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 خالصه:

که  مارستانهیب هی یو ساده ریمستخدم سر به ز

و واسه به  شهیعاشقش م یپزشک یدانشجو نیدختربازتر

هردوشون  کهنیتا ا زنهیم یدست آوردنش دست به هرکار

 .……هاشونخانواده فهمندیم

               

 " آراد "

  .دمیخند ذاشتمیم پیج ی تو وی که چادر مسافرت همونطور

که    ی آخه؟ چند روز  هیچ  یو پارت  ی نه عموجان دختر باز -

عوض    ییآب و هوا  یستیتور  ی از روستاها   یکی  رم ی م  لمیتعط

  .کنم

  .انداخت نیخندش تو گوشم طن ی صدا

  ی دیکردم قربونت برم، برو مواظب خودت باش، رس  یشوخ -

  .بهم زنگ بزن
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  .بستم ون یماش در

  .چشم حتما -

  .خداحافظ -

  .خداحافظ -

گوش  در و  کردم  باز  رو  راننده   یصندل   ی رو  ویجلو  کمک 

  .انداختم

  .اومدم رون یبه دست ب ک ین کی خونه رفتم و پ ی تو باز

بخورم و بگردم و   ییاو تنه عتیبزنم به دل طب  ی دو روز واسه

فعال که ه صفاش ببرم،  بچه   چیو  از  و   یِها مهمونکدوم  توپ 

  .که ارزش رفتن داشته باشه رهیگینم یدرست و حساب 

**************************  

و با   گذروندم ینظر م   ریکنار رو از ز  ی شوق و لذت گوشه  با

  .زدمیشونم قدم م ی کت رو
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و   ز یتم   ی هوا  نی و سرسبز، ا  یسنگ   ی هاها و کوچهخونه  نیا

آدم  حال  بو  م خوش  خوب  طب  شه یهم  کنه،یو   عتمیعاشق 

  .مخصوصا روستاها

  .گذشتندی سبد لباس به سر از کنارم م  ایکوزه و    یمحل  ی زنا

گردشگراهم    تی بخاطر آخرهفته نسبتا شلوغ بود و اکثر  روستا

  .بودند یکرج ایو  یتهرون

  ی زیی نسبتا سرد پا  ی هوا  نیه تو ابه چندتا دختر خورد ک  نگاهم

آب رودخونه فرو   ی و توو باال زده بودند و پاهاشونشلواراشون

  .کرده بودند

و  لبم  ی زی آم  طنتیو رصد کرد و با لبخند شکل پاشون  نگاهم

  .دمی دندونم کش ریز

  !خود خود جنسه شونیکی

  .و جلو رفتم  دمیپا چرخ  ی حرف عمو با پاشنه  ی ادآوری با

  .دو روز رو آدم باش آراد نیا هی
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  .دم یخند یپوست  ریو ز آروم

  .اگه بتونم البته

مکث به سمتش    یکافه رستوران خورد که با کم  هیبه    چشمم

  .رفتم

  جــانــا

  .اپن انداختم ی رو وین ی کمر درد س با

  .فرستادم رونیو با شدت بباد کردم و نفسم وهام لپ

  .کار خسته کننده بشم خدا داند نکهیاز ا محتاجیقراره ب یک

هر روز با    نکهیا  ا،یخسته شدم خدا  گهیخودت د  ی خداوند  به

سرخوش و شاد خم و راست   ی اون آدما  ی درد غم قلبت جلو

  .کشهیت مبنده  هیکه   هیته عذاب یبش

 یی کارا  نیو خواهرم نبود هرگز تن به چن  زجونیبخاطر عز  اگه

 د ی و ام  یتنها دلخوش  رم؛ یبم  یاز گرسنگ   ذاشتمی و م  دادمینم

  .من اونان یزندگ
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پ  ی درحال  نرگس شستنش   شی که  ظرف  مخصوص  و بند 

  .به سمتم اومد بستیم

  ؟ی چطور -

  .صاف کردم  کمر

  .گذرونمیم -

  .دیرس بهم

  .رو دلم نهیشی لم مغم عا کنمایبهت نگاه که م یعنی -

  .نشست میشونیپ ی رو  ی زیر اخم

  چرا؟ -

 [16.04.20 19:07] 
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از خوشگل - چرا  نم  تیآخه  بچه   یکیدل    یکنیاستفاده  از 

م   ییپولدارا ببر  نجایا  انیکه  برا  ی رو  و خودت   شهیهم  ی و 

  ؟یکن نی و تامخانوادت 

به پوزخند   لیتبد  ار یاختی بخندم اما از غم وجودم ب  خواستم

  .لبم شد ی تلخ رو

  .کنار صورتم اشاره کردم یرد زخم نسبتا طوالن به

  گه؟یم یوسط چ نیا نیپس ا ؟یخوشگل -

  .کمرم زد به

ا   الیخیب - چ  نیبابا  درستش   زریل  ه یبا    ست،ین  ی زیکه 

  ...مخصوصا یکه در کل خوشگل نهی مهم ا کنند،یم

  .کنار چشمم زد به

پسر  ی هاچشم  نیا - هر  که  خودش   وی سبزت  مسحور 

  .کنهیم
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تر  کوتاه  ی واریبزنم اما طبق معمول مافوقمون د   یحرف  اومدم

  !نکرد دایاز ما پ 

  .نم یسرکارتون بب دیبشه؟ هان؟ بر یکه چ نی سادیاونجا وا -

  .میدیکش یهم زمان پوف هردومون

کارش   اون سر  سرفت  منم  از   ینیو  دست  به  دستمال  و 

  .اومدم رون ی آشپخونه ب

کنم    زشیکه بود به سمتش رفتم تا تم  ی ایخال  زیم  دنید  با

  .رو بردارم  های مشتر ی هاو ته مونده 

صدا  مشغول با  که  بودن  سرپرست   ی محمد  ی آقا  ی کارم 

  .سر بلند کردم رهیگیکه سفارش م یها و کسگارسون

  بله؟ -

  .سمتم گرفت وی او دفترچه خودکار

  .خوامیشدند کمک م ادیز  های مشتر -
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  .گفتم ی اناچار ازش گرفتم و باشه  به

  .سه و نه و ده مال تو زیم -

  .اکراه سر تکون دادم که رفت  با

ا  بعد دستمال   ینیس  نکهیاز  و    ی توو  و  بردم  آشپزخونه 

  .اومدم  رون یتر کردم و بو مرتب و شستم سر و وضعم هام دست

  .سه انداختم ی شماره  زی به م ینگاه

  .زوج نشسته بودند هی

  .بسم اهلل به سمتشون رفتم هی و با   دمیکش یپر استرس  نفس

 یلحظه هم دوست ندارم صحبت   هیمتنفرم،    نکاریاز ا  شهیهم

  .داشته باشم های با مشتر

 ی ¬سه و نه رو گرفتم و رفتم سر وقت شماره  زی م  سفارشات

  .نشسته بود ییپسر جوون تنها هیده که 
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ر  افهیق  از و  سر  پولدارا  ختش یو  بچه  اون  از  معلومه    ی که 

  .و غمه دردیسوسول و ب

وا   رو روش  خالکوب  سادمیبه  به  نگاهم    ی رو  ی ااژده  یکه 

لباسش    ییباال  ی که با باز بودن سه دکمه   شده یورز  ی نه یس

  .خورد زدیم دیتو د

  .دیو باال کشلبم ی گوشه ی پوزخند

  د؟یدار لیم یبه چهرش دوختم و گفتم: چ ونگاهم 

توسرش   باالخره از  گوش  ی و  موها  یاون  و  درآورد    ی اپلش 

  .باال زد وش یشونیپ  ی شده رو  خته یر یمشک

کردم   یسع ارادهی نظر گذروند که ب ریو از زصورتم ی اجزا اول

که    ن یبا موهام بپوشونم اما هم  شتریو برد زخم کنار صورتم

خونم به جوش اومد    شیی پررو  زانی و برانداز کرد از مسر تا پام 

  د؟یدار لیم یچ ستم،یگفتم: من منو ن ظیو با غ

  .هام دوختو به چشماون نگاه گستاخش   باالخره
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  .دمیند ییمنو -

از رو  ی رو   وهام دندون چنگ    زیم  ی هم فشار دادم و منو رو 

  .زدم و تو بغلش انداختم

  .منو  گندیبهش م -

  .بهش انداخت یداشت و نگاه برش

  .کردیم  ترمی رفتارش عصب ی خونسرد

  .یشکالت کیقهوه و ک هیگفت:  نکهیگذشت تا ا یمدت

  .نوشتمش و ازش دور شدم زود

  .و رها کردم حبس شدم نفس

  !نجاهایا انی م ییآدما چه

رو تحورفتم و سفارش  ی محمد  ی آقا  ش یپ اما   لشیها  دادم 

  ی خشک و خال  ی دستت درد نکنه   ای  یخسته نباش  هی  یحت

  !هم نگفت



[13] 
 

******************************* 

دست   یرئوف  ی آقا  ی که با صدا  کردمیم  زیرو تم  زایم  داشتم

  .دم یاز کارم کش 

  ؟یخانم بهرام -

  .اجبار به سمتش رفتم به

نسبت  یحس خوب اد،یبدم م س یرئ  نیچقدر از ا دونهی م خدا

 ی روستا بهتر از جاها  نیکه تو ا  ییهاش ندارم، از اونجابه نگاه

  .مجبورم تحملش کنم  ده یبهم حقوق م گهید

  .سی بله جناب رئ -

  .اتاقش رفت ی تو

  .تو درم ببند ایب -

  .بردارند   یپاهام قدم ذاشتی نم دیترد

  .گهیتو د  ایباال رفته گفت: ب  ی نشست و با ابروها   زشیم  پشت
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مطمئن   هامیاز نبود هم محل  ینگاه به اطراف انداختم و وقت   هی

  .شدم رفتم داخل

  .درم ببند -

  .بهتره باز بشه -

  .ببند  گمیتحکم گفت: م با

  .و بستم  دمیکش ی پر حرص نفس

  .اشاره کرد زشیم ی جلو ی های صندل به

  .نیبش -

  .م و نشستمرفت جلو

  .هم قفل کرد ی تو زیم ی رو وهاشانگشت 

لحظه  نگاهم تو  ی اواسه  عقاب  انگشتر طرح  انگشت   ی کوتاه 

  .رصد کرد وش ی وسط

  ؟ی بری و دکتر مهنوزم خواهرت -
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  .تکون دادم ی انداختم و سر  ریبه ز سر

پ   هی - انصاف  با  و  دایدکتر  ازم  خدا    ره،یگینم  ت یزیکردم، 

  .بده  رشیخ

  حالش بهتره؟  -

  .و گرم کردهام اشک چشم  نم

  .نداره یفیبازم حالش تعر  ی ول کنهیمثل قبل تشنج نم -

  .دم یشن وقش ینفس عم  ی صدا

  داروهاش چجوره؟ ثابت مونده؟ متیق تیوضع نطور،یکه ا -

 یی باال آوردم و با زخم قلبم لب زدم: خدا لعنت کنه کسا  سر

و داروهاش   رم یرو درست کردند، هر دفعه که م  مایتحر  نیکه ا

م  شتریب  متشیق  نم یبی م  رمیبگ کاش  و حقوقم  شدیشده، 

از   وشترحقوقم یب  د،یکن   شتریب بزرگم  مامان  درآمد  و 

  .واسه داروها میبد دی با وهاش یترش

  .رو به روم نشست جاش بلند شد و از
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و از  و خودتون  ی که شوهر کن  ی فکر افتاد  نیبه ا  چوقتیه -

  ؟ی وضع نجات بد نیا

  .نبود شخندیبه ن شباهتیکه ب ی اخنده  دم،یخند

پولک  نیا - همه  آدم حساب  یدوره  همه  با    رندی م  هایشدند، 

  .باباشون فوله یکه حساب بانک کنندیازدواج م ییدخترا

  ...جانا نیبب -

  .دندیکالمش ابروهام باال پر ی اجازه ی ب تیم یصم از

تو و خواهرت   تونمیمن م - بزرگت  واسه    ی زندگ   هیو مامان 

  .بسازم یعال

  .دو ابروم افتاد نیب ینیچ

  ؟ی چطور -

سکوت کرد... نگاه معذب کنندش پر از حرف بود اما چرا    اما

نم باز  قلبمکرد؟ی دهن  ضربات  داشت  قصد  س...  به    نم یو 

  وار تر کنه؟جنون
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  .میو ادا کرد: زنم شو، سوگلکلمات مد نظرش  باالخره

 .تو وجودم انداخت ی اتا گردن سرخم کرد و ولوله  حرفش

  ؟یو داد زدم: چ دمیشتاب از جا پر با

  .فکر کن یگفت: آروم باش، منطق ونسردخ

  !از منطق به دوره نیفکر کنم؟ ا  ی: منطقدمیغر

  .لمس کرد وی راست صندل ی انداخت و دسته  ی رو پا پا

  ،ی که باهام ازدواج کرد  شهیخبردار نم  ت یاز اهال  یکس  ی بخوا -

  .تهران برمتونیم

  .کردم صدام باال نره  یسع

ب - بابام  یکی با    امیمن  سن  که  کنم  اصال  ازدواج  داره؟  و 

 د؟یگیم  یچ دیفهمیم

 ،یزنی در و اون در نم  نیبه ا  ی از ندار   گه یفکر کن که د  نیبه ا -

 گه یکه چند روز د  فهیح  یخانم خودت، جانا تو خوشگل  یشیم
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برت داره، با من باش تا رنگ خوش    اد یپسر آس و پاس ب  هی

  .ینیبب وی بخت

و گند هوس  ی الش بوکه از ال به    ییهاحرف   نیبه ا  دمید  بهتر

مشت شده از   ی هاندم و با دست  یاستشمام کرد جواب شدیم

  .خشم و شرم به سمت در رفتم 

خورد و توجه    وار یبه د  یبم  ی شدت بازش کردم که با صدا   به

  .همه رو جلب کرد

  .منفورش بلند شد ی صدا

  .یاز کار اخراج یقبول نکن -

انگار داشتم تو    تیکه ازعصبان   یو درحال  دمیسمتش چرخ   به

و باز کردم و به بندم   ش یپ   سوختمی م  شی آت  می مستق  ی شعله

  .سمتش انداختم 

لحظه هم   هی  یحت   ستمیحاضر ن  گهید  دم،یخودم استعفا م -

  .نمیبب وشرفیب ی تو ختیخراب شده بمونم و ر نیتو ا
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شلوارش بود   بی ج  ی کتش تو  ر یهاش زکه دست  طورهمون

  .و ازم گرفت و به اطراف انداختر خونسردش نگاه به ظاه 

  .ها رفتملباس کارکن ضیتند به سمت اتاق تعو ی هاقدم  با

  !شرمی ب هیزیخوب چ خجالتم

با لباس محل هام اتاق شدم و تند لباس   وارد  و شلوار   یآب  یو 

  .عوض کردم میمشک ی راسته 

  .زنهیم  یصورتم گر گرفته بود که مطمئن بودم به سرخ  اونقدر

سرم کردم در باز شد و نرگس اومد    وم یروسر  نکهیمحض ا  به

  .تو

  دفعه؟ هیشد  یچ -

  .دوشم انداختم ی رو وزم یدست دوز عز فیک

  !دهیازدواج م شنهادیپ اد یم ی ری: مردک پ دمیغر

  .گرد شدند هاش¬چشم
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  !؟یچ -

  .کنارش گذشتمنفس گرفتم و از  یعصب

  .خداحافظ -

  آخه؟ یکن  دای کار پ ی خوای کجا م ی بر -

  .و واسه رفتن سست کردندپاهام   حرفش

 م یزود تصم   ،یهست   یصداش گفت: االن عصبان  ی حزن تو  با

  .رینگ

  .بست ودنمیراه نفس کش رحمانه یب بغض

  .کنهیم لی و خوار و ذلآدم  نقدریکه ا ی ندار نیبه ا لعنت

  ...جانا -

  .کردم صدام نلرزه  یسع

  .خداحافظ -

  .اومدم رونی بهش ندادم و از اتاق ب ویحرف ی اجازه  گهید 
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از رستوران ب  ی آزار دهنده   ی هانگاه   ریز زدم و با    رونیمردم 

 ی ها تو کوچه پس کوچه   شدیکه هر لحظه بزرگتر م   یبغض

  .خراب شده قدم برداشتم ی روستا نیا

وضع چندان   دینداشت تو بهم بگه، شاجرئت    یبابام بود کس  تا

  مم یو آبج   دیرسیاما دستمون به دهنمون م  مینداشت  یخوب

  .سالم بود

هام گونه   ی رو  یل یاون سال شوم بغضم شکست و س  ی ادآوری  با

و سوزوند و نسوزوند، کل وجودم راه افتاد که فقط پوست صورتم

  .خودش غرق کرد شی و تو آت

کش  ی تو  وم یروسر تا    دم یصورتم  داشتم  نگهش  دست  با  و 

ا  ی احد مخصوصا  نشه،  غرورم  شکستن  اثر   نی متوجه 

  .یشگ یمزاحم هم   ی ها¬ستیتور

آلم  به و  هام چشم   دمی به عنوان در خونه که رس  یومین یورق 

کردم بغض    یانگشت اشارم سع  یبستم و با گاز گرفتن بند اول
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گلوم نشسته بود و قصد رفتن نداشت رو    ی که گوشه  یسمج

  .و نابود کنم ستین

 ی تا آب  دمیبلع  ق یرو عم  سیخ  ی هاسبزه  ی بو  ن یعطرآگ  ی هوا

  .تنم ی ور شده شعله ش یآت  ی بشه رو

و دو دستم   به باز کردم  توخودم که مسلط شدم چشم   ی و 

  .دمیصورتم کش

  ده یتر کش  شهیهم   ی هاخاک   ی فشار باز کردم که رو   ه یرو با    در

  .شد

 [18.04.20 19:33] 
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اتاق کنار    ی از تو  زجونیاومدن عز  رونیشد با ب  ی مساو  بستنم

  .آشپزخونه

  ؟ی شد االن اومد یسالم دخترم، چ -
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ر  شتر یب  وموهام  صورتم  سخت  ختمیکنار  به   مچهین  یو 

  .لبم نشوندم ی گوشه وی لبخند

  .رفتم یکیسرام ی ترک خورده  ی ها سمت پله به

  .سالم، کارم زودتر تموم شد -

  .آوردم رونیو بهام چوب دست گرفتم و کفش  به

  خودم ببرم؟  ایببره  میبه مش رح  ی رو داد  هایترش -

  .اتاق اومد ی از تو صداش

  .دادم قربونت برم، خداکنه خوب بخرند ازش -

  .ها باال اومدمپله  از

آب  ی تو  اول اتاق    یآشپزخونه  به صورتم زدم و بعد تو درگاه 

  ه ی و کنارش    کنهی نوا رو خشک م  داره سر  دمیکه د  سادمیوا

  .ستوه یظرف م

  .ی جون، تر و تازه شد یبه به آبج -
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 ی هابه لب   دیرنگ پاش  ی نگاهش بهم برسه لبخند  نکهی از ا  قبل

  .رنگش یصورت

نشستن کنارش کوتاه بغلش کردم که    نیسمتش رفتم و ح  به

  .واسه دردام شد یمسرت بخش نیتنش تسک ی گرما

  .تازه کنم یمنم برم تنتا حموم گرمه  -

  واریشده به د  خی م  یبه جالباس  وم یجام بلند شدم و روسر  از

  .و از شر کش نجات دادمکردم و موهام  زونیآو

  .مانعم شد ز یعز ی بچرخم اما صدا خواستم

  .جانا؟... کمتر واسه اون موهات از شامپو استفاده کن -

  .شدم معترض 

  !ز؟یعز -

  .انداخت نی چ ش یشونیپ ی رو  ی زیر اخم

  .صدبار گفتم برو کوتاهشون کن، ضرر به اقتصادمونه -
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 ی گفتم: چه ضرر  ومدیلبم م   ی که از سر تعجب رو   ی لبخند  با

  آخه؟

  .به موهام دادم یدست تاب با

  خوشگال رو کوتاه کنم؟ نیا اد یآخه دلت م  -

  .دیتکون داد و خند ن یبه طرف ی سر

هنوا کوتا...  چی:  وقت...  شق... ...  عا...  مامان...  نکن،  هشون... 

  .... بودتی...ن توی... زی موها

که    نهیواسه هم  ادمه،یمحزون و کم رنگ گفتم:    ی لبخند  با

  .زنمیبهشون دست نم

  .د یچرخ زی هردومون به سمت عز نگاه

  ی بی طور که سهمون  زنش ی دل آت  ی نبود؛ با لبخند  نجایا  انگار

  .کردیم ی الب نامفهوم زمزمه  ریز  کندیپوست م
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 ی پرت کردن حواس خودمم که شده سراغ کمد گوشه  واسه

 رونی و از اتاق ب  دمیکش  رونیو باتاق رفتم و از داخلش حولم 

  ...اومدم

ست    نیا  زیگفتم: عز  کردمیو رو م  ریکه کمد رو ز  طورهمون

  سبز کجاست؟ یصورت

  ؟یگیکه حورا بهت داده رو م یلباس -

  .آوردم  رونیکمد بو از پشت در سرم -

  .آره -

  .اشاره کرد یدستش به اتاق بغل ی قالب تو با

  .صندوقچه  ی گذاشتمش تو  -

  .و گرفتم و به اون سمت پا تند کردمحولم ی جلو

  .صندوقچه رو باال زدم و به دنبال لباس خم شدم در
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که کردم با شوق برش داشتم و همراه با بلند شدنم    داشیپ

  .پشت کمرم انداختم و نم ییپاشده به   ختهیر ی موها

  .و دامنشم  رهنی رنگ پ  بیترک عاشق

  .و سبز یصورت

  .به خودم انداختم ینگاه ی قد ی نه یو از آ  دمشیپوش

 م،یشی نم  ریس  نمیلباس بب   نیو تو اخودم   نکهی از ا  چوقتیه

  .مامانمه میزندگ ی ملکه  ادگاری

  .دامنش هوا گرفت و بلند شد  ری به خودم دادم که ز یچرخ

زساتنش   دیسف  شلوار هم  ب   دم یپوش  رشی و  اتاق  از    رون یو 

  .اومدم

  .شدی به کمک زانوهاش داشت بلند م زیعز

 [18.04.20 19:33] 
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  ...بخور، من وهیم نیبش -

  .سر که باال آورد حرفش قطع شد اما

  .و رصد کردسر تا پام نگاهش

  ی و خم کردم که موهام با دلبردر رو گرفتم و سرم   طونیش

  .ختندی ر نییو پا دندیکمرم لغز ی رو

  .و شکار کردهامچشم  خندون

  !یپدرصلوات کنهیگل م  تیلباس دلبر ن یبا ا شهیهم -

  .اومدم رونیو کامل از پشت در ب  دمیخند

  .ختم یکمرم ر ی با حرکت دست و تاب گردنم رو وموهام 

  .من ذاتا دلبرم فداتشم -

  .کرد نخنده یسع

واست آوردم بردار بخور، منم   وه یاز دست تو جان جانان! م -

  .برم به کارام برسم
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کار نکن قربونت   نقدریسمت در رفت که معترضانه گفتم: ا  به

  .هامونهیبرم، بخدا کمر واست نم

  .رفت  رونیب

  هم دارم؟ ی اگهید ی مگه چاره  -

  .و به سمت نوا سوق دادمفوت کردم و نگاهم  ونفسم

 ییکه خودش به تنها  ی ... لبخندکردینگام م  ی لبخند خاص  با

  .بود یکردن کاف ی واسه دلبر

  .دم یخند

  ه؟یچ -

... مامان... ش...  هی... شبی... شبیلیزور لب باز کرد: خ... خ  به

  .ی شد

  .و گرفتجاش  یخندونم جمع شد و لبخند تلخ لب

  .سر به بشقاب اشاره کرد با
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  .ب... بخور -

  .نشستم یبه پشت هی برداشتم و کنارش تک وبشقاب

تر بتونه  داده شده بود تا راحت   ه یها تکطرف بدنش به تشک   هی

  .ازش گرفته نشه ی ای و چندان انرژ نهیبش

و اون   ن یاز ا  گهی و د  رمیواسش بگ   لچر یو  هی  تونستمی م  کاش

  .میریقرض نگ 

م  دیبا کار،  دنبال  برگردم   ترسمی بگردم  بازم  بشم  مجبور 

  .همونجا

ا  بعد شربشقاب  نکهیاز  پاهاسرم   میکرد  یخال  ی کیو  رو   ی و 

  .گذاشتم شحسیب

عنوان    یوقت  ادمهی به  بود  بزرگه همه جا    یآبج  هیکه سالم 

و    تونستینکنه، کاش االنم م  تمی اذ  یتا کس  ومدیهمراهم م

  .کنه تمیاذ ایدن نیا ذاشتینم
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به پلک بستمم رحم   یلجوج حت  ی هابستم اما اشک   وهام چشم

  .نکردند

قد - مثل...  کاش،  می کا...  ما...  ب... ...  تو ی...  دست  نستم... 

  .... مو...هاتی کشم... رو

 یو لرزوند و اشک بغض فرصت طلب اومد و با خودش چونم  بازم

  .آورد نییچشمم پا ی از گوشه 

  .زد شی و آتنفس غمناکش وجودم  ی صدا

  ؟یبغض گفتم: آبج با

  جو... نم؟ -

  .کردم سکوت

  اومدم؟  رونیبگم از کارم ب تونستمی م ی چطور

  ...جا -

  ...من -
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  .بازم نتونستم اما

  ... شده؟ی زی... چیچ -

حرکت بلند شدم و بعد از    هینتونستم تحمل کنم که با    گهید

  .اومدم رونی چنگ زدم از اتاق ب میبه روسر نکهیا

  ج... جانا؟ -

پوش  وی روسر از  بعد  و  کردم  در   دنیسرم  سمت  به  کفشم 

  .دمیدو

  .بلند شد زجونی عز ی صدا

  ؟ی ر ی جانا کجا م -

 ی و جلوزدم بغضم شکست که دستم  رونیکه از خونه ب  نیهم

کوچه تو  و  گرفتم  ل  یگل  ی دهنم  آخر  زیو  سرعتم    نیبا 

  .دمیدو  اطیاحتیب

 " آراد "
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ز  همونطور م   ری که  آهنگ  بساط    خوندمیلب  جنگل  وسط 

  .خودم پز رو به راه انداخته بودم ی جوجه

 [23.04.20 20:25] 
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بعض  قتایحق تنهاوقت   یآدم  به  داره، مخصوصا   اجی احت  ییها 

همه آدم و   نیو ا  یو انترن باش  یپزشک  ی که دانشجو  یوقت

  .دور و ورت ضیمر

  .و برداشتم و به سمت رودخونه رفتمآب  سطل

آب    ی و توو به کمک سنگ کنارم خم شدم و سطل  نشستم

سرد بود اما لذت   خوردیوار به دستم مکه شالق   ی... آبدمیکش

  .بخش

  .که پر شد دست به زانو گذاشتم و بلند شدم نصفه

  .و پر کردگوشم ییبرگردم اما نجوا خواستم

  .دندمنقبض ش می شونیپ  عضالت
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  وون؟یح هی ای ست؟ه یگر ی صدا

وصله به   شهیکه هم  ییو حل معما  ی کنجکاو  یه یروح   یپ  در

  .قدم برداشتم  اطیگذاشتم و آروم و با احت   نیو زمجونمه سطل

 ی ه یزاو  یدختر محل  هی  نکهیتا ا  دمیکاویو ماطراف زیبه ر  زیر

  .پر کرد ودم ید

حلقه شده دور    ی ها دست   ی رو  ی روسر   ر یاز ز  شی تونیز  ی موها

پاهاش بود    ی که سرش رو  یبودند و درحال   ده یزانوهاش لغز

  .دی چ یپی اطرافش م ی هق هقش تو فضا ی صدا

  کنه؟ی کار م  یچ نجایدختر تک و تنها ا هی

آب بلند بود  انی جر ی صدا نکهی اون طرف رودخونه بخاطر ا از

  .داد زدم: سالم

کم    هیو    دمیکه خودمم ترس  دی کش   غیو ج  دیاز جاش پر  چنان

  .عقب رفتم
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هاش مچاله شدند و با مشت  ی خوش طرح و رنگش تو  دامن

  .گرد شده از شک و ترس بهم زل زد ی چشم ها

و که  فرستادم... گوشم  رونیو با شدت بگرفتم و بازدمم   نفس

  .ماساژ دادم دیکشیسوت م غشیج ی هنوزم از صدا

بب  صبر گارس  نیا  نم،یکن  دختر  توهمون  رستوران   ی ونه 

  ست؟ین

  .دمشیسنج  ترق یدق

  .خودشه چرا

واسه  نم   ی هاچشم   تیجذاب و    هیزدش  کرد  مسخم  لحظه 

سر  ی ناجور   ی فکرها اما  آورد  ذهنم  و   عیبه  جونبوندم  سر 

  .و نابود کردم ست یو نهمشون

  ظ ی و پاک کرد و با غهاش اشک  عیبه خودش اومد که سر  انگار

  د؟یکنی کار م ی چ نجایگفت: ا

  .دندیباال پر ابروهام
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نگاه به اون طرف انداختم و بعد رو    هیطرف و    نینگاه به ا  هی

  !رمیکه بتونم اجازه بگ  دم یند  ی در  نجا ی ا  دیبهش گفتم: ببخش

 شیکمون  ی ابرو  ی تا  هینگاهش افتاد    ی که تو  یهمراه حرص   به

  .دی باال پر

کفش   خم و  تند شدش  یگل  با یتقر  ی هاشد  و  برداشت  و 

  .دیپوش

لباس و دامن خوش دوخت و    ی مدت نگاهم با لذت رو  تموم

  .د یچرخیبه تنش نشسته م

بهت گفت که    ی گفتم: رئیست چ  ی بره که با کنجکاو  خواست

  ؟ی شد  یاونطور برزخ

  !د؟ی و گفت: ببخش  دیباال رفته به سمتم چرخ ی ابروها با

  .ز رودخونه رد شدمها گذاشتم و اسنگ ی پا رو  اطیاحت با

  ازت خواست؟ ینامعقول زیچ -
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 نکه یگفت: اول ا  ن یهاش به هم گره خوردند و سر و سنگ  اخم

دوم    د،یزنیباهام حرف م  نطوریکه ا  ستمیمن دختر خالتون ن

  داره؟ یبه شما چه ربط نکهیا

  .دو ابروم افتاد  نیب یو اخم ومدیکالمش خوشم ن ی سرد از

  بهت گفت؟ یچ گمیم -

متنفرم اما    پرسمیکه م  یواسه سوال  یاز نگرفتن جواب  شهیهم

  .هاستحرف  نیبازتر از اانگار اونم لج 

خودتون باشه، فکر نکنم بهتون   یگفت: سرتون تو زندگ  ی جد

  !ربط داشته باشه

  .سادمیرو به روش وا  بیبه ج دست

آسونرنگ چشم   ص یتشخ   حاال و  هاش  بود... جذاب  تر شده 

  .جادوگر رو داشتند  هیا کننده... حکم اغو

صورتش    ی که حواست از رد زخم گوشه  کردندیم  مجبورت 

  .پرت بشه 
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  .هیکردنش چالش خوب تور

 [23.04.20 20:26] 
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 خوشگل بودند و خبر نداشتم؟ نقدر یهم ا ییروستا  ی دخترا

آنال  دونمینم داشتم  کفر  کردمیم  زشی چقدر  و   ی که  شد 

  .دینمون نجایگفت: شب بهتره ا یعصب

 ی خوایگفتم: م  هوای توجه به حرفش ببره که بدون    خواست

  ؟یبش نگیمدل

گفتم    ی انگاهم کرد که حس کردم با زبون ناشناخته   ی جور  هی

 .خوردم کهی دیکه زد شد یاما با حرف

  هست؟ یچ -

اما چهره و طرز نگاهش    ذارهی کردم داره سر به سرم م  فکر

  .کردیو رد م استداللم 
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تبل  ،ینگیمدل - برند، شرکت  به گوشت   زایچ  نیا  ،یغاتیمد، 

  نخورده؟

  .باال انداخت ی اشونه

  .نه -

  .شدندی نم نیگردتر از ا هامچشم

  م؟یمگه دار شه؟یم مگه

زده بود روش که خودش    یچقدر نگاه متعجبم قفل  دونمینم

  .شکست ونمونیسکوت ب

  .آقا پسر دیجنگل نمون ی باشه شب تو ادتونی -

  .و رفت دیچرخ  بعدم

  .و لمس کردمپس سرم  ی و سردرگم موها متعجب
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روستا  نجایا  مگه درضمن  کوهه؟   ی آدما   ،یستیتور  ی پشت 

 ه یکالم نشده  همتا حاال باهاشون    یعنی  ان،یو م  رند یم  ی ادیز

  نداره؟ نایا  نستایا ،یبفهمه؟ گوش ی زیچ

  جـانـا

  ی ز یکه سر باال آوردم با چ   نی اما هم  دمی چیکوچمون پ   ی تو

  .دمیسرعتم فقط دو نی نفسم رفت و با آخر دمیکه د

با عجله داشتند تو  نوا و   ذاشتندیم  یقربان عل   نیماش  ی رو 

  .زدی به سر و صورتش م  زجونمیعز

  شده؟ ینفس زنان گفتم: چ دمیکه رس نیهم

 ی اما نگاه پر از اشکش طوفان  دی به سمتم چرخ  زجونیعز  ی رو

هان؟   ؟یبلند گفت: معلوم هست کجا رفت  هیو گر  ری شد و با تغ

  ست؟یواسه خواهرت خوب ن یاسترس و ناراحت یفهمینم

  شده مگه؟  یوحشت گفتم: چ با

  .عجله سوار ون شد با
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  .دوباره حالش بد شده مارستانیب  مشیببر دیبا -

که   یو خطاب به قربان عل  دیرونش کوب  ی رو  یدر پ  یپ  بعد

  .بچم از دستم رفت وفتیسوار شده بود گفت: زود راه ب

  .سوار بشم اما در رو بست اومدم

  .یمونیم -

  .گرفت بغضم

  .امیب خوامیم -

  .که گفتم نیتحکم گفت: هم با

ا  دم یکوب  ن یو به زمپام   طاقتیب   نجور یو با بغض بلند گفتم: 

  ...همیتنب

عل  اما پاش  یقربان  و  نداد  بهم  زدن  رومجال حرف  گاز    ی و 

  .چرخش، به سرعت ازمون دور شد  هیگذاشت و با 
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 ی و توو پر بغض به راه رفتنشون چشم دوختم و دامنم   آشفته

  .مشتم فشردم

  نم یو تو س  رفتندی و م  ومدندیشماره م  ی هم چنان رو  هامنفس

  ی تو  ی او تب و تاب قلبم به طور آزار دهنده   شدندی حبس م

  .دی چیپیگوشم م

بزرگ   ایخدا م  یبه  قسمت  آبج  یاتفاق  دمیخودت   م ی واسه 

  .وفتهین

خونه رفتم و در رو به زور هل دادم و بستمش اما    ی تو  تابیب

شد   ی مانعم شد و درد  هاهیهمسا  ی هاتا خواستم بچرخم حرف 

  .کوه دردام  ی رو

و خواهرش  تیذره هم وضع  هیو اونجاست،   نجایدختره کال ا -

  !فهمهینم

  .گه ید نندی دوره زمونه هم نیا ی جوونا -

  کنه؟ی کار م یتو اون رستوران مرده پولدار تهرون دیدونیم -



[43] 
 

م - عاقبتش   دونهیخدا  اونجاست، خدا  پسر  به خچقدر    ر یو 

  .کنه

  .هام نشستند تر گوشه کنار چشم دفعه دردناک  نیا هاماشک

  .رحمندی مردم ب چقدر

همدل   همدم زخم  دیشینم  یو  بدتر  دردام   د ینکن  میواسه 

  !نامردا

************************************

*  

 ی داخلش بود رو تو  وهیم  سهیک  هیکه نون و    ی ری حص  سبد

  .باز رو هل دادم مهیدستم جا به جا کردم و در ن

 [23.04.20 20:26] 
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د  تا با  ببندمش  باال  یمشک  نیماش  دن یخواستم   ییمدل 

  .دندیابروهام باال پر
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  .پالکش دقت کردم  به

  !تهرون بود  واسه

نظر    ر یاز ز  ونیرو آروم بستم و همونطور که اخم آلود ماش   در

  .به سمت خونه رفتم گذروندمیم

که  زجونیعز نشدم  درمونده  اونقدر  پول  بچم  ی ادگاری:  به  و 

  .بفروشم

  .داشت  ظیاز غ ی ارگه  صداش

دستم رو    دم یکه شن  ییو درارم اما با صداشدم تا کفشم  خم

  .کفشم ثابت موند

که نوا   دیدونیبهتر م  د،یفکر کن   یکم منطق  هیحداقل شما   -

با   سنگ  هیخانم  م  نیعمل  تعهد   تونندیباز  منم  و  برند  راه 

تمام و    وهاش نه یکه به محض ازدواج با جانا جان هز  کنمیم

  .کمال بپردازم

  .پله فرود اومدم  ی برد و همونجا رو ماتم



[45] 
 

  !راه بره؟ تونهیبا عمل دوباره م نوا

صدا  زجونیعز آ  ی ترنرم   ی با  درمورد  من  جانا    ی نده یگفت: 

چون خودش اونقدر بالغ هست که بدونه   رمیگی نم  یمیتصم

  .قبول کنه نه من دیه، اون بابکن  دیبا کاریچ

  .و گرم کردهام اشک چشم  نم

  بهم نزد؟  یحرف  یکس چیه  چرا

زود عصب - بزنم  جانا حرف  با  کن  شه،یم  یمن  شما    دی لطف 

محل وصلت   یاز اهال  کی  چیه  دمیقول م  د،یباهاش صحبت کن

تهران تا واسه درمان    برمیو با جانا نفهمند، شما رو هم ممن

  .دیتر باشنوا خانم راحت 

تصم   درمان تو  حاال  خواهرم  چقدر    میشدن  خدا  آخ  منه؟ 

  !وحشتناکه

  .بهش بگم تونمیم ی چطور  نمیبب -

  .اومد که انگار بلند شد ی جور یرئوف ی صدا
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  .ممنونم -

  .بلند شدم ع یکرده سر هل

تا چشمم بهش    دمی عجله سبد رو برداشتم و به سمت در دو  با

  .وفتهین

تور باغ   ی اومدم و از قسمت پاره شده  رونیاز خونه ب  صدایب

  .هاش پناه گرفتمدرخت  ونیرد شدم و م یبغل

  .باز شدن در بلند شد ی صدا

  .و بستمهام بغلم گرفتم و آشفته چشم  ی رو تو سبد

  از خواهرم؟  ایاز خودم بگذرم  دیبا

بخاطر خواهرم قبول کنم و    ایبخاطر خودم قبول نکنم و    دیبا

  زن مرده بشم؟ ی مرد چهل و هشت ساله  هیزن  یتو جوون

نحسش   یوقت وجود  اکه  از  ب  نیو  کم    هی  د یکش  رون ی کوچه 

  .تعلل کردم و بعد وارد خونه شدم
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  .ها باال اومدمپله جفت کردم و از پله  ی گوشه وکفشم

گذاشتم   یجا نون  ی و توو صدا وارد آشپزخونه شدم و نون  سریب

  .تا بعدا بشورمشون  ختمیسبد ر ی رو تو هاوه یو م

  .زدم ی به زور لبخند  زجونی ورود عز با

  .تر و تازه رو واسمون کنار گذاشته بود ی هاوه یفضل اهلل م -

  .د یو به رخ کشصورتش  ی تو ی خط خنده   ینیری ش لبخند

  .رفت  خچالی سراغ 

کم استراحت کن شام امشب    هی برو    ه،یبا معرفت  ی چقدر بچه  -

  .من ی پا

  ...گفتم: اما کمرت نگران

  .خوبم دخترم، برو -

  .اومدم رونی گفتم و از اتاق ب یچشم

  .سادمیچارچوب در وا ی تو
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شده به فرشش    خیم  ی هاو متوجه نشد و نگاه حضورم  یحت  نوا

  .ذهنش کامال مغشوشه دادینشون م

لحظه   نگاهم به  لحظه  که  افتاد  پاش  که   ییروزها  ی به 

سرسبز    ی هاکوچه پس کوچه  نیراه بره و دنبالم تو ا  تونستیم

جلو تصوچشم  ی بدوئه  به  ب  دهیکش  ریهام  و    ار یاختیشدند 

  .شار دادمو به چارچوب فهام انگشت 

کردنامون کنار رودخونه... دعوا    یطونیهامون... شخنده   ی صدا

 ر یتقص   شتر یاتفاق افتادنشون ب  شم یکه معترف م  ییهاو مجادله 

  ...من بود ی های لج باز

  .تو سکوت خورده شد شام

وجود خودمم   ی... سردرگم دمیدیو خوب مجون  زی عز  یکالفگ

 یل یخ  یدو راه  نی افتاده بودم ب  ریازش نداشت... گ  یدست کم

  .سخت
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جون و نوا نشستم   زیاتاق دور از عز  ی رو که شستم تو  هاظرف 

  .و بافتمو برداشتم و ادامش کارم  مهی ن  یو کاله بافتن

پ  چیانگاره قصد  که بحث  دنی کش  شی کدومشون  نداشتند  و 

  .و باز کنمسر بحث  میمستق  ری کردم غ یخودم سع

  .دیبگ نیخوایم ی ز ی چ هیگار ان -

  .انکار کرد زجونی عز اما

  .ستین یحرف -

  .کوتاه باال انداختم وابروهام 

  .نطوریکه ا -

  .حکم فرما شد رکای ج  ریو ج ونیزی تلو ی صدا بازم

که پشت لبم تلنبار شده بودند و زبونم به گفتنشون   ییهاحرف 

  .کرد یم ترمتابی ب دیچرخینم

  .رو انداختم له یو م اوردمی طاقت ن  درآخر
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  ه؟یچ یرئوف  شنهادینظرتون درمورد پ -

  .د یبه سمتم چرخ عیهردوشون سر سر

  ؟ی شنهادیدستپاچه گفت: چه... چه پ زجونیعز

  .دمیاومده و باهات حرف زده، خودم شن نجا یا دونمیم -

  .به نوا انداخت ینگاه

  .به چپ و راست تکون داد ی بهم نگاه کرد و سر نوا

  شه؟ی حل م  زی عمل همه چ   هی با    دیگفتم: چرا بهم نگفت  یشاک

  ی پول  یگفت: وقت  زی سکوت از جانب هردوشون عز  یاز کم  بعد

تو رو زجر   شتری داره؟ ب  یتینباشه واسش، دونستنش چه اهم

  .دهیم

  .اما االن شانسش هست -

  !نه -

  .د ینوا نگاهمون به سمتش چرخ ی صدا با
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...  سی... نیذارم... مامان... بابا هم... راض...  یداد: من... نم  ادامه

  .تند

  .و لمس کردمانداختم و مغموم دامنم نییپا وسرم 

  .نمیو بببازم سر پا شدنت  خوامیم -

  .از جاش بلند شد زیعز

مورد قبول    ی ری بگ   یمیهر تصم  د،یراحت حرف بزن  ذارمیم -

م چون  جانا  بهتر  شهی هم  دونمیمنه   و م یتصم  نیهردوتون 

  .دیریگیم

  .رفت رونیاز اتاق ب  بعدم

  .نوا نشستم ی شدم و رو به رو بلند

واسمون    یاونوقت چه پول  کنهیقبول نکنم از کار اخراجم م -

  مونه؟یم

  ...دای... پگهیکار... د هی ... ی... هستیتو... دختر زرنگ -
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  .مصمم قطع کردم  و¬ حرفش

کار  - چه  ا  ی آخه  دختر   ی روستا  نیتو  من  به  شده  خراب 

به جون    وی بذار قبول کنم بخاطر تو حاضرم هر سخت  دند؟یم

  .بخرم 

 ی قاطعانه  ی هابازم اون نگاه   ش یآب  ی کننده   ره ی خ  ی هاچشم

  .و به خود گرفتند و سستم کردند خواهرنش 

م - قسمت...  بابا  مامان...  خاک  ادمیبه...  از...   نی ...  رو  فکر... 

