که بود یکس  مادرش نه  و بگذره انیک  از که بود یآدم سالومه

 ینم قبولش که هرچند...ما  یبرا بود انیپا هی نیا...باشه مشکل

 ...میکرد

خیره به عکس بزرگ کیانمهر که روی دیوار نشیمن بود، به زندگیم  

فکر می کردم. زندگی ای که با وجود اون تازه رنگ گرفته بود، پر از 

 روشنی شده بود! 

روزهایی که باهاش گذروندم از جلوی چشمم کنار نمی رفت. تو این  

ام  روزا انقدر گریه کرده بودم که صورتم زرد و الغر شده و زیر چشم

 گود افتاده بود. 

انقد قیافه ام نزار بود که وقتی بهم نگاه می کرد آشکارا فرو می 

ریخت. نابود شدن همدیگه رو با چشم خودمون شاهد بودیم و کاری از 

 دستمون بر نمی اومد. 

وقتی شرکت بود راحت تر فکر می کردم؛ هرچند که وقتی حضور 

که هیچ لحظه ای رو از  داشت تک تک ثانیه ها رو با ولع می بلعیدم 

دست نداده باشم. دلم می خواست این روزای آخرو با خوشی بگذرونیم  

 اما غم از دست دادنش نمیذاشت...

فقط چند روز دیگه تا برگشتن مامان به فرانسه مونده بود و دل من هر 

 لحظه آشوب تر...

تلفن خونه زنگ خورد؛ این روزا کیانمهر عزیزم هر ساعت بهم زنگ 

د تا حالمو بپرسه و هربار با صدای زنگش اشک چشمام شره می  می ز

 کرد...  

 الو؟ -

 خوبی نفسم؟ -



 خوبم...-

 آه سوزناکی کشید. 

 چیزی الزم نداری بگم برات بیارن؟ -

 نه...تو خوبی؟ -

 اهوم. صبحانه اتو خوردی؟ -

 مکث کردم. 

 اهوم...-

 مثل همیشه دروغ میگی. -

وجود اینهمه نخوردن، بازم نمیدونم من چه جون سختی بودم که با 

اما  سرپا بودم...بارها ضعف و بی حالی و سرگیجه رو حس می کردم

مرگ برای من نبود...من باید می موندم تو این زندگی و زجر می 

 کشیدم!

بعد از اون، با مامانم تماس گرفتم و باهاش حرف زدم و چند دقیقه بعد، 

 امیر اومد؛ اون کلید داشت.

 حالت چطوره؟ -

 سر پام. -

 روی مبل کناریم نشست.

کیان تو شرکت اصال حواسش به کارا نیست؛ اگه من نباشم حتما یه  -

 گندی میزنه. 

 لبخند تلخی زدم و چیزی نگفتم. اونم پا به پای ما عذاب می کشید...



بلند شد و برای خودش میوه آورد. میوه هایی که کیان به امید خوردن 

 نمی رسید! من می گرفت و به نتیجه ای 

حین خوردن بدجوری تو فکر بود. اونقدر نگاش کردم که دست کشید و 

 با تکون سر ازم پرسید:چیه؟

 مشغول چیه فکرت؟ اصال واسه چی اومدی؟ -

راستش اومدم یه سر بهت بزنم و حالتو بپرسم. کیانم تاکید کرد که  -

 مجبورت کنم باهام میوه بخوری واسه همین دارم برات پوست می کنم.

 با بی حالی نگاه ازش گرفتم.

 خورم.من نمی -

 بی اهمیت گفت:

 میخوری. راستش...سالومه امروز اومد شرکت. کیانام اونجا بود. -

بهم نگاه گرد تا واکنشمو ببینه و من با قلبی که هرلحظه ممکن بود از  

 سینه ام بزنه بیرون نگاش کردم. 

 چرا رنگت پرید؟ نکه خیلی رنگ به رو داشتی!-

 ..بگو.-

 صدام می لرزید. لبشو گاز گرفت و ادامه داد:

با...با یه سرویس لباس نوزادی آبی رنگ اومده بود پیش کیان. یه  -

زد انگار یه زوج خوشبختن جوری با ذوق نشونش میداد و حرف می

 که انگار اولین ثمره ی عشقشون تو راهه.

و  شوکه بهش خیره موندم. جلوی ریزش اشکامو نمی تونستم بگیرم 

بدنم به شدت به لرز افتاده بود. سریع بلند شد و اومد کنارم؛ دستامو تو  

 دستاش گرفت. 



 اریکا...اریکا!-

از شدت گریه ای که می خواستم خفه اش نگه دارم به هق هق افتادم.  

 دستامو بیرون کشیدم و زانوهام و بغل گرفتم و صورتمو پوشوندم. 

ی گذشت و وقتی نفس کم  اونم همونطور کنارم نشست تا چند دقیقه ا

. برام آب آورد و سر آوردم، سرمو بلند کردم و سعی کردم آروم باشم

 کشیدم... تو سرم مدام تکرار می شد من چقد بدبختم آخه!

نفس های عمیق می کشیدم تا آروم بشم و امیر پشیمون بهم نگاه می 

 کرد. با صدای گرفته ای پرسیدم: 

 چرا...اینو بهم گفتی؟ -

 پایین انداخت و با شرمندگی گفت:سرشو 

میخواستم...میخواستم بگم...آخرش به کیان گفت وقت داره از دست -

 میره. 

انقد حالم خراب بود که پشیمونی رو از نگاهش می خوندم. حق داشت؛ 

حق داشت دلش برای خاله اش بیشتر بسوزه تا من...! داشت به من می 

 گفت زودتر تصمیم بگیرم؟ 

 که دستمو گرفت و نذاشت. خواستم بلند شم

اریکا، منظورم این نبود که ناراحتت کنم یا بهت یادآوری کنم که  -

 کیان...نمی تونه...

 سرشو تکون داد و حرفشو عوض کرد: 

میخواستم بگم سالومه دست نمی کشه...میخواستم بگم کیان داره زجر -

می کشه...کیانا داره زجر می کشه و روی دیدن تو رو نداره...اگه 

بدونی امروز  چه دعوایی با سالومه راه انداخت...ولی...ولی هیچکدوم  



از اینا جلوی اون عوضی رو نمی گیرن. کیان داره زیر این فشار له 

 میشه...!

نمی دونستم برای خودم دل بسوزونم یا کیانمهر، برای خودم گریه کنم  

یا اون...مثل دیوونه ها بودم؛ احساس می کردم از درون دارم منفجر 

میشم...اونقدر احساس ضعف می کردم که حتی تو تصورمم نمی  

تونستم کاری به سالومه داشته باشم...انگار که اون جلوی چشمام  

پوزخند میزنه و من درمقابلش مثل یه موجود  وایساده و داره بهم  

 ضعیف فقط گریه می کنم و هیچ کار دیگه ای از دستم بر نمیاد! 

 امیر با ناراحتی گفت:

 اریکا، کاش...کاش تو اذیتش نکنی...برای دل جفتتون میگم آبجی...-

 با بغض دستمو روی گلوم گذاشتم و میون هق هق گفتم: 

 الی نمیشم....دارم...می میرم امیر... هرچقدر...هرچقدرم گریه کنم خ-

لبشو گاز گرفت و سرشو پایین انداخت. بلند شدم و به اتاقی که این  

روزها به اسم من بود پناه بردم. درشو قفل کردم و صدامو آزاد کردم. 

 اینطوری به سینه و گلوم کمتر فشار می اومد. 

باز کردم؛   نمی دونم چند ساعت گذشته بود که با خستگی پلکامو از هم

 هوا تاریک بود و از بیرون سر و صدای ظرف و ظروف می اومد. 

بلند شدم و بیرون رفتم. آبی به دست و صورتم زدم و به سمت  

آشپزخونه قدم برداشتم. کیانمهر داشت میزو می چید؛ برای شام پیتزا  

 گرفته بود. 

به با دیدنش دلم به درد اومد. عزیزترینم چه دردی می کشید و من فقط 

فکر غم خودم بودم و باهاش بدخلقی می کردم. با شنیدن صدای پام 

 برگشت و با لبخند غمگین و پر محبتی نگام کرد. 



 سالم خوشگلم. -

 سعی کردم لبخندش و جواب بدم. 

 سالم، خسته نباشی. -

انقد ذوق کرد که دلم از خودم شکست! اومد نزدیک و بی هوا منو  

گذاشت. نمیدونم چشمای من چقدر کشید تو بغلش و گونه اشو رو سرم 

توانایی تولید اشک داشتن که با هر محرک کوچیکی شروع به باریدن  

می کردن و در عرض یک دقیقه پیراهن کیانمهر خیس از اشک شده  

 بود. 

 دستامو رو پیرهنش مشت کردم و حلقه ی دستای اون تنگ تر شد...

 بغض صداش مثل مرگ بود...

 نمی تونم ازت بگذرم...-

ق هقم دوباره اوج گرفت. تازه می فهمم که عشق، همونقدر که میتونه  ه

شیرین باشه، به همون اندازه هم می تونه عذاب آور باشه. کاش عاشق  

نبودیم...کاش همدیگه رو دوست نداشتیم...کاش اصال با همدیگه آشنا 

 نمی شدیم...

 حاال از این به بعد رو چجوری زندگی کنم؟ 

صله گرفت تا صورتمو ببینه. اما من هیچ حال از هم جدا شدیم و فا

خوبی نداشتم؛ سرم گیج رفت و جلوی چشمام سیاه شد و آخرین لحظه  

که قیافه ی وحشت زده اشو دیدم و خیزش به سمتم، احساس کردم دارم  

 می افتم...

 



پلکای سنگینمو از هم جدا کردم. نور چشمامو زد و دوباره بستم؛ بوسه  

 ای روی دستم نشست. 

 خوبی قربونت برم؟ -

چندبار پلک زدم تا چشمام به نور عادت کنه. کیانمهر به روم لبخند زد. 

 توی دستم آنژوکت بود.

 دکتر خبر کردم همینجا، االن اینو در میارم تموم شده. -

 و بلند شد تا کاری که گفت رو انجام بده و بعد از اتاق بیرون رفت.

ام بلند شدم و درحالی که  به ساعت نگاه کردم؛ صبح شده بود. از ج

 دستمو ماساژ میدادم دنبالش رفتم. میز صبحونه رو چیده بود. 

 بیا بخوریم.-

بی حرف روبه روش نشستم و مشغول شدم. فکرم امروز زیادی درگیر 

 بود. 

وقتی کیان رفت بالفاصله تلفنو برداشتم و شماره ی مامانمو گرفتم. یاد 

م تا زنگ بزنم. اما خب موندنم  روزای اول افتادم که بیرون رفتن رفت

 طوالنی شد و نتونستم اونطور ادامه بدم...

 الو مامان جان؟-

 سالم مامان.-

 فدات شم دخترم، آماده ای؟ -

 مکث کردم.

 آره. -

 باشه عزیزم عصر میام دنبالت. آدرس خونه رو بلدی؟  -



  تالش کردم تا یادم بیاد چند ماه پیش  وقتی خواستیم بیایم خونه ی امیر،

 چه آدرسی بهمون داده بودن...

آره مامان، تو الهیه است. اسم ساختمونو یادم نمیاد، خودم عصر میام -

 بیرون بهت میگم.

  عکس قاب از پر قفسه هی اش  کتابخونه یتو. رفتم انیک خواب اتاق به

 .بود  خانوادش و خودش از کیکوچ یها

  فرشته کردم یم حس که بود پاک و مهربون انقد مامانش ی چهره

 ! نهی ش یم دلت به مهرش دارید  نیاول با که ییاونا از...است

 .... آرامشم انمهرم،یک زم،یعز عشق

  یکشو. کرد یم ینیسنگ ام نهی س  رو کوه مثل یزیچ و بودم سردرد

 رو به رو خودم ی شده  چاپ یها عکس از یلیس  با و کردم باز اولو

 یتو که ییعکسها. دیچک اشکم و گرفتم دهنم یجلو دستمو. شدم

 دونه و دمیکش  رونیب رو همه...کردم  ینم نگاه نیدورب  به چکدومیه

 یواشکی عکس ازم ییها موقع چه ارمیب ادی  به تا کردم نگاه دونه

 ...گرفته

 .نشستم نیزم یرو

  یالیو  کردم؛ یم نگاه  ریام  به تیعصبان با و بودم نشسته  مبل یرو

 ... کردن تمیاذ ترسناک لمیف از بعد که یشب...انیک یبابا

 نیاول  یبرا و خونه سفره میبود رفته که یروز از هیزاو  بد عکس هی

 . شدن آشنا سوگند با بار

 حواسم یوقت...بودم هوشیب یوقت...شرکتش یتو از عکس عالمه هی

 بدم حال  از خبر قرمزم یچشما اما بود گهید یجا نگاهم یوقت...نبود

 ...شرکته اون سیرئ انمهریک دمیفهم  که روز همون...دادیم



 !روزا اون گذشت زود چقد...دمیکش  یآه

 ...یعنی  بود؟ من ریگیپ  موقع اون از چرا

  که یروز...کردم یم فکر روزا اون به نیغمگ و درمونده ی افهیق با

 عکس یکل روز اون از...شد پا به که ییدعوا  و  بدم رو تابلو رفتم

 ...!یداشتن دوست ی وونهید...وونهید ی پسره داشت؛

 برم؟  و بذارم رو تو چطور من آخه

 کنم؟  تحمل تویدور چطور

  ماهرانه و قشنگ ایبعض...بودن ادیز. زدم بهم و کردم پخش عکسارو

 ... بچگونه و هیزاو  بد هم ایبعض  و

  بهار، و محمدرضا یعروس  ر،ی ام  ی خونه میبود رفته یناد با که یشب

  و بودم مست یوقت یحت و ک ی ش  لباس و کرده شیآرا یافهیق اون با

 یپا دربند، انا،یک یخونه...بود هم عکس تو و  بود گرفته  منو خودش

 ...! گهید یعکسا یلیخ و...بودم خواب که اش شده خراب نیماش 

  کشو یتو دوباره و کردم جمع عکسارو. کردم یم هق هق داشتم گهید

 : کردم یم تکرار رلبیز. ختمیر

 ... وونهید...وونهید-

 یراهنایپ  از یکی بود، سشیسرو در کنار که چرکا رخت سبد یتو از

 یبو...دادیم  تنشو یبو. دمیکش   بو قی عم و برداشتم رنگشو دیسف

 ...هاش بوسه یبو آغوشش،

 که یطور رلبیز. بپوشم تا  برداشتم زیتم  شرتیت هی هم کمد یتو از

 :کردم زمزمه زنمیم حرف اون یبرا دارم انگار

 ...کنم حست خوامیم...شنیم امیدلخوش  تنها...برم یم ناروی ا-



  از مکارتمویس . کردم نگاه رو خونه  کنار و گوشه تمام بار نیآخر یبرا

  و گرفتم عکس جاش همه از و کردم روشنش و کردم خارج یگوش 

 .برداشتم هم انمهرویک یها عکس از چندتا

 بهت کردن فکر...متاهل مرد هی...ممنوعه هی یش یم بعد به نیا  از تو

 ...بگذرم ازش  تونمینم  اما...باشه گناه باشه، اشتباه دیشا

  انتظار من  از ریام اونو چرا دونمینم ...داشتن ازم یانتظار چه دونمینم

  انیک یمخف دختر دوست عنوان به خواستنیم دیشا...بکنم یکار داشتن

  یتهران دار زن مرد هی ایب گفتم یم بابام  به چطور آخه! بمونم ششیپ

 ؟ یچطور کن؟ قبولش میخواستگار ادیم

 اوضاع تا خواستمیم زمان یکل  بودم؛ کرده دایپ نجات ماین دست از تازه

  کرده ینیب  شیپ  انمهریک سر  رو بحث و دعوا قطعا بازم و بشه آروم

 ریحق... باشم یمخف دادینم  اجازه غرورم...ینطوری ا نه اما بودم

  از بود شده خسته مغزم که بودم کرده فکر آنقدر هفته دو نیا تو...باشم

 !یدواریام  و یچارگیب

 مامانم که ییجا تا رفتم ادهیپ رو  یادیز مسافت و زدم رونیب خونه از

 یحس  چیه یول کرد  بغلم! دیبار  یم غم اونم یچشما از. بود منتظرم

 قلبمو...ذاشتمیم جا جونمو و روح تمام انگار...زیچ همه از  یته. نداشتم

 ...  ذاشتمیم جا

 ؟ یکرد یخدافظ-

 ...نه-

 چرا؟ -

 ! بفهمه  نخواستم-



 نیا  از اونم...کشه یم عذاب  تو ی اندازه  به اونم. بدونه داشت حق-

 ...ناراحته ییجدا

  خونه رهیم  کم یلیخ و نزده حرف باباش با که ماهه چند بود گفته  بهم-

  ی چاره نیهم بخاطر...ستمی ن  مامانش مرگ به  یراض منم...اونا ی

  نذاره یلجباز و یمنطق یب با  ممکنه بگم  بهش اگه...ندارم یا گهید

 ...امیب

  بار نیاول. کرد باز برام درو  نیغمگ تینها یب یا چهره با حرف یب

 یم تازه. کرد سالم بهم و برگشت  لبخند با. دمید یم شوهرشو که بود

 جواب لبخند با کردم یسع! رفته یک به یمان ی چهره فهمم

 ...!میهمراه  از نبود چهرش تو یا یناراحت چیه. بدم شویاحوالپرس 

 یزیچ هی. میدیرس  فرودگاه به  تا کردم یم نگاه ابونایخ  به حسرت با

 و بود شده  سست  هام قدم...گرفت یم جلومو یحس  هی...شد یم مانعم

  دِ یام  به کردمیم  نگاه سرمو پشت مدام. بودم تر عقب یلیخ اونا از

 ...!بازگشت یبرا  یدیام

 من آسمان شده کج

 ...ماه به رسد ینم دستم

 ***** 

 ام  شونه به که ینیسنگ فشار تا دم یکش  باالتر و گرفتم محکم امو کوله بند

  کرده کار هفته یروزا تمام از  شتریب  امروز. بشه  کمتر شد یم وارد

 . بودم  موت به رو یخستگ از و بودم

  با که یتخم و اخم اون با که هرچند بده یمرخص بهم فردا حداقل کاش

 تونستم ینم هنوزم. دمید یم  دیبع بود نشسته صورتش  تو آرش دنید

  بود؟ یچ سر نفر دو نیا خصومت که کنم هضم



  اون  و دارن؟ یمیقد ی نهی ک که دمیپرس  ازش تمام یسادگ با بار هی یحت

 .  کردم شک عقلم سالمت به که دیخند یجور

 و کردم؛ دقت شتریب رفتارش به و شد شتریب تامیحساس  روز همون از

 ... قراره  چه از انیجر که  بزنم حدس یحدود تا تونستم باالخره

  خودم به حواسم و باشم داشته کنترل شتریب رفتارم یرو کردم یسع

 .نداشت هم یآنچنان ی دهیفا که هرچند باشه

 .بود ایناد شد؛ پرت افکارم از حواسم میگوش  خوردن زنگ با

 جانم؟ -

 گذره؟ یم خوش دختر؟ یحال چه در-

  بهت خونه دمیرس  که گهید قهیدق چند بذار. ام خسته یلیخ یناد یوا-

 . زنم یم زنگ

  تو یکنیم سرتو زیم پشت ینیش  یم روزو ی همه. توام بابا خبه-

 ته؟ یچ از یخستگ گهید توری مان

 .یشعوریب و فکر یب انقد  که کمرت به  بزنه خدا خودت قول به-

  خوشااااانتههه خوش گهید که تو  تازه! گهید گمیم راست خب...وااا-

 . ما به بده یکی بابا

 !یندار خبر یچی ه از  تو انگار. نفهم ی دختره کن بس-

  تا کنم  کنترل خودمو کردم یسع  نمییپا لب گرفتن گاز با. کرد سکوت

 با ارهیب سرحالم کردیم یسع  هربار یناد چارهیب. نشم افکارم ریدرگ

  یم گرفته هردومون حال اومد یم در دهنم از ناخواسته که ییحرفا

 . شد

 : گفت گرفته و  مانند زمزمه ییصدا با



 !بابا الیخیب-

 ال؟ یخیب  ویچ-

 !دستت از وار ید تو بکوبم سرمو خوادیم دلم یگاه-

 ... داشت حق. نگفتم یزیچ

 دمیرس  یک و میکرد یخدافظ یک   دمینفهم که بودم افکارم ریدرگ  اونقدر

 یم. آوردم رونیب  ام کوله بی ج یتو  از دویکل  و دمیکش  یآه. خونه دم

  نیا  یبرا یخوب ی بهونه امروز قتایحق و کنم بهونه رو یخستگ تونستم

 و حال بود شده باعث یادآوری قهیدق چند نیهم که چرا داشتم ام افهیق

 !بشه نیغمگ نگاهم روز

 

 و ساکت خونه. شدم وارد صدا  یب و  آروم شهیهم مثل و کردم باز درو

  برنامه  امروز غروب یبرا هانر  خانم بود رفته ادمی...آه. بود  کیتار

 ...تنهام که خوب چه. بود ختهیر

  عوض رنگ قرمز یراحت شلوار و شرت یت با لباسامو و گرفتم دوش

  باسنم یباال تا بلندم یموها انداختم؛ خودم به ینگاه  نهیآ  یتو و کردم

 بابام شیپ که یوقت تا. زدم خودم به یلبخند و دمیکش  نشونی ب یدست. بود

  دونمینم و خوردم یم حرص بس از! بودم دهیند خودم به بلند یمو بودم

 نخواستم وقت چیه که شونیپر  و بلند یموها از بودم متنفر اونقدر چرا

 !ادیم  بهم چقدر که کنم تصور یحت

 ...بابا آه

  شیپ ماه چند. بودم زده حرف باهاش شبید تا. انداختم میگوش  به ینگاه

  زنگ خونه به ظالم، و بداخالق مرد اون یبرا یدلتنگ سر از که بود

  بود غوغا و داد اولش...بودم شده مواجه میمر یصدا با و بودم زده



  صداش یتو که یحس  تنها گرفت دستش از رو یگوش  بابا یوقت یول

 ...اش بچه تنها من و بود پدر بهرحال! بغض و  بود ینگران دمیفهم

 حرفاش نیب ما البته...مونهیپش  بود  گفته...ششیپ برگردم خواست ازم

 کارم اون با  کردم اش سرافکنده چقدر نکهیا درمورد هم ییها سرزنش

 که کس هر که گفت یحت. زد  حرف...همه از دهیکش  خجالت چقد و

  لیفام و آشنا ی همه انگار یول کجا  از دونمینم...کرده سرزنشش دهیفهم

 ! کرد  یم لیتحم  بهم رو ی اجبار ازدواج هی داشت که دونستن یم

  مثل! پرست پول احمق مردک...بپوشونه چهرمو اخم شد باعث ماین ادی

  یزیچ چه سر از دونمینم و بود کرده ازدواج پولدار دختر هی با نکهیا

 از  بعد هم دختره! نوشته باال ی لی خ هیمهر  و  کرده ینی ریخودش  که بود

  یپوزخند! گذاشته اجرا هم اشو هیمهر و رفته گذاشته یزندگ ماه چهار

  سوپر هی به لی تبد عمو و بابا مشترک کارگاه حاال...بود حقش زدم،

 . بود شده عمو یبرا کی کوچ هی  و بابا یبرا متوسط مارکت

 شی پ گشتم  یبرنم وقت چیه من  که بود نیا  بود، مهم که یزیچ بهرحال

  البته...بود میمر عاشق هنوز بابا و  بود متنفر ازم هنوز میمر چون...بابا

 ...دارمه نجایا که یمستقل و خوب یزندگ اون از تر مهم

 به! نخوردم یزیچ صبح  از امروز که افتاد ادمی شکمم یصدا با

  مرغ امروز ناهار نکهی ا  مثل. کردم باز خچالوی در و رفتم آشپزخونه

 .شدم کردنش گرم مشغول و آوردم رونشیب شوق با...بوده ییباسکا

  صفحه به ینگاه با. خورد زنگ میگوش  خوردم یم داشتم که ینیح در

 .بدم قورت زودتر امو لقمه کردم یسع اش

 الو؟ -

 ؟ ی شرکت تو هنوز ای خونه یرفت کا؟یار-

 . اومدم تازه ام، خونه نه-



  بهش مثال داشته؟ نگهت موقع نیا تا چطور پسر؛ نیا دست از یوا-

 گمیم بهش شام یبرا امشب...زا یلو  ی خونه میبر دیبا امروز بودم گفته

 !بدم  بهش یحساب یگوشمال هی تا ادیب

 ...ادینم  خوشم اونقدرام هانر خانم از من مامان،  نداره اشکال-

 .میگردی برم میدار هم ما زمیعز بخور ناهارتو-

 . منتظرم باشه،-

  ورود بدو از یمان. دنیرس  نای ا مامان  که بودم شده لمیف دنید  مشغول

 : گفت ذوق با و شمیپ اومد بدو بدو

 داده؟  یچ بهم زایلو  نیبب  یآج-

  که بود دیسف و یمشک  یکتون لنگه هی ا یگچ ی مجسمه هی دستش تو

 همزمان و کنم نگاش تا گرفتم دستش از و زدم یلبخند. بود ناز واقعا

 .شد بلند مامان یصدا

 !یمان هانر خانم-

 .مامان دیببخش -یمان

 و  اومد بود، کرده عوض رونشویب  لباس نکهی ا از بعد دونیفر آقا

 :گفت و انداخت  ونیزیتلو به ینگاه. نشست

 دخترم؟  کنه یم  تتیاذ  بابک-

 .انداختم  باال ابرو متعجب

   چطور؟ نه،-

 . بود یعصبان دستش از مامانت امروز دمید آخه-

 . کردم یکوتاه ی خنده



 .شرکت موندم شتریب  امروز چرا که کرد غر غر خورده هی  بابا، نه-

 دیکش  سمتم خودشو کمی. داد تکون سرشو راحت الیخ با و زد یلبخند

 : گفت تر آروم و

 !کن دقت....ادیم خوشش ازت کنم فکر یول-

 که است عیضا رفتارش انقد یعن ی . موندم مات و دیخشک لبم یرو لبخند

   ده؟یفهم هم شیی دا

 . زد یبخش  نانیاطم  لبخند

 یحت...شهینم عوض یزی چ نخواد دلت اگه دخترم، نباش نگران-

 ...کنه  رونتیب شرکت از ذارمی نم

 رفتار اون با بابک اگه. نگفتم ی زیچ و گرفتم گاز لبمو یداخل ی گوشه

  نیب  زویچ همه دادنش شنهادیپ  با داره؛ باهام که  یا دوستانه و یمی صم

 .  بمونم شرکتش  تو تونم ینم گهید خودم کنه، عوض ما

  و مبل رو دیپر یمان بالفاصله و اومدن رونیب اتاق از یمان و مامان

 لمیف یادامه  یبرا ی حس  گهید. کنه عوض رو کانال تا برداشت و کنترل

 سمتم به مامان نگاه شدم؛ بلند جام از  و نگفتم یزیچ نیهم یبرا نداشتم

 .اومد باال

 مامان؟  کجا-

 .ام خسته کمی امروز کنم، استراحت برم کمی-

 .  زمیعز برو-

  غرغراش هنوز که دمیشن مامانو یصدا شدم یم اتاق وارد که یدرحال

 . بود نشده  تموم

 .داشته نگه غروب تا دخترمو امروز خان بابک-



 : دونیفر خندون یصدا و

 شی پ ییموردا  نیهمچ بار چند مگه سال چند نیا تو حاال زمیعز خب-

 ...! ایش یم زشت نکن اخم...گهید  بوده الزم حتما اومده؟

  برداشته انمهریک از که ییها  عکس. نشستم تخت یرو و بستم درو

 یم نگاهشون افسوس با هرروز و  بودم گذاشته چشمم یجلو هنوز بودم

 .... نداشتم ازش یخبر که بود سال چهار. کردم

 

 یبرا را چشمانم تیها خنده یصدا دوباره دنیشن یِ تمنا در یشب عاقبت

 ...بست خواهم شهیهم

 