  .یک... ن رونیسرت... ب

  .و گرفتمو نالون دستش  د یهام جوشچشم ی تو اشک

  !قسمم نده ید لعنت -

  .... قسمت... بدمدی... باتیواسه... خراب ن... شدن... زندگ -

  .پر اشک درمونده نگاهش کردم ی هاچشم با

  .مثل کالمش محکم و پر صالبت بود نگاهش
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و دور کمرش حلقه  هام و بغلش انداختم و دستو ت خودم   درآخر

  .کردم 

  .کمرم نشست ی دستش رو ری تاخ با

  .شهی... درست... میخدا... بزرگه ج... جانا... همه چ -

  ی که با خاطر جمع  یو تو تنها مکاناز اشکم  ز یلبر  ی هاچشم

  .بستم رمی بهش پناه بگ تونستمیم

***********************************  

  .رو کنارم گذاشتم سبد

 ان یآب رودخونه شستم که آرامش برخورد جر  ی تو  وهام دست

  .دوباره به تن رنجورم داد یآب جون

  .دادم هیهمدمم تک یمیدرخت تنومند قد به

نم - که  هم  تو  درخت،  دارسالم کهن  رنجور    ی نمک  و  زرد 

منم مثل    ی اره سر پا شدنت خانوادهبا دوب  شهی م  یعنی!  یشیم

  سرپا بشند؟ مانمیموقع زنده بودن مامان و بابام و بابا سل
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برداشتم   ووانمیسبد ل  ی فرستادم و از تو  رونیآه مانند ب  ونفسم

  .کردم ی و پر از چا

مثبت   ی تا با انرژ  نجای ا  امیو وجودم آشوب م  رِیفکرم درگ   یوقت

اخودم   عتیطب تنها  کنم،  آروم  تو  نیو  که    نیا  ی جنگله 

از دلتنگهام و زجه چهارسال اشک  و خوب    دهید  ی و ندار  ی و 

  .واسه خودش  ِیدردهم

  .آب زل زدم انیجر به

اونجا دنبال    رمی م  وشم یتهران م  ره یکه م  یبوس  ینی سوار م  فردا

  .ی شده خدمتکار یحت گردم،ی کار م

 [25.04.20 19:24] 
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باشه و    دای پ  ییجا  هی  اگه کنم که جا واسه خدمتکار داشته 

شده    یهر ماه حت  ی نطوریا  شه،یخوب م  یلی بتونم بمونم خ
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اگه هم    دم،یم  زجون یو به عزروستا و حقوقم  گردمیروز برم  هی

  .بوس برم و برگردم ینیکنم مجبورم هر روز با م داینتونم پ

  ی کیمشامم و نشستن    ی تو  ی شدن عطر تلخ و سرد   دهیچ یپ  با

ترس ج از  جور  دمیکش  یغیکنارم  زانوهام    ی و  و  بلند شدم 

  .ختی دامنم ر ی رو  ییاز چا یکه کم  دندی لرز

و به دستم   شهی دو روز پ  ی پررو  ی ¬همون پسره  نکهیا  دنید  با

  .کوتاه چشم بستم و باز کردم ظیدادم و با غ  هیدرخت تک 

  !ی که زهرترکم کرد ی رینگ  درد

  .نیسالم، بش -

  .نمیبش نمیبینم یلیگفتم: دل  یخشک و رسم یلیخ

  .و بردارم اما زودتر برش داشتشدم و اومدم سبدم  خم

  .دمیو دمادر بزرگت  -

  .جا خوردم و خم شده ثابت موندم دیشد
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  !د؟یشناسی ز کجا مو امن  زیشما عز -

  .ندخوش مزه  هاشیترش -

و    ی باز  از زدم  چنگ  دستش  از  رو  سبد  کلماتش  با  کردن 

  .شدند  نیزم خ یکه زد پاهام م یکه برم اما با حرف دمیچرخ

  .بخاطر مامان و بابات متاسف شدم -

  .نثارش کردم  ی زی سمتش برگشتم و نگاه تند و ت به

  د؟یهست یک -

از حد اعصاب خورد    شی ب  شیاقهوه   ی هاچشم  ی تو  ی خونسرد

  .کن بود

  .هم قفل کرد ی و توهاشداد و دست   هیدرخت تک  به

که اون داستان    یوقت  م،یکال آدم کنجکاو  ستم،ی ن  یفرد خاص -

درستوران   ی تو وقت  دم یو  پرس  ی و  سوال  جواب   دمیازت  و 

 یقیتحق  هی  میحس کنجکاو  دنیمنم گفتم واسه خواب  ی نداد

  .بکنم
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  .کنارش اشاره کرد هب

  .میحرف بزن نیبش -

  !پسره پرروعه  نیا چقدر

  .زدم   ی پوزخند

اون کس  - پسر    هیواسه    یکه هم صحبت خوب  ستمین  یمن 

  .باشم، روز خوش بهیغر

  .رفتن بهم نداد فرصت

رو  ی هاخرج  دونمیم - م  ی خانوادت  توعه،   خوام یدوش 

  .میدرمورد کار حرف بزن

چا  مردد درآخر  و  کردم  ر  ی تو  ویینگاهش  به   ختمیآب  و 

باال    ی فاصله ابروهاش  که  نشستم  دورتر  ازش  درخت  دوتا 

  .دندیپر

  ست؟ی دور ن ی ادیز -
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  .دیو بزنگفتم: حرفتون ی جد

  !خورمتی باور کن نم -

  .دیو بزنمحترم، حرفتون ی بهتره آقا نطوریگفتم: ا محکم

  .شد  نهیبه س دست

  ؟ی کرد  دای کار پ -

  !دیزنیباهام حرف م نطوریکه ا ستمیمن خواهرتون ن -

  .ری سخت نگ مینطور یبا همه ا -

  !پررو

  .دییگرفتم و با اکراه گفتم: بفرما نفس

  .جواب سوالم -

  .نه -

  درسته؟ ی دار پلمید -

  .دندیباال پر ابروهام
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فضول  چه چ  هی آدم  همه  کدهیپرس  زمیکه  ا  ی!   نیبهش 

  و داده؟ اطالعات 

  .نشوندم میشونیپ ی رو   یجمع کردم و اخم وخودم 

  .درسته -

بدونم که دوست    خوامیبرم سر اصل مطلب م  نکهیقبل از ا -

  .پولداره  نکهیمثل ا ؟یبا مرده ازدواج کن ی دار

  .از انزجار جمع شد صورتم

  .خوامینم اه یصد سال س -

و باال  خودت   ی باال رفته گفت: واقعا؟ اما شانس دار   ی ابروها  با

  .یبکش

  .زدم   ی پوزخند

  .بشم ی ریپ هی زن   ستمیبخاطر پول حاضر ن -
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  رونیب  د ینگاهش شک و ترد  ی بود باور نکرده، از ال به ال   معلوم

  .ومدیم

  !ادعاست هیهمش  -

  .نادونستش باعث شد نگاهم تند و زهر بشه قضاوت

کن   نکهیا - ربط  ای  دیباور  من  به  نم  ینه  اجازه  اما    دم ینداره 

  .د یدرموردم بگ ی نطوریا

  ا ی نداشت که بگه    ی زی اما چ  کردی و باز و بسته مدهنش   مدام

  .د یچرخیداشت و زبونش به گفتنش نم 

پوف  در خ  دیکش  یآخر  گفت:  چشم   لوخبیو  و هات باشه 

  .نکن، واقعا چشمات سگ داره ی نطوریا

  .و ازش گرفتمنگاهم  یاوقات تلخ با

ا  دهیجرئتی به خودش م  نی همچ  ی چجور  ه یبا    ی نطوریکه 

  حرف بزنه؟ بهیدختر غر
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شد   نکهیا  بدون تموم  حرفتون  اگه  گفتم:  کنم  نگاه  بهش 

  .کنم  یخداحافظ

  .گرفت تیاز جد یش رنگصدا نبار یا

  ؟یکن  دای کار پ یتونی م نجایتو ا -

  .به سمتش سوق دادم ونگاهم 

به    ستند،یدختر موافق ن  هیروستا با کار کردن    نیا  ی آدما -

  .میخونه رو انجام بد ی و کارا مینون بپز دینظرشون تنها با 

  .نفرت پوزخند زدم  با

  و شونیو بذارم کلفتبهتره اسمش   مهیت یکه    یک یالبته واسه   -

  .میبکن

رو به اون   ن یو از ا... چهرش دمیو دبار پوزخندش   نیاول  واسه

  !کردی رو م

  ؟ی ایکار تهران باشه م هی !... اگه ی امسخره  ی چه باورا -
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  .شدم کی بهش نزد یکم دواریام

  حقوقش چقدره؟ ؟ی چه کار -

س  دست تک  نه یبه  درخت  سهو  هی به  نگاهم  که  واسه   ی داد 

  .نشونه گرفت ودش یورز ی بازوها  ی الحظه 

 هی به    ازین  شناسمیکه م  یخصوص  ی مارستانایاز ب  یکیتو   -

تسه دارند،  کارمنداش م  یخوب  التیخدمه  رئیسش   دند،یبه 

 ی ایو ب ی بر یو سختته که ه  ی اطراف ی اگه بدونه واسه روستا

کم   ی ه یپارتمان با کراواحد آ   هی   مارستانیاونجا دور ور همون ب

  .دهیبهت م

کرده   دایکه پ  ی د ی باز مونده بود و قلبم از ام  رت ی از ح  دهنم

  .دیکوبی م ی تندتر تمیبودم با ر

  !خوب باشه  نقدرینفر ا هی که  شه ی! باورم نمشهی نم باورم

  ه؟ینظرت چ -

  .دمیچی محکم درهم پ وهام پنجه 
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  حقوقش چقدره؟ -

و خواهرت و مامان بزرگت   یخرج  یهست که بتون  ی اونقدر -

  .د ینداشته باش یو مشکل ی بد

و به آب و ها خودم که مدت   یداشت، واسه من  جان یه   حرفاش

  جان یه  ی ادیکنم ز  دای کار خوب درآمد پ  هیتا    زدمی م  شی آت

  .داشت

 د یبروز ندم اما شا  وم یکردم خوشحال   یازش گرفتم و سع  نگاه

  .دادندی لوم م  میدرشت شده از خوشحال ی هاچشم

چند نفرم مثل من بهشون کمک    دی شا  ره،یصاحبش خ  حتما

  .واسم باشه  دیجد   یزندگ  هیرفتن به تهران شروع    دیکرده، شا

جلو  نباریا بگلبخندم  ی نتونستم  لبخند   نی همچ  ی ک  رم،ی و 

  .زده بودم؟ اهلل اعلم ینیریش

 دنتونی کش  ی فته نداردرخت جون؟ انگار خدا گ  ینیبیهم م  تو

  .بسه گهید
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  .بلند شدنش بهش نگاه کردم  با

  .درموردش فکر کن -

  .آورد رونی کت چرمش ب ب یاز ج  وی کارت

  .سادمیوا عیشدنش بهم سر کینزد با

  .صورت ازم بلندتر بود نصف

  .به طرفم گرفت وکارتش 

بعداظهر   - فردا  تا  بزن    ا ی شمارمه،  زنگ    نجا ی هم  ایب  ایبهم 

  .بهم بگو ومت یتصم

  .اشاره کرد یطرف به

  .یکنی م دامیجلوتر پ ی ایکم ب هی -

  .دمیبهتون خبر م کنمی مشورت م زمیبا عز -

  .تکون دادم ی سر

  .حله، پس فعال تا بعد -



[65] 
 

  .خداحافظ -

ها رد  سنگ  ی به سر تا پام انداخت از رو   ینگاه  نکهیاز ا  بعد

  .شد و اون طرف رودخونه رفت

  .سبک کرد ونمی س نیجو سنگ  نیاز ا یخالص

  .ذوق کردم شی به کارتش انداختم که از خوشگل ینگاه

کنندست،   رهیخ  وی احرفه   شیخوشگله، چقدر رنگ بند   چقدر

  .شناختهیها رو خوب مبوده رنگ یکار هر کس شی طراح

  .خوندم ونوشتش

  " ادیشرکت صادرات و واردات مه  "

  گفتم بچه پولداره؟ ی دید

  .و داخلش گذاشتم برداشتم و کارت  وسبدم 
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ه   از دو  جان یفرط  ز  دم یلکه  ا  ر یو  گفتم:    گه ید  ی نطوریلب 

نم خودم  مرده  اون  محتاج  واسه   د یجد  یزندگ  هی  نم،یبیو 

  .سازمیخودمون م

 .دم یکش یغیاز هم باز کردم و ج  وهام دست

 

************************************

********  

لبخند    ریز  وهام دست با  استرس  پر  و  منتظر  و  زدم  چونم 

  .شدم رهیخ  شی عسل ی هابه چشم  یقیعم

  .ضرب گرفت ز یم ی هاش روانگشت  با

  ب؟یتو شهرغر ی تنها بر -

  .نیایهمرام م  دیکنینه نه شما هم جمع م -

  .دراز کرد ودستش 

  .و بدهکارتش  -
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  .صاف کردم  کمر

  .سبد درش آوردم و بهش دادم ی تو از

کش  ونکش یع باال  اشاره  انگشت  نوک  نگاه  دی با  بهش   یو 

  .انداخت

  .دمیو جوهم قفل کردم و کنار لبم  ی تو وهام انگشت 

  .بهم نگاه کرد  نک یع  ی باال از

  کنه؟یو در حقت ملطف  نینگفت چرا داره ا -

 دهیو دتکون دادم و گفتم: حتما اوضاعمون  نی به طرف  ی سر

کمک پ  یخواسته  خوب  آدم  بهمون،  باشه   شهی م  دایکرده 

 !گهید

رو    دیربات داد  ی که تو  ییامای دل دوشنبه جواب پ  ی زایعز “

 (ذارمیجاسوس م ی کانال نظرات معشوقه ایکانال  نیا ی تو ای

  .گذاشت  زیم ی و روو کارت  دیکش یقیعم نفس
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  .ی فردا برو بهش بگو قبول کرد  -

بزنم   غیو تا خواستم ج  دمیو به هم کوبهام دست  یخوشحال  از

  ...و باال گرفت و تند گفت: امادستش 

  ؟یگفتم: اما چ عیسر

پسره    خوامیمامان بزرگم ناهار دعوتت کرده، م  یگیبهش م -

از اون  طرف راحت   المیکه تا خ   یدونیبشناسم، م  شتر یرو ب

به کفشش هست    یگی ر  ا ی  کنهی م  ری نشه و نفهمم داره کار خ

  .واسه کار  ی بر ذارمینم

  .گمی باشه باشه حتما بهش م -

  .برداشتم  وکارت 

  ؟ی بد وتیگوش شهی پس م -

  .دوختن روکش بالشت ادامه داد به

درستش    گهینشد د  یو کرده بود حتعمر خودش   گهیاون د -

  .کنم
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  .شد  زونی آو لبم

 م یدلمون به اون قراضه خوش بود که الاقل گرفتار شد  ؟یچ -

  اونم پر؟ میزنگ بزن یکیبه  میتونیم

  .دمیکش یپوف

  ...کنمی انشاهلل کار م  ال،یخیاصال ب -

  .خرمیم یلمس یگوش هیدادم: ذوق ادامه  با

  .انشاهلل -

  .جام بلند شدم از

  .کنم بهش خبر برسونم داریمن برم نوا رو ب -

  .دم یو باال آورد که به سمت در دوسرش  عیسر

  .ده یتازه خواب اینکن  دارشیگفت: جانا ب بلند

  .دم یخند یپوست  ریو ز آروم

  .شم یم وونهیبشه د داریتا ب خب
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*********************************  

  .کنم داشی تا پ دمیکشی ها سرک مدرخت ی به ال ال

پالسه؟ خوبه گفتم   نجاینداره چند روزه ا  یخونه و زندگ  نیا

  !تو جنگل نمونه 

که پشتش     دمید  ینیو جلب کرد و بعد ماشتوجهم  ی دود  اول

روش گذاشته    ی ای جلوش روشنه و کتر  یشی و آت  ِیای صندل

  .شده

  .جلو رفتم  آروم

  .نشست یصندل ی به دست رو وانیشد و ل  ادهیپ  نیماش از

طرفا نباشه    نی ا  یاز اهال  یکیبه پشت سرم انداختم تا    ینگاه

  .خداروشکر نبود نمی و واسم حرف درست نشه که ا

و مشت هام که به جونم افتاده بود دست  یلیدلی استرس ب  از

سر باال    عیشدم که متوجهم شد و سر  کیکردم و بهش نزد

  .آورد
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  .س... سالم -

  .زد و از جاش بلند شد  ی لبخند

  ؟یزنگت بودم، خوب ایسالم، منتظر خودت  -

  .استخدام بشم خوامی صاف کردم و گفتم: م وصدام 

  .دندی باال پر ابروهاش

  .ی اومد ی ادیراه ز ،ی زی چ هی ی اییچا هی !یبذار برس -

  .کردم اخم

  .خت یر وانیل ی تو وییشد و با استفاده از کتش چا خم

  اراده یافتاد که ب  یکنار صندل  زیم  ی رو  هاین یریبه ش  نگاهم

  .و با زبونم تر کردم لبم 

  .ومدیبودم، به نظر خوشمزه م دهیتا حاال ند و ش ینیریش نوع 

  .و ازشون گرفتمنگاهم  عیسر

  کنم؟ کاریچ دیواسه استخدام با -
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  .اشاره کرد یو به صندل سادیوا درست

  .نیبش -

  .د یراحتم، لطفا بگ  ی نطوریهم -

  .گرفت ییبخار چا ی رو ودستش 

به نگهانش    ی ری م  دم،یکه م  یآدرس   نیبه ا  ی ری تهران م  ی ایم -

اومد  یگیم من  طرف  م  ی از  رئیسش،   شیپ   برتتیاونم 

  .گهیکه خود رئیس بهت م هاشمی امضا باز ی ¬هیبق

  .افتاد  های نیری نگاهم به ش باز

  .نطوریکه ا -

  .و به پسره دوختمنگاهم  زود

  .دیخندینگاهش انگار م ته

  .رو آورد  های نیری رفت و بشقاب ش  زیسمت م به

  .بردار -
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  .ممنون خورمیگفتم: نم خواستمیم نکهیا با

  .کرد نخنده یسع

  .بردار کنهی دوست که داره بهت تعارف م هیبه عنوان  -

  .د یستیاخم گفتم: شما دوست من ن  با

  .گفت یلب ریز نچ

  .بردار ی نطور یخب هم -

  .برداشتم یکیدفعه  نیا

  .لبم نشست  ی رو ی ازش خوردم که از مزش لبخند یکم 

  .نرمه و ترد و هم خوشمزه  هم

  ه؟یاسمش چ دیبگ شهیم -

گفت:    کرد¬یم طونش یناخواسته ش  ایکه خواسته    ی لبخند  با

  .فهیلط

  شه؟یدرست م ی چطور -
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  .دیخند

  .ستمیپز ن ینیریمن ش -

 کردم ی نگاهش م  ق یکه دق  طورنی ازش زدم و هم  گهیگاز د  هی

دهنم گرفتم و با دهن پر گفتم: پس برم از آقا    ی و جلودستم

  .بدونه دیپز محلمون بپرسم شا  ینیریش یعل

  .دمیو به سمتش کشصداش نگاهم  با

م - وقت  ی باش  ی آدم  خورهیبهت   ی دیجد  زی چ  ه ی  یکه 

  .یبفهم ی خوایم وش ی خیتار ی تا سابقه ینیب¬یم

تائید حرفش سر    دم یدهنم کش   ی تو  وهام لب به  تا نخندم و 

  .تکون دادم

  .نطورم یهم  شهیهم  گهیم راست

هم  ی تو  وکلش  و  گذاشتم  م  نطور ی دهنم   دمش یجویکه 

  .کردم  ز ی و تمهام دست
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گفتم:   خوردیم  ییقورتش دادم و رو بهش که داشت چا  کامال

  .میبر دیناهار دعوتتون کرده، جمع کن زمیعز

  .خورمی وران ناهار مازش تشکر کن و بگو که رست -

  زم یگفتم: عز  ی نشوندم و با لحن محکم  میشونیپ  ی رو  یاخم

  .زشته  یلیکارتون خ ن یای ناهار دعوتتون کرده، اگه ن

  .باال انداخت وابروهاش 

  .حله یاوک -

  .نیایکه جمع کرد گفتم: پشت سرم ب وهاش لش یوسا

  .د یباال رفته خند ی ابروها با

  اده؟یتو پ نیمن با ماش -

  .دور زد و در جلو رو باز کرد وماشن

  .نیبش -

  .رصد کردم  ونش یماش



[76] 
 

  .بزرگم عقب هیتا در جلو داشت و  دو

  .نمیشیگفتم: عقب م  نهیبه س دست

  ی از رو  دمی... شادیبه چپ و راست تکون داد و خند  وسرش

  .د یحرص خند

  .و باز کرددر بزرگ عقب تک

  .بخورمت  تونمی نم گهید نجا یا دییبفرما -

 ن یماش  ی و توو باال گرفتم، پام بهش رفتم و دامنم  ی اغره   چشم

  .گذاشتم و به کمک درش سوار شدم

صندل  یکی  ی رو نزد  دهیچسب  ی های از  بدنه   ی صندل   کیبه 

  .کمک راننده نشستم

روشن کرد و به راه    ونیرو بست و بالفاصله سوار شد. ماش  در

  .افتاد

چونم   ری و زک راننده گذاشتم و دستمکم  یصندل  ی رو  وآرنجم 

  .تماشا کردم  نیماش ی شه یتو قاب ش  وعت یزدم و طب
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 [26.04.20 21:13] 

 15پارت #

  .خودش به حرف اومد نکهیسکوت گذشت تا ا ی تو وی ریمس

  .ازت بپرسم ی زیچ هی -

  .نگاه کردم  بهش

  .دییبفرما -

  .جلو کوتاه نگاهم کرد ی نه یآ ی تو از

  ؟ی ندار یگوش -

  .وستیپ  یبه رحمت اله نمیمامان بزرگم داشت که ا -

راست - تو  ا  ی زیچ  یراست  یحاال   ها نیا  ونستاگرام یاز 

  ؟یدونینم

  .دمیو شنهاشونفقط اسم -
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م  با ا  شهیتعجب گفت: مگه   ی ستیتور  ی روستا  ی تو  نکهیبا 

  !؟یباهاشون مواجه نشده باش یهست

  .چونم زدم  ریو اون دستمم ز   دمی چرخ یکم

 ی سرم تو کارا  کنم،ینم  یکیسالم عل  هاست یمن اصال با تور -

ا فهم  ییزایچ  نیخودمه،  که  اهال   دمیهم  بوده،   یاز  محل 

  .ستیواسمم مهم ن

  .گفت یآهان

  ؟یچرا دانشگاه نرفت -

  .افتاد نیی اکوتاه پ نگاهم

مکث آروم تر از حد معمول گفتم:   ینشستم و با کم  درست

  .به زور گرفتم یحت پلممیبخاطر فوت مامان و بابام، د

  ...دینپرس ی زیچ گه یگفت و د یآهان آروم اونم

 ها ه ینگاه دو تا از همسا  ری شدم و ز  ادهی که پ  دی چی در پ  ی جلو

  .ساد یوا اطی در رو باز کردم که به داخل اومد و وسط ح
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  .رو هل دادم و بستمش  در

  .اومد رونیتند از اتاق ب ی هاجون با قدم  زیعز

  .شد اده یخاموش کرد و پ ونیماش

  .ساد یها واپله  ی باال زیعز

  .دیخوش اومد یلیسالم خ -

  شخندیو که خنده و نلباسش   ییباال  ی دو دکمه  عیسر  پسره

  .رو لبم انداخت ی رد

  .که مزاحم شدم  دیسالم واقعا ببخش -

  .خداست  بیمهمون حب ه؟یچه حرف نی: ازیعز

  .و به باال اشاره کرد دی چرخ یکم

  .بفرمائید داخل -

پوت  پسره رفت.  پشت    وهاش نیجلو  که  رفت  باال  و  درآورد 

  .سرش رفتم 



[80] 
 

 هیکرد و رو بهم آروم گفت:    ش یی به داخل اتاق راهنما  زیعز

  .زیبر ییچا

  .گفتم و وارد آشپزخونه شدم یچشم

توت    کیظرف کوچ  هی  همراه  به  و¬و قندون  ختم یر  ییچا  هی

  .گذاشتم ینی س ی خشک تو

  .دمی جلوتر کش وم یمرتب کردم و روسر وموهام 

  .اومدم رونیبرداشتم و از آشپزخونه ب وینیس

  .ی آراد سپهر -

  .اسمش آراده پس

  .ی جناب سپهر نطوریکه ا -

  .دیها به سمتم چرخ اتاق شدم که نگاه  وارد

  .رو رو به روش گذاشتم ی چا ینیس

  .بفرمائید -
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  .ممنونم -

  .نوا نشسته بود دو زانو نشستم شی که پ ز یعز  کنار

  م؟یبر دی: فردا ساعت چند بازیعز

  ...دی از هشت صبح تا هشت شب هروقت تونست -

ب  ن یکه چهارتا چرخ ماش  نیهم رفت و در رو    رون یاز خونه 

  گفتم: خب؟ تابیبستم ب

  .ها باال رفتپله  از

  .ومدیپسره بهت چندان خوشم ن ی هااز نگاه  -

  کرد؟ی گفتم: مگه چطور نگاه م جیگ

  .دختر بازه ی مشخصه از اون پسرا -

  رفته گفتم: واقعا؟ ی ابروها با

  .شناسمیها رو خوب مآره، نگاه  -

  .ها باال رفتمدرآوردم و از پله  ویی دمپا
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  .نشستم یچوب ی نرده  ی رو

  نرم؟ یعنی -

فردا واسه   ،یو نه کار کن  یک  یکنارش زندگ   ی خوا یتو نه م -

 ی زنیتو بهم سر م  ایروزها    ی هی اما بق  امیاستخدام همراهت م

  .من ای

بگ  تا جبهه  م  رمیاومدم  نباشه،  حرف  گفتم:  که   یدونیزود 

  .دل بکنم نجایاز ا تونمینم

ها کم سال  ی داره؟ تو  یچ  نجایپر گفتم: آخه ا  یاخم و دل  با

  .دیتا راحت بش ببرمتون تهران خوامیم ؟ی نشد تیاذ

از خاطره   نجایا - لحظه هم حاضر    ه یست جانا، درضمن،  پر 

پس    نجا ی ا  ی هوا  ستمین کنم  عوض  تهران  دم  و  دود  با  رو 

ا  نکن،  بمون  ذارم یم  نکهیمخالفت  اونجا  تنها  هم  فقط   یتو 

اعتماد و  شناخت  م   هیبخاطر  و  دارم  بهت  پس    دونمیکه  از 

 .یوفتیکه تو دردسر ب یکنی نم ی و کار  ی ایخودت برم
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     *************************  

ک  از ذوق  و  شوق  درحال  وفم یفرط  و  گرفتم  از    یمحکم  که 

تو  یخوشحال خچشم  ی اشک  گفتم:  بود  زده  حلقه   یلیهام 

چه    دیدونیبرسونه، نم  ریازتون ممنونم انشاهلل خدا بهتون خ

  .دیدر حقم کرد یلطف بزرگ

  .زد  یمهربون لبخند

  .ستیبه تشکر ن  ازین -

شلوار  هی  به و  کت  ه  ی مرد  پر    یکلیکه  و  ترسناک  بودنش 

  .اشاره کرد کردی ابهتش م

م - بب  برتتونیارسالن  رو  خونه  د  د،ی نیاون  و   دیدیاگه  کم 

  .د یداره بهش بگ ی ایکاست

  .میباشه راض ی هر جور -

  .زد  ی لبخند باز

  .و آروم بودنش برده بودم  یبه مهربون  یبرخورد اول پ  نیهم  تو
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  د ی تونیاالنم م  گه،یرو بهتون م  ق یدق  ی فردا سر خدمتکار کارا -

  .دیبر

  .بازم ازتون ممنونم -

  .اومدم پشت سر مرده ارسالن رفتم رونی اتاق که ب از

  ه ی و دوست داشتم    دی تبیتند م  یو خوشحال  جانی از ه  قلبم

  .جاش نبود  نجایبکشم اما ا  غیج

  .شدیخوشحال م یمامان جونمم بود و اونم حساب کاش

  ی نیغروب که م  کینزد  گهید  اد،یهمراهم بنوا نتونست    بخاطر

برم برم  روانیش  گرده یبوس  بهش    گردمی باهاش  رو  خبر  و 

  .رسونمیم

  آراد  

اومدم و به   رونی ب  واریکه دختره جانا رفت از پشت د  نیهم

  .سمت اتاق عمو رفتم
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تقه به در زدم و با بفرمائید داخلش در رو باز کردم و وارد    چند

  .شدم

  شد؟ یچ -

  .زد  ی لبخند

  .استخدامش کردم ه،یدختر خوب -

  .نشستم یصندل ی رو

  اد؟یکه اصال اون بخش ن یگفت -

  .آره -

  .دمیکش ی اآسوده  نفس

  .برادرانش نگاهم کرد  طنتیش با

  هوم؟ ؟ی شد  ریشده دست به خ یچ -

  .کردم ی زیر اخم

  .دلم واسش سوخت مهیاوضاعشون وخ دمید -
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فکرا  با تونستم  نگاهش سکوت کرد که خوب   ی تو   ی همون 

  .و بخونمسرش

  .دم یکش ی پر حرص نفس

  .نخواهدم بود ستینه عموجون ن -

  .دیخند

نمحرصت - چرا  حاال  برم،  قربونت  عشقه  بفهمه    ی خوا¬ی و 

  ؟یینجایا

  .فرستادم   رونیب و¬نفسم

 ینقشه  هی  کنهیکه! بفهمه فکر م  هیچجور دختر  یدونینم -

  .امیسرمه، اصال با اخالقش کنار نم ی تو ی دیپل

  گفتم: عمو؟  دهیو فقط نگاهم کرد که با حرص کش دیخند

  .گذاشت ز ی م ی و روهاش شد و آرنج خم



[87] 
 

م  ی دار  یلیخ  نمیبیم - ای خوری حرص  دختر    نکهی!  اون 

  !کرده تیحرص  زنهی ضد حال بهت م هیبرخالف بق

  .پر حرص نگاهش کردم تنها

  .چونش زد ر یز ودستش 

  .نمیبب بگو و¬نمونش هی -

  !منم عاشق سوژست ی عمو نیا

  .دمیپس سرم کش ی به موها  یدست

 شست¬یجلو نم  خورمش ¬یم   کرد ¬یکه فکر م  نه یا  شیکی -

  .و واسش باز کنممجبورم کرد در عقب

ب  با مادا  ی شتر یحرص  دادم:  واسه    یفهمیمه  من    ه یعمو؟ 

آت داره  انگار  کردم  باز  در  خواستم    زنه،ی م  شمیدختر  تازشم 

  .باهاش حرف بزنم رفت چندتا درخت اونورترم نشست

  .د یخند صدای بهم ب رهیدهنش گذاشت و خ ی رو ومشتش 
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  .موهام فرو کردم ی و توو خم شدم و دستم دمیکش یپوف

  ؟ی خوریم ییخنده گفت: چا با

  .تکون دادم سر

                         ***********************  

  جــانـــا

  .سه روز به کارم عادت کردم نیا تو

همه آدم نظافت کنم اما   نیا  ی واسم سخت بود که جلو   اولش

حساب گرم،  همشون  ماحترامم   یدم  نگه  تحق  دارندی و    رم ی و 

  .کنندینم

 وم یگی م  یهم موقع استراحت و ناهار کل  گهی د  ی هادمه خ  با

  .... البته بماند که دونفرشون کال ضدحالند میخندیم

کار به کار   یکس  چیبهتر شده، ه  یلیحالم خ  نجایاومدم ا  تا

قبول   زیکاش عز  کشه،یآدم سرک نم  یهم نداره و تو زندگ
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کمتر از دست   نجوریا  م،یکردیم   ی زندگ  نجا یا   ومدیم   کردیم

  .میدیکشیعذاب م نیفضول و خودب ی ها ه یاون همسا

  .آشنا شدم  مارستانیب  ی افراد تو  شتریبا ب  بایگفت تقر  شهیم

 د یرئیس تاک  ی که آقا   یاون دوتا بخش  ی هاکارکن  ادیز  البته

  .شناسمیو نمکردند نرم 

رفتنم   جیگ  هنوزم  چرا  که  سردرگمم  ه و  کرده!  قدغن   چ یو 

بخش  اون  از  رو  کارمندا  از  شنکدوم  نکرده،  محروم   دم ی ها 

م  یپزشک  ی دانشجوها بهشون  اونجا مشغول    گندیکه  انترن 

  .کارند

بببرم و کارشون  شدیم  کاش   یعاشق پزشک  شه ی... همنمیو 

 ا یخوندم اما چه کنم که دن  یتجرب  نیبودم وهستم، واسه هم

مرداب فرو   ی تو  وم یباهام ساز مخالف زد و اوقات خوش زندگ

  .برد
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فرستادن    رونیلب همراه با ب   ری ادامه دادم و ز  دنمیکش  یت  به

  .و شکر خدانفسم زمزمه کردم: حکمتت 

 رم یو بگسطل   ی قسمت تموم شد اومدم دسته   نیکه تو ا  کارم 

سر باال    یکیتند    ی هاقدم  ی صدااما با    گهیقسمت د  هیو برم  

  .ومدیبود که به سمتم م نیآوردم... نازن

  .گری ج یگفت: خسته نباش ی پر انرژ شهی هم مثل

  .زدم ی لبخند

  .یشما هم خسته نباش ،یسالمت باش -

  .گرفت  ومچم

تو   ایبذار ب  والتیکم استراحت کن، برو وسا  هیبسه    گهیکار د -

  .یبخش داخل ی پرستار   ستگاهیا

  بپرسم چرا؟ تونمیآم... م -

  .بازوم زد به
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  .یفهمیم  ی اومد یرو بذار وقت  نایبرو ا -

کنجکاو   از به   ی اباشه  ی سر  سطل  برداشتن  از  بعد  و  گفتم 

  .سمت اتاق نظافت رفتم

  .شدم  کینزد  ستگاهیبه ا  کردمی و مرتب مکه مقنعم  همونطور

و که سمانه با عجله مچم   و داخلش نذاشته بودمدومم   ی پا  هنوز 

  .نشوندم های از صندل یکی ی رفت و رو

  .تعجب به هردوشون نگاه کردم با

  شده؟ یچ -

 [28.04.20 20:05] 

 17پارت #

  .و رو به روم نشستند  دندیکش یتا صندل دو

امشب  نینازن پ  یمهمون  هی: جانا جونم واسه   میکرد  دایتوپ 

  .میبر میخوایخب؟ اونوقت ما هم م
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  .زانوم زد  به

  .میتو رو هم ببر میخوایم -

  .در نوسان افتاد  نشونیب نگاهم

  ...که شهیکه باشه نم یخانوادگ ؟یخب، چه مهمون -

  .ستو قطع کرد: نه دوستانهحرفم  سمانه

همه دختر    نیا   د؟یگیبه من م  دیگفتم: خب چرا دار  سردرگم

  !مارستان یتو ب

  .به گونم زد نینازن

 ن یا  فیباال، ح  متیبکشون  میخوایم  ،یشیم  فیح  ی تو دار -

  ؟یکنیکه ازش استفاده نم ستین یخوشگل

  .اوردمیهاشون سر درنماز حرف   یچیه

  ؟ی چجور -

  .میگیاونجا بهت م میبر -
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  .و با موهام بپوشونمصورتم ی م زخم رو کرد یخجالت سع با

  .امیوسط جمع دوستاتون ب  کشمی زخم خجالت م  نیاما با ا -

 ی اد یز  ست،یبا خنده گفت: وا! اونقدرا هم که تو چشم ن  سمانه

ا  یحساس بعد  اصال  خوشگلم،  نخور  غصه   برمتی م  نجایاما 

م  ی خونه آمادت  شب  واسه  حل    شیآرا  هیبا    کنم،یخودم 

  .شهیم

  .کنمیم یحس خفگ اد،یخوشم نم  شیگفتم: من از آرا رک

  .دندی خند هردوشون

  .به بازوم زد نینازن

نگران سنگ - کارش   شی نیتو  بلده، حرفموننباش سمانه  و و 

  .قبول کن گه،ینذار د نیزم

  .بودم  رافتادهیگ یسیتو رودروا  دیشد

  .نرفته بودم که دوستانه باشه  ی ای حاال مهمون تا
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  ی اونوقت من وسطشون... تازه لباس  کند یش  یهمشون کل  حتما

  .بخوره ندارم  یکه به درد مهمون

  .رو تمومش کنم   هیحرف قض  نی کردم با ا یسع

  .ام یاما من لباس مناسب ندارم، نه اصال نم -

  .من ی : اونم پاسمانه

  .گونش زد به

  .جون من قبول کن -

بنگاهم   مردد نگاهم    نشونیو  اون دوتا هم منتظر  چرخوندم، 

  .کردند

  خانم؟ دیببخش -

  .دیو به سمتش کش مرد نگاهمون  هی ی صدا

  .بلند شد سمانه

  .بفرمائید -



[95] 
 