  رونیب  کشو یتو  از رو بودم دهی کش  ازش که یا ینقاش  هزاران از یکی

  یرو انگشتمو و گرفتم گاز  باالمو لب. کردم بازش زیم  یرو و آوردم

 . دمیکش  صورتش یاجزا و چشما

  و بودم کرده بزرگ هم وداشتم ازش که ییعکسا نیتر قشنگ از تا دو

 .  باشه چشمم یجلو شهیهم  تا بودم  کرده نصب  وارید رو

  چیه اون اما بود گفته دونیفر  آقا به یچ من احساس از مامانم  دونمینم

 یتابلو ی عالقه از یاونطور وگرنه. بود نذاشته من  اتاق تو پا وقت

 . زد ینم  لبخند اش خواهرزاده

 ...دمیکش  یآه

 قرن کی  برام تو بدون روزش هر که یسال چهار... گذشته سال چهار

 ... نشد کم احساسم از یا ذره و گذشت

  اون و...سالومه کنار ؟یخوشبخت ؟یهست یحال چه تو االن...انمهرمیک

 هزار زایچ نیا  یادآوری با قلبم! بابا گهیم  تو به اما برادرته که یپسر



 تحمل رو یدور نیا دارم چطور دونمینم ...شهینم سرد اما شهیم تکه

 شهیم باعث ازش یخبر یب و یدور کردم یم فکر شهیهم کنم؟ یم

  ذهنم و قلب یتو  یتو یرییتغ  چیه کردم؛ یم  اشتباه اما  کنم فراموشش

 ...شمیم تر ری پ و تر افسرده هرروز و  ومدی ن وجود به

  اما دمیپرس  ازش نویا تاحاال بار هزار نداره؟ ازشون یخبر آرش چرا

 و  کرده ارتباط قطع همه با شیپ سال چهار اونم که خورهیم قسم شهیهم

  به یتلخ  پوزخند...منه منتظر و تنها هنوزم نجاستیا جالب...اومده

  همه میداشت  یزیانگ غم و اشتباه یها سرنوشت چه...زدم اون و خودم

 ...مون

  و شدم خارج هوا و حال اون  از خورد در به که ضربه چند یصدا با

 : برسه بنظر یعاد و صاف صدام کردم یسع

 .تو ایب-

 :گفت آروم فاصله همون از و کرد باز درو مامان

 . اومده بابک ایب-

 کار؟ یچ امیب من-

  ینقاش  و ها عکس به کالفه ینگاه و کرد خارج ینیب از نفسشو

 .انداخت انمهریک

 . رهیگیم   سراغتو خدا بنده پسره! گمیم بهت ایب-

. افتادم  راه دنبالش و شدم  بلند جام از و  گردوندم کاسه تو چشمامو

  به لی تبد که ییآرزوها به و نمی بش  اتاق تو خواست یم دلم که هرچند

 ... کنم فکر شدن  ایرو و حسرت

 !سالم-

 .برگشت بود سرحال و خندون شهیهم  مثل که ینگاه با بابک



  تمویشکا یاومد داشتم نگهت روز هی دختر! تنبل خانم کایار  به به-

 ؟ یکرد

 . زدم یلبخند و نشستم کنارش فاصله با

 . خواست حیتوض یشناس یم که مامانمو گهید بخدا، بودم خسته یلیخ-

 ! ینارنج نازک! یدادینم  حیتوض  خواست ینم اگه حاال نکه-

 بودم؟  زنده االن بودم ینارنج نازک من اگه...زدم دلم یتو یپوزخند

 یم پر وجودم ی ذره ذره یحال در کردم؟ یم  یزندگ کردم؟ یم کار

  خونه اونجا هنوزم یعنی...هیاله ابونیخ تهران،...رانیا سمت به دیکش 

 دهیچ یها وهیم به نگاهم...خودش یبرا داره خانم گهید باشه اگرم اشه؟

 ؟یچ دستپختش ه؟یخوب  یکدبانو سالومه یعنی بود؛ زیم یرو ی شده

  کنه خدا رفته؟ یک به شده؟ بزرگ یچطور پسرشون داره؟ دوست انیک

 ... باشه سالومه خود هیشب

 کردم نگاهش زد ام شونه یرو بابک که یانگشت سر ی ضربه چند با

 . بزنم پس افکارمو کردم یسع و

 ه؟ یچ-

 بکنم؟  پوست برات یخوایم  گمیم-

  که نبود حواسم. دادم تکون یمنف  جواب نشونه به سرمو و دمیکش  یآه

 ! بودم زده زل ها وهیم  به مدت تمام

 ؟یفکر تو دختر چته-دونیفر آقا

 .بدم  نشون سرحال خودمو تا زدم یلبخند

 ...ستین یزیچ-



 سرمو. کردن یم نگام نگران و نیغمگ مامان  و متفکر بابک و اون

 . انداختم نییپا

 !شده تنگ دلم کمی-

  حرفمو ی ادامه کرد وادارم منتظرشون  یها نگاه اما دنینپرس  یزیچ

 : بگم دروغ

 ...ایناد دوستام، ران،یا  یبرا-

 جدا اشون همه از  ییهوی یدار حق. بزن برو سر هی خب-دونیفر آقا

 . یدور که ساله چند و یشد

 :گفت یخوشحال با بابک که زدم یتلخ لبخند

 موقع  اون تا دلت. رانیا برم  سمسیکر التیتعط  خوامیم  منم اتفاقا-

 اره؟ یم طاقت

 . انداختم  گوشم پشت موهامو یدستپاچگ با

 ... راستش...نه ای برم دونمینم  اصال...هنوز...من...نه-

 . بود شده رهیخ نیزم به نیغمگ  و متفکر و بود ساکت مامان

  با ؟ینر چرا تنگه دلت یوقت  داره؟ کردن فکر نمیا آخه-دونیفر آقا

 ات هیروح و شهیم رفع تیتنگ دل هم! برگرد خودشم با و برو بابک

 ! یندار و بابک یمرخص غرغر نکهیا هم شهیم  بهتر

 لبخند با کردم یسع یلیم یب با و   دنیخند بابک خودشو حرفش دنبال به

 ...کردمیم فکر موضوع نیا درمورد دیبا. کنم شونیهمراه

  صدا منو هم بعد قهیدق دو. رفت آشپزخونه به و شد بلند جاش از مامان

  خواد یم یموضوع چه درمورد کهبودم  مطمئن کامال که یدرحال. کرد

 . رفتم دنبالش کنه صحبت



 ! بود تر گرفته منم از یحت حالش و بود نشسته زیم پشت

 ؟ی کن یم نگاه ینجوری ا چرا مامان؟ هیچ-

 .گرفت دستمو و نشستم روش به رو

 ؟ یبر  یخوایم...کایار-

  به هم درصد کی  که بودم شده وسوسه شنهادیپ  نیا با اونقدر راستش

 چه و گذرهیم یچ اونجا نکهیا  درمورد دیبا فقط کردم؛ ینم فکر نرفتن

 ...کنم فکر دیبا بفهمم و نمی بب ممکنه ییزهایچ

 سر یخبر یب نیا  یتو تونم ینم گهید! مامان برم  دیبا که کنم یم فکر-

 ...کنم

 .داد فشار  هم یرو پلکاشو

 ... دخترم...اخه-

 واضح اما خوندم یم راحت  و بود ذهنش یتو که یحرف. کرد مکث

 !ارهیب   زبون به اومد ینم دلش خودش که بود

 ....ممکنه  دونمیم...دونمیم-

 یتو دستامو که یحال در درمونده بایتقر یحالت با  و دادم رونیب  نفسمو

 : گفتم بکشم، میشون یپ  یرو تا  دادمیم  تکون هوا

  دیشا نمیبب خودم  چشم با که رمی م...دونمیم  رو زایچ نیا من مامان یول-

 هی با...نمشونیبب دست تو دست یوقت...یوقت...کنم فراموشش تونستم

 که...که  ییکوچولو  پسر

 .... هِ یشب دیشا

 یچشما یتو. رمیبگ اشکامو یجلو  کردم یسع و دادم قورت دهنمو آب

  از نکهیا ی جا به که سوخت یم  براش دلم. بود شده جمع اشک مامانم



  اول روز همون از ببره لذت بودنمون  باهم از و باشه خوشحال داشتنم

 ! کردم یم رترشیپ و ریپ هام غصه با

 !مامانم  بشم عوض برگشتم  نکهیا  بعد دمیم  قول-

 ؟ ی گیم یچ آرش به-

 داره؟  یربط چه اون به-

  فهمم ینم واقعا هرچند. ادیب  بخواد اونم دیشا... قشهیرف...گفتم...آخه-

 ...کرده  ارتباط  قطع و گرفته شیپ  یا هیرو نیهمچ چرا

 شد یحتم که  رفتنم سمس،یکر تا هست فرصت ماه هی فعال...دونمینم -

 . گمیم  بهش

 .نگفت یزیچ و داد تکون سرشو

  داریب وقت رید تا  بود، خونه بابک  که ییها شب ی هیبق  مثل شب اون

 یم هیبق یسرحال باعث داشت که  یمثبت یانرژ با شهیهم  اون. میموند 

 !بشه کور و سوت داشت، حضور که ییجا بود محال و شد

** 

.  دادم بدنم به یقوص و کش و دمیمال چشمامو ی گوشه اشاره یانگشتا با

 .بود ستمیس  تو سرم وقفه یب   شرکت، بودم اومده که صبح از امروز

  هجوم از و کردم باز تراسو  در. شدم بلند جام از و  برداشتم مویگوش 

 کی نزد بهم پالتومو یها لبه. نشست تنم به یلرز سرد یهوا ی کبارهی

 از شدم یم دیناام  داشتم گهید  یوقت گرفتم؛ رو ایناد ی شماره و کردم

 : دیچیپ یگوش  ی تو آلودش خواب یصدا دادنش، جواب

 ! هاااان-

 ؟ یناد روز وقت نیا-



 .نذار تو داد یمرخص بهمون ما به دانشگاه روز هی بابا-

 .بگم بهت  یزیچ هی خوامیم شو سرحال پاشو-

 .شد یجد و ارتریهوش  صداش

 آرش؟  ای  داده شنهادیپ  بابک شده؟ یچ-

بار   کیبود؛ محال بود  نیدرمورد من هم. تمام فکر و ذکرش دمیخند

از اون دو نفر نپرسه! البته من فقط چهار ماه  یحال میزنیحرف م یوقت

 بود. گهیشهر د  هیبودم، قبلش  دهید نجای بود که آرش و ا

 شده! گهید زیچ هی. چکدومیه-

 .گهیحرف بزن د مرگ خب مثل آدم  یواااا-

 :دمیربط پرس  یبه هم فشردم و ب  لبامو

 اونجام سرده؟-

 زد: غیج تیعصبان با

  ی هنر کرده کولر یلی هوا خ رازهیش  نجایانقد پز اروپا بودنتو نده ا  رینخ-

 ه؟ یخبرت چ نمی! بگو بب ستین

 .  دمیخند دوباره

 قطع کنم!؟ یاری درم یمسخره باز یاگه دار کایار-یناد

 .رانیا امیب  خوامیاوووممم....م گه؛ید گمیدارم م سایوا   وونهی نه د-

قبل رو  جانیاون ه گهیکه د ییو با صدا یتصورم کامال جد برعکس

 نداشت تکرار کرد: 

 ران؟ یا  یایب-

 اهوم. -



 گفت:  یا هیچند ثان یمکث با

 حالت خوبه؟  ؟یمطمئن-

 اهوم. -

و به  دمیبخار گرفته کش  ی شهیسکوت کرد. انگشتمو رو ش  دوباره

  یبرا دیکش  یدلم تنگ بود...دلم پر م قتایرفتنم فکر کردم. حق رانیا

...بچه بغل...فقط گهید یکیشده دست تو دست  ی....حتانیک دنید

 ...نمشی بب

خودم   یریخبر بگ یخوایاگه م ن یبب   ؟یایب یخوایشده که م ی...چکایار-

 تهران، شرکتشون...  رمیم

 !امیخودم ب  خوامینه م -

 پس منتظرتم.  زم،یباشه عز-

  دمیکش  یقیبودم. نفس عم  ستادهی تراس ا   یو هنوز تو میکرد یخداحافظ

 شدم.   رهیکه از دهنم خارج شد خ یو به بخار

تقه به در خورد و باز شد. برگشتم و با بابک رو به رو شدم؛   چند

 سالم دادم. رلبیز

 حالت چطوره؟ -

 ممنون. -

 زد. یلبخند

 ؟ یکن یم کاریچ نمیخواستم بب-

 است به چشمام و کمرم استراحت دادم. قهیچند دق هی-

تکون داد. نگاه ازش گرفتم و از اتاق   یتکرار کرد و سر لبخندشو

 خارج شد.  



 شد!   یرو اعصاب م یادیوقتا هم ز یتو کاسه گردوندم؛ گاه چشمامو

توجه و رفتار   دنیبود با د یا گهیهر دختر د دینشستم. شا میصندل  یرو

  دمید یم نهی شرکت رو که به ع یوت یباخت...دخترا  یبابک دلشو م

مرد   یکه دلم پ یجلب توجهش دارن...اما من...من یبرا یچه تالش 

فقط   دمشیکه د یآخر یکه تا لحظه  یاهیس  ی چشما یاست...پ گهید

 زد! یعشق توش موج م

  ادته؟ی...هنوز منو انمهریک  آه

 دو ماه رو...  یکی اون

وسط انجام داده  نیا یداشت...چه اشتباه یچه عمر کوتاه عشقمون

 م؟ یشد ییجدا نیکه گرفتار ا  میبود

 بود... یما فقط عاشق گناه

 ...ریبخ ستین گهیکه د یاون حال خوب ادی

دفعه آرش بود که منو از افکارم جدا کرد. سالم و   نیباز شد و ا در

 نشستم. زمیباهاش کردم و پشت م یآروم یاحوالپرس 

 گذاشت.  زیم  یستشو رواومد و د جلوتر

 !یخسته نباش -

 .یمرس -

 م؟ یناهار بخور رونیب  میبر یاینم -

 یدوستا نیتر یمی روز جزو صم هیصورتش نگاه کردم. اون  به

 ازش نداشته باشه؟ یخبر چیبود...چطور ممکنه ه  انمهریک

 :دیزبونم چرخ ناخواسته

 ؟ یندار انیاز ک  یهنوزم خبر-



 شد و با حرص نگام کرد. پوکر

جواب دادم؛ نه کال    یبخدا خسته شدم ه کا؟یار یبپرس  یخوایچقدر م-

 ندارم... یخبر چیه

 ییآشنا یشماره  ر،یام یادامه بدم و بگم شماره  شهیمثل هم خواستم

دونستم   یبهش بگم اما م گهید ی .و هزار راه ارتباطمحمدرضا.. ،یکس 

 .رسمینم  ییبه جا شهیمثل هم

 ... دمشید  یم کیاز نزد د یصبرانه منتظر رفتن خودم بودم، با یب

 .یگیتو م یباشه هرچ-

 از دقت کرد.   یناش  یاخم

 ؟ ی دینم ریگ هیچ-

 . رمیگ یباالخره خودم خبر م-

 نه؟  ایخوشبخته  یبپرس   یخوایم ؟یخبر چ-

 رو هم فشار دادم.  دندونامو

 !یحال منو بد کن یتو...تو حق ندار-

و پشت گردنش   دیکرد و جفت دستاشو رو سرش کش  یعصب یخند تک

 نگه داشت.

-... 

 یولش کرد ی...وقتیخبر یحال تو هنوز بد نشده؟ چهار ساله ازش ب-

  یم مشی تقد یدو دست یدار یدونست ی...میکرد یروزا رو م نیفکر ا

 ...بیبه رق یکن

 کارو کردم! نیبخاطر مادرش ا-



 گفت: یاتاق زد و با لحن آروم تر یتو یکوتاه گشت

مادرش االن  یکن یبا قبل داره؟ فکر م یاالن چه فرق زم،یعز کا،یار-

 بفهمه؟   شهینم  شیزیچ

و باال    مینی تار کرده بود. آب ب دمویچشمام د یجمع شده تو یها اشک

 و گفتم:  دمیکش 

 بهش بگم...من فقط...   خوامیمن نم -

صورتم باشه و با  یبه روخم شد تا رو  زیم یو رو  کینزد  اومد

 گفت:  ینیآروم و غمگ یصدا

  یچرا احساس چند ساله  ؟ین یب  یچرا منو نم کا؟یار  یچرا انقد نفهم-

   اد؟یمن به چشمت نم

 باالخره اتفاق افتاد! خواستمی که نم  یزیکردم. چ یم هیعلنا گر حاال

فکر   یا گهیتونم بجز اون به کس د  یبس کن آرش، بس کن من نم-

 کنم. 

و پر از حسرتش، از   دیناام ی افهیجام بلند شدم و بدون توجه به ق از

 آزاد حالمو بهتر کنه... یرفتم تا هوا رونیاتاق ب 

 ؟ یاالن گفت یمدت که سکوت کرد نهمهیچرا؟ چرا بعد از ا  آخه

نداده...آخه  نشیتسک یچیه ی دونی...تو که مرهیدلم گ  یدون یکه م تو

 رو فراموش کنم؟  انمهریچطور ک

 تصورشم سخته برام... یحت

تنمو    یپالتو یسالن نشسته بودم و لبه ها یاز تراس ها یکی یتو

تونستم نوک دماغمو  یگرفته بودم که پاهامو هم بپوشونه. م یطور

 خواست برگردم به اون اتاق... یکه قرمز شده بود اما دلم نم نمی بب



 یکم شده بود. حس م یلیبه رفتن گرفته بودم طاقتم خ  میکه تصم حاال

هر چه زودتر برگردم به  خواستیخفه است و دلم م  سیپار یکردم هوا

 تهران... یآلوده   یاون هوا

خواستم همسفر بودنمون   ی داشتم. نم دیرفتن با بابک هم ترد یبرا

 با خانوادش باز بشه... ییباعث بشه پام به خونه اشون و آشنا

 ه؟ یدرست چ می! تصمایخدا دم؛یکش  یآه

به   یتخت گذاشتم و در کمدو باز کردم. دست یرو اهمویس  چمدون

 رهیتوش خ یشده  زونیآو یهدف به لباس ها یو ب دمیبلندم کش  یموها

تونستم   ینم یتونستم حدس بزنم...حت ینم یمونم؟ حت یشدم. چقد م

 بزنم... نیتخم

تا   گهینگاه کردم؛ هفده دسامبر...فقط دوازده روز د زمیم یرو میتقو  به

 رفتن... 

رو به روم بود و حالم رو  انمهریچرخوندم نگاه ک یطرف که سر م هر

  ایدلشوره...خوشحالم  ایدونستم شوق دارم  یکرد. نم  یدگرگون م

  ه یگر یاز ناراحت یپا بند نبودم و گاه یرو یاز خوشحال ینگران...گاه

 کردم... یم

رفتنو به   نیرفتم...ا یم دیبود که من با نیدونستم ا  یکه م یزیچ تنها

رو به   یخبر یاشتباه کردم که چند سال ب دیخودم بدهکار بودم...شا

 کردم...!  لیخودم تحم

چمدون گذاشتم. دلم طاقت  یوهامو ت  یگرم و چکمه و کتون یها لباس

 منتظر موندن نداشت...تا امروز هم به زور دووم آورده بودم! 