  ند؟ی کجا بستر یمیخانم اعظم فه  -

  گه؟ی د ی ای: منینازن

که    ینزنم تو ذوق  نکهیمکث واسه ا  ی چرخوندم و با کم  وسرم 

  .امیزدم و گفتم: م ی داشتند لبخند 

  .د یکش  یآروم غی و ج  دیبه هم کوب وهاش دست

  .دندیبغلم کرد که ابروهام باال پر محکم

بهتر  ،یمرس   یمرس - امشب  باش  عمرت   نیمطمئن  شب 

  .شهیم

  !هم کرد یذوق چه

  .دمیبه کمرش کوب چندبار

  .جدا شد ازم

که تو از کدومشون    نهیاچند نفر رو واست درنظر گرفتم، مهم   -

  .ادیخوشت ب



[96] 
 

  .نگاهش کردم  یسوال

  ؟یچ یعنی -

  .مانعش شد ی خانم احمد  ی بزنه اما صدا یحرف خواست

  جان؟ نینازن -

  .شد بلند

  .جانم -

  .ینی برو کمک دکتر حس -

  .بهم زد رفت یچشمک نکهیگفت و بعد از ا یچشم

داشت    نگاهم که  افتاد  سمانه    وترش یکامپ  ی تو   ی کار  هیبه 

  .دادی انجام م

  .ازجام بلند شدم  یسردرگم با

  بود؟ یچ منظورش
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************************************

**  

وس  هی  دق  ختیر  نهیآ  ی جلو  لهیمشت  موشکافانه   قی که  و 

  .بهشون نگاه کردم

  د یمتعجب سر باال آوردم که خند  نهیآ  ی مانتو رو  هیانداختن    با

  .ینیو ببکارم تموم شد خودت  یوقت خوامیو گفت: م

  ش ی آرا  الیخیب  شهیادامه دادم: م  یتیگفتم و با نارضا  یآهان

  ؟یبش

  .برداشت وی زیچ هی

وقت  نقدریا - نزن  خودت   یغر  ببآخرکار  دوست   گهید  ین ی و 

  .بده  هیحاال هم تک ،یکن شی آرا  یه ی دار

  .دادم  هیتک  یناچار سکوت کردم و کامال به صندل به

  .و پخشش کرد ختی صورتم ر ی رو یشفاف عیما هی
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 وی او قهوه  دیسف  ی ماده  هیو مرتب کرد و کرم زد و  ابروهام   بعد

  .د یصورتم کش ی رو چند جا

  .خورد یموادا حالم داشت به هم م نیا ی بو از

و با زبونم تر کنم بار لبم   کی  قهی که عادت داشتم چند دق   یمن

رو   نکاریتا ا  کشتمی و ملبم داشتم خودم   ی االن بخاطر کرم رو

  .رو نخورم ییایمیش ی مشت ماده  هینکنم و 

  ی هاگرفتم و با چشم   ونبارمچش یبرداشت که ا  وی کرم  هی  بازم

  ! چه خبره؟ومدمیکه ن ی گرد شده گفتم: بابا صافکار

  .کرد نخنده و اخم کنه  یعس

  .کن تیسکوت رو رعا  -

  .و ول کردمو مچش   دمیکش ی پر حرص نفس

  .سکوت گذشت ی تو هالحظه 

کفر   گهید حرصم   ی واقعا  و  بودم  کنار شده  دادن  فشار  با  و 

  .کردمیم  یخال یصندل
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به صورتم   ره ی گذاشت و خ  ز یم  ی و رو دستش   ی مانند تو   ک یماژ

 د ی با  دونمیدخترونه! نم  حیمل  شی آرا  هیگفت:    یقیبا لبخند عم 

  !خود طرف خوشگل  ایبوده  ی احرفه شگره یبگم آرا

  ی از اهال  یکیدختر    یِخانم واسه عروس  ژهیبار که من  نیاول  مثل

  .کردمینم ی ای نیکرد چندان احساس سنگ شمیآرا

  ...که اصال عادت ندارم  یمن -

  .د یکش ومانتوش

  ...کمرم خرد نمیهمه بش نیا -

رو به   ی صحنه   دن یسوق دادم اما با د  نه یبه سمت آ  ونگاهم 

  .و زبونم بند اومد دندیکلمات از ذهنم پر کش ی روم همه 

  .شد و دست دور گردنم انداخت خم

  گفت: خب خانم خانما، چطوره؟ یطونی لحن ش با

و به زخم کنار صورتم که حاال محو شده بهت آروم دستم  با

  .دمیبود کش
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ا  دنید  کردمیم  فکر بدون  محاالت    نیصورتم  جزو  زخم 

  ...اما حاال مهیزندگ

  .دمیو گرم کرد... آروم خندهام اشک چشم  نم

  !سمانه  ی و برآورده کردمن ی تو آرزو -

  .دیخند

  !و ندارهقابلت -

دار  دنباله   یخط چشم کم  هیهام شدم که حاال با  چشم  ی ره یخ

  .کردی م ی دلبر یرنگ یصورت میمال ی هیو سا

  .کمرم زد به

! ی چپ کرد  ی لقمه  هیو  خب خب قبل از همه خودت خودت -

  .و بهت بدمبلند شو لباستحاال 

  .از خودم چشم گرفتم و بلند شدم  یسخت به
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 دنشیتا هر دفعه با د  رفتیم  نیاز ب  شهیزخم هم  نیا  کاش

  .وفتمین میکابوس زندگ  ادی

  .و باز کردکمد رفت و درش  هی سراغ 

  .دندی ابروهام باال پر یانواع و اقسام لباس مجلس دنید با

  ؟یپوشیو متو واقعا همش  -

 ه یفقط    واش یگفت: بعض  گشتیم  یکه دنبال لباس  طورهمون

  .ادیازشون خوشم نم گهید دمیبار پوش

  .افتاد میشونیپ ی رو  ی زیر اخم

نه به    میاریدرم  ومون یبه من و امثال من که به زور خرج  نه

  !کنندی م لیو م  فیو ح پولشون ی نطوریکه ا هانیا

  .و به سمتم گرفت دیکش رونیب وی رنگ بلند یصورت لباس

  .ادیفکر کنم بهت ب -

  .... فکر کنم کرپهدمی به پارچش کش یگرفتم و دست ازش
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به    نگاهم آست  قهی که  گره   نش یو  و   ی افتاد  شد  کور  اخمم 

  .و به سمتش گرفتملباس 

  .پوشمینم ونیمن ا -

  !باال رفته گفت: قشنگه که ی ابروها با

ن - لباس    نی ب  یحت  ست،یاصال مناسب  دخترا، من ته تهش 

  .بخوابم خوام یکه م یوقت نمیا پوشمیکوتاه م  نیآست

  .پوشمینگاهم کرد که قاطعانه گفتم: نم معترض 

  .و ازم گرفتش و سر جاش گذاشتش دیکش یپوف

  .باز کرد وش ی کمد رو بست و کمد کنار در

ت   هی - ام  کهیسه  ب  دوارمیداشتم،  دوبار  باشه    شتر یهنوزم 

  .دمشینپوش

  .نگاه کردم  نهیآ  ی و بازم به خودم تو دمیچرخ

  .لبم نشوندم ی رو  ی پشت گوشم بردم و لبخند محو وموهام 
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  .دمیدیبود و م نجا ینوا ا کاش

  .ناهاشیا -

  .کردم سمتش رو

  .طرفم گرفت به

  .کی هم ش دستی هم پوش نیا -

  .گرفتم ازش

باز مشک  ی مانتو  هی  ر یز  دیسف  ی ساده   زیشوم  هی   ی بلند جلو 

  .دامن نسبتا بلند قرمز هم داشت هیقرمز بود، 

  .دارم  یخوب ی ونهیگفتم: با دامن م یق یلبخند عم  با

  .نگاه کردم  بهش

  .ممنون پوشمشیم -

  .زد  ی لبخند

  .برداشت و بهم دادش وی دیکشو شال سف ی تو از
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  .ی برو اتاق کنار شیمن بپوش ی جلو یاگه معذب -

  .اومدم  رونیگفتم و از اتاق ب  یلبخند باشه و ممنون با

  آراد  

  .رو برانداز کردم شدیم کیکه بهم نزد  ی دختر ی تا پا سر

  !هیعجب داف  یلعنت

و تماشا پشت سرش   ی تا منظره   دم یکنارم که گذشت چرخ   از

  .کنم اما بهزاد چرخوندم

جفتشون   هایننداز، بعض  یبه هر کس  وی نگاه  ن یهمچ  نجایا -

  .رند یگیو ممثل سگ پاچت

  .بردم هامبیو داخل ج هام و شست  دمیخند

کس    چیه  ی ای راه بندازه مهمون  یمهمون  شتر یبه فرهاد بگو ب  -

  .ستند ین  یمثل خودش درست و حساب
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نوش  یدرحال کنار  از  م  های دنیکه  برداشت  دوتاش  شدی رد  و 

  .بهم داد وش یکیو

م - نم  ی دونیبهتر  وقت  کارش    کنه،ی که  تو   هیواسه  پاش 

  .رانیپاشم تو ا  هیخارجه 

  .خوردم ووانیل ی تو ی کم از محتوا  هی

ا - مزخرف تموم بشه راحت    یانترن  ی دوره   نیفقط منتظرم 

  .بشم منم برم دور دور خارجه 

  .میسادیبلند گرد وا ی ه یتک پا ز یم  هیطرف  دو

  رشته؟ نیا ی ایب ی آخه مجبور بود -

  .بذارم ن یو زمنخواستم حرف عموم  -

که چقدر   یدونیکردم و ادامه دادم: م  کیبه لبم نزد  ووانیل

  .دوسش دارم

  .خوردم گهیکم د ه یپس بندش  و
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 ی آروم رو  یدفعه دست  هیکه    زدمیم  دیو درقص  ستیپ  داشتم

  .و سوزوندگوشم ییهاشونم نشست و نفس

  .ی اد سپهر! آرنمیبیدارم م ویک نیبب -

  .دمیبو کش قی و عمبستم و عطرش  چشم

  .... سارا، خود خودشهومیو گرم... ادو پرف نیر یش ی حه یرا هی

  .به عقب انداختم ینگاه میباز کردم و ن چشم

ش  با بو  زی آمطنتی لبخند  و  عطر  گفتم:  لبم  تنت   یکنج 

  .سارا جون  رهینم ادمی چوقتیه

  .دمیو عقب رفت که به سمتش چرخ د یعشوه خند پر

بود اونم    زیوسوسه انگ  پشیبه سر تا پاش انداختم... ت  ینگاه

  کرد ی و مجبورت م  زدی م  دیبودنش کامال تو د S که   یکلیبا ه

  .یفقط نگاش کن 

  .ادیقرمز بهت م -
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  .دیخند

 ای باشه    ی نطوریکردم چطوره؟ هم   قیکمم به لبم ژل تزر  هی -

  شتر؟یب

  .و با زبون تر کردمشدم و لبم  ره یش خلب سرخ شد  به

  .دنیواسه بوس دهیفقط جون م ه،یعال -

بازم    ی هادکمه ریو زپر کرد و دستش   ونمونیب  ی فاصله  کامال

  .گذاشت نمیس ی قفسه ی سوق داد و رو

  صورتم لب زد: واقعا؟ کی کج کرد و نزد یکم وسرش

  .کمرش انداختم ی دور گود  ودستم

لبش   یاوهوم بالفاصله  و  ناخون گفتم  که  کردم  شکار   ی ها و 

  .کرد میو همراه دی موهام کش ی و توکاشته شدش 

پا   هی با   دنیکه وسط بوس  دیرفت و هرز پر  ترنییکم دستم 

  خونم؟ ی ایو آروم گفت: آخر شب م دیعقب کش  یخنده کم



[108] 
 

  .شدم  ره یخ  شیمشک ی هاچشم به

  .رمی م کی امیم ازدهیساعت   شهیمثل هم -

عموت لو   ش یباال انداخت و با خنده گفت: هنوز پ  وابروهاش 

  ؟ینرفت

  .نشده به لبش نگاه کردم ریس

  .کنهیو مبفهمه که کلم -

لبم گذاشت و گفت:    ی و روهاشخواستم ببوسمش انگشت   تا

  .میبرقص میکم بر هی

  جـــانا

   

و از اون    دیسف  ی ده یکش  نیماش  هیکه    میاومد  رونیخونه ب  از

  .و جلب کرد مدل باالها توجهم

د  شی دود  ی شهیش به طور    ده یمانع  اونم  داخلش  فرد  شدن 

  .پسر پشت فرمونش بود  هی... انگار شدیواضح م
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کشوندم که با ابروهام    نه یو گرفت و به سمت ماشدستم   سمانه

  .دندی باال پر

  .نیتو ماش نیدر جلو رو باز کرد و رو بهم گفت: بش 

  نامزدشه گفتم: نامزدته؟ نکهی ا الیخ به

  .دیخند

  .نیبش -

اون جلو نشست منم   نکهیو باز کردم و بعد از اتعلل در عقب   با

که به شدتم تند بود   ینشستم که بالفاصله عطر سرد و تلخ

  .سوزوند وم ینیب

  ی که زود چشم ازشون گرفتم و من جا  دیو بوسگونش   سمانه

  .میدیپسره خجالت کش

  عشقم؟ ی چطور -

  ده؟یدوست جد ،یعال -
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  .بهشون انداختم ینگاه

  .آره -

  .دیچرخ  پسره

  .سالم -

  .و خجالت زده آروم گفتم: سالم  دمیبه شالم کش یدست

  .دیخند

  !ی ایچقدر خجالت  -

  .میزیو برقراره امشب خجالتش  یول ادی: آره اونم زسمانه

  .نشست میشونیپ ی رو  ی زیر اخم

  ؟ی: فربدم، تو چپسره

  .بود ری و نفس گ نیسنگ یلینظرم جو خ  از

  .و باال آوردم نگاهم  یکم

  .جانا  -
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  .و اصال دوست نداشتمهاش زد... طرز نگاه  ی لبخند

  .خوشگلند یلیچشم هات خ  -

  .گر گرفتم شتری خجالت ب از

  .که زد به پهلوش  دمیرو د سمانه

  .شد  ریفربد د وفتیراه ب -

و    دیصورتم انداخت چرخ   ی به اجزا  ینگاه  نکهیبعد از ا  پسره

  .و به راه افتاد  دیکش نییپا وی ز دستترم

  .و رها کردم حبس شدم نفس

انگار که سه تا    پوشندی بچه پولدارا سوسول لباس م  نیا  چقدر

نداره،    ییباال  ی دکمه و  بخرند  واسش  نداشتند    شم یکیپول 

بازم    یبودا! ول  یی روستا... عجب بچه پررو  ی تو  ی همون پسره 

  ...برام دست و پا کرد ویکار خوب  نیممنونشم که همچ

  .زد  یو بوق سادیخونه وا هی ی کوچه رو به رو هی تو
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 شه ی سمتمون اومد که پسره ش  یآب  یلباس نگهبان  ه ینفر با    هی

  .دی کش نییرو پا

  فتون؟یاسم شر -

  .یفیفربد شر -

دستش که بهتره    ی نسبتا بزرگ تو  یِبه گوش  ینگاه  نگهبان

  .بود انداخت  یبگم تبلت نام

گفت و به سمت در رفت    ی بعد با لبخند خوش آمد  هیثان  چند

  .و بازش کرد که پسره فربد به داخل روند 

هام  باز موند و چشم   رت یرو به روم دهنم از ح   ی فضا  دنید  با

  .گرد شدند

  قصره؟ ایست خونه نی! ا نیامام حس  ای

  .محوطه بود پارک کرد ی که تو  ی ادیز ی هان یماش  کنار

  .شد ادهیجانا جون پ م یدی: رسسمانه
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  .شدم ادهیشد که منم پ ادهیخودش پ بعد

  .شدنش ماتم برد ادهی اما با پ رهیکردم پسره م فکر

  رند؟ی پسره اشاره کردم و رو به سمانه گفتم: چرا آقا فربد نم  به

  !گهیهمراه ماست د -

  .چرخوندم  نشونیو بنگاهم  جیگ

  .نگاهم کرد  یو باال گرفت و سوالهاش کف دست  پسره

  ست؟یدخترونه ن یمگه مهمون -

  .د یخند پسره

  !هیمهمون ه؟یدخترونه چ  -

  .سردرگم بهشون زل زدم بازم

  .بازوم گذاشت ی و رودستش   نهیکنارم اومد و با طمأن سمانه

پ  یعنیدوستانست،    یمهمون  زم یعز - و  جوونند    ی ریهمه 

  .ستیوسطمون ن
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 [30.04.20 20:47] 

 20پارت #

رس  یالیخ  با ذهنم  به  لرز  ی زیچ  هی  د ی که  فرو   دیدرونم  و 

  .ختیر

  نکنه پسرا هم هستند؟ -

ها! معلومه  پرته   ی لیخ  نیکنارمون اومد و با خنده گفت: ا  پسره 

  .میکه هست 

  .حبس شد و استرس به وجودم چنگ زد  نمیتو س نفس

  .امیمن نم -

  .قدم به عقب رفتم هی

  .گردمیمن برم -

  .دیکش یپوف سمانه

  !که خورنتیجانا نم -
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  .زمی نگام بر ی تو وتیاسترسم جد ی کردم از ال به ال یسع

اهل همچ - اصال  ا  ستم،ین  ییزای چ  نیمن  مجالس   نیوسط 

  .امی افتضاحم نم

رو    زستیپاستور  نقدر ی دوستت که ا  نیخندون گفت: ا  پسره 

  ؟ی چرا آورد

غره   سمانه وا  ی اچشم  روم  به  رو  بعد  و  رفت  و   سادیبهش 

  .و گرفتبازوهام 

نم  ه،یعاد  گه ید  زا یچ  نیا  زمن یعز - که  و خودت   ی خوای تو 

! تو جمع دخترا باش فقط، یبکن  ی پسر کثافت باز  هیبه    ی بنداز

  .میگذرونیو خوش م  میخندیو م میگیم

جوا رو    نیپس زدم و با تحکم گفتم: من اصال ا  وهاش دست

  .رمی خودم م دیدوست ندارم، برم نگردون

  ...نیبب -

  .پسره بهش نگاه کردم  ی صدا با
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، شهرم تو شب واسه دختر تنها و  برت گردونم  تونمیاالن نم -

مثل تو به شدت خطرناکه، همراهمون باش ازمون   یخوشگل

تو که تا    گذره،ی باور کن بهت خوش م  م،یو داردور نشو، هوات 

 ی جا   نجای و ازم داشته باش که اقول   نیا  ،ی حاال امتحانش نکرد

  ا یحاال ب  اد،یب  انهسم  ذاشتمیاگه بود به شخصه نم  ستین  ی بد

  داخل، باشه؟ میبر

  .هاش اغواگرانه بودو حرف  لحن

بد، آخه    یخوبه و چ  یسردرگم شده بودم که چ  هاشل یدل  با

  زند؟یریبه سرشون م یدخترا کنار پسرا چه گل

ساختمون  ی هانگاه به پنجره  ه یگرفتم و  ی به باز وهام انگشت 

  .انداختم

  ده یتاب  روشون  ی رنگ  ی نورها  یبودند و هر از گاه   دهیکش  ها پرده 

  .شدیم

  .بود  زی به داخل نداشتم، با وجود پسرا خوف برانگ  یخوب  حس
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  .لطفا گه،ی ننداز د نیو زمجانا؟ رومون -

  .شهیبهت اضافه نم ی: خانم مثبت نترس بار منفپسره

ت  ی کفر از  غره   کهیشده  که    ی اانداختنش چشم  رفتم  بهش 

  .دندی ابروهاش باال پر

  .کردم سمت سمانه رو

  ...اما امیم -

  .سمتش گرفتم واشارم 

  .میمونینم ادیز -

  .لبش نشست ی رو  ی از گلش شکفت و لبخند گل

  .میبر ،یاوک -

  .می هم به سمت ساختمون رفت با

قدم  با نزد  یهر  ب  شدمیم   ترک یکه   ی قراری ب  شتریقلبم 

  .کردیم
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  .نذاشتم یمجالس نیحاال پا به همچ تا

  .و پسره فربد در رو واسمون باز کرد  میها باال رفت ه پل از

  .اول خانما -

.  مینفس گرفتم وارد شد  نکهیو گرفت و به محض ادستم   سمانه

  م یرفت و نفس بعد  جیرو به روم سرم گ   ی صحنه  دنیاما با د

  .کاره باال اومد مهین

  ه؟ییچجور جا  گهید نجا یا استغفراهلل

  .دی چیپیم ی ا آهنگ به طور کر کننده  ی صدا

  .شدنم قدم برداشتم دهیکش با

دخترا  مات مبهوت  شا  یی و  که  هم    م ین  دیشدم  پارچه  متر 

  .مشت پسر بودند هی ونیتنشون نبود و م 

  مسلمونند؟ نایلب زدم: سمانه ا ی ناباور با

  .دندیفقط خند شونییدوتا
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 شونیمون منم قاط سر  یبال نفرست  ها ی افتضاح باز  نیبا ا  ایخدا

  !بسوزم

  .شدیگوشم اکو م ی تو زجونی عز ی هاو حرف   حتی نص مدام

که پر از دختر و پسر نامحرم باشه اما اصال به احکام    ییجا "

توجه اون   یخدا  قطعا  نامحرمند  که  انگار  نه  انگار  و  نکنند 

  ".نهیاطی مجلس پر از ش

  .انداختم نیی و پاسرم عیشد و سر خیبه تنم س مو

راحت   تونستمیو انگار نم   گرفتی لحظه هم آروم نم  هی  قلبم

  .نفس بکشم

  !اومدند -

  .دمی د ون یسر بلند کردم که نازن ییآشنا ی صدا با

  !تاپ مانند تنش بود  یِسرهم هی

بازوهاذوق خودش   با همه  از  اول  و  رسوند  بهمون  و من  ی و 

  .صورتم شد ی ره ی خ یقیگرفت و با لبخند عم
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  !ی آورد یبرداشت ی سمانه! رسما حور ی کرد  کاریچ یلعنت -

  .دیخند سمانه

  پسرا هم هستند؟  دیشرم و حرص نفس زدم: چرا بهم نگفت  پر

  .بازوم زد به

  .دنتندیکردم دوستام مشتاق د  فی از بس ازت تعر ال،یخیب -

 .و گرفت و به جلو کشوندمبه نگاه پر حرصم مچم   توجهیب  بعد

  .نگاه نکنم گهید ی به جا  نیکردم به جز زم  یسع

  .دخترا عرق شرم کرده بودم  نیا ی جا من

و  سرم   ی به سخت  ن ینازن  سادنیچند جفت پا جلوم و وا   دنید  با

  .باال آوردم 

  .ها جانا بچه -

  .شدند ک ی دختر و پسر بهم نزد ی اعده 

  .برازندته نینازن ی هاف ی ن، کامال تعراو نگاش ک -
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  .و بدونچشمات، قدرشون -

  .به حرف اومد شونی کیکه بود  ی چهار پسر نیب از

  !ی دار یجذاب نیبه ا یدوست ی نگفته بود -

کردند که به زور   یو معرفبهم دست زدند و خودشون  دخترا

  .لبم چپوندم ی گوشه ی لبخند مچهین هی

  .و دراز کرداز پسرا دستش  یکی

  .دمیفرش -

اابروم   ی تا  هی با  و  انداختم  باال  اصال حس    نکهیو  از خجالت 

  .و کنترل کنمنداشتم بازم نتونستم زبون تندم  یراحت

باش  دیدیفرش - دار  د،یکه  انتظار  دست   امیب  دی واقعا  بهتون 

  بدم؟

  .و انداختو دستش  دندی باال پر ابروهاش

  !و بخور من ایخب باشه ب - 
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  !ا یبا تعجب و خنده گفت: چه خشن شونیکی

  .دمی کش ینگاه ازشون گرفتم و نفس پر حرص نه یبه س دست

خوش و   ی و صداها  دند یو پسره فربد تازه بهمون رس  سمانه

  .بششون اوج گرفت

  .سادم یوا ی اگوشه هیفرصت استفاده کردم و  از

تو  یکم نبودم  متوجه  تازه  انگار  که   ی بعد  شدند  جمعشون 

  داد زد: جانا؟ نینازن

  .د یکه تند چرخ دمیو به کمرش کوبخم شدم و دستم  یکم

  .رها کرد ونفسش

رفت - در  کردم  بیفکر  بزن  هی  ای!  قدم    ی دنینوش  میبر  میکم 

  .میبردار

تلخ  با اوقات  و  م   یاخم  بش  هی  خوامیگفتم:    نطور یا  نم،یجا 

  .ترمراحت 
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  .تکون داد  ی سر

  .میباشه بر -

  .قدم شدمبهش باهاش هم  کینزد خوب

  گفتم چند نفر رو برات درنظر دارم؟ ادتهی -

  خب؟ -

  .هاخر پوله   یعنی ،یمینفر اول، بهزاد رح -

  .انداختم بهش  ی آلوداخم  نگاه

  ؟یچ یعنی -

  .واست خوبه یلیخ یدوست بش شونیک یاگه با  نیبب -

 وی دوست دختر دوست پسر  یه ی قض  ن یگفتم: هم  د یترد  با

  ؟یگیم

  .اخمم کورتر شد و نگاه ازش گرفتم   ی تکون داد که گره   ی سر

  !اصال فکرشم نکن -
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  .گفت ینچ

  .خوب واست انتخاب کردم ی پسرا گه،یناز نکن د -

اونجا  دمی خند  ظیغ  با از  وقت  یی و   ی بشم کنترل  یعصب   یکه 

 ن یهمچ  شیو به رخودم  امیصدام ندارم بلند گفتم: من ب  ی رو

خوب؟ آخه پسر خوب و عاقل    ی گیببندم؟ تو بهشون م  ییپسرا

  ...ییجا نیهمچ 

 دم یدهنم نشست ساکت شدم و تازه فهم  ی دستش که رو  با

  .چقدر بلند حرف زدم 

از    یو عرق  دمیو گز پسر لبم   ی اعده   ی ره یخ  ی هانگاه   دنید  با

  .کمرم گذشت  رکی شرم از ت

  .چنگ زدم   ن ینازن ی شد که به بازو کیپسر بهمون نزد هی

  اره؟یسرم ن ییبال هوی -

  .گفت: از دست تو جانا! نترس آروم

  .دو کوتاه باال آور و کف دست هاش  سادیبه روم وا رو
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  .یگفتیم یادامه بده داشت -

بار به   نیقورت دادم که چند  یو به طور بدترس آب دهنم  از

  .سرفه افتادم

  .بزرگش نکن ی: برو آقا پسر، الکنینازن

  .کنج لبش نشوند ی شخندین

  ؟یکنی م کاریچ  نجایتو خودت ا میاگه ما بد -

نگاهشون  ی اعده  نیب  ونگاهم  قفلکه  رو  یو  بودند  ما   ی زده 

و لعنت نکنه که  لب زمزمه کردم: خدا جفتتون  ریچرخوندم و ز

  .دیآورد  یقبرستون ن یو تو همچمن

  .و به سمتش سوق دادم رو به روم نگاهم نی نازن سادنیوا با

  ؟یبه پا کن ی خوایشر م یکیکوچ نیحرف به ا هیبا  -

  .د یخند پسره

  .نه اصال -
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و  سرم   عیبهم انداخت که سر  ی خم کرد و نگاه  یکم  وبدنش

  .انداختم نییپا

سر  خوامیم نکهیا ی باهاش آشنا بشم، بذار پا خوامیفقط م -

  .و باز کنمبحث 

  .دمییدندون سا ی رو دندون

  م؟یحرف بزن -

  !گفتم: نه ی بلند کردم و با تند سر

  .جمع کرد وصورتش 

  !اوه -

  .د یبعد خند و

قدم ازش    هی  عی که سر  سادیوا  میقدم  هیکنار زد و تو    ون ینازن

  .دور شدم
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دخترا  یشینم  مونیپش  ن،یبب - حاال  خواستند   ی ادیز   ی تا 

  ...نتونستند، یو بزنند ول مخم

  مست   واقعا  هات¬ ادامه داد: اما تو با اون چشم  ی بیلحن عج  با

  .ی اکننده 

 یگوش  ی مخمصه سرش تو  نی که تو ا  ینیگرفته رو به نازن  گر

  .نینازن میبر ایبود گفتم: ب

و پر کرد و دستش   ونمونیب  ی بردارم اما فاصله   یقدم  خواستم

  .کنارم گرفت 

  .شدم رشی با نگاه لرزون خ دهیبر نفس

  ...تو یدلبر باش یتونیخوب م ی اریدرن ی اگه ترش باز  -

  .نمتیبچه پررو بچرخ بب -

  .پشت سرش قطع شد ی پسر ی کالمش با صدا اما
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با    دیچرخ   پسره برعکس    هیکه  و  قامت  و  قد  خوش  پسر 

هاش باز نبودند رو به رو  بودم دکمه  دهیکه تا حاال د  ییهااون

  .شدم

  !برو مزاحمشون نشو ایکه حسام! ب ییتو -

  ؟یکارشونیچ -

انداختم که آروم گفت: نگران نباش   نیبه نازن  ی پر استرس  نگاه

  .کنهی حلش م

  .مشتم گرفتم  ی تو ووممانت

  .برو  ایکنم ب یکیکه حوصله ندارم دهن به دهن  یدونیم -

  .بهم اشاره کرد ینگاه م یبا ن پسره

  .امیدرب  ییاز تنها  خوامیخوشم اومده ازش، ضد حال نزن م -

اون قالب   ی پسره بهش انداخت من جا  یکیکه اون    ینگاه  با

گ   یته نفس  و  خشن  زریکردم...  آوردن  طاقت   ن یهمچ   ری! 

  .خوادیجسارت م ینگاه



[129] 
 

  .دوست دختر منه -

آخر  هامچشم ن  نیتا  دهنم  و  گرد شدند  ممکن  باز    مهیحد 

  .موند

ا   یاوه اوه  پسره از  بهم انداخت   ینگاه   مین  نکهیگفت و بعد 

  .و رفت دیو کشراهش 

  .: ممنونم بهزادنینازن

و جمع  تکون داد و به من نگاه کرد که زود خودم   ی سر  پسره 

  .انداختم ریو به زکردم و نگاهم

  .بده کنار خودم باش ریبهت گ ی پسر ی خواینم -

از نظرش رو  ونگاهم  آوردم که  به   دم یمن فهم  ی باال  خطاب 

  .من گفته

و هام و لباس   فی ک  رمیجانا، تو با بهزاد برو، من م  هیفکر خوب -

  .ام یبردارم ب

  .به پسره نگاه کردم دیترد پر
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مردونه    یلیخ  کرد،ی نبود و شرم زدم نم  هینگاهش مثل بق  طرز

  .و پر ابهت بود ی و جد

  .تکون دادم ی و سر دمیکش یقیعم نفس

  .باشه -

به بازوم زد همون طور که از کنارم    نکه یزد و بعد از ا  ی لبخند

  .همون بهزاده که گفتم نی کنار گوشم پچ زد: ا شدی رد م

کاف  نیا ب  یحرفش  استرس  بازم  تا  ب  خودی بود  به   جهتی و 

  .وفتهیجونم ب
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  .دراز کرد ودستش 

  .میبر -

  .قدم برداشتم که هم پا باهام اومد ری و سر به ز آروم
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پا  زیم  هی  کنار بلند وا  ی ه یتک  ازش   تیکه به تبع  سادیگرد 

  .گرفتم ی به باز زی م  ی و روهام و انگشت  سادمیوا

آهنگ، کم کم   ی شد بود و صدا  یکه قاط  ییعطرها  ی بو  از

  .شدی م نیو سنگ گرفتیسرم داشت درد م

  .میزودتر بر  خداکنه

  ؟ی ومدین  یتا حاال پارت -

  .تکون دادم نی به طرف ی و مختصر نگاهش کردم و سر کوتاه

  .دیکش یپوف

  !نینازن نیاز دست ا -

صدا  نمونیب   بازم ه   ی تنها  و  حاکم   ی اهویآهنگ  آزاردهنده 

  .شد

  .کردم  زشی و باال آوردم و آنالنگاهم  یکم

  .بهش خوردیم یشش و هفت سال ستیب
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از حد    ش ی پررنگش ب  ی اقهوه  ی هاو چشم   یمشک  شی و ته ر  مو

که   ی اقهیمخصوصا اون جل  دادند،یمردونه و پخته نشونش م

  .بود دهیپوش دی لباس سف ی رو

و نگاه ازش گرفتم و لبم  عیکه به سمتم چرخوند سر  وسرش

  .دمیگز

  ؟یهست ی زیچ  ی لر ی کرد -

  .و شکار کردمچشم نگاهش  ی تعلل از باال با

  .ران یو ترک ا ی دو رگم، هند  -

  .گفت یباال رفته آهان ی ابروها با

  ؟ی خوریم  یدنی... نوشهیرگش هند  هیمنم    ی از دوستا   یکی -

دست دست کردن گفتم:   یسر باال آوردم و بعد از کم  کامال

  ندارند؟ وهیم

  .دیچهرش شکست و کوتاه خند تیاون جد   باالخره
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  .هاشم مردونه و پر جذبه بودخنده  یحت

  .ی خوریچرا، مطمئنا الکل دار نم یدنینه ندارند اما نوش -

  .جمع شد صورتم

  .معلومه -

  شربت آلبالو خوبه؟ -

  .دوختم زیو به متکون دادم و بازم نگاهم  ی سر

  .دی چیگوشم پ ی نگذشت که باز صداش تو ی زیچ

  .ار یشربت آلبالو بواسه من و دوستت  ی ایم ی تو راه دار -

-...  

  .اسمشم قشنگه! باشه حواسم بهش هست نطور،یکه ا -

  .و قطع کردتماس  انگار

  جانا؟ -

  .سر بلند کردم عیحبس شد و سر   نمیتو س نفس
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  ب... بله؟ -

  و واست لقمه گرفته نه؟من نینازن -

  .خجالت سر تکون دادم با

  .به چپ و راست تکون داد  ی و سر دیخند

کرد من نخواستمشون، کامال   یهم بهم معرف  گهیدو نفر د -

بهشون اعتماد کرد   شهیکه نم  ندیی مشخص بود از اون دخترا

باهم آشنا    شتریرفته... ب  یدفعه انگار سراغ آدم درست  نیاما ا

  م؟یبش

 [02.05.20 21:01] 

 23پارت #

  !و محکم و پرصالبت گفتم: نه  دمیهم کش ی تو وهام اخم

  .و بالفاصله نگاه ازش گرفتم 

  .دیخند
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  !یچه بامزه گفت  -

  .درآورد وادام 

  .دختر خوبم هیدنبال  ،یبهم اعتماد کن  یتونینه!... م -

ه  رک گفتم:  کنده  پوست  و خودش  ادینم  یدختر خوب  چی و 

  .دیش  المیخی ب ستمیها نپسر، من از اون دسته  هیبندازه به 

  .دمیچرخ  یکم بعدم

و داشتم سع  تو بودم  اطرافم    کردم یم  یحال خودم  به  اصال 

و به بلند شد تمرکزم  دفعه  هیکه  ی پسر ی توجه نکنم اما صدا

  .هم زد 

  !بهزاد جون نمیبیدختر کنارت م -

با کس  ینیسنگ   نگاه اما  انداختم  د  یبهش  باز    دمیکه  دهنم 

  .هام گرد شدندموند و چشم

  .نهی : بزرگش نکن دوست نازنبهزاد
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  ق ی به سمتم سوق داد اما انگار دق  وطونش یآراد نگاه ش  پسره 

  .نشناختم

  .نگاهم کرد قی خم شد و دق ز یم ی رو

  !یی چقدر آشنا -

  .کم عقب رفتم هیشدنش  کی نزد از

 ونیواموندش باز بودند... کم مونده بود ا  ی هااون دکمه   بازم

  !نم یبب  گهیهم د

چشم   هی تقردفعه  و  شدند  گرد  چنان  گفت:    بایهاش  بلند 

ا  ییجانا بذار    ؟یکنی م  کاریچ  نجایکه!  بگذره    هیهنوز  کم 

  !ایاز تخم درب  ریجو تهرون قرار بگ  ری بعد تحت تاث یینجایا

  .ومدیاز حرفش خوشم ن اصال

  ن ی قفل شد گفتم: ا یو با فک دمیهم کش ی تو  دیشد وهام اخم

واسه    یکه الک  یدونی م  یچه طرز حرف زدنه آقا پسر؟ شما چ

  ؟ی دوزیم و ی بریخودت م
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  و؟هم  دی شناسی: مبهزاد

  .زد شمیآت  پوزخندش

مد و برند    دونستی نم  شی چند روز پ  نیآره چجورم! تا هم -

  .نمشیبی م یحاال وسط پارت هیچ

  .دندی بهزاد باال پر ی ابروها

اون   ی حواله  یلیس  هیرو دور زدم و تا اومدم    ز یتند م  ظیغ  با

  .بهزاده  دمیو گرفت که دمچم  یکیصورت منفورش کنم 

  .زنهی حرف چرت م ی ادیز ن یآروم باش ا -

  .نثارش کرد ی نگاه تند  پسره

  !بهزاددمت گرم  -

فک  ومچم با  و  کردم  غر  ی آزاد  شده  پسره دمیقفل   ی: 

  !دختر باز تیشخصیب
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متعجبشون ازشون دور شدم   ی ها گفتم و درمقابل چشم  ونیا

  .دم یبهزاد رو شن ی صدا اهو یکه وسط ه

  .جانا نرو -

به خودم    یقدم برداشتم که وقت  تیچقدر با عصبان  دونمینم

  .شناسمشونیکه اصال نم   مییمشت کسا  هیوسط    دمیاومدم د

  .دمیخوف برم داشت و از ترس لرز دیشد

نفر آشنا    هیطرف و اون طرف رفتم و به دنبال    نیبه ا  هراسون

  .و چرخوندمنگاهم 

  .کردی م تمیاذ د یهام شددرد گرفته بود و سوزش چشم سرم

  !برم خونه تونم¬ینکنم که نم داشونیپ اگه

  .که جلب توجه نکنم قدم بردارم ی کردم جور  یسع

 ی به هر کس  ی محتوا دار  ی هاوانیپسر ل  هیکه    یقسمت  دنید  با

  .به سمتش رفتم  زبانهیم نکهیا ال یبه خ دادیم
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واسم   وشونیکی قرص مسکن داشته باشه و بعدم بتونه    هی  دیشا

  .کنه دایپ

  .رونیبرم ب ی کثافت دون نی از ا دیبا زودتر

  .آقا  دیتم: ببخش گف دمی پسره که رس به

  .بایز ی بانو دییسمتم اومد و با لبخند گفت: بفرما به

  .حالم به هم خورد  شیچاپلوس از

  .کنهی سرم درد م د؟ یمسکن دار -

  .اپن گذاشت ی و روشد و آرنجش  خم

و خوب  دارم که سر دردت   گهید  ز یچ   هیآم... مسکن که نه اما   -

  .دهیم ی بهت انرژ کنهیم

  .دمیکش  سوختندیکه م ییهابه چشم یدست کالفه

  .دی اریواسم ب زحمتیپس ب -

  .رفت یتکون داد و به سمت ی سر
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  .تکون دادم هامقهیشق ی رو یدوران وهام انگشت 

  .و لعنت کنهجفتتون  خدا

  خانم؟ -

  .پسره بهش نگاه کردم  ی صدا با

  .اپن گذاشت ی داشت رو وی قرمز رنگ ی که محتوا یوانیل

  .واسه شما -

  .کردم اخم

  و خوب کنه؟شربت قراره سردرد من  -

ا  با  رونت ی ب  ی از پکر  نجاست،یلبخند گفت: شربت مخصوص 

  .اره یم

تلخش    ی ازش خوردم که از مزه   یبرش داشتم و کم  دی ترد  با

  .به سرفه افتادم و تا ته گلوم سوخت

 [02.05.20 21:01] 
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 24پارت #

  ی کوفت  نیگلوم گذاشتم و با صورت درهم گفتم: ا  ی رو  ودستم

  تلخه؟ نقدریچرا ا

  .داد  هیبه اپن تک ینگاه خاص با

و بخور فقط تا آخرش  شتره،یب  تشم ی تلخه خاص  یهر چ  گهید -

  .کم گرمت بشه هیممکن 

دارو هر چقدر تلخ تر باشه   "  گفتی افتادم که م  زیحرف عز  ادی

  ."دترهیمف

ا  رو و حبس کردم و همش   نمیو تو سحرف نفس   نیحساب 

کش سر  دق  دمیالجرعه  به  و   دیشد  ی غوغا  دهینکش  قهیکه 

  .وجودم به پا شد ی تو یبی عج

اپن گذاشتم و   ی رو ووانیل عیرفت که سر  جیلحظه سرم گ  هی

  .دادم  هیو به اپن تکدستم

  .دمیکشیو تند نفس م گرفتی م شی آتانگار داشت  جگرم 
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فوق    ی مشتم گرفتم و چشم بسته با صدا  ی و تومانتوم  ی جلو

خش  چالعاده  گفتم:  داد  یدار  هالک    ی بهم  گرما  از  دارم 

  !شمیم

  .دمیکنار گوشم شن وصداش 

  .رو هوا! خوب شد دز باال بهت ندادم ی ری زود م -

  .دم یو باز کردم و عقب کشهام چشم عیسر

  .و تند تکون دادمتر کردم و مانتومو شل شالم  ریز

  ی و به زور رو  دادمی و به لب اپن فشار ماون دستم  ی هاانگشت 

 .بودم سادهیپاهام وا

  .بیعج  یلیداشتم، اونم خ  یبی حس عج هی

تحرک داشته   شتریکه گرمم بود دوست داشتم ب   یحال  نیع  در

  .رم، داد بزنم، بخندمباشم، بپ

  .ارمیهر لحظه ممکنه باال ب  کردمی م حس
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  .دوستام شی ببرم پ ست،ینفس زدم: حالم خوب ن  ملتهب

  .زد یم رونیب شی هام آت گوش و گونه و چشم  از

و دور کمرم حلقه دستش   هیطرف اومد و    نیاون طرف به ا  از

  .و گرفتکرد و بازوم 

مچش    ی نداشتم و فقط دستم رو  ییپسش بزنم اما نا  خواستم

  .ثابت موند

  .بهتره بگم کشوندم ایاونور اپن بردم  به

  .گرد نشوندم و رفت ی صندل هی ی رو

  .به عنوان بادبزن تکون دادم وهام انگشت 

با    ی دختر   دنید  با مثال   د ی رقصی م  بیجع   ی هاتکون  هی که 

  .خنده  ریخندم گرفت و زدم ز ارادهیب

  .از قبل  دتریهر دفعه شد دم،یخندیم

  .شمیبرگشت پ  پسره
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  ؟ی خندی خنده گفت: چرا م با

  رون یهام بخنده   نیو از بدختره اشاره کردم و به زور کلمات   به

  .دمیکش

  !رقصهیم ی چجور -

  .و گرفتبازوم  ریز

  .شهیحالت خوب م یباال بخواب میبر -

  .دمیخندم نگاهش کردم اما بازم خند  ی ته مونده با

  .بخوابم خوامیاما نم -

  .نمیجا بش  هی تونمیو با خنده گفتم: نم دمیبازوش کوب به

  .گرفتم عیشدم اما پاهام سست شدند که سر بلند

 یلحظه حالت تهوع بهم دست داد که خم شدم ول   هی  واسه

  .اوردمیباال ن  ی زیچ

  خوره؟ی خنده گفتم: چرا داره حالم به هم م با
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  .خوشگلم  خوابونمی م  وجانت یباال خودم ه   میگفت: بر  خندون

  .خوردمیپام بند نبودم و مدام تکون م ی رو

  واقعا؟ -

  .زد  ی لبخند

 !آره -

  آراد

و کز  ساختمون  شدی مقدارم از وجودم کم نم  ه یکه    یحرص  با

  .کردمیم

  .سمیوا تونمیو آشوب باشم نم  یاز حد حرص شی پ  هروقت

که    فی دختر باز! ح  ت یشخصی ب  گهیپررو! به من م  ی دختره 

وگرنه خودم از    ی دار  ازین  نکاریبخاطرمادربزرگ و خواهرت به ا

تا واسه برگشتن بهم التماس    رون یب  نداختمت ی م  مارستانیب

  .یکن
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و خشک شدم   ی گلو   نیا  یجاتع یما  هیسمت بار رفتم تا با    به

  .تر کنم

بود   یقدم  چند نمونده  بار  چ  به  با  د  ی زی اما    ون یم  دم یکه 

  .سادمیوا تیجمع

  !دختره بود اونم کنار کامران همون

 نی هام گردتر از اچشم  یعنیهاش  درک کردن حالت و خنده   با

  .شدینم

آوردتت    نی! درسته نازنیهست  یک  گهیکرده؟! بابا تو د  مست

  !مست کردن؟ گهید یول

 ی هارفت که با اخم  یآوردش و به سمت  رونی از بار ب  کامران

  .درهم پشت سرشون رفتم

دور بازوم    یفیدفعه دست ظر  هی که    شدمی رد م  ت یجمع  ن یب  از

  .و نذاشت قدم از قدم بردارم دیچ یپ

  !جذاب و هات  -
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  .بهش انداختم ینگاه مین

  ؟یهست یک -

  .دیجلوم کش وخودش

  .ومدینم ادمیو آشنا بود اما اسمش  چهرش

  .ژالم -

  .شد یسوال نگاهم

  نم یس  ی و تو امتداد اژدهاسر انگشت اشارش   ی لبخند خاص  با

  .افتاد ادمیکه گر گرفتم اما از حرکتش  دیکش

  .زدم   ی شخندین

  !گرفت هی که به زور ازم ما یکس نیاول -

شبدی خند  اغواگرانه همون  مثل  به   ی...  و  کرد  جادوم  که 

  .د یخواستش رس
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جذاب و تو   ی ادیچون ز   خوام،یازت نم   ی زیدفعه چ  نیاما ا -

  !یی دل برو

و بدم اما نگاهم به کامران افتاد که داشت جانا  جوابش   اومدم

  .بردی باال م چیمارپ ی هارو از پله 

ذهنم جوالن    ی که تو  ی دختره بشم اما فکر  ال یخیب  خواستم

ژاله رو کنار    ی چجور   دمینفهم  گهیکرد... د  نگرانم  دیداد شد

  .دمیزدم و با سرعت به سمتشون دو

و اتاق خودم   ی تو  دنشونیبود که قبل از رس   نی تالشم ا  تموم

  ی ندیاتفاق ناخوشا  ی راهرو جلو  ی بکشم و تو  رون ی از ازدحام ب

  .رمیرو بگ وفتهیقراره ب  دیکه شا

  .ها باال اومدم از پله  مهیسراس

  .و باز کرد اتاق  هیکه در   دمشید

  زنان با داد صداش زدم: کامران؟ نفس

  .د یبه سمتم چرخ تند
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  .برو خودت بردار ی خوایم یدنیاگه نوش ؟ی دار  کارمیچ -

به سمتش رفتم که تازه نگاه جانا بهم خورد و مستانه    آروم

  .دیخند

  !یی نجایبچه پررو تو هم که ا -

  .و منظم کنمهام کردم نفس  یسع

  .خونش برمشیگفتم: بدش من م ی به کامران جد رو

  .! برو رد کارت آراددمیبه تو م وی القمه  نیفکر نکن همچ  -

ولش    ست،ین  نکارهیقفل شده و به سمتش رفتم: دختره ا  فکم

  .کن

بد  دیجانا کش   ی گونه  ی رو  ودستش  به وجودم    ی که حرص 

  .چنگ زد

داشته    ی کار به کار دختر  یکی  نم ی جور باشم خوش ندارم بب  هر 

  .باشه  خوادیو نم چرخهی نم های واد نیباشه که تو ا
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  .کنمیم نکارش یخب ا -

  .نگاه کرد بهش

  ه خوشگله؟ن -

جانا چنگ   ی و باال آوردم و به بازوبا شدت سرش   رتی زورغ  از

و  کرد با اون دست کم جونش بازوش   یگفت و سع  یزدم که آخ

  .آزاد کنه

کامران، دختره دوست    وونمیکه د  یدونیولش کن وگرنه م -

  خبرش کنم؟ ی خوایدختر بهزاده م 

  .شد  میاسم بهزاد اومد و از ترس تسل شهی هم مثل

  .تر گرفتمشرو ول کرد که محکم  جانا

  .خودتون یارزون -

  .از کنارم گذشت و رفت  بعدم
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پرتش کردم و داد   نیزم  ی که قبال ازش داشتم رو  یحرص  از

  ؟یکنیم  یزدم: معلوم هست چه غلط

  شتر یتو موهاش که حاال با باز شدن شالش ب  ی دست  یمست  با

  .د یزده بودند کش رونی ل باز قب

  پس سرت؟ یو انداختچته صدات  -

با خنده گفت: اصال ا  وش یشونیپ کجاست؟   نجا یماساژ داد و 

  !رهیم  جیسرم داره گ

بازوشنفسم  کالفه کردم.  رها  اما و  کردم  بلندش  و  گرفتم  و 

شونم    ی و تند رودستش   وفتهین  نکهیو واسه ا  دندیزانوهاش لرز

  .گذاشت

اخم  ی هاچشم تو  موقع  شتر یب  یکی نزد  ن یارش  هر  اغوا    یاز 

  .کننده بودند

چشم  تونمی نم  چوقتیه حسابهاش رنگ  و  درست   ی و 

  .بدم صی تشخ
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صورتش    ی جلو  ی سمت موها   میانگشت اشاره و وسط   ار یاختیب

  .دنشونیرفتند و تا پشت گوش کش

  .و سمتم گرفت لرزونش  انگشت

  .برم خوامیولم کن م -

  .دندیباال پر رتی از ح ابروهام

  رو شونم؟ ی و گذاشتخودت دستت ایاالن من گرفتمت  -

برش داشت که    عیدفعه سر  هینگاه به دستش انداخت اما    هی

و دور کمرش  افتاد... تند دستم  غیج  هینتونست سرپا بمونه و با  

  .انداختم و بازوشم گرفتم

  .د یهم افتادند اما بازم زبون تندش چرخ  ی رو هاشپلک 

  .ولم کن ،ی او -

مست  یحت  نکهی ا  از خنده   شم یتو  به  هم  داره  مشکل  باهام 

  .کرد میانداختم و هم حرص
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  !بهش فروختم و خودم خبر ندارم  ی تر زمی چه ه دونمینم

  .شد دهیمزه مزه کرد که نگاهم سمت لبش کش ودهنش 

 [03.05.20 19:28] 

 26پارت #

که بندازمت تو    کنهیوسوسم م  دنتید  ی نجوری لب زدم: ا  آروم

از اون دسته    ی ها خودم لختت کنم اما شانس آورد از اتاق   یکی

  .تعرض کنم ی که بخوام به دختر  ستمین ییپسرا

اخم  هی توهاشدفعه  کش  ی و  دستش   دیهم  روو  گلوش   ی و 

  ؟یگذاشت که نگران شدم: خوب

  .خمش کردم عی زد که سر  اوق

  ی ز یدفعه چ  نی مشت آب باال آورد و دوباره اوق زد اما ا  هی 

  .نشد  نیزم  دیعا

  .دمیکش ی اکالفه  نفس

  .فکر کنم بهتره ببرمت خونه  ی دیرو به گند نکش  نجایتا کل ا -
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ز سرش و گرفتم و بلندش کردم که شالش ا زانو و گردنش   ریز

  .دندیهام لغزدست ی رو  شیتونی لخت ز ی افتاد و موها

که اخالقت باهام گنده    فیالمروت موهاشم جادوگرند!... ح  د

  .زدمیو موگرنه مخت 

  .سمت پله رفتم به

  .وفتادندیهم م ی هاش روپلک  مدام

  خورده؟  یبهتره بگم چ  ایبد مسته! مگه چقدر خورده    چقدرم

که بود به سمت در    ییاهویه  نیاومدم و از ب  نییها پاپله   از

  .رفتم

  .و باال گرفتم پام  هیدادم و    هیستون تک   هیبهزاد به    ی ادآوری  با

  !نه یالغره اما چقدر سنگ نکهیا با

بهزاد رو  ی و شماره   دمیکش رونی ب بمیاز ج  ویگوش ی سخت به

  .گرفتم
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  ن ی ه هموگرن  اریمن باال ن  ی جانا نگاه کردم و گفتم: فقط رو  به

  .رمیو م کنمی جا پرتت م

  ؟ییکجا -

  .و ازش گرفتمبهزاد نگاهم  ی صدا با

  !دختره جانا مست کرده نیخونه ا  رمی دارم م -

  !و مسخره کن برو بابا خودت ؟یداد زد: چ ایتقرب

حرص گفتم: مگه مرض دارم دروغ بگم؟ زنگ زدم بگم من   با

  .رفتم

  .ام یدم در صبر کن تا ب -

  ...الزم -

  .صبر کن گمیتحکم گفت: م با

  .دمیکش یپوف

  .یاوک -
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  .گذاشتم بمیج ی تو وی قطع کردم و گوش وتماس 

  .تنش انداختم و به سمت در رفتم ریدستمم ز یکی اون

  .نیگفت: بذارم زم هدیتکون داد و کش  واشارش 

  ؟یو، اوکگفتم: ببند دهنت  پرحرص

چ  نکهیا  مثل نکرد  درک  العمل   یاصال  عکس  چون   یگفتم 

  .دینکش غی نشون نداد و ت

  .ده یبهزاد زودتر رس دمید دمیدر که رس  دم

  .شد کی کتش گذاشت و بهم نزد بیج ی تو وش یگوش

  .باال رفته به جانا نگاه کرد ی ابروها با

  ره؟یباش! چقدر خورده داره از حال م ونیا -

  .باال آورد ونگاهش 

  ؟ی بری کجاش م -

  .خونه -
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  خودش؟ -

خونه عمو، به فتنه   برمشیم  شه یالزم م   مارستانیب  هوینه   -

  برمش؟ی دارم م یدرست کن گفت 

  .تکون داد ی گرفت و سر ومنظورم 

  .دراز کرد ودستش 

  .بدش من دستت درد گرفت -

رو  از گندم    ی خداخواسته  شانس  از  اما  انداختمش  دستش 

 ونم ی بودم که باز باال آورد و آست  دهینکش  رونیو بهنوز دستم 

  .دی به گند کش

رو  صورتم دندون  حرص  با  و  شد  جمع  انزجار  دندون   ی از 

  .دمییسا

  .بهزاد اوج گرفت  ی خنده  ی صدا

  !: دارم برات دمی غر  شیتکون دادم و رو به باعث و بان ودستم
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  .رفت رونیخنده کنان ب بهزاد

همون   ونمی آست  ی دکمه و  کردم  سرش باز  پشت  که  طور 

حرص   رفتمیم وجودم   یبا  بند  بند  داشت  آتکه    زد ی م  شی و 

  .باال زدم ونم یآست

  !بزنند دختر گندت

*****************************  

  .مبل انداختمش ی رو یمتیمال  چیو بدون ه  هال شدم  وارد

  آراد؟ ییتو -

  .دونه دونه باز کردم  وهام دکمه

  .آره -

  .اومد رونیآشپزخونه ب ی تو از

  ند؟ی نطوری ! موهات چرا اوافش یق -

  .سمت اومد  نیکرد و به ا ی دختره اشاره کردم که اخم به
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  .خورد کهی دنشیمبل که گذشت با د از

  کنه؟ی م کاری چ نجای ا ست؟یجانا ن -

  .دم ی از تنم درآوردم و تو صورت جانا کوب ولباسم 

درآورده تازه مستم    یهفته نشده سر از پارت  هی دختره هنوز   -

گنده   زی تازه چهارتا چ  چ،یه  دیو که به گند کشکرده! لباسم 

نازن اون  به  برو  کرد!  نثارم  هر کس  نی هم  که  برنداره    ویبگو 

  .اره یهمراه خودش ب 

  .کردی باال رفته نگاهم م  ی ابرو  ه یبا    نه یمدت دست به س  تموم

  ؟یکنیبهم نگاه م نجورینفس پر حرص گفتم: چرا ا هی با

  .شد ترک یقدم بهم نزد مین

  منعت کرده بودم نه؟ یاز پارت -

  !زر زدم من  یافتاد که چه گاف  میدو هزار تازه
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و کم کم و آروم عقب عقب رفتم، اونم آروم به   دمیگز  ولبم 

  .سمتم اومد

گفتم:   ی او با لبخند مسخره   دمیدندونم کش  ری و زاشارم لبم   با

عمو جون دختره گناه داره کمرش درد گرفته، بذار ببرمش  

  .میزنی وابونمش بعد باهم حرف متخت بخ ی باال رو

  .تکون داد  ی سر   دادیم  راجیتوش و  دیهمون نگاهش که تهد  با

و تا صبح    یباال و در رو هم قفل کن  ی بر  زمی باشه آراد عز -

  !ی این نییپا

  .دمی استرس خند با

  گه یدفعه به سمتم هجوم آورد که دوتا پا داشتم چهارتا د  هی

  .هم قرض گرفتم و د بدو

تو  داد به  من  چجور  ی زد:  خراب   ی نفهم  اون  که  بفهمونم 

  ها؟  ستیشئنت ن ی ها توشده

  .ستون پناه گرفتم پشت
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بب  وت یآروم باش خونسرد - ا  هی  ن یحفظ کن،    ن ی دکتر داره 

  .گهیو بهت محرف 

  .دادتکون  وانگشتش 

  !خاک بر سر  ادیچقدرم که دکتر بودن بهت م -

و که تا اومدم فرار کنم شلوارم   دی گفت و بازم به سمتم دو  ونیا

آبروم که دار و ندارم جلوش مشخص   از ترس  گرفت و منم 

  .سادم یبشه وا

سرم    ی و روهام از پشت گرفت و خمم کرد که دست   وگردنم 

  .گذاشتم

  .نزن ی دوست دار  یجون هر ک -

و با حرص و    دی کمر لختم کوب  ی رو  بار با دو دستش   نیچند

و بتونم عوض کنم  واردات صادرات   ستمیخنده گفت: من اگه س

  !تونمینم وی لعنت ی تو ستمیس

  .سوندمیهم زد و صاف وا گهیگفت و چهارتا د ونیا
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و  خنده جون اخمش  کردیم  یبهش که دست به کمر سع  رهیخ

  .و با صورت درهم و خندون ماساژ دادمهاش ضربه  ی جا  رهینگ

  .عقب اشاره کرد به

  .زنمی حرف م نیبرو جانا رو ببر باال فردا با نازن ایب -

لپش   ی رو  ی پهن  لبخند و  نشست  کشلبم  سر    دم یو  و 

  .دمیو بوس هام انگشت 

  .ییقربونت عمو ی آ -

  .برو گمشو ایو خندون گفت: ب دواریبرد عقب و تهد ودستش 

  .در رفتم دم یو محکم بوسگونش  نکهیو بعد از ا  دمیخند

  .دمیشد رو شن دهیگونش کش ی دستش که رو ی صدا

  .دم یخند طنتی و پر ش آروم

  .اد یو ببوسه بدش مگونش یکی نکه یاز ا شهیهم
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رو بهش که    یموضوع   ی ادآوریاومدم جانا رو بلند کردم با    تا

  ...یگفتم: راست  رفتی داشت به سمت آشپزخونه م

  .دی سمتم چرخ به

ب  شهیاگه م - برو  به هوش    مارستانی فردا زودتر  از  که قبل 

  .رم یوگرنه لو م یاومدن جانا خونه نباش

  .تکون داد  ی سر

  ؟ی خوریشام م -

  .آشپزخونه رفت ی گفتم که تو یاوهوم

  .ها رفتملهرو بلند کردم و به سمت پ  جانا

تو  یکس  تنها اقرار    نیدارم هم   ایدن  نیا  ی که  بدون  عمومه، 

حاضرم جونمم واسش بدم، فقط هشت سال ازم بزرگتره    گمیم

هم  صم  نیو  شده  باعث  خاص   ت یمیاختالف  العاده   یفوق 

ب  نمونیب ها مثل داداشم وقت   یکه گاه  ی جور  اد،یبه وجود 

  .نمشیبیم
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وحشتناک    بعد اتفاق  اون  و  خانوادم  کل  دادن  دست  از 

  .سرم اومده بود ییاگه عموم نبود تا االن چه بال دونستمینم

  جــانـا 

تخت   ی و باز کردم و روهام گلوم سرفه کنان چشم  یخشک  از

  .شدم زیخ مین

شده    خته یر  ی و موها   دمیبه گلوم کش  یدرهم دست  یصورت  با

  .و باال زدمصورتم ی تو

  .بود کی شده نسبتا تار  دهیکه کش ی ابخاطر پرده اقات

که توش بودم خواب   ییو اتاق ناآشنا  تمیدرک کردن موقع  با

  .هام از ترس گرد شدند و چشم دی از سرم پر

  .و کنار زدم و بلند شدمروم  ی پتو عیسر

مانتو و    دنیاما با د  دمیتند شده دور خودم چرخ   ی هانفس  با

  .به خودم نگاه کردم عیبود سر زونیآو ی شالم که به کمد

  .هنوز تنم بود ی و دامن و جوراب شلوار  زیشوم
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به شالم زدم    یچنگ   نکهیو قورت داد و بعد از ادهن نداشتم  آب

  .سرم انداختم ی و رو اومدم و شال  رونی از اتاق ب

  .اومدم  نییکه بود پا ی ادو از پنج شش پله  با

  .افتاده یچه اتفاق دونستمیهم نم   یکجام و حت وستمدینم

و تکون گلوم گذاشتم و به زور پاهام   ی و روزنان دستم  نفس

  .دادم

تو  ی صدا قاشق  اون    وانی ل  ی چرخش  به  آروم  که  شد  بلند 

  .سمت رفتم

که بخاطر ترس و ضعف سراغم اومده بود حالم   ی معده درد  از

  .خوردیداشت به هم م 

آوردم که   رونیو باز سرم   یو اول کم  سادمیآشپزخونه وا  کنار

  .دادم ه یتک واریزهرم رفت و تند به د  ی پسر دنیبا د

  گذشته؟  ی چجور شبید ادینم  ادم یچرا  ایخدا

  .افتاد یچوب یبه در خروج نگاهم



[166] 
 

  سرم اومده؟ ییچه بال نمیبببمونم  ایکنم  فرار

  .معدم فشار دادم ی رو ودستم

ترم بود  کم اونطرف   هیکه    یکی گرگ کوچ  ی مجسمه  دنید  با

  .به سمتش رفتم نی پاورچ نیپاورچ

با همون وضع  آروم و  کنار درگاه آشپزخونه   تیبرش داشتم 

  .برگشتم

  .سرش ی تو زنمیبکنه م ی کار بخواد

  .و مجسمه رو سفت گرفتم سادمی وا  وارید پشت

  .خوندم یلب تند تند آیة الکرس ریز

ب  از پر  رونی آشپزخونه  جا  از  من  که  اصال    دم یاومد  اون  اما 

  .متوجهم نشد

  .اد یهم فشار دادم تا صدام درن ی رو وهام لب
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به عقب انداخت و   ینگاه  میمکث ن  یو با کم  سادیدفعه وا  هی

و از دست دادم و بدون م کنترل  گهیکه د  دیچرخ  یبه طور ناگهان

مجسمه رو باال گرفتم    هیبهش نگاه کنم و بخوام بفهمم ک  نکهیا

  .دم یو داد زنان به سمتش دو
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ا  قبل و    نکهیاز  بکوبم محکم گرفتم  بهش  رو  بتونم مجسمه 

گرد شده از ترس به    ی هادستش خوابوندم که با چشم  ی رو

  .پسره آراد کامال خشکم زد دنیصورتش زل زدم اما با د

  .دستم انداخت ی نگاه به مجسمه هی

  .آروم  -

  .سادمیپسش زدم و درست وا  عیخودم اومدم و سر به

برر  مجسمه نفس  و  بردم  باال  م  دهیو  چه   شبید  یگیگفتم: 

  سرت؟  ی بزنم تو نیبا هم ای ی سرم آورد  ییبال



[168] 
 

  .سادی وا نهینگاهش دست به س ی تو ی خونسرد با

  .دمیبلع یو به سختدهنم  آب

  !حرف بزن -

  بال سرت آوردم؟ شبیمن د -

  کنم؟ی م کاری چ  نجایپس ا -

  .زد  ی پوزخند

  اد؟ینم ادتی -

  .رمی کردم نفس بگ یسع

  !نه -

  .اد ین دمیبا ی مثل خر مست کرده بود یوفت -

  .اومد نییشل شد و پا یکم دستم

  ؟یگ یم ی دار یچ -

  ادته؟یتا کجا  -
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  .ارم یب اد یکردم به  یشدم و سع رهیخ  ن یبه زم متفکر

که   کردی ازتون جدا شدم همه رو گم کردم سرم درد م  یوقت -

و ازش قرض مسکن خواستم اما گفت   ی پسر  هی  ش یرفتم پ 

شربت    هی  کنه،ی و بهتر م داره که حالم   ی زی چ  هی نداره به جاش  

حالم   ادمهیبه زور خوردمش،    ،یبهم داد، تلخ بود اونم حساب

  ...شده بود بعدش ی جور هی

  !ادینم ادمی گه یرس گفتم: دبهش نگاه کردم و با ت  عیسر

  !اد ینم  ادم ی  یچ ی بردم و سرگردون گفتم: ه  نیی رو پا  مجسمه

  .دمیشن وش ی رلبیز ی صدا

  !یکامران عوض -

  .د یچهار ستون بدنم لرز دیکه به ذهنم رس ی فکر از

  برام افتاده؟ یشدم و با واهمه گفتم: اتفاق  کی بهش نزد یکم

  .و مجسمه رو ازم گرفت سادیوا  میقدم کی تو
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نترس من نذاشتم، حالت خوب نبود آوردمت خونم که اگه  -

  .کنارت باشه بفهمه یکی ی الزم شد  مارستانیب

  .به سرم فشار دادم وهام دست

  ...سرم ییچه بال  اد؟ینم ادمی یچی چرا ه -

چ - خورد  ی زیاون  ز  ی که  انگار  بوده  خورده    ادمیمشروب 

  .ی بود

  مشروب؟ ؟یگفتم: چ ی ارفته  لیتحل ی دابرد و با ص  ماتم

  .مجسمه رفت ی تکون داد و به سمت جا سر

صورتم    ی و توبار دو دستم  نیگر گرفتم و چند  م یشرم ناخلف  از

  .دمیکش

کردم؟ خدا لعنتتون کنه که    کار یکردم؟ من چ  کاریمن چ -

  .یی جا نیهمچ  دیو بردمن

  .زدم قدم
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کردم! چ  یرب  ای ا  کاریمن چه  اثر  که  از    عیما  ن یکنم  حروم 

  بره؟ م یجسم و زندگ 

روهام دست   کف به حالت دعا چشم   ی و  و  و  هام هم گذاشتم 

  .بستم

طلب آمرزش کنه، به رسم   خوادیم  ی وقت  شهی هم  زجونیعز

حالت    نیو تو ا  نهیشیسجاده رو به قبله م  ی تبار خودش رو 

م ا  نیب  شهی غرق  و  خالقش  آغوش  و  رو   نیدعاهاش  جمله 

  :کنهی زمزمه م

या रब्बी, मझुे पता है कि मैंने एि गलती िी है, 

मुझ ेपता है कि मैंने अपनी गलततयों से आपिो 
परेशान किया है।  

ya rabbee, mujhe pata hai ki mainne ek 

galatee kee hai, mujhe pata hai ki mainne 

apanee galatiyon se aapako pareshaan kiya 

hai.  
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लेकिन मझुे पता है कि है।  

lekin mujhe pata hai ki  

ام تو را آزار داده   میبا خطاها  دانمی خطا کردم، م  دانمیم  یرب  ای

  ...که دانمیرا هم م  نیاما ا

  .خوندی م ونیا شهی بابابزرگم هم  -

  .دم ی و باز کردم و به سمتش چرخهام چشم  آروم

و ادامه داد که ابروهام از جملم  ومد یکه به سمتم م  همونطور

  .دندیباال پر رتیح

- आपिी क्षमा इतनी महान है कि समदु्र िी 
महानता उस पर झिु जाती है।  

aapakee kshama itanee mahaan hai ki 

samudr kee mahaanata us par jhuk jaatee 

hai.  
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دربرابر آن کمر    ایاست که عظمت در  میتو آنقدر عظ  بخشش 

  .کندیخم م

  بود؟ ی و مبهوت گفتم: بابابزرگت هند مات

  .نه، مامان بزرگم -

  ...دعا رو  نیا ی چطور -

  .از جزئیاتش خبر ندارم  گهید -

  .به پوزخند بود هیشب  شتریب د،یو خند سادیبه روم وا رو

جزغاله    شی خدا رو کرد اما آخرش تو آت  یهمه سال بندگ  نیا -

  !شد

ب  از داد:  ادامه  و  گذشت  کار  ال،یخیکنارم  واست   ی دعا 

  .کنهینم

  .دمینشست و به سمتش چرخ  میشونیپ  ی رو یاخم

  .هی اه یا راه نجات آدم از س دع ،یکنی اشتباه م -
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  .دیاما نچرخ  سادیوا

 شتر یلحظه هم نمازشون ترک نشد، ب  هیمن    ی کل خانواده -

ساختمون با همون   هیتو    یبودند اما آخرش همگ  ری تو کار خ

دور نگه دار   شی خدا ما رو از آت   کردندی دعا م  ی که ه  یشیآت

  .سوختند

  .قهر و لج کرده با خدا بود ی مثل آدما لحنش

  .به عقب انداخت ینگاه مین

بنداز دور   یو رها کن، هر چخودت - تو مغزت چپوندند رو 

و محدود به حالل حروم مزخرف نکن بکن، خودت  وتیخوش

  .دو روزه یزندگ

  .به عنوان تاسف تکون دادم ی سر

  .رسونتتینم ییبه جا ینیدیو ب ایخوش نیا -
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  ؟یفعال که رسونده اما تو چ -

  .دی سمتم چرخ به

 ی چرا دار  یهست  یخوب  ی و بنده   یکنیدعا م  نقدریتو که ا -

  هان؟ ؟یزنیدست و پا م  ی ندار ی ایوسط در

  .نگاه ازش گرفتم عیگرفت که سر ی و به بازغرورم  جملش

  .دیخند

هم    ییو اگه خدا  هیالک  زی همه چ  دی شا  یدختر! حت  ال یخیب -

  .کنهیباشه به ماها نگاه نم

که    هیچه حرف  ن ینگاهش کردم و بلند گفتم: نعوذ باهلل! ا  زیت

  .برو توبه کن ؟یزنیم

بدستش   ی تو  چیسوئ و  چرخوند  گفت:   توجهیو  حرفم  به 

م  خوامیم صبحونه  سرکارم،   ا یبرسونمت    ی خوریبرم 

  برسونمت.؟ ی خورینم
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 ره؟ یگی م  دهیو نادکه وجود خالقش   شهیم  یبنده چ   هی  آخه

تو  یکه حت   یخالق بنذارتت  هوات   طیشرا  ی اگه  باز  و سخت 

و از دست داده؟ منم زخم  زخم خورده و خانوادش   ای داره! از دن

خ  اونم  ندار   شتر یب  یلیخوردم  طعم  اون،  و   ده ینچش  وی از 

  کنه؟یم ی ناشکر

قلبم به درد اومده   هاشن یشده بودم و از توه  یحرفاش عصب   از

  .بود

اصال مالشم حالل   شهیسرش نم یحاال که حالل حروم دیشا

  .نباشه

 ی نون خال  کهیگرسنمه و معده درد گرفتم اما چند ت  نکهیا  با

  .حروم االن دیبه مال شا  شترهیکه بعدا بخورم شرفش ب

  .دیریواسم بگ یتاکس هی -

  .دندی باال پر ابروهاش

  ؟یحرف بزن یاومد رسم ادت یتازه  -
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  .صاف کردم وصدام 

  ...یتاکس  زحمتیب -

  .رسونمتیگفت: خودم م رفتی و همونطور که م د یچرخ

  .گرفت  حرصم

  ...گفتم -

  .کامل کنم و نذاشت جملم یحت

  .ره یواست آژانس بگ   ستین  یکس   نجا یا  ؟ی ایم  رم ی من دارم م -

  .و بردارممانتوم  رمی نفس پر حرص گفتم: م هی با

  .ازم دور شده بود بلند گفت: خوبه چون

  .ها رفتمسمت پله به

  ی هاش یآرا  نیا  کنمیکه م  ی کار  نیخونه اول  دمی که رس  نیهم

  .شورمیمونده رو م  یباق
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کفشم  ومانتوم و  کردم  تنم  پوشکه  طبقه  دمیو   ی برگشتم 

  .نییپا

دفعه کامال حواسم به اطراف جمع شده بود و دلم واسه   نیا

  .رفتی خونه داشت ضعف م نیا

اون روستا و اون خونه زندگ  یواسه من   نجایا تو  کردم   یکه 

  .زهی انگ جانی از حد ه شیب

که   ستیخونه ن  نیتو ا  یزن  یعن یداره!    ی بزرگ  ی هاپنجره   چه

  ه یپشت بوم    ی که اگه باال   ی نگران باشه کل جونش واسه مرد

  مشخصه؟ سهیخونه وا

  .لبم نشست  ی رو  ی پوزخند

آور  واسم تعجب   د ینبا  گهید  دمید   شبیکه د  ییوضع دخترا  با

  .باشه

  .دمید بونه یسا ری ز نیاومدم که دوتا ماش رونیخونه ب از
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ج  شیکی باالها  از  شمیکیبود    پیهمون  مدل  که   ییاون 

  .اتاقم هست ی عکسش تو

داشته    نیو ماش  رمی بگ  ادیاگه    کنمی حس م  م،یرانندگ  عاشق

  .شمیم یباشم شوفر خوب

  .دیلبم نشسته بود پر کش ی که رو ی کم رنگ لبخند

  د؟یخر شهیکجا م نیبه گور ببرم، ماش دیبا واالت یخ نیا

  .نشسته  دمیکه د سادمی وا  نیماش پشت

 ی و باز کردم و نشستم که نگاه متعجبش از توعقب طرفش   در

  .بهم دوخته شد نهیآ

  .دمیبه شالم کش یدست

  آدرس بهتون بدم؟ -

  .دیکش یهاش داد و پوف به چشم  یچرخ

  .روشن کرد ونیماش
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  .تو کوچه بعد بده م یصبر کن بر -

  .عقب برد  ونیدنده رو جا به جا کرد ماش بعدم

  .دم یکش نی ماش یکرم ی ها به چرم  یدست دش یاز د دور

  .خوشگله یلیخ

  .جلو دوختم زاتی به تجه ونگاهم 

همونطورمعرکه   نیماش  نیا هم   ی ست،  و تصورش   شهیکه 

  .کردمیم

  .بگو -

چقدر حواسم پرت    دمیسر باال آوردم و فهم  عیصداش سر  با

  .میاومد رونیاز خونه ب  دمیشده بود که نفهم

  .بهش نگاه کردمکوتاه  نهیآ ی تو از

  .کردی زده بود و جلو رو نگاه م  یآفتاب نک یع
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 ی ای بهش فهموندم که اوک  تونستمیکه م  ییتا اون جا  وآدرس 

  .گفت

  .قبول کرد ی بر یتونی درضمن، به رئیست گفتم امروز نم -

دکتر حرف   ی تفکر رئیس درموردم مضطرب شدم: شما با آقا  از

  د؟یزد

ازت    ییدرموردت نکرد فقط گفتم خبرا  ی آره نترس فکر بد -

نگران    ،یستیقادر به زنگ زدنم ن  دونمیکه م  ییدارم و تا جا

  .نباش

  .دمیکش ی اآسوده  نفس

  .ممنونم -

  .سر تکون داد فقط

جا به جا شدم و فرمون   یصندل  ی رو  یکم  ی سر کنجکاو   از

  .نگاه کردم ونیماش

BMW""  
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  .اسمش همینه آره

  ؟ی گردیم  ی زی دنبال چ -

  .شال بردم ری و زصورتم  ی شده رو ختهیر ی کرده موها  هل

  .نه نه -

  .بهم دوخته شده بود نهیآ ی از تو نگاهش

باور کن اصال   ،ین یبب  یتر بتونراحت نیجلو بش  ایب  ی خوایم -

  .باهات تعارف ندارم

  .کردم اخم

  .جام خوبه -

  .گفت ی ا ازم گرفت و با خنده باشه نگاه

حرف  ی دیترد  از گفتن  بخاطر  بود   ی تو  یکه  افتاده  وجودم 

  .بهش نگاه کردم یچشم ری گرفتم و ز ی و به بازپوست لبم 
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  شبیخانمانه گفتم: بخاطر د  یل یو جمع کردم و خ عزمم   درآخر

  .ازتون ممنونم

  .به عقب انداخت ینگاه مین

  .کنمی خواهش م -

  .گرفتم ی به باز وم هاناخون

ا  ی ... چطورشبید -  چرت    ادیکه ز  نهی شده بودم؟ منظورم 

  پرت گفتم؟

  .حرص بود ی اما انگار از رو دیخند

  .ی و فحش بارون کرد تا دلت خواست که من -

  .و به دندون گرفتم تا نخندملبم   ریبه ز سر

  .ی دستم باال آورد ی بارم که رو  هی -

  .و بستمهام چشم  یآروم  ی و با خنده  دمیکش  ی نیخجالت ه   از

 [05.05.20 21:12] 
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 30پارت #

  .دمی و شننفس پر حرصش  ی صدا

  .یخواب رفت نیماش ی بعدم که تو -

با خنده   سر گفتم: من   ی انسبتا کنترل شده   ی بلند کردم و 

  .دست خودم نبوده خوامیواقعا معذرت م 

  .برداشت ونکش یع

  .نمتیبب نهیآ ی از تو نورتر یا ایب -

  و مهار کردم و با اخم گفتم: اونوقت چرا؟سرفه خندم هی با

  ل ی تبد  تیکه برج زهرمار  نمیبی بار دارم م  نیچون واسه اول  -

  .یش یم یختیچه ر  نمیبب خوامیبه خنده شده، م

  .تماشا کردم وابونی شدم و خ  نهیبه س تدس

  .میباشه تصادف نکن  تونیحواستون به رانندگ -

  .با شدت فوت کرد ونفسش
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  !دمی حرص آور از تو ند ی دختر -

  .دینظر لطفتونه شرمندم نکن  -

  ز یچ  هیهم فشار داد و    ی و روهاش دندون  ی که چجور   دمید

  .زمزمه کرد  رلبیز ینامفهوم

  .لبم نشست  ی گوشه ی اسابقهیمرموز ب  لبخند

           ****************************  

  آراد      

  .ها باال اومدمتند از پله  ی هابستم و با قدم   ونی در ماش   محکم

  .سهیدهن جفتتون سرو  گهید امروز 

ال  از به  امانکن  ی ال  محض  به  و  گذشتم  اتاقش    نکهی ها  به 

  .ضرب باز کردم  ه یدر رو   دمیرس

 دنم یبه هم گره خوردند اما با د  د یهاش شدو اخم  دیجا پر  از

  .زد  ی باز آرامش چهرش برگشت و لبخند
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  .ی ای م دونستمیم -

تو  نکه ی ا  دنید  با سع  ی کارمندهاش  صدام   یاتاقند  و کردم 

  .نگه دارم نییپا

  .اونم االن می حرف بزن دیبا -

  .کرد سمتشون رو

  .جلسه باشه واسه فردا  ی ادامه -

  .رفتند  رونی جمع کردند و ب والشونیوسا

شدم که به سمتم   کیتند بهش نزد  ی هارو بستم و با قدم  در

  .اومد

  !انگار صبحت چندان خوب نبوده ی ایبه نظر م یعصب -

غر  واشارم  و  دادم  ظهرم دمی تکون  هم  تو  اما  گند :  به  و 

  ...ی دیکش
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  ن ی و ادامه دادم: بب  دمیکوب  نشیس  ی چندبار به قفسه  واشارم 

 ی و روبابات  ایتو    ی شماره   گهی بار د  هی  گم،یدارم بهت م  یچ

  ...یوگرنه بد قاط نمینب میگوش

  .لبم نشست حرفم قطع شد ی هاش که روانگشت  با

  .ادیبودن بهت نم یآروم، عصب -

به شدت پس زدم و به عقب هلش دادم که چند قدم    ودستش 

  .گاهش کرد هیو تکپاش   هیبه عقب رفت و زود 

  .کنمیبرو به اون بابات بگو صد سالم بگذره من قبول نم -

  .از هم باز کردم وهام دست

کمه؟ من    نگی رو من! مدل   دیزد   یچرا قفل  فهممیواقعا نم -

  .دارمهم ن ینگیبه مدل  ازین شمیدارم دکتر م

  .دیخند

  ؟یگفتیم  گهید  زیچ هیاما اون شب  -
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  .هم فشار دادم ی رو  وهام دندون

ادامه داد: اگه بخاطر عموم   شدیم  ترک یکه بهم نزد  همونطور

  .مه یبچگ  ی ای... عاشقشم، روشدمیم نگی نبود کال مدل

  .دی خند باز

  ینفس عصب  هی که چشم بسته با    دیگردنم کش  ی رو  ودستش 

  .و پس زدمدستش 

بابام تو رو از دست    ،یمردمم محبوب  نیب  ی تو اسم و رسم دار -

  .آراد دهینم

  .هاش به گوشم خوردنفس  هرم

 ،یتو جزو اون معدود نفرات  ادیخوشش م  یبابام کم از کس -

دنبال  ماه داره  برندمون  واسه   ی انحصار  نگیمدل  هیهاست 

اون   د،یتو رو د  نکهی تا ا  دیمناسب ند  ویکس  چی اما ه  گردهیم

  .دارهیدست از سرت برنم
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خشمم  گهید گردنش نتونستم  که  دارم  نگه  به و  و  گرفتم  و 