فکر فرو   یبه برف پشت پنجره تو رهیتخت نشستم و خ یرو درمونده

که   رمیبگ میتونستم تصم  یداشتم...هنوز نم یادیز یها دیرفتم. ترد

در چه حاله و   انمهریدونستم ک ینه...نم ایرفتن با بابک به صالحه 



  دید یسالومه...اگه منو م یحت ای...شهیاز من م یباعث چه حال دنشید

 داد؟ یم  وننش  یچه واکنش 

 و سوگند ازدواج کردن؟  ریام

 ه؟یدر چه حال یعنیهوامو داشت... شهی...مثل برادرم بود...هم ریام  آخ

مامان به خودم اومدم و سردرگم نگاش کردم؛ جلو اومد و  یصدا با

 ست. کنارم نش 

 ؟ یکن یفکر م یدخترم؟ به چ هیچ-

 خفه زمزمه کردم:  ییصدا با

 به رفتن...-

 :دیسکوت کرد و بعد، آروم پرس  یمدت

 ؟یفکر کرد یبه همه چ-

 :دمیمکث سرمو تکون دادم و بدون نگاه کردن بهش، پرس  با

 مامان؟  یکن یفکر م یتو چ-

 دلم روشنه...-

 اگه با بابک برم؟  یحت-

 کنه آخه دخترم؟ یم جادیبرات ا  یمزاحمتاون چه -

 کنه.  یمنو به خانوادش معرف  خوامیدونم...نم یآخه...نم-

 گرفت. دستمو

 یتون یو نم یقبل از رفتنتون باهاش حرف بزن که تو اونجا کار دار-

 .یهمراهش باش 



که  ینیتخت برداشتم. در ح  یتکون دادم و چمدونم رو از رو یسر

الزمم رو دم دست بذارم خطاب    لیرفتم تا وسا یو اونور اتاق م نوریا

 به مامان گفتم: 

 زودتر برم.  خوامیم-

 مثال؟ -

 ...دونمیامشب، فردا...نم -

 گفتم: یقرار یتخت نشستم و با ب یرو دوباره

 تونم صبر کنم مامان! ینم-

 زد. یلبخند

  یو خبرا یاز اونجا بهم زنگ بزن دوارمیخب با بابک حرف بزن. ام-

 .یخوب بد

و گرفتم. بعد از چند بوق بابک یزدم و شماره  یلبخند یدواریام با

 جواب داد:

 جانم؟ -

 . دمیزانوم کش  یدستمو رو کف

 ؟ یسالم، خوب-

 سالم خوبم؛ جانم؟ -

 ! میزودتر بر ای...بگمیم-

 چرا زودتر؟ -

اشکال   یایب یتون ی...اگرم تو نمتونمینم   یعنیصبر کنم.. خوامیمن نم -

 . رمیاره، تنها مند



 . فردا خوبه؟ دمیکنم بهت خبر م یچک م طاروی. بل میر ینه باهم م-

. با ذوق کنار مامان نشستم رهیبگ  طیکردم و قطع کردم تا زودتر بل  دییتا

 کردم بغضمو کنار بزنم.  یو سع

 مامان اگه نشه...مامان...-

 بهتره.   یفیو بالتکل یخبر یب نی بشه از ا ی! هر چوونهیغصه نخور د-

...به  کایفکر نکن ار یچی. به هدم یتکون دادم و لبامو تو دهنم کش  سرمو

 فکر نکن...  یچیه

 **** 

و کشون کشون تا دم در بردم و بابک از دستم گرفتش. برگشتم  چمدونم

 کردم. یخداحافظ دونیرو بغل کردم و با آقا فر یو مامان و مان

  دم؛یچ یتو ذهنم برنامه م رانی ورودم به ا یساعتم نگاه کردم و برا به

 شرکت... رمیاول م

 نطرفیتوجه به همدیگه ا  یکردم؛ مردم ب یبه اطرافم نگاه م جانیه با

پا و اون پا کردم و به بابک که   نیکردن. ا  یو اونطرف رو نگاه م

کردم که پشتش به من بود و متوجه    یمنتظر گرفتن چمدونش بود اخم

 نشد!

نشده با چمدونش   قهیدق کیفتن کردم که آهسته شروع به ر یقدم ها با

 باهام هم قدم شد. 

 دنبالت؟  ادیکه نم  یکس -

 خبر ندادم.  یچکینه به ه-

 مادرم منتظرمونه. میباهم بر ایپس ب -

 نگاش کردم و گفتم: قاطع



 .امیتونم با تو ب   یمن که گفتم نم-

  تویپس حداقل خستگ ست،یمنتظرت ن یکس  یگیخودت م زمیخب عز-

 امروز؟  یریم رازمیبخور بعد برو. ش  یزیچ هیدر کن 

 زودتر برم هتل.  دیمن کار دارم، با ینه. ول-

 ستین  یهتل. باور کن کس   یتو بر شنیخانوادم ناراحت م کا،یار-

 مزاحم بشه فقط خانواده ام هستن...

چمدونمو بذارم و برم به کارم    خوامیکنم بابک من فقط م  یخواهش م-

 . زنمیو به مادرت سر م امیم گهیدفعه د هیراحت ترم برسم. خودم هتل 

 باشه پس حداقل بذار برسونمت. -

تکون دادم و به راه افتادم. با برادر کم حرفش که مدام  یاکراه سر با

و اونا همو بغل کردن. برادرش   میکرد یلبخند به لب داشت احوالپرس 

زد که معذب شده بودم؛ شک  یکرد و لبخند م یاونقدر بهم نگاه م

 یکه چ دونهینداشتم بابک درمورد من باهاش حرف زده بود و خدا م 

 گفته...

شدن و   یلحظه هم ساکت نم هیتوجه به اونا که   یب نیماش  یتو

گفت   یبودم که م ایزدن، مشغول چت کردن با ناد یحرف م گهیباهمد

 .  رازیش  میدنبالم تا باهم بر ادیم

که داشتم هم رو به رو شدن با بابا و خانوادش بود که   یا گهید یدلواپس 

 ندم!  تیکردم فعال بهش اهم یم یسع

تنها گذاشت.  نیماش  یهم همراهم اومد و برادرش رو تو رشیپذ تا

اتاق رو که گرفتم ازشون خواستم چمدونمو ببرن تا من بعد   یشماره 

خواست برم باال  ینگاه منتظر و کنجکاو بابک دلم م ری. هرچند زامیب

 تونستم صبر کنم...  یاما نم



 

زدم.  رونیخودم، بعد از رزرو اتاق از هتل ب  یطبق گفته  باالجبار

 همراهم بود. یو کامال جد نانی بابک با اطم

بهش   یدست به سرش کنم لبخند کمرنگ خواستمیکه از ته دلم م یحال در

 زدم.

 دستت درد نکنه.  گه؛یتو برو د-

 . یریم رسونمت هرجا یم-

 زحمت دادم بهتون. نجاشمیتا هم  ست،ین یازیممنونم اما واقعا ن-

 عقب رو باز کرد.  در

  یخونه. نگران ما هم نباش؛ خودم م میریجا رو که رسوندمت م  نیهم-

 خوام همرات باشم.

  ریو و  ریه نیا  ی. تودمیبه برادرش انداختم و لبمو جو یمعذب نگاه

 ه؟ یشما رو کم داشتم. آخه مگه لطف هم زور نیهم

. تمام طول راه با نزار سوار شدم و آدرس شرکت رو دادم  یا افهیق با

کندم. استرس و   یکردم و پوست لبمو با دندون م یم یانگشتام باز

 وجودمو فرا گرفته بود. یهمه  یدیشد یدلشوره 

 کا؟ یحالت خوبه ار -بابک

بود  رینم متوجه بشم. انقد فکرم درگذه یفکر کردم تا حرفشو تو کمی

 دور شده بودم!  یواقع یایکه از دن

 اره خوبم. -

 !دهیانگار رنگت پر-

 نه خوبم. -



 نامطمئن تکون داد و دوباره مشغول حرف زدن با برادرش شد.  یسر

عرق رو  یزد و حرکت قطره  یقلبم تندتر م میرفت یجلوتر م یچ هر

کردم. اونقد حالم بد بود که از اومدنم   یکمرم حس م یمهره ها یرو

 و دل ابرازشو نداشتم. ییتوانا  یشده بودم ول مونیپش 

 شرکت زند؟  یگفت-

نگذشته  قهی. چند دقتکون دادم دییبه تا یآب دهنمو قورت دادم و سر-

 انیش شرکت ک14 یطبقه  شی که چند سال پ یبرج ادار  یبود که جلو

 بود متوقف شد.

 بلو نوشته...رو اون تا نه؟ی هم-

 سر تکون دادم و با دست لرزونم درو باز کردم. دوباره

به سمت ساختمون حرکت کردم و به   فیضع یو حال شونیپر یفکر با

 نکردم.  یکردم توجه یبابک که از پشت احساسش م ی رهینگاه خ

بود  وارینصب شده رو د یشرکت زند که جزو انبوه تابلو ها یتابلو 

راحت شد و  المیهم خ دنشیبود که به چشمم خورد و به د یزیچ نیاول 

و وارد آسانسور شدم و  دمیکش  یق یگرفتم. نفس عم یدیشد یهم دلشوره 

 رو زدم.   14 یدکمه 

  یبود و رو یبجز پالتو مشک پمیبه خودم نگاه کردم؛ تمام ت  نهیآ  یتو

 یساق بلند مشک یبودم. چکمه ها دهیقرمز پوش  یشالم هم کاله بافتن

صورت  دنیبا د نایا یاضافه شده بود اما همه  پمیت  ییبایرنگم به ز

 شد... یو نگرانم پوچ م دهیرنگ و رو پر 

 دنید یبرا چکسیداشتم...ه یکرد که چه حال یدرک نم چکسیه

بودم...  وونهیاومد اما من د یهمه راه نم  نیا گه،ید یکیعشقش کنار 

 بودم که اومده بودم... وونهید



 ...! دمیرس  یحداقل به خودم م کاش

  هیکار  نیا  یبرا دمیمف ی لهیانداختم و تنها وس  کمیکوچ فیبه ک ینگاه

 ...دمیلبهام کش  یرژ قرمز رنگ بود که همونو رو

 دیوقت بود که سو نداشت اما به پوست سف یلیرنگم خ یعسل یها  چشم

و   دمیکش  یقیاومد. نفس عم  یم یلیام خ یمشک یو موها و مژه ها

 آماده کنم.  یزیهر چ  یکردم سرحال باشم و خودمو برا یسع

 باش دختر...  یقو

  زیرنگ کنارش مثل قبل کامال تم ییطال  یشرکت باز بود و تابلو در

شرکت رو به رو شدم. تماما   ی بود. وارد شدم و با دکور عوض شده 

به  یروح بخش  یبرا دیکم از سف  یلیو خ یو خاکستر یمشک یرنگ ها

 تم استفاده شده بود.  نیا

رفتم. هنوز وارد راهرو نشده بودم   تیریو به سمت سالن مد دمیکش  یآه

 و پاهام جلوتر نرفت.  ختیدلم فرو ر یتو یزیکه چ

 ...؟ یکم آورد یراحت نیا به

نشسته بود و سوگند کنارش در   یمنش  زیم  کی مبل نزد یرو سالومه

آب قند بود. جفتشون ناراحت  وانیل یحال چرخوندن قاشق تو

 حالت خوبه؟  انمهریبودن...آخ ک

  انمهرمیسر ک ییگرفتم و خواستم برم جلو تا مطمئن شم بال دلشوره

اومد که سوگند  ریام  یو بدون ناراحت یمعمول یباشه، که صدا  ومدهین

 رو صدا زد و اون رفت.

حالش خوبه...آب دهنمو قورت   انیراحت شد که ک المیخ دنشیشن با

  فمیو ضعف دستم، ک یدادم و خواستم عقب گرد کنم که از شدت سست

 کرد که نگاه سالومه رو به سمتم کشوند...  جادیا  ییافتاد و صدا



 زد... یمتعجبش نگاه کردم که پوزخند یحال به چشما یو ب شوکه

درموندگیم بود یا چی که بی حال و بی تفاوت نگاش می نمی دونم از 

 کردم و آتیش درونمو خفه کردم تا زبونه  نکشه و رسوام نکنه!

از جاش بلند شد و به سمتم قدم های موزون و پر نازی برداشت. به 

 یک قدمیم که رسید لبخند زد. 

 واسه چی اومدی؟ -

نم باالخره با حالم از دیدن سوگند آروم و نگران بد شده بود. او

خواهرش آشتی کرد...اریکای احمق! انتظار چی رو داشتی؟ وقتی از 

حال و روز خوب سالومه مشخصه که زندگیش کنار عشقت چقد داره 

 شیرین می گذره که از دیدنت نه ناراحت شد نه عصبی... 

 اون خیالش راحته...از زندگیش...از کیان... 

نگاش می کردم که دندون  گوشه ی لبمو گاز گرفتم و همچنان مسکوت

 قروچه ای کرد.

 واسه چی پیدات شده هان؟ اومدی کیان و هوایی کنی؟ -

 اومدی عشقتو پس بگیری؟ 

سر انگشتاشو روی شونه ام گذاشت و هل آرومی داد که یکم عقب 

رفتم. اخم کردم و لبامو به هم فشردم؛ مغزم یاری نمی کرد و هیچ کلمه  

 !ای توی ذهنم نبود که بیان کنم

 .برو اریکا...از اینجا برو..-

نفس عمیقی کشیدم و با آرامشی ظاهری که خودم رو متعجب کرده بود  

 گفتم: 

 چرا برم؟ از چی می ترسی؟ -



آرنجمو گرفت و به سمت در خروج کشوندم که با خشونت دستمو پس  

 کشیدم. چش بود؟ اون آرامشش یهو چی شد؟

 با غضب ولی آروم پرسیدم: 

 چته؟ -

 منه اریکا! اینو تو گوشت فرو کن...  کیان مال-

 فقط میخوام ببینمش. -

از شدت حرص سرخ شده بود و پره های بینی اش باز و بسته می شد. 

نمی دونم چرا حال عجیبی بهم دست داده بود...حسی که نمیذاشت  

 برم...! 

صدای در اومد و بعد از اون صدای آشنایی که برای شنیدنش جون می  

 دادم:

 از؟چه خبرته ب-

همدیگه رو نمی دیدیم اما متوجه شد که بجز سالومه کس دیگه ای هم  

هست و اومد نزدیک تر. نگاهم به چشمای عصبی اش افتاد و قلبم مثل  

قبل ها لرزید و شروع به تند زدن کرد. اون بی تفاوتی و غرورم  

جلوی سالومه به یکباره فرو ریخت و چشمه ی اشکم شروع به 

 جوشیدن کرد. 

دم و سعی کردم از ریزش اشکم جلوگیری کنم. خدایا چقدر رو برگردون

عوض شده بود...بزرگتر و جا افتاده تر...اون شادابی گذشته رو 

 نداشت و این باعث می شد دلم گریه بخواد...

 سالومه حق به جانب و تقریبا ترسیده جواب داد: 

 چیزی نیست، تو برو. -



وایستاد و چونه امو گرفت تا بدون اینکه جوابشو بده اومد جلوی من 

 رومو به سمت خودش بکنه. 

لرزید... انگشت توی چشمای ناباورش نگاه کردم؛ مردمکاش می

شستش از زیر چونه ام به سمت گونه ام رفت و نوازش کوتاهی کرد؛  

 آب دهنشو قورت داد.

 اریکا...-

سالومه با عصبانیت و قدم های محکم به سمت سالن کارمندا رفت.  

ام رو به ازم فاصله گرفت و سر تا پامو نگاه کرد؛ جلوی گریه کیان 

 کشید برای بودن بین بازوهاش... زور گرفته بودم و دلم پر می 

 اریکا...تو چیکار کردی؟ -

 سرمو پایین انداختم که بی قرار و با صدایی بلندتر از حد معمول گفت: 

 منو نگاه کن. -

ی سرخ داشت ولی اخم بی اختیار نگاهش کردم. چشمای اونم رگه ها

 کرده بود. زمزمه کرد: 

 تو چیکار کردی لعنتی...-

امیر و سوگند از اتاق بیرون اومدن و با دیدن من کنار کیانمهر، هردو  

 متعجب ایستادن.  امیر لبخند گنده ای زد.

واااای باالخره اومدی....دختر تو که کیانو کشتی....)لبخندش بسته -

 را انقد دیر اومدی؟ جا بودی؟ چرا رفتی؟ چک )شد

سوگند لبخند می زد و چیزی نمی گفت. امیر بازوی کیانو گرفت و 

 اونو به سمت اتاق هدایت کرد. 