  .دمیو بهش کوب  دمشیکش  واریسمت د

غر  تو نکندمی صورتش  ولم  شکا  رمیم  د ی:   کنم،یم  تیازتون 

  ستیقابل قبول ن  دیدیم  لمیکه تحو  ییهاکدوم از بهونه  چیه

درصد    هیبا    یطرفدارم شده ول  نقدریست، تازه اونم ااحمقانه

پ بهم  روتون  ده؟یم  شنهادیکم  واقعا  خوباوه!  حس  برم!   یو 

هاش تو چشم  ارم،و انتخاب کرده ندمن   نکهینسبت به بابات از ا

  .شرارته 

  .زد  ی پوزخند

من؟ نه، اگه بابام انتخابت کرده مسببش    ی شرارت اونم بابا -

  اره،یسرت ب  ییبال   ستیخداروشکر کن که حاضر ن  برو  ،یخودت

  .ی و جبران کنکارت  یبتون خوادی فقط به طور نامحسوس م

  !فهممیو نمو پر اخم گفتم: منظورت  جیگ

  .میدیمن و تو باهم خواب یپارت ی اونشب تو -
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  .منکه مجبورت نکردم یخودتم خواست -

خواب  ی تو  ی روزیپ رد  د ینگاهش  رو  ی و  پوزخند  لبش    ی از 

  .نشست

  خودم؟ ی خواسته -

  ی ول  ادینم  ادمیو  اونشب   ادیکه ز  یدونی! میاما خودت گفت -

  .مطمئنم مجبورت نکردم

  .کرد شتریب ودم یاما تلخ که ترد دیخند

  .به عقب هلم داد که گردنش از دستم در رفت محکم

  .رو نشون داد  در

  .ردقرارداد برگ ی واسه امضا رونیبرو ب -

  .کردم اخم

  .و کامل کناول حرفت  -

 [07.05.20 20:42] 
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 31پارت #

  .سرش انداخت ی درست رو وشالش 

اونشب مست بود  یحرف - تو  و به خواست    م ینمونده، من و 

و تو شد، با من  یی اتفاق باعث آشنا  نیا  ن،یهردومون بوده هم

به   ،یواسه شرکت یخوب ی نه یاونشبت فکر کردم گز ی هاحرف 

ندارم بابام که شناختت   ی دادم، من روت اصرار  شنهادیبابام پ

  .دارهی دست از سرت برنم گهید

و   یچنگ زدم  موهام  م  به  عقب  عقب  که  طور    رفتمی همون 

  ی و تو اون پارتکه پام  یخسته از اوضاع گفتم: لعنت به اون شب

  .خراب شده گذاشتم

  .و لمس کردهاش انداخت و ناخون  نییپا وسرش

  .هاش بودچشم ی نم اشک تو انگار

  .و در رو باز کردم دمیمکث چرخ یکم با

  آراد؟ -
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  .سادمیبا صداش وا اما

  .به عقب انداختم ینگاه مین

  ه؟یچ -

هر    دارهی که بابام دست از سرت برنم  ی شد  یتو باعث اتفاق  -

  .یبش یتا راض کنهیم ی کار

  .بهش نگاه کردم  کامل

  .نگاهش کامال مشخص بود  ی اشک تو  نبار یا

و به عموم   ی هاش گفتم: دوست ندارم پااز چرت پرت   سردرگم

  .... شرتون کمدی چی ر و پام نپباز کنم پس به نفعتونه به پ  هیقض

  .اومدم رونی گفتم و از اتاق ب ونیا

                                 ********************  

  .بهزاده  دمیکه د  د یو به کمرم کوبکنارم نشست و دستش   یکی

  .! بلند شو برو استاد کارت دارهیتو هم ؟ی چطور -
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  .باال انداختم ی سر

  .برم اصال حوصله ندارم  ست یحسش ن -

  .زانوهام گذاشتم ی و روهام شدم و آرنج خم

  .به صورتم انداخت ینگاه نییشد و از پا خم

  شده؟ یچ -

  .دمی به گردنم کش ینشستم و کالفه دست درست

رفتم شرکتش    روز ی د  کنندیدختره کمند و باباش ولم نم  نیا -

  .داد لمیخورده چرت پرت تحو هی

  .گره خوردند به هم  هاشاخم

  کنم؟ سیبرم دهن دختره رو سرو ی خوایم -

  .دمیخند حوصلهیب

  .که یشناسیو م! خوب باباشایخوش -

  .خب برو به عمو بگو داداش من -
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  .به رونم زدم ی افوت کردم و ضربه  ونفسم

جون عمو؟   ی بندازم تو  گهیدشمن د  هیمگه مرض دارم که   -

رق کم  شرکتش  ا  بیبخاطر  که  نداره  دشمن  هم   یکی  نیو 

  !اضافه بشه

  هان؟ یبکن ی خوایم  کاریپس چ -

  .دمیبه چونم کش یدست

  .کنمی م شیکار هی -

  .جام بلند شدم که بلند شد  از

  استاد کجاست؟ -

  .باال رمیسر م هیتو اتاقش، منم  -

  .کردم اخم

  کجا؟ قایدق -

 [07.05.20 20:42] 



[195] 
 

 32پارت #

  رم یگفت: م  طنتیو دور گردنم انداخت و با شدستش   محکم

  .سر به جانا بزنم هی

بلند    یو به شدت پس زدم و عصبحرف دستش   نیا  دنیشن  با

  .کنمایم س ی و بد سرودهنت نجامیگفتم: بهزاد بفهمه ا

صداتم   فهمهینم  ی درهم رفت و اشاره بهم گفت: هو  هاش اخم

  !نییپا اریب

بهش زدم و به سمت    ی ای پس سر  یحرص و کالفگ  ی رو  از

  .ها باال رفتمداخل از پله 

  جــانــا

  ه یبه اون دوتا که    ی چشم  ر یبرداشتم و ز  دنیکش   یاز ت  دست

  .انداختم یبهم زل زده بودند نگاه زیر

  .و به کارم ادامه دادم  دمیکش ی پر حرص نفس
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بهشون بدم باهام حرف بزنند    خوانی اومدم فرصت م  یوقت  از

  .دم یاما نم

  .که بردنم یگمشند با اون قبرستون برن

پسر کنار گوشم بلند    هی  ی دفعه صدا  هیحال خودم بودم که    تو

  .شد

  .سالم -

 دم یکه د  دم یبه سمتش چرخ  عیو سر  دم یکش  ینی ترس ه  از

  .آشناست  یلیخ

  ؟ی گفت: چطور  بیبه ج دست

کجا    ادیب   ادمیکردم    یمنقبض شدند و سع  می شونیپ  عضالت 

  .دمشید

  .و بهمون رسوندندو سمانه با دو خودشون نینازن

  .نمتیبی م نورایگفت ا طونی پسره زد و ش ی به بازو نینازن
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  .دندی همون پسره بهزاده ابروهام باال پر نکهیا ی ادآوری با

  .بهشون انداخت ینگاه  میاخم ن با

  .سر کارتون دیبر نمیاومدم جانا رو بب -

  ی از خنک شدن دلم رو  ی پر از حرص شد که لبخند  نگاهشون

  .لبم نشست

غره   هردوشون نگاه  ی اچشم  از  بعد  و  رفتند  من   یبهش  به 

  .برگشتند سرجاشون

  .شد دهیسمت هم کش هردومون به  نگاه

  د؟ یدکتر نجایا -

  .د یخند کوتاه

  .خونمی دارم درس م  نجا یا شمیم ی نه اما به زود  -

  .کوتاه باال انداختم وابروهام 

  .دیموفق باش نطوریکه ا -
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  .زد  یمردونه و جذاب لبخند

  .ممنون -

ا  زیر  وهام چشم  نجاست؟ یکردم و مشکوک گفتم: دوستتونم 

  .همون پسره آراد

  .تکون داد نی به طرف ی سر 

  نه... کارت تمومه؟ -

  .دم یبه مقنعم کش یدست

  چطور؟ -

 میقهوه بخور  هی  مارستانیب  ی کافه  ی دعوتت کنم تو  خوامیم -

  .قبول کن ی ارینه ب خوامی اصال هم نم

  .ناز کردم نیاول ی برا

  .امیب تونمی دارم نمکار  -

  .ایخب کارت تموم شد ب -
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  .دیخند

  دنبالت؟ امیخودم ب ی خوایم -

  ...گفتم: خب دهیرو گرفتم و کش یاون دستمم ت  با

  .گذاشتم  یت ی رو وچونم

  .د یبپرس نی ایب  گهیساعت د مین کنمیدرموردش فکر م -

  .دیبهم جذاب و مردونه خند رهیخ

  .گردمیبرم باشه، ؟یناز کن ی خوایم -

  .زدم   ی بودم لبخند ده یبه خواستم رس نکهیا از

  .نمتونیبی م گهیساعت د میپس ن -

و باال آورد و با  دستش   هی  رفتیطور که عقب عقب م  همون

  .و تکون دادهاشهمون لبخند انگشت 

  .فعال -

 [07.05.20 20:42] 
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 33پارت #

خجالتم داشت گفتم:   ی که رگه   ی و با لبخند  سادم یوا  درست

  .فعال

  .به آسانسور برسه بهش نگاه کردم یوقت تا

نگاه ازش   عیبهم انداخت که هل کرده سر  یکه باز شد نگاه  در

  .دمی کش نی زم ی رو رو  یگرفتم و ت

  .ستین دمیسمتش انداختم که د ینگاه یچشم ریز

لبخند کم    یسطل آب ضدعفون  ی رو تو  یت با  و  کننده زدم 

  .به کارم ادامه دادم  یرنگ

  .بهش ندارم ی که حس بد ِیپسر  نیاول

رستوران   ی که تو  هیهاشم مث بقنگاه  ست،ین  ی نظرم پسر بد   به

  .ست ین دمید یو اون مهمون
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. کنهی م  زشیمتما  نی و هم  ندازهی و مردونه بهم نگاه م  جذاب

و اخم و تخم   ی باهاش تند   هیکه برخالف بق  نهی واسه هم  دیشا

  .کنمینم

                                        ***********  

رو کرد که   نکاریبکشم اما خودش ا  رونیب  ویصندل   خواستم

  .از حد پررنگ نشه شی هم فشردم تا لبخندم ب ی و روهام لب

  .و گفتم: ممنون نشستم

  .گفت و اونم نشست یکنم ی م خواهش

  .بگو ی خوریبه جز قهوه م ی زیاگه چ -

  .کنهیخجالت زدم م نشمینه خوبه هم -

  .خجالت نکش، باهام راحت باش -

 یهام انداختم و کم رون  ی خوب رو  ومیابنفش خدمه  ی مانتو

  .جا به جا شدم 

  جانا؟ -
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  بله؟ -

حر - اون  با  رابطه  تودر  م  ،یمهمون  ی فم  باهام    یکنیقبول 

  ؟یباش

  .کردم اخم

  .رینخ -

  .گذاشت  زیم  ی رو وساعدش 

  ه؟یچ  لشیدل -

ا  ادیگفتم: خوشم نم  رک اون دخترا  نکارا،یاز   ی مامانم مثل 

  .بزرگم نکرده  یمهمون ی تو

  .گذاشتم  زی م  ی رو وآرنجم 

  نداشتند؟ ی ادختر بودند که ارزش دخترونه   نایا د یمطمئن -

  .چونش زد  ریو زهاش گذاشت و مشت  زیم  ی رو  وهاش آرنجش 

  .زن بودند شونینوچ، نصف -
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لبم   دنی فهم  از گزمنظورش  دست  دمیو  با  صورتم و  و هام 

  .پوشوندم

  !آراد بودند  ریز شونمیگفتم، نصف وتش یخنده گفت: واقع با

  .هام نگه داشتمچشم  ی و روو برداشتم و اون دستمدستم هی

انزجار گفتم: چقدر اوضاع بعض  با   نجا یا  ی از دخترا  یشرم و 

  .خرابه! مخصوصا اوضاع دوستتون، حالم ازش به هم خورد 

  .انداخت نیگوشم طن ی خندش تو ی صدا

بهش عادت    دیبا  ی شنویم  زای چ  نیا  ادیز  یینجا یحاال که ا -

  .یکن

  .انداختم  ریو به زنشستم و سرم  درست

  .شرم کرده بودم عرق 

  جانا؟ -

  .دمشیباال آوردم که لبخند به لب د  یو کمنگاهم  یبه سخت 
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  چوقت ی و بدون، هقدر خودت   ا؛یری کمه، ساده، ب  یلیمث تو خ -

  .عوض نشو

  .زدم ی انداختم و لبخند محو نیی و پانگاهم  بازم

رو به روم باالخره    یو گذاشته شدن فنجون  یکیشدن    کینزد  با

  .سر بلند کردم

  آراد

ز  همونطور م   ری که  آهنگ  کنار    خوندمیلب  از    هیاز  دسته 

رو   دا یرد شدم و هم زمان باهاش لپ ش   میهمکالس  ی دخترا

  !بهم زد و خندون و معترض گفت: آراد ی اکه ضربه دمیکش

  .سادمیو وا  دمیخند

  .و چرخوندمبدنم یکم

  .باهات کار دارم  ا یبعد کالس ب -

  .زد ی گشاد لبخند
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  .یاوک -

  .ها باال اومدمراهم ادامه دادم و از پله  به

 ...کافه رو باز کردم و در
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و چرخوندم  که وارد شدم و سرم   نیکافه رو باز کردم اما هم  در

د سر  نیبا  جانا  کش  ع یدختره  در   دمی عقب  به  استرس  با  و 

  .دمیچسب

  .فرستادم  رونیب یو طوالنحبس شدم نفس

  !بودا کینزد -

و  فکت  دیدارم برات، نبا  یادامه دادم: بهزاد لعنت  رلبیحرص ز  با

  کافه؟ رم یباهاش دارم م  یبگ یباز کن

با تعجب بهم زل    دنمی دختر خواستند وارد بشند اما با د  دوتا

  .زدند
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  .مرتب کردم  ودم یسف  رهنی و پ سادمی صاف وا عیسر

  ؟ی دیجذاب ند ه؟یچ -

  .و برانداز کردسر تا پام  نگاهشون

  .رفتم  مارستانیبا دو به سمت ب بایگذشتم و تقرکنارشون  از

                     ****************  

  ی بررس   قی و دقسر به سردخونه بزن، حساب کتاباش   هیبرو   -

دوست  ندارم کاله سر مردم گذاشته   ن،یرو هم بب  های کن ماه

ها بدم بچه   خوامی م  اری بشه، سه تا باکس خوب و تر و تازشم ب

  .نینش ریفق ی ببرند محله 

  ره ی گذاشته بودم و خ  زی م  ی و رومدت حرف زدنش پاهام   تموم

که زد از    ی اما با داد  چرخوندمشی دستم م  ی به خودکار تو

  .و تند بهش نگاه کردم دمیجا پر

  گم؟یم ی چ یفهمیم -

  .آوردم نییو پاو پاهام  دمیکش یپوف
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داوود - دکتر  از  اول  نمره   ی شما  کرده   ی ااون  لج  باهام  که 

  ..ر یرو برام بگ دهینم

  .هم گذاشتم ی و روهام دست  کف

  .رمی م یبعدش نوکرتم هر جا بگ -

  .دیو بهم کوبدستش  ی تو کتاب

  .نمیخاک بر سر؟! بلند شو بب  ی ذاریحاال واسه من شرط م -

تکون   ی و سر  ختمینگاهم ر  ی تو  وتیهمون حالت مظلوم  با

  .دادم

  .گه ید ریبگ -

  .گفت یازم گرفت  و ال اله الله نگاه

دستم   ی دسته   ی رو و  نشستم  کنارش  گردنش  مبل  دور  و 

  .دمشی انداختم و به سمت خودم کش 

  ؟ییعمو -
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  .دیکش یپوف

  .زنمیزنگ م برو بهش   ایب لوخبیخ -

  .دمیو بوسلبم نشست و محکم گونش  ی رو یقیعم  لبخند

 ی مبل کنار  ی محکم بهم زد که با خنده رو  ی ضربه  هیحرص    با

  .پرت شدم

  جــانــا

  گه ید  ارمیپس فردا واست م  رم یگینه آدرس بگو خودم م -

  .و تو زحمت نندازمش قربان 

  .یکار داشته باش رهی و بگوقتت ترسمیم -

  ی رو از آقا عل  ایماه   رمیجون شما آدرس بگو خودم م  زینه عز -

  .رمیگیم

  .کن ادداشتیقربونت برم مادر پس  -

  .آوردم رون ی و ازش بباز کردم و خودکارم  وفمیک عیسر
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گ   نیب  ویگوش گوشم  و  دستم   ریشونه  کف  و  باال  انداختم  و 

  .آوردم

  .بگو -

  گفتم: برم به خودش بگم؟ امروز هست؟و نوشتم  آدرس   یوقت

  .آره قبل ساعت دو برو  -

  .رم یم  رمیگیدو ساعته م یچشم مرخص  -

  .سرجاش گذاشتم ویکردم و گوش یخداحافظ

دست تکون   یتاکس   هیاومدم و منتظر    رونیتلفن ب  ستگاه یا  از

  .دادم

و هستند که هوامون  هاینامرد بعض  ی ایدن  نیتو ا  خداروشکر

  .دارند

با نرخ   میخواسته باش  یهر چه قدر ماه  ،یآقا عل  نی هم  شیکی

بهش    سشیکه رئ  گهیالبته م  ده،یکمتر از حد معمول بهمون م

  .بده ری خ  سشمیاجازه داده؛ خدا به رئ
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  ی راو

اتفاق  - تعق  میکرد   داشیپ  یباالخره  که   میکرد  بشی قربان، 

ها رو گذاشتم تو شرق، بچه  یماه   ی رفت تو سردخونه  میدید

  ه؟ی گمش نکنند، امرتون چ گهیمواظبش باشند د

اش را به عادتش موقع فکر کردن انگشت شصت و اشاره   طبق

  .دی به هم کش یصورت دوران

ک  با و  ن  ی نهی شرارت  نگاهش  که   ی نگاه  میدر  برادرش  به 

  .بود انداخت رهیمضطرب به او خ

که سه شب    یکس   دهی هوم؟ وقتش نرس  ان؟یشا  ه یچنظر تو   -

  با خواهرمون بوده تاوان پس بده؟

  .کرد منصرفش کند یسع انیشا

که هردوشون   یدونی شو داداش، خودت بهتر م  الیخیلطفا ب -

  ...رو مجبور نکرده وایش  وفتهیاتفاق ب نی ا خواستندیم

  شم؟ الیخیب -
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  .زبانش بند آمد دیکش نیکه شرو  ی داد با

کارش   وایش - کشمجازات  داد  دیو  شوهرش  ا  میو   نیاما 

پ  ییآبرویب تو  ابد  پسره    یِشونیتا  اون  از  من  خانوادمونه، 

  .بده وش یتاوان هوس باز  دیبا گذرم،ینم

سوق دادم و خشن لب زد: برو   مورینگاهش را به سمت ت  بعد

که شده،   یاومد بکشش، حاال به هر روش  ری گ  تی دنبالش موقع

  .روز آخرش باشه دیامروز با

شرو  انیشا اتفاق    نیساق دست  افتادن  ترس  از  و  گرفت  را 

  ی منم اولش عصب   نیبا التماس گفت: بب  شانی در زندگ  یبزرگ

شرو گذشته  کار  از  کار  اما  رو    نکارت ی ا  نیبودم  اوضاع  فقط 

  ...بدتر

به آن   ی ابه خون نشسته   دستش را آزاد کرد و نگاه  نیشرو

  .انداخت  ریاش سر به زانداخت که از ابهت مردانه 
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ب  نیا از کار  ب  ی شرمانهی برادر پدروار  اندازه    ش یخواهرش  از 

  .شدیآرام نم   ختیریبود و تا زهرش را نم  نیخشمگ
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ده  یکی  وایش و   ی ها دختراز  بود  آراد شده  بود که مجذوب 

نتوانسته بود دربرابر رفتار به قول معروف دختر کشش دوام  

است که هر    طانیآراد خود ش  یینشود... گو  م یو تسل  اورد یب

  !... اما جانا را چطور؟کندی را جادو و اغوا م  ی دختر

  جـــانــا

تا   زحمتیب  نم،یبب  رمی اومده م  شی دفتر پ  ی تو  یمشکل  هی -

  .ستآال هم چپ سرخونهبنداز قزل  اینگاه به ماه هی امیم

  .تکون دادم ی سر

  .چشم -
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  ی قدم زدم و از سرما  یپر از ماه  ی هاقفسه  نیکه دور شد ب  ازم

  .هم آوردم  ی رو   شتریب  وم یفضا دو طرف کت بافتن  ی حاکم تو

  .اکو شد ییجوون آشنا ی صدا

 ی بره حساب کتابا  نیو بذاره زم بگو کار مارش   یبرو به عل -

  .نمی اون سردخونه رو آماده کنه تا برم بب

  .و دادجوابش   زدیدار حرف مپسر جوون که لهجه  هی

  .چشم آقا -

 نیاز ب  میشونی پ  ی رو  زیبا اخم ر  یپسر اول  ی صدا  تییآشنا  از

  .دم یاومدم و به دنبالش اطراف سرخونه رو کاو  رونی ها بقفسه

  یستون باکس که رد شدم نگاهم به پسر خوش اندام  هیکنار    از

باکس برمافتاد که پشت بهم در  به داخلش    داشتیها رو  و 

  .نوشتیگالسور دستش م ی تو وی زیچ هی و   کردینگاه م

  .بهش بشناسمش  دی قبل از رس  دیبه سمتش رفتم تا شا  آروم

  .و حالتش آشناست یمشک ی موها اون
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و به کف دستم پسره آراد از حرص مشتم   دنی که با د  دیچرخ

  .دمیکوب

  !باشه دیهمه جا هم با نیا

رفت اما   یمنم که به سمت  دیبهم انداخت اما انگار نفهم  ینگاه

  .بهم نگاه کرد عیگرد شده سر ی هادفعه با چشم هی

  ؟یباش دی مه جا با! چرا همیخورد وندیانگار ما به هم پ -

  .و باال انداختمابروم  هیشدم و   نهیبه س دست

  !و ازتون بپرسمسوال نیا دیمن با -

  .و تکون دادسمتم اومد و گالسورش  به

  ؟ یکن یم بمیتعق ی نکنه دار -

  .دمیتمسخر خند با

  ؟یچ -

  .سادیبه روم وا رو
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  .ی اعتراف کن که تو هم مجذوب من شد -

  .و کنار صورتم تکون دادمو دستم  دمیتوهماتش خند از

  نجا ی! اومدم ادیریگی و باال مخودتون ی ادی! زنای هست  یتوهم -

  .ام یگفته ب یآقا عل  رمی بگ یماه

ق  وابروهاش  خوب  و  انداخت  که    ییهاشده  عیضا  ی افهیباال 

  .و بروز بدند به خودش گرفتشدنشون عیضا خوانینم

  .تو بازارش ی بر یتونیم ؟ی خریم  نجایچرا از ا -

هم - عل  شهیما  م  میمستق  یآقا  بهمون  رابط  بدون   ده یو 

  .قبول کرده سشمیرئ

  .لبش نشست ی رو ی بار  طنتی ش لبخند

  .خوبه یلیمن خ ی آره عمو -

  .نگاهش کردم جیگ

  عموتون؟ -
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  .راف چرخونداط ی به اشاره  ودستش 

  .کنم یمنه، اومدم کارا رو بررس ی کلش مال عمو نجایا -

  .و برانداز کردمو سر تا پاش  دندیباال پر ابروهام

  .دی! موفق باشنطوریکه ا -

  .ممنون -

  .هاش دوختمبه چشم ونگاهم 

  آالتون کجاست؟قزل -

  .ایدنبالم ب ششونیپ برمتیم -

چرخ   بعد که  گذشت  کنارم  ترد  دمیاز  با  سرش    د یو  پشت 

  .رفتم

دقحکمتت   خدا هم  ی اسرخونه  نیا  قایو شکر!  ازش    شهیکه 

  !اد یپسره از آب درب نیا ی مال عمو  دیبا میریگی م یماه
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باکس   در بودوتا  که  برداشت    م ی نیب  ی تو  شتریب  یماه  ی و 

  .دیچ یپ

  .فضا عادت کرده بودم ی به بو گهید

  چندتا قرار بود بهت بده؟ -

  .ری ش یهم ماه یکیآال و سه تا، دوتا قزل -

  .درآورد  وییهاکتش دستکش   بیج  ی تکون داد و از تو  ی سر

  ن؟یبهم بد نیخوایباال رفته گفتم: شما م ی ابروها با

  .رفت یتکون داد و به سمت ی سر

  .اد یحاال حاالها نم یعل -

  .کرد یآالها رو بررسآورد و قزل  ویکیکوچ یِلخا  باکس

  ره؟یعموتون خ -

  .آره ینگ یبهم گفت: بگ ینگاه مین با

  .دی از طرف من ازشون تشکر کن -
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  .گفت ی اخم شد و باشه شتریب

  .باکس انداخت  ی تو یماه دوتا

هر   ی کنه که آرزو  ی کار  تونستیم  افه یقد و قامت و ق  نیا  با

نخواد    چوقتیگفت خداکنه ه   دیبشه اما با کاراش با  ی دختر

و   بدبخته  وگرنه طرف  کنه  نم  هیازدواج  بهش   تونهیمثقالم 

  .اعتماد کنه

 یی جلو رفت که منم مثل جوجه هر جا  ریش  یدنبال ماه  به

  .رفت دنبالش رفتم

  .و بغل کردمخودم  شتریکه ب دمیلحظه لرز هی

 [09.05.20 21:27] 
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بلند شد و    ییو برداشت که هم زمان باهاش صدا باکس   ه ی  در

بندش   به    زیچ  هیپس  از جا   گهید  ز یچ  هیمحکم  خورد که 

  .دیپر
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  و با وحشت گفتم: نکنه در بسته شد؟ ختیر ی هر دلم

به تب و تاب افتاده   یکه با قلب  دیو انداخت و دوباکس  عیسر

  .دمیهمراهش دو

  .اشتباه کرده باشم خداکنه

  !خدا ای... میدیکه به در رس  نی و هم میها گذشتقفسه  نیب از

  .شد  دهیپر ترس هردومون به سمت هم کش نگاه

  .بسته نشده باشه دیشا -

 ی کرد بازش کنه اما سرخ شد ول  یکنار در رفت و سع  عیسر

  !در باز نشد

  .دیزنگ بزن  یکیترس گفتم: به  با

 چوقت ی گفت: سردخونه ه  اوردیم   رونی ب  بشیکه از ج  همونطور

  .آنتن نداره
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صورتم گرفت که   ی جلو  ویبهش انداخت و بعد گوش  ینگاه

  .تنها شانس نجاتمونم پر پر دمید

  .دم یو محکم بهش کوبهام بردم و مشت ورشیسمت در  به

  ست؟ین  نجایا یکس چیکمک، ه -

م  یحساب   هاممشت اهم  گرفتندی درد  که    یتی اما چه  داشت 

  رم؟یمن، تنها نون آور خونمون بم دیشا

:  دیتر از من ضربه زد و داد کش اومد کمکم و محکم  خودشم

  در رو بسته؟ یشنبه؟ کدوم کثافت ؟یعل

زدن و آروم آروم جون    خیمردنم    ی قهیطر  دیشا   نکهی فکر ا  از

به گلوم چنگ زد و با همون بغض   ینیدادن باشه بغض سنگ

  .... کمکمیاداد زدم: ما هنوز تو سردخونه

  !صدا  هیاز  غیدر اما

تومشت  ی صدا م  ی هامون  اکو  گوشم  شدیفضا  درد و  به  و 

  .اوردیم
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خو  یخال  میانرژ زنان  نفس  و  برداشتم  دست  که  و  دمشد 

  .به اطراف انداختم   ی تر بغل کردم و نگاه پر ترس و لرزمحکم

  د؟ی رو از کار بنداز  زرهایفر ی جور هی دیتونینم -

  .هم آورد ی رو شتریو باز مشت زدن برداشت و کتش  دست

  .رونهی کنترلش ب  ی هانه دکمه -

فکر    نطوریمن ا  دیشا  شدی هوا هر لحظه داشت سردتر م انگار

  .کردمیم

سع  ی تو  وهام دست و  کردم  قفل  نفس  یهم  با  هام  کردم 

  .گرمشون کنم

  .دادیکه تنم بود واسه گرم کردنم کفاف نم ی ایبافتن لباس

  .د یکوب نیو به زمپاهاش  مدام

  .کنمی و جر واجر مهمشون  رونی ب  نجای برم از ا -

  .بود دهیرس دنیلرز فیخف ی به مرحله بدنم
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  .برسه یکی دیدار تا شاو گرم نگه بپر خودت یه -

  .دمی پر نییمحکم گرفتم و باال و پا وبازوهام 

  د؟یرفت  ی: کدوم قبرستوندی به در زد و داد کش بازم

... بخدا هوا سردتر شده شدندیچوب م  کهیت  هیداشتند    پاهام

  .سوز نداشت نقدر یکامال مشخصه، قبال ا

از اندازه نفس کم آوردم و کنار در نشستم و    ش ی ب  ی سرما  از

  .خودم جمع شدم ی تو

همراهش   دیکرده چرا من با ادیکمکون کن، اون گناه ز ایخدا

  بسوزم؟

  .هاش قطع شدمشت  ی صدا

  .نینش -

  .جون ندارم گهیلرزون گفتم: د ی باال آوردم و با صدا سرم

  .اشاره کرد بهم
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  !ی ریمیلباساتم که زودتر از من م نیبا ا -

  .هام گذاشتم دست  ی و روبهش انداختم و بازم سرم   ی تند  نگاه

  .نشست کنارم

  .نگه دار وتی انرژ میریم رونی ب نجایما از ا -

  .و گرم کردهام چشم  اشک

  .داد تکونم

  .ومن  نیبب ا،ینخواب -

  .به سمتش چرخوندم وروم 

نزد  دیکش  ینیف بهم  دور    کیو خوب  ازش  شد که خواستم 

  .و محکم گرفتبشم اما بازوم 

 یِملکوت  ی به لحظه   میجانا دار  دهیجواب نم  ی لجباز  نجایا -

  .دور وراست نی هم ل یجناب عزرائ میشیم ک یمردن نزد

  .دم یشد و به دستش کوب تر ن یسنگ بغضم
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 یک   رمیو من بمپر بغض و لرزون گفتم: ببند دهنت   ی صدا  با

  رسه؟یم م یو آبج   زیبه عز

هردومون   نکهیمکث گفت: واسه ا  ی هام با کمبه چشم   ره یخ

  .بغلت کنم دیبا می گرم بش  شتریب

  .ازش گرفتم نگاه

  .نمیشیم گهید ی جا  هی رم یبرو گمشو اصال م -

  ه یکه با    دیو گرفت و کشبلند شدم اما دستم  واریکمک د  به

  .بغلش پرت شدم  ی تو نیه
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لرز  ی زیچ  هی ر  دیدرونم  فرو  محکم  از   دونمینم  خت،یو 

شدم  دست   دنیچ یپ گرم  تنم  دور  آت  ایهاش  گردن   ش ی تا 

  .گرفتم و سرخ شدم

  .شهی تنتم داره سرد م یحت -
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  .خود اومدم و با تموم توان تقال کردم به

  .ولم کن -

پهن و مردونش حبسم کرد و با حرص    ی بازوها  نیمحکم ب  اما

نم اگه  عالقه   ی لجباز  میریبم  ی خوایگفت:  منم  به   ی انکن، 

بچه  مثل  ندارم،  کردنت  هم  یبغل  شا  نجا یآدم  تا    د یبمون 

  .برسه یکی میارینس بشا

شانس جواب   نجای: ادمی غر  ظیتو مشتم گرفتم و با غ   وکتش 

  .یدعا کن دیبا دهینم

  .دیخند

  ن یا  نیباشه اونوقت به نظرت ب  ییبه فرض که خدا  ال،یخیب -

  ده؟یهمه آدم دم مرگ ما رو استثناء قرار م 

مشت  خونم و  کردم  بلند  سر  که  اومد  جوش  بهش هام به  و 

  .دمیکوب
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پ  - نجات  باشه  قرار  هم  منم    م یکن  دایاگه  تو  کفر  بخاطر 

  .رمیمیم

س  وهام مچ به  و  م   نشیگرفت  تو  که  از    ی متر  یلیچسبوند 

  .صورتش پرت شدم و نفسم به زور باال اومد

ند از  لبم که ثابت مو  ی نظر گذروند و رو  ری و از زصورتم   ی اجزا

ب  یعوض آزاد  هام گرفتم و مچ  شی آت  شتریبودنش  به شدت  و 

  .درد گرفتند یکردم که حساب 

 دمی بغلش کش  ی که بلند بشم اما از پشت محکم تو  دمیچرخ

  .دینچرخ   گهیشدم و زبونم د  خکوبی که زد سرجام م  ی و با داد

نم  نیبش - موقع  یفهمیانگار  چه    د ی با  میکرد  ری گ  یتیتو 

  .میو گرم نگه دارخودمون

 ی کس  نیکه داد همچ   شهیزدم... باورم نم  یپلکم به سخت  یحت

  !کننده باشه میپرصالبت و تسل نقدریا

  .داد  میو به خودش تک دیکش یقیعم نفس
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  .ی لرزی م دیشد ی نکن دار ی لج باز -

کردم به هم خوردن   یو بستم و سعشدم  جونی ب  ی هاچشم

  .و کنترل کنم هام دندون

روپاش   هی کمکفش   ی و  پام  پشت  که  گذاشت  تر  گرم   یهام 

  .شد

 خوامیگفتم: نم  یفیضع  ی و با صدا  دمیو به زور بلعدهنم   آب

  .اونم تو بغل چندشت  رمی کنار تو بم

  .گفت یتر دورم حلقه شدند که از درد آخمحکم  بازوهاش

خ  با منم  نکن  فکر  گفت:  ا  خوام،یم  یلیحرص  تو   ن یاگه 

و حالم به    کردمیمثل تو رو بغل م  یکیعمرا    مینبود  تیموقع

  .خوردیهم م

  .دم یو بهش کوبهم فشار دادم و آرنجم  ی رو  وهام دندون

  .کثافت ی پسره  -

  .رو اعصاب ی گفت: دختره  متقابال
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  ... ی راو ...

  .ستادیا نیشرو ی رو به رو  یبه حالت رسم موریت

  .دیکش یزد و پک  زیرا به م  گارشیس سر

  خب؟ -

ساعت   ه یمطمئنم تا کمتر از  م،یانداخت   رشیتو سردخونه گ  -

  .رهیمی و م زنهیم خی

  .لبش نشست  ی رو یمرموز و سرخوش لبخند

  اون تو بود؟ ی اگه یآدم د -

پسر  دونمینم - و  مرد  همون  رفتند   ی ارباب،  همراهش  که 

  .تو نرفت یکس  گهیاومدند د رونیب یداخل سردخونه وقت

  !و باز کنهنفر نره درش  هیخوبه اما  -
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قربان،   - د  یکینه  بسته   د یرفت  اونم در  رفته  کرد  فکر  ست 

  .و رفت دیکش و یاصل ی کرکره 

  .چرخاند  یرا کم اشی و صندل دیخند یبا سرخوش نیشرو

تش - خبر  بجناش   عیخوبه،  واسم  خوب  دیاریو  بهتون   یپول 

  .دمیم

گفت: چرا   رلبی به ساعت انداخت و ز  یبا دلشوره نگاه  رجیا

  پسره تا حاال زنگ نزده؟ نیا

 غام یاش زنگ زد اما با پرا برداشت و به دردانه   لشیتاب موبا  یب

  .رو شد رو به  "باشدیمشترک موردنظر در دسترس نم"

نگر  ش یجا  از مثبت  با  و  تو  ی برخاست  حتما   ی گفت: 

  .ست و آنتن ندارهسرخونه

کرد و زنگ    دایدفتر سردخانه را پ   ی شماره   نشیمخاطب  نیب  از

  .زد
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کردنش را    ترتابی و قصد ب  آمدندی کش م  شی برا  هاه یثان   انگار

  .داشتند 

  .پاسخگو نشد یبار کس نیاول ی برا

  .باز هم تماس گرفت  رفتیکه با دو به سمت در م همانطور

از رقبانش قصد کرده    یکی  دیترس ی و م  دادیگواه بد م   دلش 

درآورد و شکست   ی تا او را از پا  زدی آراد بر  ی باشد زهرش را رو

  .دهد

که تنها نقطه ضعف او آراد است   دانستندیخوب م  هرکدامشان

  .و بس

  .پاسخگو شد   یذاشت علگ رونی قدمش را که از اتاق ب نیاول

  .سالم آقا -

  .ارسالن اشاره کرد که با او برود به

  بدون سالم گفت: آراد کجاست؟ اونجاست؟ شهیخالف هم بر
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ها رو چک کنند  پرونده  انینه آقا، راستش قرار بود بمونم ب -

  .اما انگار رفتند

  .ختی فرو ر قلبش

  رفته؟ یدون ی از کجا م -

و در    ستندیکجان اما گفت ن  نم ی فرستادم ببآخه جواد رو   -

  .ستسرخونه هم بسته

که در ذهنش جوالن داد او    ی شد و فکر  خکوبی م  شیسرجا

بلند و تند گفت:    اریاختیرا تا مرز وحشت و لرزش کشاند و ب

تو که    نند؟یبب  یفرستی چرا چهارتا بچه رو م  ؟یعل  یچ  یعنی

رو تو سردخونه من کم دشمن ندارم! اگه آراد    یدونیخوب م

  ؟یانداخته باشند چ ریگ

  .بلند شد ش ی بند آمد و با ترس و واهمه از جا یعل نفس

  .ست ین  نطوریسردخونه رو بگردم آقا، انشاهلل که ا  رمیاساعه م -
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آرام و مهربانش خود را نشان دهد   ی صدا  گذاشتی نم  ترس

 وفتهیبراش ب  یبه حالتون اگه اتفاق   ی وا  ع،یوباز داد زد: فقط سر

  .کنمیو اخراج مهمتون

باگذشت   سیرا از رئ  ی رفتار  نی همچ  یبود که عل  ی بار  نیاول

م مهربانش  فر  نیو هم  دیدیو  ترس    ادشیابهت  از  را  دلش 

  .لرزاند یم

  .سردخونه  رسونمیو مخودم   عی ا سرآق  دینگران... نگران نباش -

  آراد

  .د یلرزیتو بغلم م دهی گنجشک ترس هی مثل

پرتام عصب  کردمیم  یمدت سع   تموم و  تا    شی با چرت  کنم 

نداشتم و به   ی ایفیخوابش نبره اما خودمم حال چندان تعر

م هر    خی  ی هامم جور. گوشزدمی زور حرف  بودند که  کرده 

  .لحظه منتظر کنده شدنشون بودم
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م   ومن فکر  ا  کردمیبگو  به خودش   یتکون  ه ی  لمایف  نی مثل 

شده تا وسط دستش  دهیکش ی ها ن یو با آستهامو گوش  دهیم

م ا  کنهی گرم  که  شدم  مطمئن  ب  نیاما  حد    شیدختره  از 

  .و از من متنفره  احساسیب

  .باهام بده نقدریکردم که ا کارشیچ دونمی نم واال

باهات رابطه داشتم بعد وسط کار   ؟ی باهام بد  نقدریتو چرا ا -

  ...بهت تعرض ایکردنت ولت کردم رفتم؟  یبدون راض

گفت:    یدار و عصبخش   ی و با صدا  دیبهم کوب  وجونش یب  مشت

  ...چرت نقدری ا ی خسته نشد

  .شد که محکم تکونش دادم   ترف یصداش هر لحظه ضع  اما

  .اینخواب -

  .خورد یزد و نه تکون  ینه حرف یول
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  .دستم خوابوندمش و به گونش زدم  ی رو عیسر

  جانا؟ -

  .دادم  تکونش

  !یبخواب دینه نه احمق نبا -

  .نداشت ی ادهی بهش زدم اما فا یمحکم یِلیس

  .شده بود  رنگیب  رنگی ب لبش

پاهام   وسرش خودمم  و  کردم  پنهان  بغلم  و  تو  آوردم  باال  و 

  .کنار صورتش گذاشتم وم یشونیپ

ب  کردم ی م  حس دارم  کم  کم  سخت    شمی م  هوشی منم  اما 

  .دمیجنگیداشتم باهاش م

راحت نفس بکشم   تونستمیواسم نمونده بود و نم  یجون  گهید

دق چند  تا  اگه  هردومون   دیرسینم  یکس  گهید  قهیو 

  .میمردیم



[235] 
 