 برین حرف بزنین. ماشاهلل از نگاه به هم که خسته نمیشین. -



کیان نگاه ازم گرفت و به سمت اتاقش به راه افتاد و منم با قلب بی 

 تم.جونی که هنوز تند می زد پشت سرش رف

همین که درو بستم برگشت و محکم بغلم کرد...چشمام تا آخرین حد  

 گشاد شد و دستام بی حرکت موند. 

همین که خواستم با عشق و عطش دستامو دورش حلقه کنم یهو ازم جدا  

شد و درحالی که نفس نفس می زد بهم نگاه کرد. با صدایی که به زور  

 شنیده می شد زمزمه کرد: 

 چرا؟ -

تصویرش داره تار میشه....چرا ازم طلب کار بود؟ من   حس می کردم

 بخاطر اون رفتم...بخاطر مادر اون...زندگی و خونواده ی اون...

 چی چرا؟-

چرخی توی اتاق زد و دست به کمر وایساد. مشخص بود اونم مثل من 

 درمونده است...

 چرا رفتی اریکا؟ -

 مکثی کرد و ادامه داد: 

 را انقدر دیر اومدی؟  کجا بودی اصال...چرا اینهمه مدت نبودی؟...چ-

لبمو گاز گرفتم و اشکهایی که دیدمو تار می کرد پس زدم. دلم 

خواست داد بزنم "بخاطر بابای بی فکر تو" ولی چیزی نگفتم...دلم می

نمی خواست بهش سرکوفت بزنم...دلم نمی خواست دلشو بشکنم...اون 

 بود؛ حق داشت... از نبودنم نبودنم ندیدنم عذاب کشیده  

 پسرتون خوبه؟ -



مدتی پوکر نگام کرد و بعد، پوزخند تلخی زد و سری به تاسف تکون 

 داد. نگاهش بی نهایت غمگین شده بود! 

 بخاطر اون رفتی؟ -

 چاره ای نداشتم. -

 نزدیک تر اومد، بازوهامو گرفت و عصبی داد زد:

اه بابای  آخه لعنتی چی از تو مهم تر؟ چرا فکر کردی من بخاطر گن-

خائنم از تو میگذرم؟ چرا فکر کردی اون سالومه ی هرزه رو می 

 گیرم؟ 

 تو صورتم داد زد:

ی  چراااا؟ لعنتی من از نداشتنت سوختم...نابود شدم...چرا درباره-

 عشق من اینجوری فکر کردی؟ 

زد و نفس هام تند شده بود؛ با همه ی وجودم نبض می زد...قلبم تند می

کرده بود! دلم میخواست بغلش کنم و یه دل سیر گریه  سالومه ازدواج ن

کنم...چرا رفتم؟ چرا بیشتر منتظرش نموندم؟ چرا چاره ی اون مشکلو  

 به دست خودم و رفتنم دیده بودم؟ 

 زمزمه کردم: 

 بخاطر مادرت...-

 دست به کمر پشتشو بهم کرد و با صدای گرفته اش گفت: 

 براش مورد پیوندی پیدا کردم. -

 برگشت.

 حتی اگه چاره اش جدایی بود هم نباید بی خبر می رفتی. -

 اومد نزدیک و دستشو رو گونه ام گذاشت و زیرلب با غم گفت:



 اریکا من از نبودنت مردم...!-

 آب دهنمو قورت دادم و با صدای مردد و لرزونم پرسیدم:

 یعنی...ازدواج نکردی؟ -

هویدا بود؛  نگام کرد و لبخند کمرنگی زد. عشق توی چشماش هنوز 

 هنوز پر از هیجان و لذت...هنوز هم پر از شور و اشتیاق...

دستمو جلوی دهنم گرفتم و با گریه ای که دیگه نمی تونستم کنترلش 

کنم همونجا روی در سر خوردم و نشستم. دستی بین موهاش کشید و  

جلوم روی دوتا پاش نشست؛ مچ دستامو گرفت و به چشمای خیسم نگاه  

 کرد.

 فتی؟چرا ر-

 با هق هق گفتم: 

 من...کیان واقعا چاره ای نبود...هر چی فکر می کردم نمی شد... -

 خب چرا به من هیچی نگفتی؟ -

 من فکر می کردم... -

موهای جلوی صورتمو با نوازش کنار زد و دستشو روی گونه ام  

 گذاشت. با خجالت ادامه دادم:

مجبوری با فکر می کردم منو میخوای همینطوری نگه داری چون -

 سالومه ازدواج کنی. 

اون موقع ها انقد درگیر بودم و انقد حالم بد بود که وقت نمی کردم -

بشینم با تو درست حسابی حرف بزنم؛ فکر می کردم تو به من اعتماد  

 داری و منتظری ببینی چی میشه.



آب دهنمو قورت دادم و چیزی نگفتم. من حق داشتم چون واقعا راهی 

نمی دونستم و اون موقع این تصمیم عاقالنه ترین   نداشتم...هیچی

 تصمیم بود! 

بلند شد و جلوی پنجره و پشت به من ایستاد و سکوت کرد. حالم به 

 قدری خوب بود خیره بهش اشک شوق می ریختم!

 بینیمو باال کشیدم و آروم پرسیدم: 

 چی شد؟-

 چی چی شد؟ -

 سالومه، پسرش، مامان بابات...خانواده ی اون...-

 اول تو بگو...رفتی فرانسه؟-

 با مکث تایید کردم که برگشت و از همون فاصله نگام کرد.  

 می دونی اونجام اومدم دنبالت؟  -

 چیزی نگفتم که ادامه داد: 

ولی دستم به جایی بند نبود...حتی شهری که مامانت زندگی می کرد -

رو نمی دونستم...بدترین روزای عمرمو گذروندم اریکا...هیچ وقت  

 انقد احساس درموندگی نکرده بودم...!

با غم نگاش کردم و لبامو توی دهنم کشیدم. نگاهش معذبم می  

کرد...من به اون درد رو چشونده بودم؛ ولی خودمم کمتر از اون 

 نکشیده بودم که!

 به زمین خیره شدم و گفتم: 

من...لیون بودم...درس خوندم، کامپیوتر یاد گرفتم تا توی یه شرکت -

 کنم...شب و روز...شب و روز به عکسات... کار 



 صدام شکست و با درد ادامه دادم:

 نگاه می کردم...کار هر روزم طراحی چهره ات بود...دیوار اتاقم...-

آب دهنمو قورت دادم تا بغض لعنتی که راه گلومو بسته بود از بین 

بره...کیانمهر اومد نزدیک و دستشو دراز کرد تا بلندم کنه؛ بدون  

خیر دستشو گرفتم و باهم روی مبل دو نفری نشستیم. دستشو روی تا

 تک تک اعضای صورتم کشید.

 خوشگل تر شدی! -

لبخند بی جونی زدم و به زبونم نیومد بگم توام همینطور...نشد بگم که 

جذاب تر شده...دوست داشتنی تر شده...آخ که دلم پر می کشید برای  

 آغوش گرمش...

هاش نگاه کردم که با لبخند پر محبتی منو کشوند  اونقدر به سینه و بازو

 توی بغلش و سرمو روی شونه اش گذاشت. 

لبخندی زدم و دستمو روی بازوش گذاشتم و چشمامو بستم...چهار سال  

گذشته...این آغوش هنوزم واسه منه...هنوز همونقدر گرم، همونقدر 

 امن....

 رون بیام: صدای آرومش باعث شد از حال و هوای عاشقی قدیم بی-

اونقد عصبانی شدم که با همه اشون دعوا کردم...توی خونه...توی -

رسیدم بهش می پریدم...با پدرو  شرکت...توی خیابون...به هر کی می

مادرم قطع ارتباط کردم...به مامانم گفته بودم یکی دیگه رو دوست 

دارم ولی راضی نمی شد؛ می گفت دختر مردمو بدبخت کردم باید پاش  

 تم...بایس 

 یکم فاصله گرفت و روشو طرف زمین کرد.



شکم سالومه هم باال اومده بود؛ مادرش مدام به مامانم زنگ میزد یا -

میومد در خونه امون، می گفت میریم شکایت کنیم پسرت مجبور  

شه...توی اون اوضاع داغونم مجبور شدم برم خواستگاری؛ هنوز 

بیمارستان زنگ زد و گفت مورد مرگ  وارد نشده بودیم که دوستم از 

مغزی پیش اومده که خانواده اش طبق وصیت خودش میخوان  

اعضاشو اهدا کنن. همین کافی بود برام...با اینکه دلم نمی خواست حال  

مامانم بد بشه یا پدر خائنم پیش اونا سرافکنده بشه، اما چاره ای 

 نداشتم...

 توی چشمام نگاه کرد و ادامه داد:

تونستم بدون تو زندگی کنم...نمی تونستم با سالومه زندگی  نمی -

کنم...دلم نمیخواست زندگی مامانم از هم بپاشه اما پدرم حقش 

نبود...مامانم حیف میشد با اون خیانت کار...! اونقد اخمو و بی توجه 

بودم که صدای پدر مادر سالومه بلند شد و شروع کردن به بحث و 

ی کنی؟ گفتن برو خداتو شکر کن که به  دعوا که گند زدی اخمم م

ازدواج رضایت دادیم وگرنه کارت به دادگاه می کشید همه این دک و  

پوزت یه شبه دود می شد. بعدم شروع کردن تعریف دخترشونو کردن  

 که دسته ی گله و...

مکث کرد. تمام وجودم گوش شده بود و احساس می کردم دارم اون 

ستم تصور کنم کیانمهر اون شب چه  لحظه هارو می بینم و می تون

 حالی داشته... 

 نگاهی بهم انداخت و لبخندی زد. 

 تا حاال انقد کنجکاو ندیده بودمت! -

 دستشو گرفتم و فشردم. 

 می دونم اون شب حال خیلی بدی داشتی... -



 لبخند کمرنگی زد و نگاه ازم گرفت.

کر می  سالومه با پیروزی و یه جورایی محبت نگام می کرد. انگار ف-

کرد می تونه توی دلم جا باز کنه! پدر مادرش حرف می زدن و منو 

محکوم می کردن،  از این طرف مادر بیچاره ام معذرت خواهی و  

طلب حاللیت می کرد و می گفت سالومه مثل دختر خودشه از گل  

نازک تر بهش نمیگه و بهترین عروسی رو براش می گیره و ...اونقدر 

 لتماس بود خونم به جوش اومد... که تو صدا و نگاهش ا 

 مکثی کرد و آروم ادامه داد: 

 گفتم بچه ی دخترتون از من نیست! -

دوباره سکوت کرد. قلبم محکم می زد و با بی قراری نگاهش می 

کردم؛ منتظر بودم زودتر بهم بگه و ماجرا روشن بشه...ذهنم هنوز پر 

 م نمی گرفتم. از سوال بود و تا تک تکشون به جواب نمی رسیدن آرو

 کشدار شد زمزمه کردم: سکوتش که 

 خب چی شد؟ -

 نفس عمیقی کشید.

خیلی صحنه ی بدی بود؛ چشمای از حدقه در اومده ی مامان و -

بابا...اخم و تعجب مامان بابای سالومه و نگاه سالومه که داشت سکته 

  کرد...اون لحظه یاد تو افتادم...یاد اینکه اون جدامون کرد...از تهمی

پوزخند زدم. مامانش داد زد: هیچ  دل خوشحال شدم بابت حرفم و بهش

 معلوم هست چی میگی؟ 

بهش گفتم باید قرصهای زیر   برگشتم و دست مامانو گرفتم و آروم 

 زبونیشو آماده کنه...

 لباشو به هم فشرد. 



با درموندگی به بابا نگاه کرد. می دونستم اونقدر هم دور از انتظار -

ولی وقتی سالومه داد زد که مال بابامه، رنگش مثل گچ  نیست واسش 

شد و حالش بد شد. بالفاصله قرصشو زیر زبونش گذاشتم و از اونجا 

بردمش...بردمش مستقیم بیمارستان و اونجا بستریش کردم برای  

 پیوند...

 دستمو رو بازوش گذاشتم و بی قرار پرسیدم:

 االن حالش خوبه؟ -

 داد.  سرشو به نشانه تایید تکون

 آره، از بابا جدا شده و خبری از اونم ندارم.  -

 بچه چی شد؟-

 بعد از سکوت کوتاهی زیر لب جواب داد:

 اونقد سالومه رو کتک زدن که بچه اش سقط شد. -

ناخودآگاه هینی کشیدم و دستمو جلوی دهنم گرفتم. بچه مرده بود؟  

 سوخت... سالومه کتک خورده بود؟ چقد دلم برای اون بچه 

هردومون توی سکوت بودیم و داشتیم فکر می کردیم که یاد سالومه  

 توی شرکت افتادم.

 امروز چرا اینجا بود؟ -

 نگاهم کرد و لبخند زد.

 فکر می کنه می تونه دلمو بدست بیاره، هرچند وقت میاد.-

اخمی کردم که خنده اش شدت گرفت. مشتی به بازوش زدم که چند تقه 

 اهمون و به اون سمت کشوند.به در خورد و نگ

 . م یاز هم فاصله گرفت انیوارد شد و منو ک  یبا لبخند پت و پهن  ریام



 .دینههه توروخدا راحت باش -ر یام

بهمون لبخند زد. لبخند بامزه اشو    لکسیرو به رومون  و ر نشست

 :دمیجواب دادم و آروم پرس 

 ؟ یخوب-

 ...ایداداشت نبود ی! تو عروس دایخانوم ناپ یآره آبج-

 کردم.  یگاز گرفتم و مکث کوتاه لبمو

 ؟ یکرد یعروس  یک-

 تو نبودت... دیکش  یچ انیک یسال بعد رفتنت. اگه بدون هی-

انداختم، سرشو   انمهریبه ک یبه چپ و راست تکون داد. نگاه  سرشو

 فکر بود.  یانداخته و تو نییپا

  یخودم بدتر بود...که دو دست یبرا دیشا دم؛ینکش  یمنم کم سخت-

 سالومه کنم!  میعشقمو تقد

 زد.  یو لبخند کمرنگ دیکش  یآه

 ها!  گهیواسه همد نیحرف دار یاالن کل یول-

فکر نگاه کردم که سرشو چرخوند و با همون   یتو انیلبخند به ک  با

حالت  نیکردم مظلوم تر   یشد. احساس م رهیچشمام خ یحال تو

رو   ریکرد؛ اون لحظه ام  زشی قلبم مثل کوه ر و  نمیب یچشماشو دارم م

  یکه نم دمید یم یموجود اضاف هیکه دلم واقعا براش تنگ شده بود، 

عشقم جمع کنم و فاصله رو به صفر   لبغ  یشد جلوش خودمو تو

 برسونم...

کردم...دستم  ی. هنوزم باور نمدمیکش  یقیازش گرفتم و نفس عم نگاه

  یایرو نیتر نیریکردن خوابم...ش  یدستش بود اما حس م یهنوز تو



که به  ییدر کنارم...چه شبا انمهریچند سالم بود حضور گرم ک  نیا

کس  چیبودم و ه یکه افسرده و عصب ییکردم...چه روزا هیگر ادشی

به سرم زده   یکه فکر خودکش  یی نداشت...چه لحظه ها شیاز دستم آسا

 بود...!

  یشد اومد و بعد از اون صدا یم کینزدکه  یکس  یقدم ها یصدا

 نازک و سرحال سوگند:

 اومده با تو کار داره! ییآقا هی زم،یعز-

 ه؟ یک -ر یام

 کار داره.  کایبا ار- سوگند

که اخم کرده بود بلند شد و به طرف در رفت.   یانیبرگشتم و ک متعجب

و پشت سرش به راه  میهم بلند شد ریحرکتش منو ام  نیا دنیبا د

 ..میافتاد

با  انمهریگشاد شده قدمام متوقف شد. ک یبابک با چشما دنید با

شلوارش فرو  یبایو دستاشو تو ج ستادیدو قدم رو به روش ا یفاصله

 کرد.

 ! دییسالم، بفرما-

 ...!ی. لعنتدمیکردم و کف دستامو به پالتوم کش  تیاز عصبان  یاخم

 کار داشتم. کایسالم، با ار-بابک

که با  ادیبودم انداخت و خواست جلو ب انیبه من که پشت سر ک ینگاه

 انهیو بازجو یدرواقع کامال جد یکه هنوزم محترمانه ول انیک یصدا

 بود متوقف شد:

 شما؟-



 انداخت. انیبه ک ینگاه حق به جانب بابک

 شما؟-

بک خصمانه به با انیو مثل ک  سادیوا  نهیدست به س  انیکنار ک  ریام

 شد؛ خنده ام گرفت! رهیخ

وا رفته امو تکون دادم و به طرفشون قدم برداشتم و رو به بابک   یپاها

 گفتم: 

 ؟ یشده؟ چرا اومد یچ-

 جلوتر اومد:  شهیتر از هم  یمیبه اون دوتا انداخت و صم  یروزیپ نگاه

 ؟ی نگرانت بودم نتونستم برم خونه؛ بهتر-

کامال   یو بعد صدا دمیرو به وضوح شن انیک یدندون قروچه  یصدا

 و بدم:اجازه نداد جواب بابک   شیعصب

 ؟ ی کن یمعرف  یخواینم کاجانیار-

گاز گرفتم و   نمویی چرا اون وسط خنده ام گرفته بود؛ لب پا دونمینم

 پر از عشق بهش انداختم و برگشتم سمت بابک.  ینگاه

و  یس یلشوهر مامانمه، با کمکش زبان انگ  یخواهرزاده  شونیا-

 کردم. یکار م ششیپ  ونیرفتم و تو ل  وتری فرانسه خوندم و کالس کامپ

 اشاره کردم. انیزدم و به ک  یلبخند

 پسر خاله اش. ریعشقم... و ام انمهر،یک-

  نییدهنم بکشم و سرمو پا یبابک باعث شد لبمو تو  یوا رفته  نگاه

 بندازم. 

توجه به   یو ب امیباعث شد به خودم ب انمهری"خوشبختم" ک ی زمزمه

 دوستانه اش رو به بابک گفتم:  ریو غ یلحن جد



 ...یکه نگرانم بود یمرس -

 :دیحرفم پر وسط

 ...! یدونستم عشق دار ینم-

 طعنه گفت:  ایزد و  یپوزخند  ریام

 ؟ یشد ینگرانش نم یدونست یاگه م-

 انداخت.  ریبه ام ینگاه کوتاه میلباشو با زبون تر کرد و ن  بابک

 نبود.  نیمنظورم ا -

 خورد و گفت:  یبا همون ژست قشنگ و مطمئنش تکون انیک

 !میفرانسه عاشق هم بود ادیب  نکهیقبل از ا -

کرد. همچنان به من نگاه   نییباال و پا یبابک تو هم رفت و سر یاخما

 د!  بو حیکرد و انگار منتظر توض  یم

 بگم!  دیدونستم با ینم-

 دونست؟  یآرش هم م-

 آره. -

 ینگفتن. بابک خداحافظ یزیچ  یبا تعجب نگام کردن ول انیو ک ریام

 رو کرد به من. ریرفت. بالفاصله ام رونیکرد و از شرکت ب  یکوتاه

 شده؟  یآرش چ-

 .ونی تازه اومده بود ل دمشید شینشده، چند ماه پ  یزیچ-

 چند ماه؟ -

 ماه، چطور؟   شیپنج ش -



با  دم؛یگره کرده اشو د یآورد و مشتا رونیب باشیدستاشو از ج انیک

 حرص گفت:

واسه   زنمیدونست له له م ینگفته؟ اون که م  یزیپس چرا به من چ-

 کردنت...  دایپ

 از حدقه در اومده نگاش کردم.  یچشما با

 ن؟ یمگه با هم در ارتباط بود-

تکون داد. حاال من بودم که با   ی فشرد سر یکه لباشو به هم م یحال در

 حرص گفتم:

 نه!  ایاز تو داره  یخبر دمی پرس  یمن هر روز ازش م ؟یچ یعنی-

مبل   یرو ریجلوم راه رفت. ام یرو هم فشرد و چند قدم دندوناشو

 نشست. 

 ها! هیعجب آدم نامرد-

 شست. ن  ریبا پوشه و کاغذ تو دستش اومد و کنار ام سوگند

 شده؟ یچ-

تعجب کنه زمزمه  ادیز نکهی داد و سوگند بدون ا  حیبراش توض   ریام

 کرد:

 بوده حتما! نیرو دوست داشت؛ واسه هم کایخب اون ار-

 نزار خودمو رو مبل تک نفره انداختم. یا افهیق با

 بودم!  انیدونست در به در دنبال خبر از ک  یآخه؟ اون که م یچ یعنی-

 یکدوممون واکنش  چیبه دست وارد اتاق شد و درو بست. ه یگوش  انیک

 به در موندم...  رهیفکر آرش خ یو من تو مینشون نداد 



دونستم االن   یکارو با من کرده باشه. م نیشد آرش ا یباورم نم اصال

 نیا  لیزدم و دل  یوگرنه بهش زنگ م زنهیداره باهاش حرف م انیک

 .دمیپرس  یکارشو م

 یم  یخودخواه دیبه قول سوگند اون دوستم داشت، اما نبا هرچند

بودم   انیک  ریگیکه من داشتم و اونقدر که من پ یکرد...با اون رفتار

 شده بود... مونیبود از عاشق شدنش پش  یهرکس 

بلند شدن و  ییحرف زد و دوتا ریسوگند آروم با ام قهیاز چند دق بعد

 تیرفتم؛ عصبان  انمهریو بلند شدم و به اتاق ک  دمیکش  یرفتن. آه

زد. پشت  یاتاق قدم م یصورتش بود و تو یحس تو نیمشخص تر

 نرم و چرخونش نشستم. یصندل یرو زشیم

  یاست چه شوق گهید یکیکه عاشق  یبه کس  دنیرس  یآخه لعنت-انیک

 داره؟ 

 گفت... یسوگند درست بود! چون دوستم داشت بهمون نم حدس

  یلیدل  م،یعاشق هم بود کایدرک کنم؟ منو ار دیبا ویکنم...چ یدرک نم-

 !یخودت قائل بش  یبرا یوسط تو حق نینداشت ا

زدم و از اتاق خارج   یلبخند ایاسم ناد دنیزنگ خورد و با د میگوش 

 شدم. 

 جانم؟ -

 چه خبر؟  زم؟یزع یخوب-

 ازدواج نکرده...  ،یناد دمید وان یک-

 زد. یغیج

 ؟یواقعا؟ پس  مامانش چ-



 انیچهار سالو ک نیانجام داده و از شوهرشم جدا شده...همه ا وندی پ-

 ...یگشته ناد یدنبالم م

 ...ماماااان...یلیخوشحالم خ یلی...خشههههیدختر باورم نم  یواااا-

  انمهریک دنیرو از گوشم فاصله دادم و با د یگشاد شده گوش  یچشما با

 گفتم:  یکه در اتاق رو باز کرد، تو گوش 

 .یکنم ناد یم فیتعر زنمیبعدا بهت زنگ م -

 زد: غیشاد و سرحالش ج یهمون صدا با

 ه منتظرم!ــباش -

اومد و دستمو   کیلبخند زدم که نزد انیناراحت ک یکردم و به رو قطع

 گرفت.

 : دمیآروم پرس 

 ؟ یخوب-

 به تأسف تکون داد.  یو سر دیلبشو باال کش  یها گوشه

 خونه.  میبر  ایب-

 کدوم خونه؟ -

 مامانم.  یخونه -

 نگاش کردم.  متعجب

 االن؟ چرا؟ -

 سمت در حرکت کرد و به اجبار دنبالش راه افتادم. به

 ! نتتی اونم مشتاقه بب-

 من هتله.  لیوسا-



 . مشونیریگ  یم میر یم-

و سوگند از شرکت   ریبا ام یباال انداختم و بعد از خداحافظ شونه

و از  میزد یحرف م یزیطول راه از هر چ ی. تومیزد رونیب

 یبرا میکه کرد ییکه افتاده و کارا یسالها و اتفاقات نیا یتو تمونیوضع 

 ... میگفت یهم م

رزرو اتاق رو لغو کردم و به خونه اشون   م،یکه از هتل گرفت  چمدونمو

ترسناک   لمیاونجا بود و ف مونی دورهم  نیکه اول ییالیو ی. خونه میرفت

 یتو ینکرده بود اما درختا یخاص ریی...تغمید یو فوتبال د مینگاه کرد

  یتابستون رو نداشتن و استخر بزرگش خال یاون طراوت و سبز اطیح

 بود... انیهنوز توش نما یز ییاپ یبرگ ها  زشیاز آب بود و اثر ر

از دور هم معلوم  انمهریکه شباهتش به ک شتر،یب ایساله  ۵۰ بایتقر یزن

 اومد و ذوق زده گفت:  نییرو پا یورود یهابود؛ با لبخند پله 

 واسه دلتون...  رمیبم  ی...الهرمیبم  یاله-

 مامان؟  یدیاز کجا فهم -انیک

برات دخترم  رمیبم کاست؟یهمون ار  نیبهم زنگ زد مادر...ا ریام -

 ماشاهللا!  یچقدم تو خوشگل

 و محکم بغلم کرد.  میدیو بهم رس  دمیخجالت خند با

 . نهیب یچشماتون خوشگل م-

و فاصله گرفت. اشک تو چشماش جمع شده بود و  دیامو بوس   گونه

 بود! دایاز تمام حرکاتش پ یخوشحال

 پسر من جون داد از نبودنت!  نیکردم مادر...ا یمچقد دعا  یدونینم -

 انداختم و زمزمه کردم: انیپر از عشق به ک ینگاه



 دور از جون.-

 رو کتفم گذاشت.  دستشو

 .یراه یتو که حتما خسته  میبر زم،یعز میبر-

 بلند شد:  زشیاعتراض آم یازمون عقب افتاد و صدا انیک

 .یدیکه منم د یدستت درد نکنه مامان، مرس -

 نگاش کنه گفت: نکهی بدون ا 

 ! اینکن، ب یمادر حسود ایب-

بودم صد   دهیکه من د یکه از اون دفعه ا میبزرگشون شد یخونه  وارد

رو عوض کرده  لشیوسا ی کرده بود و همه  رییو هشتاد درجه تغ

 رفت.  یمعطل یو خانم زند ب  مینشست منی نش  یبودن. تو

ورودم لبخند رو   یمهربون و خوش برخورد بود؛ از لحظه  چقدر

 :دمی پرس  انیلبم نشونده بود! آروم از ک  یرو

 ه؟ یاسم مامانت چ-

  شهیمدت هم نیکردم انقد دوست داشته باشه! تو ا یزهرا؛ فکر نم-

 .میبهم برس  کردیاز ته دل دعا م شهیزدم باهاش و هم یازت حرف م

  یبه باز فمویو شروع کردم بند ک دل مهربونش زدم نیبه ا  یلبخند

 گرفتن...

شربت آلبالو بود اومد و   وانی که توش سه تا ل ینیس  هیجون با  زهرا

مبل تک نفره  یکردم و برداشتم و اون رو یبهمون تعارف کرد. تشکر

 بهمون  نشست.  کینزد یا

 خوشحالم!  تینها یب  دنتی. از دزمیعز یخوش اومد یلیخ-

 ممنونم.  ن،یلطف دار -



 .نتتیبب  ادیهم امشب م انایزنگ زدم ک-

 :انیلبخند سر تکون دادم و اون رو کرد به ک با

 بخواد لباس عوض کنه.  دیپسر پاشو برو چمدونشو بذار تو اتاق شا-

 اتاق خودم؟ -

 کرد. یجون اخم زهرا

کشه...اتاق مهمان بذار. از   یلوس! خجالتم نم یپسره  نمی پاشو برو بب-

 جانه. کایبه بعد مال ار  نیا

 یکه تو یو لطف یبگم؛ هرلحظه از مهربون یدونستم چ یخجالت نم از

 نشست! یدلم م یتو شتری شدم و ب ینگاه و رفتارش بود معذب م

بود و   یکه دکورش کرم قهوه ا میاز اتاقا طبقه باال رفت  یکیبه  انیک با

ون سمت  شد. اول از همه به ا یپنجره اش به پشت ساختمون باز م

رو به رو شدم که  یسبز یلیخ یرفتم و پنجره رو باز کردم و با فضا

 صورتم نشوند.  یرو یلبخند از ته دل

 قشنگه!  نجایچقد ا-

 دنیکه دورم حلقه شد، با د ییقدم هاش و بعد دستا یآهسته  یصدا

کرده بود از دلچسب  جادیکه ا یزمستون یاونهمه دار و درخت و فضا

صاف رو  نیو زم  قیبود که تجربه کرده بودم. آالچ ییلحظه ها نیتر

چه  ریبخ ادشی...میکرده بود  یباز  بالیاومد که ما اونجا وال  ادمی دمیکه د

 فقط... میبود ی دغدغه به فکر خوش  یب

دستاشو از کمرم   انیو ک میتقه به در خورد و باز شد؛ باهم برگشت چند

که  یقیکه با لبخند عم  میخندون مواجه شد یانایبا کجدا کرد و 

کرد و به آغوشش   یکرد، سالم بلند یم انیرو کامال نما شیخوشحال

 دعوتم کرد. 



 و دستامو دورش حلقه کردم. دمیخند

 ...! یاگه بدون  کایچقد خوشحالم ار یاگه بدون-

 منم خوشحالم!-

 به صورتم نشوند. یگرفت و بوسه ها فاصله

 عشق! نیبا ا  یکرد ریکلک تو که داداش ما رو پ-

 و با خجالت موهامو پشت گوشم فرستادم.  میدیخند ییتا سه

با  انایکه ک  دیامو بوس  قهیشق   دستشو رو کمرم گذاشت و آروم  انیک

  ی. زهرا جون تودیِکل کش  ه،یعروس  یکه انگار واقعا تو یبلند یصدا

 . کیخنده کنان اومد نزد  چارچوب در ظاهر شد و

  یشد دستامو جلو یکه قطع نم یفاصله گرفتم و با قهقه ا انیک از

 صورتم گرفتم و باعث خنده اشون شدم.

 ...انایتوروخدا ک-

 هان عروس؟  ؟یتوروخدا چ- انایک

 ! یقربونتون برم من اله-جون زهرا

 خدانکنه مادر من. -انمهریک

  رازیش  میبر یدخترم استراحت کنه که فردا همگ نیبذار -جون زهرا

 و بله برون!  یرسم یخواستگار

 انداختم.  نییگاز گرفتم و سرمو پا لبمو

 . ننیهمو بب  نایدو روز قشنگ ا هیمامان؟ بذار  هیحاال چه عجله ا-انایک

واسه عروسم  دمیطاقت ندارم مادر، سه ساله که انگشتر نشون خر-

 !نمشی تو دستش بب  خوامیم



و شوهرش و دوتا پسراش،   انایزهرا جون روز بعدش با ک  یگفته   قطب

و اونجا بعد از چند سال، بابامو    رازیش  میو مامانش و سوگند رفت ریام

 یخوشحال بود و م دنمیو شکسته تر شده بود...از د رتریکه چقد پ دمید

 شی دونست پ یدادم! م یم صیچهره اشو تشخ یغم تو ی...حتدیخند

  یم تمیکه اذ  میدونست برعکس مر یداشتم...م یخوب یمامانم زندگ

  یبهم نداشت و منو مثل دختر خودش م یکار چیه دونیکرد، آقا فر

 ...!دید

 ی...مشهیوقت دلش باهام صاف نم چیدونستم ه یلبخند زد؛ م میمر

دونه...اما اخم نکرد و از منو   یم شیمنو مزاحم زندگ  شهیدونستم هم 

گفته نشد و بابام  یزیکرد. شب اول چ ییرا یشکل پذ نیمهمونام به بهتر 

 مراسم باشه.   یگفت بهتره برادر بزرگترش هم تو

با  میو بابا و مر میاطراف شهر رفت یناهار به باغ ها یبعد برا روز

 شیکباب گوشت و مرغ با تمام مخلفات درست کردن و پ یسخاوتمند

 کردن.  دمیرو سف هیزهرا جون و بق

  بهیبا غر ستین یبابام بفهمم که هنوز هم راض یتونستم از چهره  یم

بزنه  یداد حرف یبه خودش اجازه نم گهیاز تهران ازدواج کنم اما د یا

کنم؛   یازش دور نیاز ا  شتریخواست ب یدخالت کنه! نم میزندگ یو تو

 بهرحال تنها بچه اش بودم...! 