ها بود که باهاش قهر خدا رو صدا بزنم چون مدت  خواستمینم

  .و انکار کنم بودنش  کردمیم یبودم و سع

درازکش   ن یزم  ی و نگه دارم که با جانا رونتونستم خودم   گهید

  .افتادم

 گمیجانا و از زبون اون بهت م  ی خدا، به جا  زنمی صدات نم  من

ب اون  بده،  نجاتمون  خانوادش    رهی بم  دینبا  چاره ی که  وگرنه 

  .ارندیدووم ب ایدن نیتو ا تونندینم

                                  ********************  

 ی اقه یپنج دق  نی و تو ا  افتادیلحظه هم از نگاهش نم  هی  ینگران

  .بهم زل زده زی ر هیکه به هوش اومدم 

بدجور سرما    کردمی بدنم بود و حس م  ی لرز تو  ی کم  هنوزم 

  .خوردم

 ی بدجور رو  شدیم  ده یرونش کوب  ی که مدام رو  هاشانگشت 

  .رفتیم  یاعصابم اسک
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  بود؟ یکار ک -

  .و بستمهام موهام فرو کردم و چشم ی تو ودستم

  .کردیبدنم درد م  کل

فقط   دونمیمنم م  یدونیگفتم: اگه تو م  ی خشدار  ی صدا  با

  ؟ی رو چک کرد  هان یدر بسته شد... دورب دمیفهم

کنم دمار    داشی بود تا صورتش... پ   ده یو کشآره اما کاله کتش  -

درم روزگارش  آو  ارم یاز  چهارراه  هر    کنمیم  زونشیوسط  تا 

  .نه یو بببهت صدمه بزنه عاقبتش  خوادیم یکس

  !خشن شد  دوباره

جانا    ی ادآوری  با گفتم:  و  کردم  باز  چشم  سبز  چشم  اون 

  چطوره؟

  .فهیضع  چارهیدخترک ب ستیحالش چندان خوب ن -

  !نره تو کما ؟یگفتم: چ  یو با نگران دمیال کشو باخودم  یکم
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  .ستیحدم بد ن نیدر ا -

  .و رها کردم حبس شدم نفس

از عل  - وضعش چطوره   دمیفهم  یدرست و حساب  یحاال که 

  .گفتم گوشت و مرغم ببره براشون

  .زدم  ی لبخند  شیو دلرحم یپاک به

  من؟ ی عمو یخوب نقدریآخه چرا ا -

  .جمع کردم  ولبخندم 

  !بهم دیپرینم  نقدریا دونستی اما کاش دختره قدرم م -

  .و از جاش بلند شد دیخند

  .خودته آراد  ی شک نداشته باش بخاطر رفتارا -

جلو که کنارم    ن یدارم من! تو ماش  کارش یحرص گفتم: چ  با

تر  بغلت کنم گرم   ایب  گمیم  میتازشم دم مرگ بود  نه،یشینم

باز  میبش اکنهیم  ی لج  زور بغلش کردم  به  چه وضعشه    نی ! 
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انگار دوست پسرش بودم بهش    کنهی رفتار م  ی جور  هیآخه؟  

  .کردم و رفتم انتیخ

  .دی روم کش  شتریخنده پتو رو ب با

دور    ی آراد، مثل دخترا  کنهیحرص نخور! جانا فرق م  نقدریا -

هاش تو رو جذب خودش کنه؛ که بخواد با عشوه   ستیورت ن

نباوقاره، خودش  نه،یسنگ هم  نم  هیبه    ازیو  اگه   نه،یبیپسر 

  .و عوض کنباهات خوب بشه تو رفتارت  ی خوایم

  .دم یکش ی پر حرص نفس

  .صورتم کنار زد ی و از جلوآشفتم  ی موها

  .ارندیحاال هم استراحت کن تا بگم واست غذا ب  -

  .بالشت بردم  ری و ززدم و دستم  یرفت غلت رونی باتاق که  از

  "رسه؟یم  میو آبج  زیبه عز یک رمیو من بمببند دهنت "
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حتخانوادش  ی فشارا  کل دوشش!  رو  گذاشته  اون    یو  تو 

به فکر خودش نبود و به مامان بزرگ و خواهرش فکر    تمیوضع

  !کردیم

  .درکش کنم تونمینم ستم ین تشیچون تو موقع دیشا

کلنجار رفتن با خودم به کمک تخت بلند شدم و    ی از کل  بعد

  .و برداشتم. با ضعف وجودم به سمت در رفتمسرمم

و حس کنه بخاطر دعوا کردن باهام حضورم   دیشا   نمشیبب  برم

  !بهیکال عج  گه،ی... جانائه دادیبه هوش ب
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کردم که از درد گرفتن گلوم صورتم درهم   ی اراه عطسه   نیب

  .فحش دادم  یرفت و به جد و آباد سرماخوردگ

  .اومد تو و بهم خورد یکی برم اما  رونیاز اتاق ب خواستم

  .دمیو گرفت که بهزاد رو دزود بازوم یول وفتمیبود ب کینزد
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  !باال رفته گفت: سالم از مرگ برگشته ی ابروها با

  .آزاد کردم وبازوم 

  ؟یکن یم کار یچ نجایمرض! تو ا -

  .کرد ینچ نچ

  !دنتید  ام یب ی ندار اقتیخاک تو سرت که ل  یعنی -

  .نثارش کردم و از کنارش گذشتم یینگاهم برو بابا  با

  ؟ی ریم یت کدوم قبرستونحال نیبا ا -

  .دمیسمتش چرخ  به

  .دهی نفر به اسم جانا توش خواب هیکه  یقبرستون -

ببند    د یشد  هاشاخم تشرزنان گفت:   و  به هم گره خوردند 

  .نمیگاله رو! درست صحبت کن بب

روش!   ی کرد  دایو با خنده گفتم: تعصب پ  دندی باال پر  ابروهام

  چه خبره؟
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  .هم فشار داد و به سمتم اومد ی رو  وهاش دندون

  .واسه خودت داستان نساز  -

  ی ر یم  ی دار  یگرفت و با طعنه زد: خودتم که نگرانش   وسرمم

  !شی نیبب

  .بهش زدم ی اضربه

منه چون اومده بودند    ری تقص  رهی اگه بم  نیچرت و پرت نگو! ا -

  !و بکشند نه اونومن

  .آلود شد و اخم ی جد نگاهش

  بوده؟ یر ککا دهیعمو نفهم -

  .باال انداختم و قدم برداشتم ی سر

  .عمو بوده ی بایاز رق یکیحتما  -

  .زد  ی شخندین
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رو ول کن دخترا - لخت کرد  ییاونا  اگه    وی که    ه یبچسب، 

داشته باشه که    یرتیفوق غ  ی بابا  ایداداش    شونی کیدرصدم  

بر خون  ناموسش  واسه  باشه  م   زهیحاضر  اون    تونهیهم  کار 

ا  هیباشه،   با  آخرش  تو  کن؛  فکر  باد سرت   نکاراتیکم  به  و 

  !ی دیم

  .بهش انداختم ی ای جد نگاه

فقط با دو سه نفر باشم   ادیم   رهی مثل تو سال م   تونمیمن نم -

تا  ی اغه یاونم ص  یی بابا  ا یداداش    ن یهمچ  یکس  اد یم   ادممی! 

  .نداره

  .دیتمسخر خند با

بعد   ی کردیم  دای سوژت پ  ی رو  یتو مگه اول شناخت کاف -

چندتا  ی تخت؟ تو به من بگو درمورد خانواده ی رو  شیبردیم

  ؟ی خوابات اطالعات داراز هم 

  .بهش انداختم ینگاه  میآسانسور رو زدم و ن ی دکمه
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  .نکن یفضول -

  .دیخند روزمندانهیپ

  .زدمیو محدسش  -

  جــانــا

  .و آروم باز کردم هام هام چشم لرزش پلک  با

  .داشتم ینیو حس سنگ  کردی درد م نمیس ی قفسه

  .برطرف شد  دم ید ی پلک زدم تا تار  چندبار

  .کردی م شتری و بضعفم  دیچی پیم مینیب ی که تو یمرغ ی بو

  .و به سمتش سوق دادم کنارمه نگاهم یکس  نکهیحس ا با

... پررو خوردیآراد بود که داشت تو حال خودش غذا م  پسره

  .آرنجشم کنار سرم گذاشته بود و کنارم خم شده بود هی

و صاف نشست و بشقابش   عیکه کردم سر  ی عمد  ریغ  ی سرفه  با

  .پاش گذاشت ی رو
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  !ی چه عجب به هوش اومد ؟یخوب -

که بخاطر چندبار سرفه کردنم درد    نمیس  ی قفسه  ی رو  ودستم

  .دمی و باال کشکم خودم  هیگذاشتم و  کردیم

مطمئن بودم تو جهنم   میچون اگه مرده بود  میاانگار زنده  -

  .دادندیکنار تو مرغ پلو نم

  .دیکنان خند سرفه

  .خوشمزه ی اونم مرغ پلو -

  .کنار تخت برداشت زیم ی از رو  وی ایگوش

  گرسنته؟ اره،یبهزاد دکتر برداره ب گمیم -

  .یلی: خ دمینال

  .زد  ی مرموز لبخند

  .بخوره ی زیکنه چ  دیدکترت تائ  یصبر کن دیبا یول -

  .و پر کردوجودم   حرص
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  .و کوفت کردمن بازم مرغ پلوش ی جلو شعوریزد و ب زنگ

  .و تو گلوم نگه داشتمنالم نم ی سرفه کردم که از درد س باز

  داد؟ نجاتمون یک -

 [12.05.20 20:26] 

 41پارت #

  .عموم -

  .شکرت... چقدر اون سرما کابوس بود ایخدا

  .خودمونه مارستانیبالشت و تخت مشخصه ب  ی عالمت رو از

  کمبود تخته؟ ؟یکنی م کاریتو کنار من چ  -

  .از خوردن برداشت دست

بب - بودم  اومده  تازه  م  نمی نه،  هوش  اگه    ای  ی ایبه  چون  نه 

 یک یمن بود و اصال هم دوست نداشتم خون    ری تقص   ی مردیم

  .گردنم وفتهیب
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نم  یعنی - تو  نم  ی ومدیاگه  هوش  تو  ومدم؟یبه  اتاقت   ی از 

  ؟ی ری خبر بگ یتونستینم

  .بشقاب انداخت ی و توحرص بهم نگاه کرد و قاشقش  با

آخرم    ی هاو بگو که تا نفسنگرانت بشم! من  ی ندار  اقتیل -

  .داشتم گرم نگهت دارم یسع

  .بهش انداختم ینگاه میازش گرفتم و باز ن ونگاهم 

و جونت   یارزش نداشت  رم،یجاش بلند شد و با حرص گفت: م  از

  .نجات دادم

خوب   ی وسمت در رفت که از حرفم شرمنده شدم اما بازم ر  به

خ گفتم:  حرص  پر  نسبتا  و  ندادم  بهت   لوخبینشون  زود 

  ...برنخوره معذرت 

و قطع کردم و با صورت جمع شده  گلوم سوخت که حرفم   اما

  .و روش گذاشتمدستم
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چرخ   به مرموز  دیسمتم  با  بدجنس  تی و  حرفت   ی و  و گفت: 

  .کامل کن

  .و به زبون آوردمجملم یسخت به

  .رم ینم ی که... تالش کردممنونم  خوام،ی معذرت م -

  .شد و تند سرجاش برگشت ترضی عر لبخندش

  .کنمی خواهش م -

  .و نگاه ازش گرفتم  دمیکش ی پر حرص نفس

  .غذات گشنم کرد  نیا ی حاال پررو نشو بلند شو برو بو -

  .د یورود دو نفر نگاهم به سمت در چرخ با

  .بود یو دکتر حسن بهزاد

  ؟ی به دست به سمتم اومد و با لبخند گفت: چطور سهیک

  .لبخند مهربونش لبخند زدم از

  .فکر کنم سرماخوردم یخوبم ول -
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  .میپر حرص آراد بهش نگاه کرد ی صدا با

ا - عه!  عه  م   ینیبیم  نویعه  شکفته  لبت   ی رو  شهیلبخند 

  !ی ریگیپاچه م گرده یکال ورقت برم ینیبیاونوقت تا منو م 

طمان  ی تو  وهام انگشت  پر  لبخند  با  و  کردم  قفل   ی انه یهم 

  .کنمیگفتم: من هرجور دلم بخواد با هر کس رفتار م 

  .بهزاد بلند شد  ی خنده  ی صدا

  .نجانیها جناب دکتر ابچه  الیخیب -

  .کردم ی و باالتر آورد که تشکرتختم  بعد

نوشت و    وی آزاد  ی کرد نسخه   یبررس  وتم یدکتر که وضع  ی آقا

  ره؟یبگ  رهیم یرو به اون دوتا گفت: ک

  .نگران و مضطربم کرد مارستانیبودن ب یخصوص

  .دکتر  امیبعد م ارم یو مخونه دفترچم   رمیم خوامی دارو نم -

  .نسخه رو گرفت ی ز یبا اخم ر بهزاد
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  .پولشم مهمون من رمیگیخودم م -

  ...آخه -

  .که گفتم نیآخه نداره هم  -

  .ه کرد آراد نگا به

  .ارندی زنگ بزن به آشپزخونه بگو براش غذا ب هی -

  .هام دوختمو به دستشرم نگاهم از

ندارم    چوقتیه حتخرجم   یکیدوست  بده  نداشته   یو  اگه 

  .باشم

  .و باال آوردو گرفت و سرم چونم  میروسر یبا گوشه  بهزاد

  ی کالمش: کار  نطور ی و تعصب داشت، هم  تیرنگ جد  نگاهش

بکش  ی نکرد خجالت  د  یکه  همچ   نم ینب   گهیپس   نی بخاطر 

  ی دار  ازیبه بعدم بفهمم کمک ن  نیاز ا  ،یکن  ی خودخور   ی زیچ

  .با تو دونمیمن م یو بهم نگفت
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 ی ن یریلبم نشست، لبخندش ش   ی رو  یپر خجالت و ذوق  لبخند

  .بانی پشت هی حس داشتن  ی نیریداشت، ش

  .کنمیدرموردش فکر م -

ا  خندون تو  معترض شد:  نم  ن یو  ناز جواب  حرف   دهیمورد 

  .حرف خودمه

  .دمیو کوتاه خند آروم

به آراد انداخت و به تلفن اشاره کرد و به همراه    ینگاه  بعدم

  .رفت رونی دکتر از اتاق ب

  جانا؟ -

  .نگاه کردم  بهش

  بله؟ -

  ؟یتو چرا با بهزاد خوب -

  .زدم   ی شخندین
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  ؟ی سوزیم ی دار -

  .خوامیجواب م  دمی حرص گفت: سوال پرس با

باهاش خوب حرف بزنمم   نکهیا  ی جنبه   ه،یبه نظرم پسر خوب -

  .داره

  .شست به خودش اشاره کرد  با

  من ندارم؟ یعنی -

  ی برو بچسب به همون دخترا  ،یشیگفتم: نه چون پررو م  رک

  .هموناست؛ حاال هم واسم غذا سفارش بده  اقتتیل  ز،یعشوه ر

  .هم فشار داد  ی رو  واش هدندون

  .اعصاب! برو به همون بهزاد بگو ی رو ی و کم دختره روت  -

  .و برداشت و به سمت در رفتبشقابش  بعدم

*******************  

  .گذاشتم  زیم ی پوست کنده شده رو رو  بیس
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  خونم چطوره؟ -

با لبخند گفت:    کردی همونطور که به اطراف نگاه م  زجونیعز

شاده اما معلومه اجارش گرونه،   هاشی خوبه، رنگ بند  یلیخ

  .درد نکنه ستی واقعا دست رئ 

  .کنار نوا نشستم د یمبل سف ی رو

  ...که نبودم  ی چند روز   نیخانم؟ تو ا  یحال شما چطوره آبج -

سر  نیهم  تو که  اومد  عطسم  آست  عیلحظه  و جلوش   نمیبا 

  .دمیکش  ینی گرفتم و ف

دست  زیعز داشت  د  یکه  کاغذ  برجسته   ی های واریبه   ی گل 

  .دی به سمتم چرخ یحرفم با نگران نیبا ا دیکشی بنفش م

  .زرده ی نه؟ رنگت کم  ی سرما خورد -

  .و صاف کردم سرفه صدام هی با

  .داده  یسه روز بهم مرخص سممیآره، رئ یبدشانس -
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  ...... گ.. گرمرهنی: ب... باز پنوا

پ  گهید  یِسرماخوردگ  - من،  پوش  رهن ی خواهر   دن ی گرم 

  !نداره که دنینپوش

تو   شناسم،یهم داره، منکه تو رو م  یلیبا اخم گفت: خ  زیعز

نها  کی نزد  ی هوا  نیا درجه  پ  تایصفر  هم    ی رو  رهنی دوتا 

سرما صاف    یته تهشم اون کت بافتن  رونیب  ی ریم  یپوشیم

  !وکنت 

  .دمی کش  مینیدستمال برداشتم و به ب هیو   دمیخند

گرم نپوشم    زیغلط بکنم چ   گهی به بعد د  نیاز ا  د یحرص نخور -

  گفت؟ یبزنم، خب، دکتر نوا چ خیکه اونطور 

  .یشگیهم ی اداروه ،یشگیهم  ی زایچ -

  ن؟یو گرفتداروهاش  -

  .میریگیمکث گفت: سر ماه بشه بهت حقوق بدند م یکم با
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  ی تا آخر ماه ب  تونهیجون من، نوا که نم  زیگفتم: عز  معترض 

خدا بمونه  برم  ییدارو  دوباره  تشنجش    گرده،ینکرده 

نصف    رمیشده م  رم،یگ¬یم  رمی خودم م نجایو بذار ادفترچش 

  ه یری بهم بده، اونم آدم خ  کنمیدرخواست م   سمیو از رئ حقوقم

  .دهیم

  .انداخت  نیو چهاش چشم ی گوشه ی لبخند

واست دست و پا    ی کار  نیدست پسره درد نکنه که همچ -

  .کرد

  .جوابش تنها لبخند زدم در

خودم...    ویبیس گفت:  اما  دادم  نوا  به  و  برداشتم  چنگال  با 

  ...یم

کار   ی خوای چرا م  میهست  ز یگفتم: تا من و عز  یمیاخم مال  با

  .که دستت کم جونه یدونیم  ؟یبکن نیسنگ
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ازش تشکر کنم    دیمنم با  نم،ی بب  وست یبرم رئ  خوامی : مزیعز

  .میامروز بر

از    یکمم خستگ  هیبخوره    وبش یلبخند گفتم: چشم، نوا س  با

تا    سمیامروز رئ  م،یریم  زنمیزنگ م  مارستانیبه ب  دی تن در کن

  .مارستانهیساعت سه ب

*************************  

رو  با به صندل  ییخوش  بلند شد و   زیم  ی جلو  ی ها   یاز جا 

  .اشاره کرد

  .د ینیبش  دیبفرمائ دیخوش اومد یلیخ -

  .کرد و نشست ی با لبخند تشکر زیعز

  .گذاشتم و منم نشستم های نوا رو کنار صندل لچریو

  جانا جان انشاهلل حالت که بهتره؟ -

  .لبم نشست ی رو ی توجهش لبخند از
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سرکار   امیفردا م  گهیممنون، انشاهلل د  یلیخ  سی بله جناب رئ -

  .امیو از خجالتتون درم

  .انشاهلل ه؟ی چه حرف نیا -

  ...: واقعا زیعز

  .دوخت  زجونیو به عزپر ابهت و مهربونش نگاه

ممنونم، اصال    د یکه به من و خانوادم کرد  ییها بخاطر لطف  -

  .تشکر کنم ی چجور  دونمینم

دونستم که به هم نوع و   میانسان  ی فه یوظ  د،یو نزن حرف   نیا -

  .هم وطن خودم کمک کنم

بندت    ن ی... چقدر ارفتیلبم نم  ی لحظه هم از رو  ه ی  لبخند

  .باالست شتیخوبه خدا، فکر کنم مقام قربشم پ

  .دکتر ی : جسارت نباشه آقازیعز

  .دیبفرمائ دیار ی صاحب اخت -
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اسم و    تونمیم  د،ییواسم آشنا  یلی... راستش خدیلطف دار -

  بدونم؟ ولتونیفام

 ینشست و به نوا نگاه کردم که سوال  میشونیپ  ی رو  ی زیر  اخم

  .نگاهم کرد

نکردم بدونم،   ی کنجکاو   چوقتی منِ کنجکاو ه  ت نجاسیا  جالب

  .شناسمشیدکتر م  ی آقا ای سی رئ ی به عنوان آقا شهیهم

  .هستم ی سپهر رجیا -

  .د یاز تعجب با شدت به سمتش چرخ سرم

  !؟ی سپهر

 یلب صندل   عیبود سر  دهیرس  ی ز یچ  هیکه انگار به    زجونیعز

  .نشست

  بود؟ ومرزیاسم پدرتون ک  -

  .شد  ترقی رنگ تعجب گرفت و اخم منم عم  سی رئ نگاه
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  .شدی م دهیذهنم داشت کنار هم چ  ی تو یب ی عج ی هاپازل 

بهم   نیایهفته کمه؟ که م  ی روزها  شتریسه تا پارت اونم ب “

دل من، منم   ی زای ! عزی ذاریپارت م  نقدریا  یخسته نش  دیگیم

که وقت   ستیکه ن  یسندگیدارم، تنها شغلم نو  یکار و زندگ

 ( !داشته باشم اد یآزاد ز

 [14.05.20 21:11] 

 43پارت #

  د؟یشناختیو ممن ی بله بله، شما بابا -

چه    شهیمن باورم نم  ی گفت: خدا  جانی مبهوت و پره  زیعز 

عج  شاه یبیحکمت  به  من  ادیز  دی!  بچه   دی ارین  ادیو  تا  چون 

واسه   دیو بزرگم که شد  کردمیصد درجه با االنم فرق م  دیبود

بود  لیتحص    ی بهادر  مانیمن مهربانوعم همسر سل  د،یخارج 

  .امرزتونیهمکار و دوست پدر خداب
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از جاش بلند    عی رو شناخت که سر  زی انگار اونم عز  سی رئ  جناب

  .دیهست  ادمیشد و تند گفت: مهربانو خانم! بله بله 

م   با عز  وزش یعجله  تا  و  زد  گفت:    زیدور  بشه  بلند  خواست 

  .د ی نیبش  دینیبش

  .نشست یصندل ی به رومون رو  رو

ا - کجا  نیآخه  سال  بهادر  د یی همه  انگار   هوی  ؟ی خانم  اصال 

  !زد بتونیغ

که   یِهمون کس  زی و کالفه آروم گفتم: منظور عز  جیبه نوا گ  رو

بوده و بعد از مرگ    مانیبابا سل  یِدوست جون جون  گفتیم

با باق  گهیاون و خانوادش د هاشون نسبتا  مونده  یارتباطمون 

  کم شد؟

  .آرامش سر تکون داد با

 توجهی ب  دی نشست و با شک و ترد  ی صندل  ی دسته  ی رو  آرنجم 

  ی سع   سیرئ  ی و آقا   زی عز  ی هایو خاطره رو کنها  به صحبت 
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هم   کنار  رو  پازال  دونه  به  دونه  کاراگاها  مثل  درست  کردم 

  .نمیبچ

  .ی آراد سپهر دمی... شای سپهر رجیا ،ی سپهر ومرزیک

  .شدیاخمم کورتر م ی رفته گره  رفته

حورا گفت که از خانوادشون فقط دو نفر موندند اونم   مامان

  .بزرگ هشت سالش  ی تک پسرشون و نوه

بود که خطاب به نوا گفتم: چند سال از اون    ن یبه زم  نگاهم

  گذره؟ یاتفاق م

  .... ده سالجـ یفکر... کنم... ه -

  !و شش سالشه هم سن پسره آراد  ستینوهه االن ب  پس

  .افتاد سی رئ ی موشکافانم رو نگاه

ا  ومن بهزاد  کرده،  محروم  بخش  دوتا  از  همه   نجا ی برخالف 

  ...انترنه و
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  .خوبه یلیمن خ ی آره عمو - "

  عموتون؟ -

  .اطراف چرخوند ی به اشاره  ودستش 

  ".کنم یمنه، اومدم کارا رو بررس ی کلش مال عمو نجایا -

  ره؟یعموتون خ -"

  ".آره ینگ یبهم گفت: بگ ینگاه مین با

  نجاتمون داد؟ یک -"

  ".عموم -

چند نفرم مثل من بهشون کمک    دی شا  ره،یحتما صاحبش خ  "

  "کرده

 ی هافقط رفتن به اون طبقه   سه،یرئ  ی آراد برادر زاده   شکیب

  .راز رو افشا کنه نیا تونهیممنوعه م

  نه؟ ایشومه  ی قصدش از پنهون کار ؟یدرست باشه چ اگه
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  جانا؟ -

و تند   دم یاز جا پر  ز ینسبتا بلند عز  ی تکون خوردنم و صدا  با

  .بهش نگاه کردم 

  د؟یگفت ی زیبـ.. بله؟ چ -

بار صدات   نیچند  رجیدختر؟ من و آقا ا  ییاخم گفت: کجا  با

  !میزد

  ... چرا؟؟یگفتم: چ حواسیب

  گفت: حالت خوبه که؟  یبا نگران ی سپهر ی آقا

ا  از بدون  و  شدم  بلند  ا  نکهیجام  چ   هیقض  نیرو    ی که 

سر   هیبهم بگند کنجکاو باشم گفتم: من خوبم،    خواستندیم

  ش ی بررس  دیاومده که حتما با  ادمی  زی چ  هیها بزنم،  به بچه   رمیم

  .کنم

گردنبندزیعز اون  بگو  بهم  اول  رو    ی :  داده  بهت  مامانت  که 

  ؟ی هنوز دار
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  داره؟ یو فارس ی هند ی که نوشته یهمون -

  .آره همون -

  .انداختم زی و بعد به عز  سیبه جناب رئ  یهنگا  اول

 [14.05.20 21:11] 

 44پارت #

  آره چطور؟ -

  ی هروقت برگشت  زحمتی! بهیگفت: عال  ی سپهر  ی جاش آقا  به

که مامانم به مامانت داده و    ی اه یهد  نمش،یبب   ارشی روستا ب

  .خاطرست  ی ادیتعداد ز  ی نشونه

و کنجکاو  خواستم قض  ی بمونم  اما  برام    ی ه یکنم  آراد  پسره 

چشم، من برم    ی گرفت  که تند و با عجله گفتم: به رو  تیاولو

  .فعال با اجازه 

پر شک نوا به سمت در قدم    ی هاگفتم و درمقابل نگاه   ونیا

  .اومدم  رونی تند کردم و از اتاق ب
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  .کردم  زیر ی و کمهام و چشم دیبه کف دستم کوب ومشتم

زبونت نکشم   ریاز ز   وقتیاگه حدسم درست باشه تا حق  یعنی

  .کنمیولت نم رونیب

  .طبقه بود نیاز آسانسورها تو هم یک ی خوشبختانه

  .دوم رو زدم ی طبقه ی شدم و دکمه واردش

  .دمیبلع قی بستم و هوا رو عم  وهام چشم

به اعصابت مسلط باش جانا، نه استرس داشته باش و نه   کامال

دوست از آب   سی نگاه کردنه، حاال هم که رئ  هیترس، فقط  

که قراره    یتنها اتفاق  کنه،یدراومده مطمئن باش اخراجت نم

  .رو کردن دست پسره آراده و بس  وفتهیب

ه چشم باز کردم و به محض  باز شد ک  کیت  هیآسانسور با    در

  .اومدنم چند نفر رفتند داخل رونیب

  .که بودم چرخوندم ییناآشنا ی اطراف طبقه ونگاهم 
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به عنوان    یو کس  م یکه وقت مالقات اومد  نهیا   میشانس  خوش

  .ندازهینم رونم ی ب بهیغر هی

پوش خورد که گالسور به    دیدختر و پسر سف  ی ابه عده   نگاهم

گرفته بودند و باهاش    وی دکتر مسن  ه یدست همونطور که دور  

  .افتاد زدندی حرف م

آرزوم   نیبزرگتر  ی روز  هیحسرت بزرگ...    ه یپر شد از   وجودم

ن  یپزشک کم  حاال  اما  درمان    اوردنیبود  و  ماه  هر  آخر  پول 

  !شدن نوا

  .رو به روم رد شدند از

و مرتب نفس گرفتنم موهام   قیراه با عم بستم و هم  وهام چشم

  .کردم 

  .ر یو حالگ یمنف ی فکرا نیا الیخیب

  .ها رفتند قدم برداشتمکه اون یو همون سمت دمیکش ینیف
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پرستار    دنید  با بخش   یک یفرشته،  کار    ییهااز  توش  که 

  .و به دندون گرفتمو لبم  دمیچرخ عیسر کنمیم

  .و نشناسمن ن،یو نب من  توروخدا

تو   وغم یج  ی و صدا  دمیتر گزو محکمکنارم رد شد که لبم   از

  .گلوم خفه کردم 

  .بلند ازش دور شدم ی هاو با قدم  دمی عجله چرخ با

غر زدم: اگه االن دارم   رلبیو آزاد کردم و زحبس شدم   نفس

  .پسره آراد  نیا  ریهمش تقص شمیاز استرس خفه م

به سمتش    ی پرستار  ستگاهیا  ی وپرستار ناآشنا ت  هی  دنید  با

  .بهش گفتم: سالم  دنیرفتم و به محض رس

  .دییباال آورد و با لبخند گفت: سالم، بفرما وسرش

فشار    ستگاه یا  ی و به لبه هام کاهش استرس سر انگشت  واسه

  .دادم

  کجا هستند؟ نم،یبب وی آراد سپهر  ی اومدم آقا -
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حفظ موضع    عیاما سر   دندیکوتاه ابروهاش باال پر  ی الحظه   واسه

  .کرد

  د؟ی از آشناهاشون هست -

  .کنم دای! فقط من تو رو پ ی جناب آراد سپهر  یینجایا پس

  کجان؟ دیدونیم  م،یهست یدوست خانوادگ -

  .دیباور نکرد که خند انگار

  د؟ی از فنا و طرفداراش یکینکنه  -

  .تو صورتش خم شدم  ی و جد دی ابروم باال پر ی تا هی

نندازمن - بهش  وصله  س  دیو  سال  صد   خوام ینم  اهیکه 

  .عموش شی ببرمش پ د یطرفدارش باشم، کجاست؟ با

  .و خوردخندش   یمصلحت ی سرفه هی با

  .لباسه ضی تو اتاق تعو -

  .سمت راست اشاره کرد به
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 ی سمت چپ، باال  ی راهرو  ی تو  دیچ یپیم  د،یری طرف م  نیاز ا -

  .هااتاق تابلو زده رختکن انترن 

  .مچکرم -

  .و رفتمکه گفت  یتند آدرس ی هاگفتم و با قدم ونیا

برداشتم و هم  دنید  با تندتر قدم   دم یکه بهش رس  نیتابلو 

  .در بازه  دمید

 شهی کردم کدومه، مگه م  شییکه زود شناسا   سادمیدرگاه وا  تو

  !از پشت سر نشناسمش؟

 وش ی لباس آب  ی ها دکمه   کردیزمزمه م  ی زیچ  هیکه    طورهمون

  .بستیم

تو  یکیاون    نگاه اشارم   ی پسرِ  زود  افتاد که  بهم  رو اتاق    ی و 

  .کردم زی ر  دیو به حالت تهدهام گذاشتم و چشم مینیب

  .پر از خنده شد و به آراد اشاره کرد  نگاهش

  .دادم  هیو به چارچوب تکشونم  نهی تکون دادم و دست به س  سر
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وا  بدون و صدا  وقت  نجایهم  ستمیمیسر  سکته   ی برگرد  ی تا 

  .یبزن

 [14.05.20 21:11] 

 45پارت #

! جلل خالق! آخ  دمیو نفهم  ی طبقه بود   نیهمه مدت تو ا  نیا

  .دارم صبر کنبهزاد خان واسه تو هم 

سمت    نیبه ا  حرفیدوشش انداخت و ب  ی و روکولش   پسره

  .اومد

  ؟یاالنش ایو آروم گفت: دوست دختر سابق   سادیوا کنارم

  .بهش انداختم و اشاره کردم بره ینی سر و سنگ نگاه

  .و رفت دیخند آروم

  .به سمت آراد چرخوندم وروم 

  .برداشت کمد ی و از توو کولش بست  نشمی آست ی هادکمه
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چرخ  سوت تموم   دیزنان  چنان  اومد...  سر  انتظار  باالخره  و 

 ی ها حرکت موندند که با خودم گفتم با چشم  یبدنش ب   ی اجزا

دوشش سر خورد و  ی سکته رو زد، کولشم از رو ستاده یباز و ا

  .افتاد

  .برداشتم و به سمتش رفتم ومیتک

م  ویک  نیبب - سپهرنمیبی دارم  آراد  برادرزادی !   رجیا  ی ه ! 

  .نجا یا سیرئ  یعنی ی سپهر

نگاه انداختم تو    محابایبار ب  نیو واسه اول   سادمی به روش وا  رو

  .نگاهش

درنم - شد  اد؟ی صدات  برمال   ی دیترس  ؟ی شکه  نقشت  که 

  شده؟

 نجا یو قورت داد و زمزمه کرد: افقط آب دهنش  هاه یاز ثان بعد

  ؟ی دی فهم ی چطور ؟یکنی م کاریچ
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قدم بهش   میزدم و جسور شده از حل معما بازم ن  ی شخندین

  .شدم  کینزد

  !ی جناب سپهر  مونهی ماه پشت ابر نم گندیم -

  .دیکش   شیشونی بار به پ  نیو چندبست و دستش   وهاش چشم

  بود؟ یچ  ی پنهون کار نیبگو، قصدت از ا وقتیحق -

  .و تکون دادباز کرد و اشارش  وهاش چشم

سرم    ی تو  یفکر شوم  ی درصدم فکر کن  هی  یحت  ی حق ندار -

 م،یکه من و عموم درحقت کرد  ییبوده، نه بعد از اون همه کارا

  .جانا  ی حق ندار

 ی زن محکم و جد  ر یش  هیو کورتر کردم و مثل  اخمم  ی گره 

  .گفتم: پس حرف بزن

  ...نکیو ا -

به پشت سرم    عینگاهش سر  ییآشنا  ی پر از خنده   ی صدا  با

  .دمیکه بهزاد رو د دمیدوخته شد و منم به سرعت چرخ
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 سه یچارچوب رو گرفته بود و از خنده داشت ر  کلشیاون ه با

  .رفتیم

  اد یز  ی ...ها  ی بعد از... پنهان کار   ییای... دو زوج... رو...نکیو ا -

  !... هم... قرار گرفتند ی رو... به رو

  .و مهار کنهآرادم نتونست خندش   ظیپر غ ی صدا

  !براتا امیو بهزاد، االن اعصاب مصاب ندارم مببند دهنت  -

با خنده گفت:   وش یشونیپ   ی شد رو  ختهیر  ی موها باال زد و 

  فهمه؟ی حرفاست آخرش م نی تر از اگفتم جانا باهوش  ی دید

  .اشاره کرد بهم

  .مدرکش نمیا ایب -

اخم  تموم با  دلخور    د یشد  ی هامدت  و  خورده  گره  هم  به 

  .کردمی نگاهش م

از کنارم رد شد که سر  ی هابا قدم   آراد  به   عی تند  تو و  اومد 

  .سمت کمدا ازش دور شد
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  .اریگفت: باشه جوش ن ی انسبتا کنترل شده  ی خنده  با

  .کنمیداغونت م ی باز بخند -

و به سمتم و هم کرد و نگاهش خندش   ی سرفه ته مونده  هی  با

  .چرخوند

  ؟ی چطور -

  .کردم   زیو تمهام ناخون رینگاه ازش گرفتم و ز ری دلگ

  ازم نه؟ ی: ناراحتد یبه گوشم رس ر یبا تاخ  صداش

  .از خنده نداشت ی اسر سوزنم نشونه ی لحنش اندازه  نبار یا

ا  تا دلگ  نیحاال  از  بودم   وی ری نوع  نکرده  ختجربه  برام   ی لیو 

نبوده که توقعم ازش    یکس  چوقتیچون ه   دیبود، شا   ن یسنگ

  .باال بشه

  .و رو به روم انداختحضورش ینیسنگ

  .بهم نگاه کن... لطفا -
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نارج  مثل صدا  اینازک  تو  ی از  اشک  حزنش  پر  و   ی آروم 

  .هام حلقه زدچشم

  جانا؟ -

  .باال آوردم اما بهش نگاه نکردم وسرم 

 د یو احمق و ساده فرض کردهمه مدت هردوتاتون من  نیا -

  ...و

  ...قطع کرد: جانا بخدا  حرفمو

 یی وسط حرفش: به همون خدا  د یآراد به کنار هلش داد و پر  اما

سرم بوده و نه   ی تو  یقسم، نه فکر شوم  ی که بهش اعتقاد دار

 ی نخوا   نجام یا  یکر کردم بفهمفقط ف  گه،ید  یِطانی ش  ز یچ   چیه

فقط بخاطر   ،یرد بش   یفرصت  ن یو راحت از همچ  یقبول کن

  ...رو کردم نکاریمصلحت تو و خانوادت ا

  .هام دوختم و به چشمچرخوندم و نگاهم  وسرم 
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اما   یساخت  دیپل  ی والیه  هیچرا تو ذهنت از من    دونمینم -

هم    هی  نمیبیم  یدارم که وقت  ت یمنم مثل عموم اونقدر انسان

  .به کمک داره بهش کمک کنم ازیزبونم ن

  .زدیموج م ی دلخور شی لحن قاطع و منطق ی تو

اما توجه  چندتا اومدند  به داخل  از    یپسر  ادامه داد:  نکرد و 

  ...یمثل من دلخور باش یفیبخاطر آدم کث  خوادی بهزادم نم

  !معترض بهزاد بلند شد: عه آراد ی صدا

 احساس ی و هم که نسبت بهش بدل من   یو حرفش حت  لحن

  .بود لرزوند

سرد  ییهابه چشم   ره یخ  توجه،ی ب  بازم از  لحظه  هر    ش ی که 

خوبه، رفاقت   یل یادامه داد: اون برعکس من خ   شدی کاسته م

پاش بذاره و بهت بگه، حاال   ریو زحکم نکرد حرف من   شیمشت

  ی و تحمل کندو طبقه فاصله هم من  یحت  یتونیهم اگه باز نم

  .بمون تو گه،ی د مارستانی ب هی رمیم  رمیگی م یانتقالمن 
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اشکم کولش   ونیا و  بهت  پر  نگاه  درمقابل  و  روگفت  از    ی و 

 .رفت  رونیاز اتاق ب حرفیبرداشت و ب نیزم

 [16.05.20 21:01] 

 46پارت #

  .شی خال  ی ثابت موند رو جا نگاهم

  .شتیپ  امیتا ب  سیاتاق رئ ی با عجله گفت: برو طبقه  بهزاد

  .رفت  رونی بعدم با دو از اتاق ب و

م  - راست  عرصه   د یشا  گه،یآراد  ز  ی تو   طونیش  ی ادیدخترا 

  م یش یهاست هم کالسما سال   ه،یباشه اما پسر خوب و با مرام

  .مشی شناسیخوب م

 نیامروز انگار دست به دست هم داده بودند تا بزرگتر  زی چ  همه

پسر بدوئم   هیو تجربه کنم و بخوام پشت سر  عمرم  یشرمندگ

  !شکستش  دیبذارم رو دل شا یتا قبل رفتنش مرحم

  .دم یو دوراهر  ی اومدم و تو رونی اتاق ب از
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قدم  تو د  یچند  باهاش حرف   دمش؛یآسانسور  داشت  بهزاد 

  .رفتیو ماما انگار نه انگار راه خودش زدیم

  .سایوا -

  .ده یجز خودش، انگار که نشن دیاغلب به سمتم چرخ  سر

وارد آسانسور باشه    نکهیاما قبل از ا  سادمیکم آوردم و وا  نفس

  .بردم تیپسر رو بدون رسم هیبار اسم  نیاول ی برا

  آراد؟ -

م  سادیوا با چشم   خکوب ی نه، سرجاش  بهزادم  گرد   ی هاشد، 

  .برگشت عیشده سر

 ومدند یبه زور باال م   دنیکه از خجالت و دو  ییهانفس   ونیم

  .نفس گرفتم

 شتر یب  دمیکه صالح د  کردیم  تمیچند نفر اذ  ی   رهیخ  ی هانگاه 

  .بشم کیبهش نزد

  م؟یحرف بزنتو محوطه  میبر -
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  .بهتره  دیدراومد: آره آراد بر میبانی به پشت بهزادم