رو بغل   گهیبا تمام وجود همد یو منو ناد دنیهم رس  ایخاله و ناد شب،

کرد و  یکه خاله با همه سالم و احوالپرس   دیو اونقدر طول کش  میکرد

 گفت. ینم یزیحاال آشکارا اخم کرده بود اما بازم چ مینشست.  مر

من با وجود  یخواستگار و زن عمو معصومه هم اومدن و مراسم عمو

  یبرگزار شد. چا گهید یمراسم ها یکه داشتم مثل همه  یلیفام یهمه 

  یمیبه اتاق قد انمهریبردم و بزرگترا حرفاشونو زدن و بعد هم منو ک 

و از   مید یخند یم یاون تماما م یاما به جا م؛یتا صحبت کن  میمن رفت



در زد و با خنده  یناد نکهیتا ا  میکرد یبه هم نگاه م طشدت ذوق فق

 در و چارچوب آورد تو.  یسرشو از ال

  یکه تو  یجمع و جور نشست و من با همون ذوق و خنده ا انیک

 رفتم.  کشیصورتم بود بلند شدم و نزد

 جووون؟ -

 آبرومون رفت! دیکوفت آروم تر بخند-

کرد و در و   یش ینما یاخم ی . ناددمیدهنم گرفتم و خند یجلو دستمو

 . انیبرگشتم سمت ک بست و رفت.

 !یپاشو آبرومو برد-

 شد و به طرفم اومد.  بلند

 چرا؟ -

 ؟ یخند یچرا انقد م-

 ! یخند یخودت که بلندتر م-

 دو طرف صورتم گذاشت و لبامو شکار کرد...  دستاشو

تنم گر گرفت و زانوهام سست شد.   یلحظه همه  هی یو تو ختیقلبم ر

کنم و اون کمرم و   یریبه بازوش چنگ انداختم تا از افتادنم جلوگ

 محکم در بر گرفت. 

با بوسه اش  یتو موهاش انداختم و مشغول نوازش و همراه دستمو

وقت بود که از بوسه   یلیکه داشتم ناب بود...تازه بود...خ یشدم...حس 

 مونده بود برام... ایخاطره و رو هیفقط  انیک یها

که با وجود بسته   یبسته ا یاز هم فاصله دادم و به چشما پلکامو

مرد رو با   نیزدن نگاه کردم...من ا یم ادیبودنشون هم احساس رو فر



لحظه از  کی یتمام وجودم خواستم...با تمام وجودم عاشقش بودم و حت

بودم و   دهیبدون فکرش نگذروندم...سالها بود که از ته دل نخند  موی زندگ

 ...دیلبخند رو به من دوباره بخش  نیخدا ا

و بعد،  دیبوس  مویشون ی. پمیو به هم لبخند زد  میهم فاصله گرفت از

 خودشو بهش چسبوند.  یشونیپ

 عاشقتم... -

 گاز گرفتم.  لبمو

 منم عاشقتم...-

 .دیشده ام کش  یدم اسب یموها ن یب یتانداخت و دس  نییاز سرم پا شالمو

 ! کایار ادیبلند بهت م یچقد مو-

 نگفتم.  یزیپر از ناز زدم و چ یلبخند

رو لبم نشوند و بعد از مرتب کردن خودمون، از اتاق   یکوتاه ی بوسه

 . میزد رونیب

ازم انتظار  یزدن. کس  یاز قبل به در زل زده بودن و لبخند م خانواده

رو دوست  گهیدونستن چقدر همد ینداشت جواب بدم؛ همه م

بابا هم حدس  ی...حتمیروز بود  نیدونستن چقد منتظر ا ی...همه ممیدار

 زده بود! 

 یوسط فقط عمو و زن عمو بودن که لبخندشون از ته دل نبود و حت نیا

 اخم کرده بود! اما برام مهم نبود... ییجورا هیمعصومه 

جوابشونو   رلبیز انیفتن ها شروع شد و من با لبخند و کگ کی تبر

 . زهرا جون رو به بابام گفت:میو همزمان کنار هم نشست میدادیم

 با اجازتون.-



تکون داد و زهرا جون به سمتم اومد و انگشتر طال   یبا لبخند سر بابا

دو   یقشنگ یها یکار فیداشت و نقش ها و ظر نینگ هیکه  یدیسف

. همه دست زدن و  دیدستم کرد و صورتمو بوس  یطرفش بود رو تو

 دوباره مبارک گفتنشون رو از سر گرفتن.

 رو برداشت تا پخش کنه.  ینی ریظرف ش  ریام 

 خوردن داره!  ینی ریش  نیکه ا دیبخور-

تعارف دوتا برداشت و نشست کنار سوگند  یب هم  ریبرداشتن و ام همه

بهش کرد که همه مون خنده   یترسناک نکرد و اخم یکه اونم نامرد

 امون گرفت.

 با حرکات لب بهش گفت: سوگند

 زشته خجالت بکش. -

رو  گهید یکیظرف جلوش گذاشت و  یرو تو یکیتوجه  یب ریام  اما

 شروع به خوردن کرد. 

 جاش جا به جا شد و رو به من گفت:  یتو معصومه

 یحق ندار گهیاومد د شیپ یانتخاب خودته ها...اگه مشکل  یکی نیا-

 قهر و اعتراض! یایب

 چهره هامون نشست. یجمع برقرار شد و اخم رو یتو یکوتاه سکوت

 چشمام جا داره. یدخترم رو ه؟یچه حرف نیا-بابا

داره و   یا ژهیو گاهیجا انیما و ک یبرا کایار دینگران نباش -زهراجون

 . ادینم شیهم پ یمشکل

 . میکن  یبشه هم ما خودمون قبلش داداشمونو ادب م یزیاگه چ-انایک

 . دیکش  شیشون یبه پ یطرف جمع کرد و دست کی لباشو به  انیک



 جاش خورد و به حرف اومد.  یتو یدوباره تکون معصومه

 یباهاش دعوا کرد ول یآخه پسر دسته گل منو رد کرد باباشم حساب-

 دیگفتم پسر شما حتما با گهیحرف گوش نداد و پاشد رفت فرانسه. د

 خانمو برده! کایمتفاوت باشه که دل ار  یلیخ

 کایکنم. ار  تشیاذ  ستیبا پسر شما که قطعا تفاوت دارم اما قرار ن-انیک

 ! مهی زندگ یهمه 

به معصومه رفت که   یرو لب جمع نشست و عمو چشم غره ا یلبخند

 اونم اخم کرد. 

بهم زد و با حرکات چشم   ینشسته بود چشمک  میمبل کنار یکه رو یناد

بود که چه  نیو خانوادش اشاره کرد. منظورش ا  انیو ابرو به ک

انداختم که   نییاومده! خندم گرفت و سرمو پا رمیگ  یخوب یخانواده 

 بهش بگم.  یزینکردم تا مجبور نشم چ یدستمو فشرد اما توجه انیک

انتخاب  گهیماه د  کی یبزرگترا برا یرو هم با همفکر یعروس  خیتار

گفتن   انیصدتا سکه که زهرا جون و ک هم  هیو مهر میکردن تا آماده بش 

 داد. شنهادیو بابا پ ستیهرچقدر باشه مهم ن

که  قهیاز جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت. بعد از چند دق میمر 

فتن تا  هم ر ایو سوگند و ناد انایدرحال تدارک شام هست، ک میمتوجه شد

خانم ها رفتن و منم مجبور شدم  یکمکش باشن و بعد از اون هم همه 

رفتم تا به  اطیبودن بلند شم و به ح ونی که همه اشون آقا یجمع ونیاز م

 زنگ بزنم.  نمماما

 بوق جواب داد:  نیگرفتم و چون منتظر بود، با اول شمارشو

 جانم مامان، چه خبر دخترم؟-

 کردم گفتم: ینگاه م  به انگشتر نشونم کهیدرحال



 مامان، تموم شد...نشون دستمه!-

  نییتع یعروس  خی. تاریخوشبخت بش  یاله زم،یخداروشکر عز-

 نکردن؟ 

 . گهیماه د یچرا برا-

 سرد؟  یتو هوا-

 هست! رمیتازه د گه،یآره د-

 آرامش بخشش لبخند زدم. یو از صدا دیخند مامان

 . امیهفته قبلش م هیاز   زدلم؛یرسونم عز یخودمو م-

 منتظرتم...-

از اونجا  ممیو قرار شد لباس عروس  میباهم حرف زد یربع ساعت حدود

 . ارهیانتخاب کنم تا برام ب

ام فشردم. چشمامو بستم و با لبخند به   نهیرو به س  یکردم و گوش  قطع

 امشب فکر کردم.  

وصال برام   یکینزد  نیو ا انمهریداشتم... چقد داشتن ک یحس خوب چه

ماه  هیدستم چرخوندم؛ فقط  یلذت بخشه...به انگشتر نگاه کردم و تو 

 ماه... هی...فقط میمونده تا مال هم بش  گهید

 بله برونته؟ -

هم نبودن نگاه   ادیکه ز ییبه درخت ها یکیتار یو تو دمیکش  ینیه

قدم به عقب   کیشدم. ضربان قلبم باال رفت و  یا هیکردم و متوجه سا

 دستم نگه داشته بودم.  یرو سفت تو یبرداشتم؛ از ترس گوش 

نصف چهره اش رو روشن  اطیح یتر اومد و نور المپ تو کینزد

 بود!  مایکرد؛ ن 



 زد.  یو آب دهنمو قورت دادم. قلبم هنوز آه تند م دمیکش   یقیعم نفس

 ؟یمرض دار  ؟یش یظاهر م  ینطوریچرا ا-

 زد. یپوزخند

 !یکن یهنوزم با من خشن رفتار م-

 ! نهیهم  اقتتیل-

  یبایج یقرار گرفت. دستاشو تو ییروشنا یجلوتر و کامال تو اومد

 شرتش فرو برد. ییسو

 ؟یش یخوشبخت م هیپسر تهرون  نیبا ا یکن یفکر م-

 کنم، مطمئنم! یفکر نم-

 پوزخند زد. دوباره

اسمامون رو هم بود   یهمه دنبالت بودم...از بچگ نیا ؛یدل منو شکست-

  ی...آه من پشت سرته. چطوردمید یم اهامیمن تو رو خانم رو

 ؟یش یخوشبخت م

 .دمیتمسخر خند با

 ؟ ی دیتو آه کش -

لبمو گاز  یاش ادامه داد. گوشه  رهیبه نگاه خ یواکنش خاص بدون

 و جمع کردم.گرفتم و لبام 

کم   ؟ی کرد تیکم منو اذ ؟یکه آه بکش  یحق داشت یکن یچرا فکر م-

خوامت؟ مگه   یکم بهت گفتم نم ؟یکن یبهم دست دراز یکرد یسع

 ؟یمن باش  یمگه مجبورت کرده بودم پ  ه؟یخواستن زور

 همش از رو دوست داشتن بود. نای!  اکایلعنت بهت ار-



 یاز فاصله  انیک یکردم که دِر خونه باز شد و صدا یکوتاه ی خنده

 بلند شد: مونیچند قدم

 کا؟ یار-

 و به سمتش رفتم. برگشتم

 جانم؟ -

 ؟ یرونیچرا ب-

 اومده بودم با مامانم حرف بزنم. -

اشاره کردم و   به پشت سرم اد؛یهم داره به سمتمون م مایشدم ن متوجه

 ادامه دادم:

 .دمید  شونویبعدشم ا-

 مای نگاه کرد و ن که اشاره کرده بودم  ییاز دقت به جا یناش  یاخم با

 قرار گرفت. کمینزد

 سالم آقا داماد. -

 سالم، شما؟-

 کرد!   یدوستانه بهش نگاه م ریغ  ینطوریحدس زده بود که ا  نکهی ا  مثل

 دراز کرد. انیزد و و دستشو به سمت ک یلبخند مسخره ا ماین

 نامزد االنت!   یِ نامزد قبل ما،ی ن-

ابرو  انیپر تمسخر از حرفش زدم که با غرور نگام کرد. ک یپوزخند

 تکون داد.   دییبه تا یباال انداخت و سر

 و با تو ازدواج نکرد!  دیفهم اقتشویل کایخوشحالم که ار-



و بالفاصله اخم کرد. دلم خنک شد!   دیدو ماین یچهره  یتو خشم

 رو با عشق گرفتم که اونم فشردش و گفت:  انیزدم و دست ک یلبخند

 .  زمیتو عز میبهتره بر -

 .  میبر-

. چند  میشام کنار هم نشست زیو پشت م میوارد خونه شد مایتوجه به ن  یب

  یسرد یهم وارد خونه شد و با همه سالم و احوال پرس  مای بعد ن قهیدق

چندش  بایافتاد و خندم گرفت؛ با حالت تقر یو نشست. نگاهم به نادکرد 

 کرد!  ینگاه م مای به ن

 انداخت.  نییخودشم خنده اش گرفت و سرشو پا

به وجود  ماین دنیمثل حسرت از د یزینگاه بابا چ یکردم تو یم حس

داماد شدن برادرزاده اش بود اما برام مهم   یاومده بود؛ هنوزم دلش پ

گرفته بود با دلم راه   میکه تصم  ن یکرد؛ هم  یعادت م دینبود. باالخره با

 بود. یدخالت نکنه برام کاف گهیو د ادیب

 **** 

دلم   نکهیبا خانوادش به تهران برگشتن و من با ا  انیاون روز ک یفردا

 یزیما موندم. بابا چکرد ا یاصرار م یلیو زهرا جون هم خ خواستیم

دونستم رفتنم   یگفت و سکوت کرده بود تا خودم جواب بدم اما م ینم

  یواکنش نشون بده پس سع شهیو اگه قبول کنم باعث م هیرو ادهیز

تونم طبق عرف و رسم خودمون رفتار کنم تا  یکه م ییکردم تا جا

 . ارمیخودم به وجود ن یبرا یدردسر

  یخونه  شتریب شیعروس  یها کی بهم گفت که نزد انایک یحت

انجام  یبابا کار لیخواستم برخالف م یمادرشوهرش بوده اما من نم

الزمم رو   یدهایخر یخواستم تا زمان عروس  یبدم و عالوه بر اون م

 پا به خونه ام بذارم!    یعروس واقع کیانجام بدم و مثل 



هم خواستم تا  ایادو من از ن میروز بعد ما هم به تهران رفت چند

و با  میدیکه الزم داشتم رو خر  یا هیز یو اونجا تمام جه ادیهمراهمون ب

که اونجا ببرن و چون وقت   م یادرس خونه اشو داد  انمهریک یهماهنگ

سپرد و ما به دنبال  نری زایرو به د لیوسا دنیو چ  نیینداشتم، بابا تز

  نیا یو تو میرفت انمهریک یهام برا هیخودم و هد یشخص یها دیخر

جاها   یلیگذاشته بود و خ ارمیمدت بابا سخاوتمندانه کارتشو در اخت

تونستم از پس   یکه م ییکرد. هرچند که تا جا یم مونیهمراه  میمر

 به بابا وارد نشـه. ی فشار یخودم استفاده کردم که از نظر مال یاندازها

که شب ها از پا درد و کمردرد   میسه هفته اونقدر بازار رفته بود یتو

و  انایو ک انیبا ک ایخودم بودم  ی دایدنبال خر ایبرد. مدام  یخوابمون نم

براشون مهم بود  یلیرفتم چون نظرم خ یاونا م یدایخر یمادرش برا

  یموضوع ب نیخودم باشه و ا قهیبه سل یهمه چ دیو معتقد بودن با 

 بود.   ندیت برام خوشاینها

به   یاومدن و با ناد یمامانم و مان   م،یبه عروس هفته مونده  کی

استراحت به اونجا  ی. از قبل هتل گرفته بود و برامیاستقبالشون رفت

  میهمراه دامیخر یتو  خوادیدلش م تینها ی. بهم گفته بود بمشونیبرد

 یینبوده که تنهاش بذاره و منم تا جا یطور دونیاقا فر تیکنه اما وضع 

بهش نشون داده بودم و و  یری بودم با عکس و تماس تصو هکه تونست

 بودم.  دهی خونه نظرشو پرس  لیدرمورد وسا یحت

مامانم   دنیو سوگند روز بعدش به د  انایو خواهرش با ک زهراجون

گرم گرفتن و باهم دوست شدن. از اونجا مامانم زنگ  یرفتن و حساب

 . میرفت یو با ناد ششیبهم و ازم خواست برم پ زد

آورد و ازم خواست بپوشمش تا  رونیکاور ب  یعروس رو از تو لباس

قربون   یکل انایو ک  میلبخند زد جانیاز ذوق و ه  یهمگ دنشی. با دننی بب



  ستادمیا یقد نهیآ  یو جلو دمشی و مامان پوش  یصدقم رفت. با کمک ناد

 . نمشی تا بب

 دورت بگردم عروسکم. -مامان

 ماهه.  کهیت هیماشاهلل هزار ماشاهللا عروسم  -زهراجون

 .  کای ار نهی تو. رو بب  کنهیداداشم غش م-انایک

  نهیس  یکردن. مدل لباس دکلته بود که رو فیهم ازم تعر  هیو بق  میدیخند

 یکه تا رو  خوردیتور کوتاه روش م هیاش سنگ کار شده بود و  

و   یام بود، سنگ دوز قهی یرو قایتور که دق نییافتاد و پا یبازوهام م

کمرم تنگ و بعد  نییخوشگلش کرده بود؛ تا پا یبود که حساب دیمروار 

و کفش عروس هم گرفته بود که با  فیشد. همراهش ک یپف دار م

خوشحال شدم چون واقعا قشنگ بودن و مثل لباس  یحساب دنشونید

 داشتن.  نییو تز یسنگ دوز

 سیحلقه و سرو دیخر یو زهراجون برا انیبعدش با مامانم و ک روز

اونجا هم برام سنگ تموم گذاشت و حلقه و ساعت   انیو و ک  میطال رفت

بابا   ایاونو مامانم با اصرار حساب کرد و نذاشت من از کارت خودم 

 ده کنم... استفا

*** 

استراحت کردم و  شگرمیرو با مشورت آرا یروز مونده به عروس  سه

که گفته بود استفاده کردم. اون چند روز رو اونقد   ییاز ماسک ها

مشترکم با   یتونستم برم و خونه  ینم یداشتم که حت جانیاسترس و ه

 . چوندمشیپ میازم درخواست کرد بر یو وقت نمی رو بب انمهریک

  میگوش  میو به تقو دمیتخت دراز کش  یاومدم رو رونیحموم که ب  از

بود... خاله و شوهرخاله و   مینگاه کردم؛ امروز روز آخر مجرد



  یخونه  با ناد یعمو هم اومده بودن تهران... به بهانه شلوغ یخانواده 

 مامانم باشم...  شیتا پ  میبه هتل رفته بود

 جواب دادم:   دیاس با تردشماره ناشن دنیزنگ خورد و با د میگوش 

 بله؟  -

 سالم عروس خانم!  -

 آشناش فکر کردم.  یصدا ینگفتم و رو یزیچ

 سالومه ام.   ؟ینشناخت-

  ؟یدار کاریچ-

 !  یرو از من گرفت یخوشبخت نکهیبا ا ؛یخواستم بگم خوشبخت بش -

 زدم. یپوزخند

من حداقل دو   یاگه نبود یکن یرو ازت گرفتم؟ فکر نم  یمن خوشبخت-

 کردم؟  یروزا رو تجربه م نیا  شیسه سال پ

 . دیکش  یآه

 ازدواج کنم.  انیمن واقعا آرزوم بود با ک -

 با زور به دست آورد. شهیرو نم یدل چیه-

 ! شهینم شی حال زایچ نیدونم اما... دل که ا یم-

 و گفتم:   دمیکش   زیم یرو انگشتمو

کارتو   اتییمظلوم نما نینکن با ا یاما سع دمتیسالومه! من بخش -

با وجود   انیتو باعث شد منو ک یو خودخواه یفکر ی. بیکن حیتوج

 زیاصال چ نی! امیچهار سال از هم دور بش  میکه به هم داشت یاون عشق

 ...  ستین  یکم



 گفت:  یاون حالت مظلومش خارج شد و با تند از

سقط، شکست،    ،یدر به در دم؛یعذاب کش  یلیعشق خ نیمنم سر ا-

  یخواهرم نبودم... ول یحقارت... از خونوادم طرد شدم... تو عروس 

... دوارمیرو به دست آورد... ام یکس  شهیکه با زور نم دمیعوضش فهم 

 !  یتو خوشبخت بش  دوارمیام

 آوردم.   نییرو پا یو گوش  دمی کش  یقیقطع کرد. نفس عم بالفاصله

مورد سالومه  یب یپافشار زجر  نیا  لیاما دل میدیهردومون زجر کش  ما

شد اما   انمهریبعدا عاشق ک دیبود که سهم اون نبود... شا یزیچ یبرا

 بود! دهیو پسند انمهریمطمئنم اولش از عشق نبود و صرفا ظاهر ک

 تقه به در خورد و مامان وارد اتاق خواب شد.   چند

 اومده.   انیک-

 باال انداختم.  ابرو

 چرا؟  -

 البد.    نتتیخواد بب  یدونم م ینم-

با مامان و باباش رفته   یاتاق خارج شدم و مامان همونجا موند. ناد از

 نبود.  داشیبود که پ یاونا و چند ساعت تییبود سو

 دستش بود.   یشربت پرتقال وانی مبل نشسته بود و ل یرو انیک

 سالم.  -

 به سمتم و نشستنم کنارش رو دنبال کرد.  برگشت

 سالم خانومم. -

 که برام باز کرده بود نشستم.  یبغل  یزدم و تو یخندلب



  ؟ی شده اومد یزیچ-

 بشه؟   یزیحتما چ دیبا-

 ناز شونه باال انداختم و گفتم:  با

 !  مونهیدونم آخه ما که فردا عروس  ینم-

 گونه ام نشوند و کنار گوشم زمزمه کرد:  یرو یا بوسه

کنار هم  مونمیشب آخر مجرد خوامیم  گه؛یاومدم د نیخب واسه هم-

 ! میبگذرون 

 گشاد شده و لبخند نگاهش کردم که ادامه داد:  یچشما با

   م؟ین یخونه امونو بب  میبر-

 . دیآوردم که با لبخند لبهامو بوس  نییپا دییبه نشونه تا سرمو

  دیشدم تا آماده بشم و به مامانم خبر بدم؛ بماند که مامانم چقدر تاک بلند

  جانیکه فردا شب ه میکن یرو تحمل و خوددار  یخرشب آ نیکرد ا

خاص خودش رو داشته باشه! اونقدر گفت و چشم گفتم که آخرش 

بهم نگاه کرد اما  یسوال انیو ک میاومد  رونیجفتمون با خنده از اتاق ب 

 اون راه...! بهخودمو زدم 

* 

باز شد و با لبخند   ریبالفاصله در واحد ام میآسانسور که خارج شد از

 نگامون کرد.  یزیآم طنتیش 

 ! ییخدا نیکرد ریچقد د-

 . دمیخند

   ؟یمگه منتظر ما بود-



! حاال نگاش  یقرار ی( خودشو کشت از بانی)اشاره به کنیآره بابا ا -

 .  دهیتو رو د  زنهیکن چشاش داره برق م

  رهیخ ریو خندون به ام  ینگاه کردم که با اخم مصنوع انیلبخند به ک  با

 بود. 

  ؟یاز اون موقع پشت در-

 ستین نجای تو سوگند ا میبر ای نگران حالت بودم! ب  یلیآره جون تو خ-

 امشب رفته خونه مامانش.  

 و گرفت و رو به من گفت:  انیجلو و دست ک اومد

 . میشام بخور ایب یآبج ایب-

و با افتخار برامون نون و   میو با خنده دنبالش وارد خونه شد ناچار

 ماست آورد! 

  نه؟یشام ا-انیک

 گرفت:   یحق به جانب ی افهیق ریام

 . اقتیل  یدلت بخواد ب میلیخ-

 نیشد. منم ا یبه تاسف تکون داد و مشغول خوردن ماست خال یسر

 ! دمیخند  یم ریام یوسط فقط به رفتارا

 و با افسوس گفت:  انیک یمحکم زد رو پا  هوی

 !  دهیاشو بهت نشون م  گهید یرو یزندگ گهیداداش فردا د-

 . دیکش  یآه و

   ؟ییچه رو-انیک

 . یکن ی که تو فکر م ستین  یاونطور  یمتاهل-



 کردم.  اخم

   قا؟یدق هیچطور-

 آب دهنشو قورت داد و گفت:  یش یصورت نما به

 بهتره...!  یلی... خیلیخ-

 هوا گرفتش.  یبه سمتش پرت کردم که تو  کوسنو

 فقط برقصم.  تونیاز اول تا آخر عروس  دمیقول م -

دو طرفش به حالت بشکن گرفت و با لرزوندن شونه هاش ِکل  دستاشو

 ! میبه قهقهه افتاد انیکه منو ک  دیکش  یخنده دار

 گفت:   ریسکوت گذشت، ام  یکه تو هیثان چند

 ش حرف زدم. با آر ،یراست-

 خب؟  -انیک

. گفت زنگ یعروس  ادیقبول داره کارش خودخواهانه بوده اما گفت نم -

  ادیاما هنوز اونقدر نتونسته با خودش کنار ب گهیم  کیبهتون تبر  زنهیم

 شرکت کنه.   تونی عروس  یکه تو

  یلیفرانسه فکر کردم؛ خ یآرش تو  یو به رفتارا میتکون داد یسر

کرده بود؛   یمهربون بود و هوامو داشت اما اونم مثل سالومه خودخواه

تفاوت که سالومه مارو چهار سال از هم دور کرد و آرش چهار  نیبا ا

 ماه! 

** 

  ریام شیحدود دو ساعت پ طنت،یو ش  یدلقک باز یبا کل باالخره

کرد   رونمونیو آخر هم خودش ب میدرآورد یو مسخره باز مینشست



 یزیبگذرونه اما چ انیامشب رو با ک خوادیهرچند مطمئن بودم دلش م

 . مین ییتا خونه رو ب مینگفت و ما رفت

  یکه فکر م یزیبه دور و برم نگاه کردم. از اون چ جانیو ه یشگفت با

که گرفته بودم   یلیقشنگ تر شده بود. دکور خونه با وسا یلیکردم خ

ست  لمیهم با وسا نتهایپرده ها و کاب یبود و حت یلیو ن  ییو طال دیسف

 بود. 

  یدلباز و قشنگ یجداگونه و بالکن داشت که فضا سی خواب سرو اتاق

  یخونه رو نگاه م یکرده بود. با ذوق و لذت گوشه به گوشه  جادیرو ا

 کرد.   یم فیام تعر قهیهم دنبالم بود و از سل  انیکردم و ک

  یو بازش کردم. باد سرد بهمن ماه تو ستادمیهال ا یپنجره  لب

 یبه تنم نشست که باعث شد بازوهامو تو یصورتم خورد و لرز کوتاه

 خودم جمع کنم.

به لبم نشست و با  یشبش اونقدر قشنگ بود که ناخوداگاه لبخند یویو

تا ذوقم  انیخونه باشم برگشتم سمت ک نیمن قراره خانم ا نکهیتصور ا 

 ام نشست.   قهیشق یرو رفتم و بوسه روبغلش ف یبراش بگم که تو

 ...! یخمار مست نیهمه عمر برندارم سر از ا-انیک

 پچ کرد:  پچ

 صبرانه منتظر فرداشبم! یب-

 نگفتم. ادامه داد:  یزیگاز گرفتم و چ لبمو

 ... یکن یم یقشنگت برام آشپز یخانوم خونه... با دستا یش یتو م-

 دستاشو تنگ تر کرد.  ی حلقه

 ! کایکنم خوابم ار یروزا بودم... حس م نیآخ که چقدر منتظر ا -



 بغلش برگشتم و دستامو دور گردنش حلقه کردم.  یتو

وجودم  یکه ازت دور بودم برام جهنم بود؛ با همه  ییتموم لحظه ها-

 خوشحالم!  

 . و بهم لبخند زد دیو کوتاه بوس  قی لبهام گذاشت و عم یرو لباشو

 باشه؟  یبچه امون چ نیاول-

 کنه!  ینم یفرق-

 مامانش!  هیشب یکاش دختر باشه؛ خوشگل و ناز و چشم عسل-

 .  دمیبوس  ششویو ته ر دمیخند

 باباش!   هیو جنتلمن شب پیپسر خوشت هی-

کردم مثل   یواقعا حس م یو آغوششو تنگ تر کرد. گاه میدیخند باهم

  رقابلیلحظات برام غ نیکنم ا یبه فرانسه فکر م یخوابه... وقت هی

 ی جهینت  نیو عذاب چن ی...چقدر خوبه که اون همه سختشهیدرک م

 داشت...!  یلذت بخش 

چشماش نگاه کردم و  یتو دم؛ یسفت کردم و خودمو باال کش  دستامو

 زمزمه کردم: 

رو به  یچیبه اندازه داشتن تو خوشحال نبودم...ه یچیاز ه  میتو زندگ-

  یکردن برا یاز خانوم شمینم مون یپش  چوقتیتو نخواستم...ه یندازه ا

 تو!  یخونه 

 چسبوند.  میشونیبه پ  شویشون یمحکم گرفت و پ کمرمو

عشق من! تو باارزش   کنمی بهت که خوشبختت م دمیقول شرف م-

 ...!یمی زندگ ییدارا

 گر هزار باره بَود  یزندگ



 ♡تو.... گریتو... بار د گرید بار

 

 

 رسد ی نفر از راه م کیآخرش 

 هاستبودنش جبراِن تماِم نبودن که

 ها …و شکستن هایانصاف یتماِم ب جبرانِ 

 …  کندی تو را متحول م یِ ایحضورش دن یِ که با جادو یکی

 …  دهیکس ند  چیکه ه  ندیبی تو را م یجور

 … دهیکس نِشن  چیکه ه شنودی تو را م یجور

 تو را  روحِ خسته یجور و

 کند ی عشق و محبت اشباع م از

 دن ینرس  یِ برا  ماندیم  یینه آرزو گریبا وجود او د  که

 خوردن … یبرا ینه حسرت و اندوه و

   یرا که گرفت دستش

 یچشمانش که نگاه کرد در

 بگو: 

 ی مثل باران هست تو

 از گل  یباران

 از مهر  یباران

 از لبخند  یباران



 دیمن جان بخش  یریکو یکه به زندگ یباران

 تو بودن را دوست دارم،  با

 چرا که تو را دوستت دارم آرام جانم 

 مانم ی تو م یپا شهیهم تا

 باشد!  حواست

 اند انگارها خوِد معجزهآدم  یبعض

 یرا بچش  یخوشبخت تا تو مزه  اندآمده 

 آرامش و لبخنِد تو باشند  لِ یتا دل  اندآمده 

 ... یکن یکه زندگ  اندآمده 

 

 **** 

 

 

 

 . 

 از اینکه تا انتهای رمان همراه من بودین   مرسی سالم دوستای خوبم؛

 امیدوارم که لذت برده باشین... 

من به هنر  یرمان منه و حاصل عشق و عالقه  نیاول یخی یوارهاید

 ...! یسندگینو

  یدر رمان ها دوارمیداشت و ام ادیبهتر شدن ز یاشکال و جا دونمیم

 جبران بشه؛   میبعد



 و بهتر شدن...!   شرفتیپ دیام  به

 ♡ممنونم... تتونیحما از

 

 یی کدخدا مهسا

۲۶/۷/۱۴۰۰ 

 

 