  .به عقب انداخت ینگاه مین

  .نمونده یحرف -

گاز حرفت  - تخته  زدتو  نذاشت   یرفت  ی و  حرف    یحت  یجلو 

دارند    هایلیخ  نجایمحوطه ا  یتو  میبزنم! حاال نوبت منه، بر

  .ندارم یحس خوب  کنندیبهمون نگاه م

  .د یچرخ

  .بگو نجایپس هم  -

  !ندارم  یحس خوب نجایگفتم ا -

  .رمی بزن وگرنه م یزن ی اما من کامال دارم، حرف م -

 هی... واسه  کرد؟یم  یآورده بود و داشت تالف  ری فرصت گ  حاال

ب خواستم  اونقدر   الشیخ یلحظه  شکستن  دل  گناه  اما  بشم 

  .واسم مهم بود که بخوام پاکش کنم
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گره   ومیروسر  ی گوشه و  داخل  کورتر   وم یروسر  ریز  ی دادم 

  .کردم 

فقط ازت سوال کردم،   یداشت  یمن نگفتم که تو فکر شوم -

شکه   یی نجایتو هم ا  دمیدفعه فهم  هی  نکهیبهم حق بده از ا

  ی دیتازشم من گفتم تو آدم پل  ،یعصب  تیشدم و از پنهون کار

  ؟یهست

و   سادیتر وااومدند که کنار رونی آسانسور باز شد و چندتا ب در

  .منم همراه باهاش جا به جا شدم

هم تموم شد و رفت، منم   هیو قض  ی دیتو فهم  ست،یمهم ن -

  .رمیم ی گفتم اگه بخوا 

ا -  لونیسِ  ورون یح  نجوریا  ویکیکه    رحممی ب  نقدریمن مگه 

  کنم؟

کم  ی سرد جا  دیخواب  ینگاهش  همون   وکش یکوچ  ی و 

  .پر کرد یشگیهم  طنتیش
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  بمونم؟ یعنی -

کم  ونگاهم  با  و  دوختم  کفشش  کنار  آره    یبه  گفتم:  مکث 

  .بمون

  .هام نگاه کن بگونه، تو چشم -

کش  ن یا  از منت  باال   ی کفر  دنی همه  سر  با حرص  که  شدم 

  ی عنیبمون  گمی م  یناز بکشم؟ وقت گهیآوردم و گفتم: چقدر د

  !بمون

! ایداراعصاب ن  لوخبیو با تعجب گفتم: خ  دندی باال پر  ابروهاش

  ارند؟یدرم یکیاز دل  نطوریا

س  دست ا  نه یبه  گفتم:  جانب  به  حق  و  واست    نهمهیشدم 

نکردم   ی دادم سوتفاهم رفع بشه تازشم منکه کار بد  حیتوض

اداتو بنداز    نی! حاال هم ای دیو حکم بر  ی شد  یتو خودت قاض

هم باهم آشنا    ی جونم اومده انگار  زی اتاق عموت عز  میبر  ایدور ب

  !م یدراومد
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  .کردندینگاهم م  دهیباال پر  ی مدت اون و بهزاد با ابروها   تموم

شد که صبرم سر اومد و بند کوله   یاونقدر سکوتشون طوالن 

  .دم ی بهزاد رو کش دیروپوش سف  ی آراد و گوشه 

  د؟یازنده -

  م؟ یکه آشنا دراومد یچ یعنی -

واقعا   دونمیزدم: نم  هم قفل کردم و طعنه  ی تو  وهام انگشت 

  بود! درکش سخته نه؟ یجملم چ  یمعن

و  و پر کرد و بهزادم لباش اون حرص لذت بخش نگاهش   بازم

  .جمع کرد تا نخنده

  !ینمکدون یلیهر هر خ -

  .آسانسور رو زد  ی و دکمه دیچرخ  بعدم

خنده   از  که  افتاد  بهزد  به  خنده    ی نگاهم  به  منم  آرومش 

  .افتادم
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  ب ی و بهزاد دست به ج  میدست برداشت  عیآراد سر  دنیچرخ  با

  .م یبه اطراف نگاه کرد نهیو منم دست به س

  .خندمیواسه جفتتون دارم، اونوقت من م  دیحاال بخند -

  .بود یدنیصداش واقعا شن  حرص

نگرفتن حرفش بهش نگاه انداختم   ی تمسخر و جد  ی معنا  به

  .کردم نییو باال و پا و سرم 

اونجاکولش   بند از  و  نم   ییو محکم گرفت  و من  تونستیکه 

صورتش    چارهیمحکم به بهزاد زد که ب   ی پس سر  هیداغون کنه  

سرش  پس  و  شد  و جمع  نرفت  رو  از  بازم  اما  داد  ماساژ  و 

  .دیخند

  .آسانسور رفت ی لگد به پاش زد و تو هیباز شد که بازم  در

با   دادی و ماساژ مندون و با اخم داشت پاش به بهزاد که خ  رو

  که نشد؟ تیزی خنده گفتم: چ

  .د ی کش شی نیبه ب یو خندون دست  سادیوا صاف



[283] 
 

  .و عوض کردمهاملباس  رمینه تو با آراد برو م -

  .آسانسور اومدم  ی از کنارم رد شد و رفت که منم تو بعد

  .بهش انداختم ینگاه اول

ندارم   یدرهم انگار که وجود خارج  ی هابا اخم   نهیبه س  دست

  .و انگار قصد زدن دکمه رو نداشت کردیبه جلو نگاه م

  ؟یزنی دکمه رو نم -

  .همون حالت دکمه رو زد که در بسته شد  با

که از فرق وسط به دو کنار   ییموها  نهیآ  ی و از تو  دمیچرخ

تا    ختهیر بودند  زخمم  هیشد  رد  مرتب طرف  رو  بپوشونه    و 

  .کردم 

  ...حاال -

ثابت   ی روسر  ی و دستم رو   دیصداش روم به سمتش چرخ   با

  .موند
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  م؟یدار  یتییچه آشنا -

  .دمی دادم تو و به سمتش چرخ ومیطرف روسر دو

 [16.05.20 21:01] 

 47پارت #

ز - خودمم  بر  یاطالعات  اد یراستش  آقا  م یندارم،  خود   ی از 

 .م یپرسی م قیدق  زم یو عز  سیرئ

گفت   ی اکه باشه  نیدر برنداشت و هم  ی و از رونگاهش   بازم

  .رونی درم باز شد و بالفاصله رفت ب

ناگهان  هیراه    وسط از  که  برگشت  سمتم  به  بودنش   یدفعه 

  .قدم عقب رفتم هیو   دمیکش  ینیه

  نجام؟یا ی دیتو چطور فهم  -

  .و باال انداختمشونم  هیو آزاد کردم و با غرور  حبس شدم  نفس

  .بذار رو حساب هوشم -
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  .و باال انداختابروش  ی تا هی

  .جواب درست درمون بهم بده -

فهم   وس یرئ  ی آقا  یلیفام - چهارتا    دمیکه  دوتا  دو  با خودم 

و رفتنم به دوتا بخش   نجاستیکه بهزادم ا ییکردم و از اونجا

 ی آقا  ی والسالم، قانع شد  ،یباش  نجایدغن شده حدس زدم اق

  دکتر؟

چرخ  ی رو  ی بار  طنت ی ش  لبخند و  نشست  قدم    د یلبش  و 

  .برداشت

  .و دوست داشتمدکتر گفتنت  ی آقا -

تکون دادم و   نیبه طرف  ی خند و تاسف سر  نی ب  یحس  ونیم

  .پشت سرش رفتم

 ی محافظه که فکر کنم ارسالن بود سالم  میدیدر اتاق که رس  به

  .بهش کرد که جوابشو داد و محکم به شونش زد

  ؟یارس  ی چطور -
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بود    ی از تعجب گرد شدند اما انگار واسه محافظه عاد  هامچشم

  .زد و گفت: خوبم آقا ی که لبخند

 نه یو خودب  یاز خوراض  ی از اون پولدارا  کردمیفکر م  تشیواقع

داشت   زی اما امروز همه چ  کنهیتش نگاه م دس  ر ی که از باال به ز

عل پ  هیبر  بهش  نسبت  ح  رفتی م  شیافکارم  زدم    رتیو 

  .کردیم

که   نیدر رو باز کرد و هم   سی داخل رئ  دییزد و با بفرما  در

  !من ی رفت داخل گفت: دمت گرم عمو

  .سرش وارد شدم پشت

و دادند و نگاه متعجب  کرد که جوابش   یو نوا سالم  زیبه عز  رو

  .شد ده یسمت من کش شونیسوال و

  .گفتم و در رو بستم ی دیدی فهمیلب م ریز

  ها؟ یبا خنده گفت: لو رفت سی رئ ی تصورم آقا برخالف
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روکولش   آراد  از  پا  ی و  و    نییشونش  کنارش    ه یآورد  راست 

  .نشست

  !راز بمونه خوامیلو رفتن من خند داره؟ خوبه گفتم م -

آقا    ی و گفت: شما برادرزاده   اوردی طاقت ن  شیاز سردرگم   زیعز

  د؟یرجیا

دق  ی جا  به دادم:  جواب  من  هم قایاون  تو  تازشم    ن ی! 

  !خونهیو مترم آخر دانشگاهش  مارستان،یب

  .دیصداش سرم به سمتش چرخ  با

  ؟ی دعوا راه بنداز ی خوایباز م -

  .دمیزده خند   رتیح

که   ی خود شما نبود  نیدعوا راه بندازم؟ ا  خوامیحاال من م -

  !یدوخت وی د یحرف بزنم واسه خودت بر ی بذار  نکهیبدون ا

طور که داده بود و همون   هیو به دسته تکآرنجش   ی سپهر  ی آقا

  !دیخندیآروم م ی البش بود به طور ناباورانه  ی مشتش رو
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راحت   نقدریا  ستیمعترضانه گفت: جانا! پسر خالت که ن   ز یعز

  !یزنیاشون حرف مباه

  .نسبت به حرفش زود جبهه گرفت آراد 

و    یرسم  نقدری ا  نکه یخوبه، متنفرم از ا  ی نطورینه نه نه هم -

  .دی! شما هم با من کامال راحت باشزنهیشما شما حرف م

  .و سمتم گرفتاشارش  بعد

  !ا یحرف نزن ی اونجور  گهید -

آقا  زیعز و  بودند  کرده  تعجب  نوا  هم   ی سپهر   ی و  چنان هم 

  .دیخندیم

  .درست رو به روش نشستم ز یعز  کنار

جناب   زنمیحرف م  ی کیمن هرجور دوست داشته باشم با   -

  !ی دکتر آراد سپهر ی آقا

نگاهش   دیبلند خند  سی رئ  ی آقا  نباریا با  آراد که  به کمر  و 

  .دیاعدامم کنه کوب خواستی رسما م
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  .زمیآراد عز ادیچقدرم لقب دکتر بهت م -

  .دمی گوشم شن ریرو ز زی عز ی اصد

  جانا؟ هیچ هیقض -

  .گمی به سمتش خم شدم و آروم گفتم: بعدا م یکم

  ه؟یچ  گهیکه جانا م یتییآشنا نیا ی هیقض -

  .کنه  میینوبت نوا بود که بازجو حاال

  ...... قدر... راحـ.. راحت باهات نی چـ... چرا ا -

  .دمیکش یپوف

  .هینطوریخودش با همه ااز بس پرروعه! به قول  -

  .لب گفت ریز ینچ نچ

  .داشت یمیدوست و همکار صم هیباشه آقاجون  ادتیاگه  -

  .ادمه یآره  -

  .جمع کردم سی به رئ وحواسم
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  ...که... اون اتفاق واسه خانوادمون افتاد یوقت -

  .ختی به هم ر ی که چجور دمی آراد رو د ی وضوح ته چهره  به

  ...پدربزرگ جانا یعنی مانیآقا سل -

  .و کوتاه بهم نگاه کرد  دندی آراد باال پر  ی ابروها

  ...بخاطر -

داد: سنگ  باز ادامه  و  به   نیا  ی نینفس گرفت  اتفاق حالشون 

  .شدت بد شد

کمتر    نطوریکم نه؟ ا  فی: فکر کنم بهتر باشه خودم تعرزیعز

  .دیشیم تیاذ

  .تکون داد  ی و سر دیکش  ششی به ته ر یدست

  .شمیممنونتون م -
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هنوزم که هنوزه داغش واسشون سرد نشده، بهتر از    مشخصه 

  ه یمورد من و آراد شب  نیتنها تو ا  کنم،یدرکشون م  یهر کس

  .میهم

بدتر شده بود، دکتر   یلیآسمش عود کرده بود و خ  مانیسل -

  .خوش آب و هوا ی جا  هی میکرد از تهران بر شنهادیپ

  م؟یکردی م یاول ما تهران زندگ یعنیگفتم:  ی ناباور با

  .آره -

به من و    یلیکه حورا خ  ییگرفت و ادامه داد: از اونجا  نفس

ول کردند اومدند   وشونیوابسته بود اوناهم خونه زندگ  مانیسل

بازنشستگ  هی  ادمهی  روان،یش از  و   گذشتیم  مانیسل  یسال 

  .نداشت شتریجانا هم دو سال ب

  دونستم ینم  یو حت   اد ینم   ادمی رو  آراد    ی بگو چرا خانواده  پس 

  .میکردی م یشهر زندگ نیتو هم  نجا،یهم  ی روز هی

  کرد؟یم  کاریتو تهران چ مانیبابا سل -
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  .مسلح سروان بود ی روهایتو ن -

   .شدم  شی عسل  ی هاو مبهوت چشم مات

 [16.05.20 21:01] 

 48پارت #

ناله    ی بود؟ اگه سروان بوده چرا پس چند ساله از ندار  سروان

مستمر  م؟یکنیم سل  ی مگه  باش  د ینبا  ومانیبابا   م؟ یداشته 

 !لنگهیم  ی زیچ  هی نجایا

اما    زد یبهتون سر م  رانیا  دیومدیو شما م  رجیکه آقا ا   یگاه -

  .کرد خبریو سرنوشت ما رو از هم جدا و ب ر یرفته رفته تقد

مستمر  تونستمینم  ی ابهونه  چیه  با اون  قبول    وی نداشتن 

  .کنم

  ز؟ی شد عز یچ مانیبابا سل ی : مستمردم یپرس یناگهان
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  ن یو هم  د یهمراه با بدنش به سرعت به سمتم چرخ  زی عز  سر

ازت    ی زیچ  هیم  دل غافل باز  ی بود تا بفهمم ا  ی حرکتش کاف

  !پنهونه جانا

  ؟یگفت  ی... چچ -

  ه ی  ی که دار  دونمیم  ز؟یکجاست عز  مانیبابا سل  ی مستمر -

  .یکنیپنهون م وی زیچ

  .یاون صالح لعنت ی گذاشت پا وی شد و باز همه چ ی جد

دونستم   ویصالح  هیکجاست به خودم مربوطه جانا،    نکهیا -

  .ازش نگفتم ی زیکه چ

بلند شدم، عصب  یعصب از جام  شدم واسه پنهون   یو دلخور 

و    کنهیم  ی همه کار  شهیهم  نکهیدلخور شدم واسه ا  ش،یکار

  .صالح دونستم گهیم

  .حرف نزنم یکردم حرمت نگه دارم و عصب یسع اما
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واسه چ - بگو  ن  ی رد  یخب  اون مستمر  ست،یازش   وی اگه 

  ...ترراحت میداشت باش

  .نزن، گفتم صالح دونستمبسه جانا درموردش حرف  -

که   نجانیا  بهینکردم دوتا غر  یاز کوره در رفتم و توجه   گهید

  .سمهیرئ شونیک یدرقضا 

 متیق  ؟یمتیبه چه ق  ؟یهان؟ چه صالح  زیعز  یچه صالح -

با    سشیکه رئ  ی اون رستوران کوفت  ی مثل سگ کار کردنم تو

 یی تو تنها  متیازدواج داد؟ به ق  شنهادیاون سنش اومد بهم پ

تو  زدنام  ندار  ی زجه  بخاطر  چه   ؟ی جنگل  بگو  من  به  تو 

  ؟یصالح

  .دی و کشمانتوم نوا

  ...... جانا، حرمتج -

و با بغض داد زدم: بسه    دمیکش رونیدستش ب   ی از تو ومانتوم

 ،یدونیهم م  وی ! همه چزیعز  ی سوگل  وی بزرگ  ی نوا، تو که نوه
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  ام؟ یی از تنها  یفهمیم  یتو چ  ،یدونستیهم م  ون یمطمئنم ا

  .من ازهمتون تنهاترم

 ه یگفتم و درمقابل نگاه پر از اشکش به سمت در رفتم و    ونیا

ب اومدم  تا  اما  بازش کردم   ی نهیبه س  نهیس  امیب  رونیضرب 

  ه یو خودشم تند    دمی کش  ینیبهزاد قرار گرفتم که از ترس ه 

  .قدم به عقب رفت

  .باهات حرف دارم نیبش ای: جانا ب زیعز

  .هام انداختچشم ی تو ی تار ی هاله  اشک

از اون پسره آراد و    ی از همه و همه کس گله داشتم حت  امروز 

  .بهزاد یحت

  .دمیاز کنار بهزاد رد شدم و به سمت آسانسور دو تند

  !ای: جانا صبر کن نرزیعز

  : جانا؟بهزاد
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از    خواستمیطبقه نبود و زودتر م  نیا  ی آسانسور تو  نکهیا  از

  .اومدم ن ییهمشون فرار کنم راه پله رو گرفتم و پا

توش گم    یکه برم و واسه چند ساعت  خواستیو مجنگل   دلم

شهر   نیتو ا  رم،ی و گور باشم اما نبود و نداشتمش که آروم بگ

واسه آروم شدن نداره   ی زیچ  چ یه  میشگ یبرخالف تصور هم

 رفتم ی م  ییچون هرجا  شدیرد، نمک  شدیهم نم  هیگر  یحت

آدم، همون کسا و  بود  کردن   هیواسه گر  شه یکه هم  ییآدم 

  .متنفرم ونشونیم

گونم سر خورد    ی چشمم جاش نشد که رو   ی اشک تو  ی اقطره 

  .پاکش کردم  عیمتوجهش بشه و سر  ینذاشتم کس  نمی اما هم

  .دست تکون دادم هایباال بردم و واسه تاکس ودستم

گفتم:    سادیوا  شونی کی  باالخره و  پنجره خم شدم  به  رو  که 

  تگر؟یچ ی اچه یدر

  .دیسوارش نیخوایاگه دربست م  -
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  .دمیچشمم کش ر یو ز ی نیبه ب ودستم

  شه؟یچقدر م -

  .تومن یس -

  .گفتم: نه ممنون دیناام

  .که رفت سادمیوا صاف

  .ارزهی اما مداره  یخط برم بهتره، درسته معطل با

  .به پشت سرم انداختم ینگاه

  !بودند ومدهیکدومشون دنبالم ن چیه

  .لبم نشست ی رو ی پردرد  پوزخند 

  .جلو رفتم ستگاهیچرخوندم و به سمت ا سر

بهش نگاه   نکهیاما بدون ا   دمیاز جا پر  نیماش  ه یبوق    ی صدا  با

  .کنم تند قدم برداشتم

  .دست برنداشت و مدام بوق زد  بازم
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و بازم عکس العمل نشون ندادم اما    دمیکش  ی پر حرص  نفس

ب  دمید  یوقت راه   کنهینم  ومارستانی مراعات  صدا  و  سر  و 

ضرب باز کردم    هیو  انداخته با توپ پر به سمتش رفتم و درش 

ـ    ...و داد زدم: چِ

  .خوردم کهیو   دینچرخ گهیآراد زبونم د دنیبا د اما

  .بپر باال -

  .دم یهم کش ی و توهام جمع کردم و اخم  وخودم 

بزن  یتونینم - با  ؟یصدام  بوق    ی رو  ی و بذاردستت   دیحتما 

  مارستانه؟یب نجایا یفهمیواموندت؟ نم

  .باال  ایغر نزن ب -

  .برو بچه پررو -

  .شدم  رواده یرو بستم و باز وارد پ  در

م  اده یپ   نیماش   از گفت:  بلند  و  که    ی بر  ییجا  ی خوایشد 

  و خوب کنه؟اون جنگل حالت  ی اندازه 
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  .دمیقلقلکم داد و به سمتش چرخ وسوسه

  کجا؟ -

از جنگل نداره، خودمم هروقت دلم    یکه دست کم  ییجا  هی -

اونجا، بهم اعتماد    رمیو از همه و همه کس گله دارم م  رهیگیم

  .خونمونو خواهرتم عموم بردشون   زیکن، عز

برا  نکهیا  با اما  برم  بودم  شده  زخودم  نکهیا  ی وسوسه    اد یو 

  .اد یمن خوشم ن د یمشتاق نشون ندم گفتم: شا

  ه یچون ما تو    ادیگفت: مطمئن باش که م  یخاص   نانیاطم  با

  ...یدوست عت یاونم طب م،ی هم  هیمورد شب

  .ضرب گرفت و کوتاه بهش نگاه کرد  نی سقف ماش ی رو

  ...دمیو شا -

  .دیباال کش ونگاهش 

  ؟ی ای... حاال مییتنها -
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 ی ندادم و به جاش به سمتش رفتم که لبخند محو  وجوابش 

  .زد

  .ممنونم -

   .نشست نیماش ی تو و

*****************************  

ح  ییچا  وانیل که  گرفت  سمتم  خند  رت یرو  و   دم یزده 

  .و گرفتمشدسته 

  شه؟ی م دایهم پ  ییچا نجایا -

  .تخت نشست  ی فاصله ازم رو  با

  .هست ییزا یچ هیآره، داخل ساختمون  -

  .گذاشتم  وانشیکنار ل ووانمی گفتم و ل یآهان

خرون   ن یب  وهام دست بازم  لذت  با  و  بردم  اطرافم    ی ره یهام 

  .شدم
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انار    بیباغ بزرگ پر از درخت س  نی همچ  گفت،یم  راست و 

  .از جنگل نداره یدست کم

که خود به خود    گندیهم د  ی ها شونه به شونهدرخت   اونقدر

نس  یبون  هیسا باغ،  کل  واسه  م  یخنک  میشدند  و    دیوزیکه 

که رو به روم   یآب   ی و جو  رقصوندی و مصورتم  ی جلو  ی موها

و همونقدر    دادیو بهم مخود اون جنگل   ی حال و هوا  شدی رد م

  .کردی آرومم م

ا  ی شده  محو خوشگله، ممنونم که   یلیخ  نجایاطراف گفتم: 

  .میاومد

  .گفتم که بهم اعتماد کن -

  .نگاه کردم  بهش

  .عتهیکه چقدر عاشق طب  زدندی خودشم داد م ی هانگاه 

  .ممنونم آراد -

  .دی به سمتم چرخ سرش
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  ؟یچ ی واسه -

ا - نم  نکهیواسه  نم  نجای ا  ومدمیاگه  آشوب    شدمی آروم  و 

  .کنهیو خوب مکه حالم عتهیفقط طب موندم،یم

  .دی شد و خند طون یش نگاهش

دنبالم، آراد   دنیشده! دو  ادیباورت ز  ریغ  ی امروز تعداد کارا -

  !صدا زدنم، تشکرت ازم

جمع شد و چپ چپ بهش نگاه کردم اما منم از رو   لبخندم

  .نرفتم

  .م به قول معروف خرت کن  خواستمی اگه اون کار رو کردم م -

  .دیو خند دندی باال پر ابروهاش

  ؟یزنیضدحال م هیو برم جانا! تو چرا آخرش روت  -

  .باال انداختم ی اازش گرفتم و شونه نگاه
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 ه،یخوب بهت نشون دادم فکر نکن خبر  ی مدلمه، تازشم رو -

  .ها رو بشنوم پرنده  ی حاال هم حرف نزن بذار سکوت باشه صدا

کنم حالت خوب   ی کار  خوامیم   شه یو بگو همواقعا که! من -

  !تو ساختمون حال خوشم  ی اریزلزله م  هیبشه اما تو برعکس  

انداختم. با اخم ها  ی نگاه  مین  نه یدرهم دست به س  ی بهش 

  .نقطه شده بود هیزوم 

باشه اما پسر خوب و    طونیش  ی ادیدخترا ز  ی تو عرصه   دیشا"

  "مشیشناسیخوب م   میشیهاست هم کالسما سال  ه،یبا مرام

رو   نکارایبخاطر جلوه توجهم بهش ا  دیشا  نه،ی واقعا هم  دیشا

  .کنه و فقط دوست داره کمکم کنه یبرام نم

لبم   هی از م کم  باالخره تونستم  تا   ونیو دندون دندون کردم 

  .بکشم رونی و رد کنم و بحرف نیغرورم ا

  ؟ی ناراحت شد -

  .نگاهش سمتم اومد مین
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  نه چرا بشم؟ -

  .تخت آوردم  ی و روپام   هیو  دمیسمتش چرخ  به

  ...اما -

  .شدم  نهیخودش اخم کردم و دست به س مثل

  !ی ای نجوریا -

  .دیو به سمتم چرخ  دیخند

مواقع اخم   شتریچرا ب  یشیخوب م  هویها  وقت  یتو که بعض -

  ؟یکنی و تخم م

  .و راست گفتم: با پسرا مشکل دارم  رک

  گفت: نکنه بهزاد دختره خبر نداشتم؟  دهیو ابرو باال پر  خندون

  .گرفتم ووانیل ی دسته حواسیخنده افتادم و ب به

  .بازند مشکل دارم قهیکه  یینه من با پسرا  -
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دو دکمش    شهی خودش رفت که مثل هم  ی قهیسمت    نگاهش

  .باز بود

  .و بست و بهم نگاه کردباال اومد و هردوتاش  دستش

  ها ببندم؟مثل طلبه شمییاون باال ایخوبه  -

  .زدم ی نگرفت لبخند محو دهیو نادحرفم  نکهیا از

  .نه خوبه -

برداشتم   ووانیل  نشیسنگ  ی ره ی از نگاه خ  یواسه خالص  بعدم

  و گفتم: قند؟

  .گرفتنگاه ازم  وانشیپلک زد و به محض برداشتن ل هی

  .کردم نشیریش -

  .رد و بدل نشد نمونی ب یحرف گهید

نمک سر  نم   شی خوردم که از مناسب بودن داغ   ییاز چا  یکم

  .دمیکش
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  .چسبهینم عتیطب ی تو  ییمثل چا ی زی چ چیه بالواقع

هام رون  نیو بهامتخت گذاشتم و باز دست ی رو  وی خال وانیل

  .بردم

  .یشی ازت بپرسم؟ البته اگه ناراحت نم زیچ هی -

  .آره بگو -

  .و تکون دادمحرفم پاهام  دیترد از

  ...خب -

  .به سمتش چرخوندم که نگاهم تو نگاهش گره خورد  وروم 

  چه تعداد خانوادت... تو... اون اتفاق بودند؟ -

  .افتادم  ریکوتاه به ز نگاهش

 فی دت واسم تعرتو هم درمورد خانوا  نکهیا  یبه شرط   گمیم -

  .یکن

  .و قبول کنمتکون دادن سرم شرطش  با
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  .دیکش یقیبلند و عم  نفس

کارخونش واسه کارگراش جشن    ی بار تو  هی  یآقاجونم سال -

 ه ی  یکه حت  اوردیم  ی و مجر  نی خواننده و کمد  هی  گرفت،یم

  .و شاد کنهو و خانوادهاشونشب دل کارگراش

شستش   ونگاهش  ناخن  مدام  و  گرفت  روازم   یکیاون    ی و 

  .دیشستش کش 

عمه - و  بابا  و  مامان  و  عمم  مآقاجون  دختر  و  و شوهرش  و 

اون جشن بودند اما من و عموم نه، چون بهونه   ی اونشب تو

م  غر  مدام  و  بودم  دهنم   زدمیگرفته  بستن  واسه  عمومم 

بر   شنهادیپ برگرد  میبچرخ  رونیب  میداد  جشن  اما    میموقع 

  ...میبرگشت  یوقت

و بست که تا ته ماجرا رو رفتم و از  هاش کرد و چشم  سکوت

اشک    یبزرگ نم  کردم  حسش  خودمم  که  غمش  و  درد 

  .و تر کردهام چشم
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  خانوادت؟ نطور یکارخونه با اون همه آدم و هم -

  .گفت یآروم ی آره 

د  می دیرس  یوقت - و   شی آت  مید یکارخونه  هواست  رو  دود  و 

  نطوریو هم  سیو پل   یآمبوالنس و آتش نشان  نیماش  ی صدا

  .انداخته تو فضا ی اهمهمه ی اعده  ی هاها و زجه  هیگر

تعر  اون با  اما  اونجا  نبودم  و د  فشیسال  بودم  از   دمیانگار  و 

  .و بغض کردم دمیمردن اون همه آدم درد کش

آرنجش   خم و  روشد  دستش   ی و  و  گذاشت  توزانوش   ی و 

  .موهاش فرو کرد

 [17.05.20 21:05] 

 50پارت #

و آروم لب   دمیموهام دو طرف صورتم کش   ی از رو   وهام دست

  مشخص نشد؟ لش یزدم: دل 
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ات  گفتندیگفت: م  وارزمزمه  بزرگ برق بوده که   یصالبخاطر 

  .کرده جادی انفجار ا

  .دیکرده خند  بغض

اتصال  - بخاطر  آدم  همه  آت  یاون  تو  سوختند؟    شی برق 

  و کشته؟همه آدم   نیبرق ا هی ست! ست جانا احمقانه احمقانه

  .کمر خم کردم  نییشدم و رو به پا کی بهش نزد یکم

  ؟ی باهاش کنار اومد -

  .انداخت و بهم نگاه کرد وهاش دست

  تیبرخالف شخص   دم،یو دنگاهش   ی بار اشک تو  نیاول  ی برا

  .کردیآورش، اشک مظلومش محرص  طونیش

هشت سال    راز،یسال گذشت، دو سال ش  جدهیاما ه  دونمینم -

  .نجایواسه درس عموم تو خارج،  هشت سالم ا

رو  بحث  نکهیا  واسه بندازم  د  هیو  ش  گهی غلتک   راز یگفتم: 

  قشنگه؟
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  .و خوب انجام دادملبش نشونم داد کارم  ی رو  لبخند

  .واسه خودش ییِایدن ش،هیمخصوصا حافظ  اد یز  یلیآره خ -

  ؟ی شعرم بلد -

  .آره ییچندتا هی -

  .من عاشق حافظم ،یخونی م وشیکی -

  ؟ی : تا حاال عاشق شددی پرس هوایب هوی

  .لحظه جا خوردم هی شی سوال ناگهان از

ک  دمیخند عاشق  روستا  اون  تو  نه،  گفتم:  از   یو  بشم؟ 

  .ادیبدم م تشونیاکثر

  .دندی باال پر ابروهاش

  چرا؟ -

م - ف  یلیخ  کنند یفکر  دارند مخصوصا    سیسرترند،  افاده  و 

  ؟یخونیروستا، حاال شعر م ییباال ی منطقه 
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حال هردومون رو به   نکهیکن بعد واسه ا  فینه تو اول تعر -

  .خونمیراه بشه شعر م 

  .صاف کردم و گفتم: قبول کمر

  .نشست و منتظر نگاهم کرد درست

ذهن    ی ها فقط توکه سال   ی زیبا به زبون آوردن چ   دونستمینم

  .وفتهیب یو خوابم مرورش کردم قراره چه اتفاق

پ  - ب  شی پنج سال  بابام   شتر ی بود، شونزده سال  با  و نداشتم، 

سلمام بابا  و  نوا  و  خر  میرفت ی م  میداشت  مانمیانم   دیواسه 

شوهر نوا؛ قرار    ی خانواده   شیتهران بود، پ  زمینوا، عز  یعروس

بود که   نیداماد ا  ی رسم خانواده   م،یبود همه تو بازار جمع بش

باشند، تو   دیبا  کمیدرجه    ی عروس و داماد خانواده   دیواسه خر

استراحت   واسه  تهران  به  رفتن    ی راه  ن یب  ستگاهیا  ه یراه 

اما کاش   میو باز راه افتاد  میخورد  وه یو م  ییچا  هیو    میسادیوا
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  ن یاما دوباره سوار ماش  شکستیو پامون م  میوفتاد یهممون م

  .میشدینم

  ن یتر از حد معمول ادامه دادم: بانداختم و آروم   ریبه ز  وسرم 

کار نکرد و از اون جا کابوس شروع شد...   نیمز ماشتر  گهیراه د

 ادمی  چوقتی وحشت اون لحظه و موقع پرت شدن از دره رو ه

  .رهینم

 اراده ی مرور کردم که ب  لمیف  هی ها رو انگار با  تک صحنه   تک

  .و بستمهام خوردم و چشم یتکون

  ...دی چرخیدور خودش م نیماش -

  .کنهیم تتیداره اذ خوادیبسه جانا نم -

  ی ه یبه ثان  هیکنترل زبونم دست خودم نبود و با ثان  گهید  اما

  .که دوباره برام جون گرفته بود حرف زدم ی زیچ

  .مامان ایتو بغل نوا بودم و   ایتموم مدت  -

  !جانا -
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گر  زدمیم  غیج - دمامانم  کردم،یم  هیو  ماش  دمیو  از   ن یکه 

  .دم یشن وبابام  ادیو فر  رونیپرت شد ب 

  .و گرفت و تکونم دادمحکم بازوم  یدست

  !حالت خطرناکه نیجانا بس کن ا  -

  ی صدا  زد،یم  ش ی و آتو انگار جگرم   سوختیکنار صورتم م  -

شن  وی ز ی چ  ه یبرخورد   به    دم ی که  سرم  کردم    ه یفقط حس 

  دا یپ  چوقتیو هشد، مامانم  یچ   دمینفهم  گهیخورد و د   ییجا

  ...نکرد

تو  ی ایلیس  با سوزشش   ی که  و  صداش  اومد  فرود  صورتم 

 د یکش  رونمیضرب ب  هیاونقدر واسم رنگ گرفت که از خاطرات  

  .و باز کردهام و چشم 

بودند قفل شدم و زبونم   یکه پر از ترس و نگران  ییهاچشم   تو

  .د ینچرخ گهید

  .زدمی و نفس نفس م ختندیریم ارادهیب هاماشک
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  .م نشستندموها ی دو طرف صورتم رو  هاشدست

  که؟ یحالت خوبه هان؟ خوب -

دست  به تند  که  اومدم  پاهاش خودم  عقب   ن ییو  و  آوردم 

  .دمیکش

  .خو... خوبم، آره خوبم -

  .دمیبلع یو به سختو آب دهنم   دمیهام کش چشم ری ز ودستم

  شد؟ یدفعه چ هی -

  .فوت کرد ونفسش

  اد یبه    ی نطوری ! نگفتم ای به خودت وارد کرد  یشک عصب -

  !که ی اریب

  .جاش بلند شد از

  .ارم یبرم واست آب ب  ن یبش نجایهم -

  .از رو به روم رد شد و رفت بعد
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  .و پاک کردمهام و باز اشک  دمیباال کش وم ین یب آب

سنگ  نقدریا  کردم ینم  فکر واسم  اما   نیگفتنش  باشه 

  .سبک شدم یل یخ کنمی و االن حس م دمیکش  وش ین یسنگ

  .و تماشا کردم ها آسمونشاخه  ی باال گرفتم و از ال به ال  وسرم 

  .غروبه کینزد

  .کردم  ی آب برگشت که ازش گرفتم و تشکر وانیل هی  با

  .دمیدهنم خشک شده بود که الجرعه سر کش اونقدر

  .نشست کنارم

کس - واسه  حاال  بود  یتا  هم  ی نگفته  خودت    شهی نه؟  تو 

  .ی ختیر

  .بهش نگاه کردم متعجب

  ؟ی د یچطور فهم -
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  ی که درقضا عموشم دکتر مغز و اعصابه و گاه   میمن دکتر -

سبک    ؟ی دار  ی االن چه حس  گه،یبهش م  وییهاها نکتهموقع

  ؟ی شد

  .گذاشتم وانیکنار اون دوتا ل  ووانیل

  .تر شدهکردنم راحت  ی زندگ کنمیحس م اد،یآره ز -

چ  شهیهم - ب  ییزهایگفتن  زبونشون  به  سخته    ی اریکه 

 ی ها زنده کردنشون با کلمات خطراتوقت  یگره اما بعضچاره 

  .که واسه تو افتاد یهمون اتفاق ش یکیهم داره، 

 نه؟  ی و زدخنده گفتم: تو من با

 [17.05.20 21:05] 
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  .انو از جاش بلند شدو دست به ز دیخند
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و ازت جمع کنم و با اومده بود تا تموم حرصم   رمیفرصت گ -

  ه یببرمت    خوامی و نجات بدم، حاال بلند شو مجونت  یلیس  هی

  .بهت نشون بدم وییجا

کتش   کنجکاو شدم.  بلند  روشده  از  و   ی و  برداشت  تخت 

  .دیپوش

  بمونند؟ نجا یا وانایل -

  .جاستنیهم م،یگردیبرم -

  .میهم قدم زد ی پاهم

  ه؟ی واسه ک  نجایا -

 یدوسش دارم، از نوجوون  یلیمهربون که خ   رمردیپ هیواسه   -

باهاش آشنا شدم، خودم    یرو تر و خشکش کرده، اتفاق  نجایا

ن  یازش خواستم موقع بره بهم درخت   ی پا  ازهیکه  هاش آب 

پ  مشکل  کمرش  آخه  کنم  کمکش  کل  دا یبگه  اونم   د یکرده، 

  .ام یب خوامی و بهم داده هروقت مغش با
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مدرک   هی  نمیا اون  به  اضافه شد  قاضمدرک  مغز  به  تا   یها 

ا  نمیبدب تو کمک و خ  ن یبگه  اما کهیدرجه    یرخواهیبچه   ...

  !کهیهم درجه  ی خب تو دخترباز 

از حاللم   هاشوهیو ادامه داد: به قول خودش خوردن م  دیخند

  .ترهبرام حالل 

  .و دوتا انار کند سادی بهش وا کینزد ی شاخه  هی ریز

بخور  معترضانه تو  فقط  گفته  اون  نه    ی گفتم:   ی کیحالله 

  !گهید

  .رفت و کنارش زانو زد ی سمت جو به

  .گم یبهش م رمیم یحساس ی ادینگران نباش، اگه هم ز -

  .و به سمتم اومد شستشون

  .ت و چرخوندشبه طرفم گرف وش یکی

  .چشم سبز ی به تو ا میتقد -
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  .و ازش گرفتم  دمیخند

  .سادینسبتا بلند ساختمون وا واریبه د هینردبون تک هی کنار

  .برو باال -

  .دمیخند دیترد با

  !نداره  تیامن نی نکن ا یشوخ -

  .رو ازم گرفت و با چشم و ابرو به نردبون اشاره کرد انار

  .و دارمبرو هوات  -

  .کورتر کردم  وم یروسر ی و گره  دمیکش یپر استرس  نفس

اول  به و  گذاشتم  دست  با  قدمم  نینردبون  اهلل   هیو  بسم 

  .برداشتم

  .از ترس نرده رو محکم گرفتم دمیهاش که رسنصفه  تا

  گه؟ید ی و که دار هوام -

  .نترس برو رمتیگی هم م یوفتیگفت: آره ب  لندب
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  دم یکه به آخرش رس  نیباال اومدم و هم  شیترس و لرز از بق  با

پشت    ی رو  یعل  ای  هیدادم و با    ه یتک  وارید  ی و به لبهزود دستم 

  .بوم پا گذاشتم 

  .فرستادم رونیو بلند ب یو طوالنحبس شدم نفس

رو به روم   ی منظره   دنیبلند شدم با د  نیزم  ی که از رو   نیهم

  .حبس شد نمیتو س  رتی نفسم از ح

 وش ی خداحافظ  یصحنه   نینوازتراز باال چشم   د ی خورش  غروب 

  .ذاشتی م شیبه نما

بهت   ک یها انگار نزدبرگ و شاخه   ی کردیکه نگاه م  نییپا  به

  .پهن کرده بودند ویسبز رنگ یقال هی

  چطوره؟ -

چرخ   ی صدا  با سمتش  به  گفتم:    دمیآراد  ذوق  و  شوق  با  و 

  !واقعا قشنگه ه،یعال

  .و به سمتم گرفتشد و انارم  کیبه لب بهم نزد لبخند
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  .میو انار بخور م ینیبش واری د ی لبه  میبر -

  .گفتم ی اباشه  مخالفتیگرفتم و ب  ازش

ارتفاع کم لبه نسبت    ی زانوهامون رو  ریکه ز  می نشست   وارید  لب

نخوردن و  زی نسبت به ل والم یخ  نیگذاشته شد و هم  ن یبه زم

  .راحت کرد  وفتادنین نییپا

 .یکردم و گفتم: قرار بود شعر بخون  کهیرو با فشار دست ت  انار

  .دیانار رو با دندونش کند و جو ی هاچندتا از دونه 

  .خونمیم -

دستم    ی پوست انار رو برعکس کردم و چندتا دونه تو  یبرآمدگ

  .ختم یر

  .رو تماشا کرد  دیبهم انداخت و باز خورش یکوتاه نگاه

مزه دستم  ی تو  ی هادونه که  خوردم  تو  ی و  دهنم   ی ملسش 

  .لبم نشوند ی رو وی و لبخند  دیچ یپ
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  بس کخواهتیسفر بخت ن قی دال رف -

  راهت بس ک یپ  رازی روضه ش  مینس

  شیز منزل جانان سفر مکن درو  دگر

  و کنج خانقاهت بس  ی معنو ریس که

  دل ی ز گوشه یغم دیبگشا  نی کم وگر

  .مغان پناهت بس ر ی درگه پ میحر

رنگ و لعاب    دی و غروب خورش  میو نس  خوندیرو جذاب م   شعر

  .حس لحنش نیبه ا دادندی م ویخاص

ز  با جانان سفر   رلبیحال خوش  منزل  ز  دگر  کردم:  زمزمه 

  !و کنج خانقاهت بس  ی معنو ری... که سشی مکن درو

  .جانا  یهست یتو دختر خوب  -

  .با تعجب به سمتش برگشت سرم

  ؟ی دیرس جهینت نیدفعه به ا هیشد  یچ -
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  کردم ی دورم بودند که تا اراده م  ییدخترا  میتو تموم زندگ -

دور دختر   چوقتمین، هشبونه داشتمشو  یواسه خوش گذرون

ز به  معتقد  ریسر  م  ی و  چون  شبام    دونستمینرفتم  واسه 

کسا  شند،ینم  ی مشتر کار  به  کار  تو   ییفقط  که  داشتم 

  کردم ینبودند، فکر م  ی زیبند به چ  ی مثل خودم پا  شونیزندگ

تفر  ی دخترا اهل  ن  حیمعتقد  بخند  بگو  بخاطر   ستندیو  و 

طرف تو نظرم دختر خوب و   هی اعتقاداتشون خشکند، پس از  

شده،   ی هر مرد  ی که دستمال  ی طرفم دختر   هیخشک بود و از  

 دم یتا آخر عمر مناسب ند  یزندگ  ی و براکدومشون  چیمسلما ه

اما    ستمین  یگفتم من آدم ازدواج  یبه هر کس  نی و واسه هم

م به  کنمیفکر  داره نسبت  تفکرم  که   ییهااون  کم کم طرز 

  .شهی گذاشتند عوض م شونیزندگ ی تو یچارچوب

  ؟یازدواج کن ی خوایم یعنیباال رفته گفتم:  ی ابروها با

ا  دیخند نه، من  تو چ   ون یو گفت:  اما  ازدواج   ؟ینگفتم  اهل 

  ؟یهست
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اگه   - ب  هیمن  درمون  درست  عز  ادیپسر  کنه  قبول  و    زی و 

  ی چون کمتر آدم  کنمیکنند قبول م  یکنارمون زندگ  ممیآبج

به ازدواج    از ین  ی هر آدم نکهیو هم ا  کنهی قبول م  وط یشرا  نیا

 ا ی گشت و گذار    ی و حال و حوصله   یداره، مثال تو االن جوون

چند سال   اما  ی به قول خودت خوش گذروندن با دخترا رو دار 

همدم و هم   هیبودن    شهیم  ازتین  نیشتریکه بگذره ب  گهید

  .یزبون کنارت که بهش اعتماد داشته باش

  .ازم گرفت و به رو به رو دوخت نگاه

تو  چندتا  فکر    ی دونه  درموردش  گفت:  و  گذاشت  دهنش 

  .رسمیواج کردن نمازد ی جه یبه نت دونمی م یول کنمیم

  .و با تاسف سر تکون دادم دمیخند آروم

 [19.05.20 20:50] 
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***************************  
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  .و بستمشدم و درش   ادهیپ  نیماش از

  .خونه خودته  کردمیفکر م -

دووم   ی واسه هردومونه، تو خونه مجرد  میمن و عموم ندار -

  .ارم ینم

  .بهش نگاه کردم  یسوال

  ؟ِیاغه یچه ص ی خونه مجرد -

  .سمت ساختمون رفت که همراهش قدم برداشتم به

بچه  - م  یسن خاص  هیپولدارا    ی ها اغلب   ی زندگ  رسندیکه 

  .کنندیم ی زندگ گهید ی خونه  هیو تو  سازندیل ممستق

  بخوان ازدواج کنند؟ نکهیقبل از ا  یعنی -

  .دیخند

  .کاراشونه  ی هاشون توواسه دخالت نکردن خانواده  شترینه، ب -
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  دنیلباس خر  ی کیپولدارا!    نیا  کنند یم  ی اهودهیب  ی چه کارا -

دختر    ن،یا  شمی کیو انداختنش دور،    دنشیبار دوبار پوش  هیو  

با نکرده  ازدواج  تا  پسر  تا   دیو  باشه  باباش  و  مامان  تو خونه 

ا  یلیخ  ی جلو به   ی خونه مجرد  نیاز خطاهاش گرفته بشه، 

  ؟یشده که تو استثنائ یو ناواجبه اما چ یمعنی نظر من ب

  .در رو گرفت رهی دستگ

جونم بهش دور از عموم باشم،    تونمیلحظه هم نم  هیمن   -

واسه من صفا   ی خونه مجرد   شم،یم  وونهید  نمشیست، نببسته

  .نداره

  .در رو باز کرد و هلش داد  بعد

  .اول خانما -

  .دم یزده خند رتی و ح دندیباال پر ابروهام

  !گفتم: نه بابا شدمیکه از رو به روش رد م  همونطور

  .دمی و پشت سرم شنخندش  ی صدا
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د  نیهم با  شد  جمع  جلو  به  حواسم  خندم   دنیکه  و همه 

  .ختم یچهرم ر ی تو وتی خوردم و جد

 ن یینگاهم به سمتش پا  نیزم  ی رو  یتلپ افتادن کفش  ی صدا  با

  .بود ییخوش رنگ طال ییدمپا هیافتاد... 

  .یبپوش راحت باش ونیا ،یو درار بذار تو جاکفشکفشت -

  .پام کردم وییدرآوردم و دمپا وکالجم 

  .پشت سرم رد شد و جلو رفت  از

  .یسالم به همگ  -

گذاشتم و    شده  ی و نقش و نگار  کیش  یجاکفش  ی تو  وکفشم

  .و بستمدرش 

کرد   یتالق  زیکمر راست کردم نگاهم با نگاه عز  نکهیمحض ا  به

شد و تموم   یآب خنک  دم یهاش دچشم   ی که تو  ی زی و اون چ

  .ازش شست و با خودش برد ومیناراحت 

  .لبم نشوندم و به سمتشون رفتم  ی رو ی لبخند
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  .یسالم به همگ  -

لبخندجوابم  باهم و  دادند  پاش  ی و  عز  ی رو  دیرنگ  و   زیلب 

  .و خوابوندنگاهش  یو غم زدگ یتموم نگران

  .سالم دختر خوشگلم -

  کارا یگفت: خب، آراد و جانا جون چ  طنت ی و پر ش  ده یکش   بهزاد

  خبر نداشتم؟ ی بود شی آراد توهم آب رو آت ؟دیکرد

که کنارش   ینیباال رفته بهش نگاه کردم و آرادم ح   ی ابرو  هی  با

  .با کنار دستش بهش زد ی ای پس سر شستیم

  .حاال بدون یدخترام خبر نداشت یزندگ ی من معجزه  -

  .نشستم  ز یمبل دو نفره کنار عز  ی و رو  دمیرو تمسخر خند  از

  !یاعتماد به سقفچه  -

  !خاک بر سر  ی فته یبا خنده گفت: خود ش ی سپهر ی آقا
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خند  آراد  مبل  به  داده  دستش   دی لم  توو  تکون   ی و  موهاش 

  .داد

دوتا بزرگتر    ی واقعا خاک تو سرش که شعور نداره جلو  یعنی

  !نهیبش یدرست و حساب 

به سمت  ی سپهر  ی آقا و  بلند شد  نگاهم    یاز جاش  با  رفت. 

کردم   دکوراس  هیکه  بدرقش  آشپزخونه    دیسف  ونیلحظه 

  .و زدچشمم

چشم   ی بود خم شدم و گفتم: چطور  نییبه نوا که سرش پا  رو

  ؟یآب

  .و پر حرص بهم نگاه کرد خندون

و، ص... دا نزن، چـ...  م... من  ی ...جورنیبهت... گف... گفتم ا -

  !چشم سبز 

  .و دور گردنش انداختمو دستم  دمیخند مرموزانه

  .نشست  شیشونی پ ی رو یمی شد و اخم مال  یسوال نگاهش
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  .جا...نا  ،ی عوض... شـ...د ی...لـ یخ -

  تعجب گفتم: از چه نظر؟ با

 [19.05.20 20:50] 
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کم...   - جـ...جلو خجا...لتت  شده،  را... ی کمتر...  مـ...مردا...   ...

  ...... مثل قبلیکنی تر... رف...تار مراحت 

  !یستی ... نی... نریگرفت و ادامه داد: سر به... ز نفس

رو  ودستم و  برداشتم  گردنش  دور  مبل    ی دسته  ی از  نرم 

  .گذاشتم

با دکتر و   مارستانیب  ی تو  هیکه چند وقت  نهیبخاطر ا   دیشا -

مرد سر و کار دارم و ارتباط باهاشون برام   ی پرستار و همکارا

قبال از رو در رو    کنمیتر شده، راستش حاال که فکر مراحت 

  .شدمیم تیاذ یلیمرد خودم خ هیشدن با 

  .آهان و قانع شدنش تکون دادم ی به نشونه وسرش
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  جانا؟ -

  .دی سرم به سمتش چرخ  زی عز ی صدا با

  جانم؟ -

  ...ی در رابطه با مستمر -

  ح یتوض   ستیو قطع کردم: الزم نتکون دادم و حرفش   ودستم

  ...دونمی بهت اعتماد دارم م ی بد

و قطع  بازوم و حرف نگاهش کالمم   ی گذاشتن دستش رو  با

  .کردم 

که جبهه گرفتم و باهات    خوامی بگم، ازتم معذرت م  دینه با -

خلق د  یکج  اما  شد  گهیکردم  بزرگ  اونقدر  و   ی تو  بگم  که 

  .یدرکش کن

  .و دادم بهشو کامال گوش و حواسم  دمیچرخ  کامل

  .سر پا گوشم -
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  .بهت گمی خونت م میریآخرشب که م  -

آوردم و    نییو پامکث پر حرص پام   یشد و با کم  یخال  بادم

  .نشستم نهیدست به س

  .لبم انداخت ی از خنده رو ی آرومش رد ی نده خ ی صدا

  .به آراد و بهزاد افتاد نگاهم

  .کردندیبود و پچ پچ م  ی گوش ی سرشون تو هردوشون

قابل    ریمبهم و غ  شین یب  شیو پ   بهیعج  زیواقعا چ  سرنوشت

پسر    ه یبرسه با    ی روز  کردم یدرصدم فکر نم   هی  یشدنه، حت

که اول حالم ازش به هم   یباغ باشم، اونم کس  هیتو    ییتنها

نمخوردیم خوشم  ازش  چندان  هنوزم  البته  منتها   ادی... 

  .شدتش از قبل کمتر شده 

با    هی و  آراد  بهزاد کوبوند پس سر  اون سکوت هال  تو  دفعه 

  .اشاره کرد یحرص به گوش 

  .گمیو دارم م اون ویک ی آ -
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  .چپ چپ بهش نگاه کرد آراد 

کنار    یکیو پس بندش    دی چیمشامم پ  ی تو  هوهق  یِتلخ  ی بو

  ی آقا  دنی گذاشت که با د  ویرو به روم خم شد و فنجون  زیم

زحمت   سیرئ کش  یو  راض  دهیکه  بخدا  گفتم:  به   یشرمنده 

  .زحمت نبودم

زحمت واسه مهمون   ه؟یچه حرف  نیگذاشت و گفت: ا  ی شکر

  .رحمته 

به رو  وینیس آراد گذاشت و سرجا  زیم  ی رو   ش ی قبل  ی مبل 

  .نشست

  .یی: قربون دستت عموآراد

  .شد یبازم مشغول گوش و

اگه حوصلتون سر    رسه،یشامم م  گهید  قهی: تا چند دقسیرئ

  .روشن کنم وون یزیرفته تلو

  .خوبه ی نطوریممنون، هم رجی: نه آقا ازیعز
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بدون    کنه،یم  ت یکفا  رجیهمون ا  دیلطفا از آقا استفاده نکن  -

  .میباش  یباهم رسم  نقدریخانواده ا  هی  خوامینم   گم،یتعارف م

  .ذوق کردم دونهیما رو هم جزو خانوادش م نکهیا از

ب - خدا  پدر  مثل  فروتن  امرزتونیدرست  و  انگار    د،یمتواضع 

  .نمیبیشما م  ی رو تو  ومرزیک

و   دیو درحقم بکنلطف   نیبا لبخند گفت: پس ا  سی رئ  ی آقا

  .دی صدام بزن رجیا

  .سمت من  دیو کشنگاهش  بعد

صدا نزن    ی سپهر  ا ی  سیرئ  ی و آقامن   گهیجانا جان شماهم د -

  .بگو عمو

لپ   از ذوقخجالت  پر  لبخند  با  و  انداختند  گل  گفتم:   یهام 

  !سخته

  .مهربونتر شد لبخندش
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 م یکرد  دایو پحاال که هم  ،یکنیعادت م  یبگ  ی چند بار  هی -

شما هم از اون روستا جمع    م،یجدا بش  دینبا  چوقت یه  گهید

بهتون که  دمی از سهام شرکتم م یقسمت نجا،ی هم  نیایب دیکن

  .دیتر باشجامعه راحت  نیتو ا گهید

م  کردمیم  حس خواب  دنمیبی دارم  شرکت  سهام  با    گه ی... 

  !شهیتموم م هامونی بدبخت

زد    زیکه عز  یاما با حرف   شدمیحال خوشم داشتم غرق م  تو

  .اتم بردم

از اون   تونمینم  گهید  م،یراحت   ی نطوریمن، ما هم  زینه عز -

ا از اندازه برامون بزرگه،    شیلطف ب  نیروستا دل بکنم، تازه 

  .دیاصرار نکن  گهی قبول کنم لطفا د تونمینم

  .نداره زی نسبت به جواب عز ی تیمشخص بود رضا رجمیا آقا

خودتون و جانا و نوا رو   ی نده یآ   دیتونیاما با سهام شرکت م -

  !د یکن نیتضم
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و  نگاه کردم و نامحسوس کنار لباس بلندش   زیالتماس به عز   با

  .بهم انداخت یتو مشتم گرفتم که نگاه

 [19.05.20 20:50] 

 54پارت #

و به چپ و راست تکون داد و رو به و خوند اما سرش دلم   حرف

تو  نیبود، واسه هم یآدم قانع شه یهم مانیگفت: سل رجیآقا ا

اول بود  یسال  کرده  ازدواج  باهم  ما    شنهادیپ   نیهم  میکه 

به    ومرزیک و  کرد  رد  هم  یک یرو  کرد،  بسنده   شه یشغل 

لطف   یهرچ  خواستیم از  نه  باشه  داشته  خودش  از  داره 

فکرمون  گران،ید که  ازتون  ممنونم  د  دیواقعا  لطفا    گه یاما 

  .دینزن یدرموردش حرف 

  .رها کرد ونفسش

 تونستم یبگم واال؟ حرف شما قابل احترامه اما کاش م  یچ -

  .و عوض کنمنظرتون
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  د یشا  م،ینشید  ریتا عمر ز  رجیکار آقا ا  نیبا ا  گه،ی راست م  ز یعز

اما بازم قبول کردن    دی منت نذاره و نگه بخاطر من باال اومد

و چهره   ی شنهادیپ  نیهمچ  تا    یچندان خوب  ی وجه  و  نداره 

 تمون یو اذ  مونهیکولمون م  ی رو   نشید  ینیسنگ   میعمر دار

  .کنهیم

ب - تو  جانا  ا  یزندگ  نجایا  ایحداقل  و    ی نطور یکن  جا  خرج 

تو نم  ی مکانم  واستون   ی دیتهران  هم  اجاره  پول  همون  و 

  .مونهیم

بگو مگو تازه توجه آراد و بهزاد بهمون جمع   همهن یاز ا  بعد

  .شد و درست نشستند

و   ی رو   رخواهانشی رفتار خ  ینیری از ش  ی لبخند نشست  لبم 

  .وارد بشم استیکردم از در س یسع
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  بندم یپا  یکه به محرم نامحرم  ینه عموجان، اونجا واسه من -

 یمطمئنم وضع زندگ  دیدیهم که بهم م  یبا حقوق خوببهتره،  

  .شهیبهتر م  یلیما خ

بار اومدن جانا    کیحداقل    ی اهفته   گهیاز دست شماها! اما د -

  .دیرد کن دیو نباباهم بودنمون التی و تو تعط   نجایا

به چشم،    ی ا  گهید  یکی  نیخندون جواب داد: ا  زیو عز  دمیخند

  .رابطمون محکم بشه میمن از خدامه بازم مثل قد

  ...جانا گمیم -

  .آراد بهش نگاه کردم  ی با صدا 

 نجا یا  ی ومدیم  ،ی رد کرد  وی پرسود  یلیخ  یل یخ  شنهادیپ -

  د ینبا  مارستانی خط و مترو هم تا ب  ای  یتاکس  هیاونوقت پول کرا

  .متیبردی عموم م ای و من  ی دادیم

  .من کار نداشته باش میبه تصم تیو بکن تو گوشسرتتو  -

  .و پر کرد و همه رو به خنده انداختنگاهش  حرص
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  .کردم نخندم یسع

اول درنظر گرفتم و بازم    وی بهم نگاه نکن، من همه چ  نجوریا -

  .گفتم نه

  م یما قراره منت بذار  کنهی جانا رو ول کن آراد فکر م  نی: ابهزاد

  .نهیبیکمک کردن نم قیسرش که ما رو ال

ا  نه یطمان  با خان  بهزاد  نه  هم  ست،ین  نطور یگفتم:   ن ی فقط 

حتراحت   ی طور کمکتون  وگرنه  واسم   شنهادشمیپ  یترم 

  .ارزشمنده

بعد   ی دارم، هفته   شنهادیپ  هیها  حرف   ن ی: گذشته از ارجیا  آقا

  .رازیش  مینوروزم بر  دیشمال، ع  میبر  میدار  یلی که سه روز تعط

  جان یلب مبل نشستم و با ه  عیزده شده از سفر رفتن سر  ذوق

  .هیگفتم: آره فکر خوب

  .ز یکردم سمت عز رو

  .لطفا ز،ی عز ارینه ن -
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  .و گفت: باشه قبوله  دیخند کوتاه

  زم یریو مگفت: پس برنامش   تی از سر رضا  ی با لبخند  رجیا  آقا

منه و بس، مخالفت    ی ها پاتموم خرج  گمیاما محکم و قاطع م

  .دینکن

  .واسه مخالفت نداشت ییو محکم زد که جاحرفش  اونقدر

  .و بست و گذاشت کنار بحث ی پرونده  گهید فونیآ ی صدا

  .از جاش بلند شد آراد 

  .حتما شامه -

 نش یس  ی به قفسه  میمال  رجیتا خواست بلند بشه آقا ا  بهزاد

  .زد و نذاشت 

  .رم یخودم م  نیبش -

  .نداد و پشت سر آراد رفت وی مخالفت ی اجازه  بعد

  ی راو



[341] 
 

آن چهار نفر حاکم شده    نیب  رجیکه در نبود آراد و ا  یسکوت  در

گه بهزاد  نگاه  ز  ی گداربود  به  سر  و  نوا  سمت  بودنش    ریبه 

و    کردی نگاهش را حس م  ینی نوا هم سنگ   یاز طرف   رفت،یم

  .نداشت  یاحساس راحت

  ی اه یس  هیقط چند ثانف  ی باال آورد که برا  دینگاهش را با ترد  نوا

کرد و خون   یچشمان نوا تالق  یی ایدر  یچشمان بهزاد با روشن

از شرم در صورت نوا دواند و قلب بهزاد را محکم  را سوزان 

مقابلش گرفت    ی بارویزود نگاه از آن چشمان ز  یتکان داد ول

 نینداشت که چند  اسدوخت اما انگار حو  یگوش  ی و به صفحه 

خواند و درآخر هم    اشی پزشک  ی پاراگراف دوم مقاله   ی بار رو

  !دیگویمتوجه نشد چه م

ز  در با  جانا  پرده  م  ی هانگاه  یرکیپس  را  از    دییپایبهزاد  و 

وجودش را    ی اکم سابقه   طنتی ش  پروراند ی که در سر م  ی فکر

  .دادیقلقلک م
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بود اما ذهن آراد از   کی مشغول تشکر و دادن انعام به پ  رجیا

خانه شدن جانا را مطرح کرده هم  شنهادیپ  شی که عمو  یزمان

ر به هم  راه   ختهی بود  دنبال  مدام  و  بود  تا    گشتیم  یشده 

را راض ا  ای  یبتواند جانا  به  اما چرا؟    نجایمجبور  ماندن کند، 

جو و  جست  در  سخت  هم  و   بود  ش یبرا  یجواب   ی خودش 

باز و به بودن آن دخترک لج   ی وجودش چه اصرار   دیفهمینم

خانه و در کنارشان دارد! اما زود خودش را   نی دنده در ا  کی

برا جواب  تنها  نظرش  به  کرد،  ا  ی قانع  چرا  که   نیآن  بود 

خود کند و به خود ثابت کند او قادر   میجانا را تسل  خواهدیم

اغوا  و  اغفال  آن شخص جانا   راگ  یحت  ستی هر دختر  ی به 

  !مباشد و تما ی بهادر

 [21.05.20 21:14] 

*****************************  

  جـانــا

  .دمیکش ی اخفه  غیمشتم گرفتم و از ذوق ج  ی تو وهام لپ
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  !مسافرت میریم  میمسافرت، دار میریم میدار -

اونا هم   ی جلو  نم یخندون و معترض گفت: عه جانا! نب  زیعز

  !ی درار ی باز  جنبهی ب نقدریا

  .رو پا بند نبودم یخوشحال از

  .مسافرت حق بده که ذوق زده باشم  رمی بارمه دارم م  نیدوم -

  .دندیبه هم نگاه کردند و خند هردوشون

  ییچه حال و هوا  نم یدوست دارم بب  یلیحاال شمال نرفتم، خ  تا

نرس تا  و مطمئنم  افتاده  تاب  و  تب  به  قلبم  االن  از   م یداره، 

  .شهیآروم نم میقراریب

که دعوتنامه برامون    زجونیعز  اریمسافرتم هند بود، د  ن یاول

د اون  از  بعد  بودند،  کرده  دعوتمون  و  بودند    گه یفرستاده 

  .میبر مینتونست

وا  دیسف  ی ناآشنا  ی دهی کش   نیماش  هی و پشت    سادیجلومون 

  .بهزاده دمیکه د یمشک سمانیتال  هیسرش 
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شدند که باهم سالم و احوال    اده ی پ  ن یسه نفرشون از ماش  هر 

  .میکرد یپرس

  .صندوق عقب گذاشت  ی و گرفت و تومدونمونتک چ   رجیا  آقا

  !هاکوکه فتیبا خنده گفت: ک بهزاد

عم  با نم  یق یلبخند  بگجلوش   تونستمیکه  آره   رمیو  گفتم: 

  .یلیخ

  ؟ی: تا حاال شمال نرفتآراد

  .بار مسافرت رفتم اونم شمال نبوده  هینه من تو عمرم فقط   -

  .دندی باال پر ابروهاش

  !نطوریکه ا -

  د؟یرو کرد سمت نوا: شما هم تا حاال شمال نرفت بهزاد

  .دی کش شی به روسر یدست ریسر به ز نوا

  .چهار سالم بود رفتم یبار وقت هی -
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  .دی چرخ نشونی بدجنسم ب نگاه

  .میبهش نگاه کرد رجی آقا ا ی صدا با

من، جانا    نیتو ماش  ن یایشما و نوا ب  دیراحت باش  نکهیا  ی برا -

  .بهزاد نیبره تو ماش

  .به من نگاه کرد زیعز

  که؟ ی ندار یمشکل -

  .شونم انداختم ی برداشتم و رو نیزم ی از رو وفمیک

  .ندارم ینه مشکل -

  عقب؟  ای ی تر: جلو راحتبهزاد

کرد اما   ی الحظه تک خنده   هیو بدم اما آراد  جوابش   خواستم

و جمع کرده لبش   و گرفت و همونطور کهخودش  ی زود جلو

  .انداخت نییو پاسرش  دیکشیبود و بهش دست م

  !کرد و گفت: خاک تو سر منحرفت کنند  ینچ نچ بهزاد
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  شد مگه؟ یگفتم: چ یو سوال جیگ

  عقب؟ ای ینیشیحاال جلو م ،یچیگفت: ه  خندون

  .ترمعقب راحت  -

  .رفت  نشیتکون داد و به سمت ماش  ی سر

  .نیبه آراد زد و خندون گفت: بش ی ایپس گردن رجیا آقا

  .ای: جانا ببهزاد

به سمت    ی هااخم  با و  آراد گرفتم  از  نگاه  و سردرگم  درهم 

  .و واسم باز کرده بود رفتمکه در عقب ی بهزاد

چرخوند باز   ونی ماش  یکم  رجی اما تا آقا ا  میسوار شد  یهمگ

  .سادیوا

  .اومد رونیب نی طرف آراد باز شد و از ماش در

  .رفت رجی تکون داد و در رو بست که آقا ا یدست

  .اومدم یدو صندل  نیدرهم ب ی اخم ها با
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  همراه ما؟ ادیب خوادیم نیا -

  .گهیم نطور یشواهد ا -

  ن ینشست که ماش  ی طرف کمک راننده رو باز کرد و جور  در

  .د یچی مشامم پ ی عطرش تو  ی خورد و پس بندش بو یتکون

  .جا بود نیتو اون ماش -

جمع جوونه   نجایدرآوردن کتش گفت: ا  نیرو بست و ح  در

م   شتریب عز  گذرهیخوش  و  عموم  شمال    زتی اونجا  خود  تا 

  .درمورد گذشته حرف بزنند خوانیم

  .به راه افتاد بهزاد

  .نشستم یبه صندل ه یو اکراه تک یتینارضا با

  م؟یچند ساعت تو راه  -

شلوغ   یها بسو جاده   التهیچهار اما چون تعط  یع یبه طور طب -

  .خدا داند
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  !که  رهیو غر زدم: حوصلمون سر م دمیکش یپوف

  .به سمت ضبط برد  ودستش 

 [21.05.20 21:16] 

 56پارت #

نگران نباش حاال که تو  م،یزنیحرف م  م،یدیآهنگ گوش م -

  .بهت بد بگذره  ذارمینم  یمن نیماش

  .زدم یقیعم  لبخند

  .دمت گرم -

  .دیخند

  .کنمی خواهش م -

  .دی چی پ نیماش ی تو  یسیآهنگ انگل هی ی صدا

کنار   ی او درآوردم و گوشهکتم  نیماش  ی متعادل بودن هوا  از

  .گذاشتم فمیک
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  .اریب وی رانی ا ی آهنگا ی آراد پوشه -

  .رو لمس کرد  توریمان ی شد و رو خم

ا  ی امعرکه   زاتی بر خوشگلش بودنش چه تجه  عالوه  نی داره 

  .وفتهیم هایی فضا نیا اد ی ! آدم نیماش

  .هردوشون چرخوندم نیب ونگاهم 

  .کردیتر مو جذاب چهرشون یآفتاب  ی هانک یع

  چنده؟ یآفتاب  نکیع متیق -

  .باال انداخت و به بهزاد نگاه کرد ی اشونه آراد 

  ؟یدونیتو م -

 پرسمیم  ی اما اگه بخوا  دونمینم  قی بخاطر نوسانات بازار دق -

  .گمیبهت م

  شتره؟یاز صد تومن ب  -

  .صد درصد  -
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  .دمیکوب یو به صندل گفتم و کمرم  یشیا

  ستند،ین  تر نییذره هم فکر قشر پا   هیهم گرونه!    ی همه چ -

  !گهید  میماهم دل دار

  .هاش برداشت چشم  ی از رو  ونکش یو ع  د یبه سمتم چرخ  آراد 

  ؟ی دوست دار  یآفتاب  نکیع -

  .باکالسه دهی آدم م ی به چهره  یخاص تیخب آره جذاب  -

 ی کنسول گذاشت که با ابروها  ی درآورد و تو  ونکش ی ع  بهزاد

  !کنهیم  تیو اذ! آفتاب چشمت ؟ی باال رفته گفتم: چرا درآورد

  .راحتم نگران نباشنه  -

  ی تو  ونکش یبهش نگاه کرد و بعد خودشم ع  هیچند ثان  آراد

و لبم نشست و سرم   ی رو  ی داشبورد گذاشت که لبخند محو

  .انداختم ریبه ز

  .رو کردند  نکاریبخاطر من ا دیشا
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خاص  ونگاهم  ژست  با  که  بهزاد  به  و  آوردم   ی رانندگ   یباال 

  .دوختم کردیم

  .بهزاد یخوب یلیخ

  .نگاه ازش برداشتم ع یصداش سر اب

  .بذار بخواب ادیبالشت هست اگه خوابت م هیعقب  -

بالشت متوسط روکش    هی  یچرخوندم که پشت صندل  ونگاهم 

  .دمید یمشک

  .دادم   شیداشتم و به در سمت راست تک برش

از حس   دمی دراز کش   یصندل  ی درآوردم و رو  وهام کفش  که 

  .گفتم رلب یز ی شی خوبش آخ

دارم اما از   ی زیعادت به سحرخ   شهیچون هم  ومدینم  خوابم

  .همون بهتر که دراز بکشم زارمیسره ب هینشستن 

  ؟یکنیذره کم م هیو آهنگ  ی بهزاد صدا -
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  .کم کرد مخالفتیب

  .و جلب کردو ببندم اما کار آراد توجهمهام چشم  اومدم

دکمه   ی هان یآست ل لباس  ا  وشیدار  دوباره  و  زد  ون باال 

  .و باز گذاشتواموندش ی هادکمه

م  هی  با تو  گفتم:  پر حرص  باز    ی ریمینفس  رو  المصبا  اون 

  ؟ینکن

  .دیکش یپوف

  ؟ی من دار  ی هابا دکمه  یچه مشکل  قایدق  ؟ی داد   ریتو باز گ -

  .گوشم گذاشتم ری ز ومشتم

  ؟ی کنی و باز مهاتدکمه  دهیم یاصال چه معن  -

هوا بخوره به   نمیدوست دارم تخته س   دیشده گفت: شا  ی کفر

  .و باز بذارمهمش  خوادیتو چه؟ اصال دلم م
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هام گرد  چشم  شی پررو  زانیباز کرد که از م   گشمید  ی هادکمه

  .شدند

که از افتادن نگاهم به بدنش   دی دفعه کامل به سمتم چرخ  هی

دستم  رو زود  جچشم  ی و  و  گذاشتم  خ  غ یهام    ی لیزدم: 

  !ییایحیب

بچه   بهزاد عه  گفت:  بلند  معترضانه  و  کنخندون  بس    د یها 

  !گهید

فضول  آراد داره  خب  گفت:  حرص  دوست   دیشا  کنهیم  یبا 

  ...داشته باشم کال جلوش لخت بشم

و برداشتم و به سمتش پرت سرم   ریبالشت ز  عی خجالت سر  از

  .کردم 

نفهم   از نسنج   گم یم   یچ  دمیحرص  کردم:   دهیو  ترش  رو 

 دنیو عادت به د  ستمین  یاون مهمون  ی که مثل دخترا  د یببخش

  .تخت ندارم  ی تن و بدن لختت رو
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  دم ی تازه فهم  دی گرد شده به سمتم چرخ  ی هاکه با چشم  نیهم

  .خوردم و تا گردن سرخ شدم ی چه شکر

دست   یصندل  ی تو  وصورتم و  کردم  روهام فرو  سرم   ی و 

  .گذاشتم

دهن باز کنه و ببلعتم اما باز نگاهم به    ن یزم  خواستی م  دلم

  .وفتهیکدومشون ن  چیه  ی هاچشم

 [21.05.20 21:16] 
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  .زدم کردشرم   شتریب طنتشی از حرص و پر ش ی عار ی صدا

ا - ا  ده یند  گهیو دروت  نیجون!  از    زا ی چ  نیبودم، پس توهم 

  ...به اسم سک  ی زیچ هی یدونی و م ی خبر دار

  .و قطع کرد و تحکم حرفش   تیبا جد بهزاد

  !آراد! بسه -

  .شمیو ذوب م سوزمیاز درون دارم م  کردمی م حس
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و کامل کنم بهزاد جون؟ حرفم   ی ذاریو گفت: چرا نم  دیخند

  .ستی ن ا یاز دن خبریهم ب  ی ادیدخترمون ز  نیانگار ا

کالفه   نباریا لحن  با  بدبخت    ی ابهزاد  آراد  کن  بس  گفت: 

  !کشهیداره خجالت م شمینجوریهم

  .عرق کرده بود و انگار تب داشتم میشونیپ

  ی حت  ه،یعاد  گهید  زای چ  نیخجالت بکشه؟... جانا ا  دیچرا با -

  .دونهیهم درموردش م ی بچه دبستان هی

 خواممینم  ستین  ی واسه من عاد  ؟یکنیلب زدم: بس م  آروم

باشه   ی زن و شوهر واسم عاد  ه ی  نیب  یمسائل خصوص  انیب

  ن ی حرمت و عفت کالم دارم که بدونم گفتن همچ  نقدری هنوز ا

  !تهیبه دور از حفظ شخص ییزایچ

  ...به خودت سخت یلیبابا! خ  الیخیب -

  .نکن یو عصبو باال برد: بسه آراد من صداش نباریا بهزاد

  .دمیتر آراد رو شن آروم  ی صدا
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  ...بگه ادیب یکی  -

  .ومدیصداش ن گه یشد که د یچ  دونمینم اما

  .و برگردون عقب: بالشت بهزاد

  .بود میلحنش تند و نامال هنوزم 

  .کمرم پرت شد  ی بالشت رو دهینکش قهیدق به

  .و برداشتمبردم عقب و بالشت  ودستم

  .و باز نکردمهام لحظه هم چشم   هیسرم گذاشتمش و  ریز

*************************  

  آراد

  .به بهزاد دادم وهیو آبم  کیک هیبستم و  ون یماش در

  ی سرشه و از آرامش تو  ر یدستش ز  دم یکه د  دمی عقب چرخ  به

  .صورتش انگار خوابه

  .خورهیم شهی م داریداشبورد ب ی و بذار توخوابه، سهمش  -
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برداشتم و مابقخودم   سهم  ی گذاشتم تو   کی با پالست  وش ی و 

  .داشبورد

  .زدم  وهیآبم ی رو تو یرو باز کردم و ن  کیک ی بسته

 ی دهنم نگاه  ی تو  یخوردم و همراه با بردن ن  کی کم از ک  هی

  .به جانا انداختم

اندام ظر  قی دق  نگاهم محو شدگ  دیچرخیم  فشیرو  از    م یو 

  .کردمیرو درک نم وهیو آبم کیک ی مزه 

صاحبشون مست   ی با دلبر  تونستندیکه م  ییهای و بلند  یپست

  .بسازند یشب عال هیکننده باشند و  

  .یوحش ی روز رامت نکنم گربه  هیاگه   ستمین آراد 

و  سرم   عیو سر  دم یکه به گونم خورد از جا پر  یپشت دست  با

  .دمی درهم د ی ها چرخوندم که بهزاد رو با اخم 

و از سرت درصدم بهش فکر نکن آراد، فکر شومش  هی  یحت -

ب ا  رون،یبنداز  جانا  با  رابطه  جلوت  نیدر  خودم  و دفعه 
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بخواب اما نگاهت پاک    یبخواب  ی خوایم  ی با هر احد  م،یریگیم

  .ستیواست ن ی ااون طعمه ؟ی دیبچرخه رو جانا، فهم

  .ظاهر قبول کردم به

 ی درصدم من بخوام جانا آدم  هینباش، اگه    زایچ  نیتو نگران ا -

  !ایزنیکه دم به تله بده حرفا م  ستین

راحت   ی گره  و  باز شد  تو  والش یخ  یاخمش  هاش چشم  ی از 

  .خوندم

سطل آشغال    ی رو تو  وهیو آبم  کیک  یلشدم و پاکت خا  خم

  .داشبورد انداختم ریوصل به در ز کیکوچ

طعمه  یکنی م  اشتباه جانا  محجوب   نیهم  ،یِخوب  ی بهزاد، 

واسه رام کردنش   شه یبودن و ساز مخالف زدنش باهام باعث م

که آخرش دم به تله نده و   ستین ی دختر چیبشم... ه  صیحر

اگه منِ آراد تا حاال تونستم    سه،یوا  شی زندگ  ی چارچوبا  ی پا
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دختر ا  وی هر  کنم  م  ویکی   نیاغوا  شکس  تونمیهم   ت و 

  .خورمینم

 [24.05.20 21:41] 
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          ***************************  

  جـانــا

ا  تو بب   ایدر  نکه یانتظار  آورده    یدوتا صندل  نیو بسرم   نمیرو 

و بدون   یطوالن  ی و دوخته بودم به جاده هام بودم و جفت چشم

  .نداشت یکه انگار قصد تموم  یو خم چیپ

 یی جورا  هیخودمونه،    ی روستا  ی ها شمالم مثل خونه   ی هاخونه

ا  هیشب با  اما  ا  نیهمند    ا ی و در  یِشرج  یلیخ   نجایتفاوت که 

  .شهیسخت م  دنمیها که نفس کشوقت یداره، بعض

  م؟یآفتاب غروب کنه برس یگفتم: نکنه وقت یتابیب با
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به غروب مونده!   بهزاد بابا هنوز دو ساعت  نه  با خنده گفت: 

  .م یکیتازشم نزد

صندل  وآرنجم  تک  یبه  مشتم  هی بهزاد  و  سرم  دادم  کنار  و 

  .گذاشتم

  .پخش شد  گهی آهنگ د  هیبعد از تموم شدن آهنگ    بالفاصله

  ن یآهنگ گوش ندادم اما فکر کنم از دست ا  اد یز  میزندگ   تو

  .شمی بهزاد کم کم دارم معتادش م

  .آهنگ واسه تو خونده نی: جانا اآراد

  .گرد شده بهش نگاه کردم  ی هاچشم با

  ؟یچ یعنیواسه من؟  -

  .اسم آهنگ جاناست -

  .لبم نشست  ی رو یقیعم  لبخند

  .میدیآهنگ خودمونم شن ومیچه خوب! نمرد -
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  .گونم گذاشتم و با دقت گوش دادم  ی و روهام مشت  دوتا

لبخند   ی وجه نتونستم جلو  چیقسمتش به ه  نی به ا  دنیرس  با

  .رم یو بگدندون نمام 

  "خوامایمن تو رو از ته قلبم م  نیجانا جانا جانا جانا، بب  ی ا "

 شه؟ یم  یعاشقم بشه چ  یکیفکر نکردم اگه    ن یبه ا  چوقتیه

 شه یاالن م  ی داره؟ تو زمونه  یچه رنگ و طعم   یاصال عاشق

  کرد؟ دایو خالص پ  یچهارتا عشق درست و حساب

و برگشت    راه رفت  نیاتاقک ب  هیکه    میدیرس  ییبه جا  باالخره

  .بود

  شه یمثل هم  ایدر   دنیکه با د  م یوارد شد  هانی سر ماش  پشت

با   نکه ی ا  ی مشتم گرفتم و برا  ی و توهام گونه  کنمی که ذوق م

ب  غیج از  وو  دیکل  ی هادندون  نی نگم  گفت:  خدا    ییشدم 

  .میدیرس

  .بهم نگاه کرد یچشم ری و آرادم خندون ز دی خند بهزاد
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  .دمی د ورجی به پشت سرمون انداختم که آقا ا ینگاه

  م؟یریبگ قی آالچ  هی: بهزاد

هم - وگرنه  آره  باشه  نشده  پر  در  نیاگه  پهن    ایلب  فرش 

  .میکنیم

  .نیپر بود از آدم و ماش ساحل

و به محض    دمی و به سمت در کشکه پارک کرد خودم   نیهم

  .اومدم رونی باز کردنش ب

سرد  مینس بخاطر    ی نسبتا  مالکه  طور  به  به   یمیرطوبت 

  .و بپوشمصورتم خوند مجبورم کرد کاپشنم

و با اون اتفاق سردخونه کامال   ومدیخوشم نم  ادیاز سرما ز  قبال

  .ازش متنفر شدم

شن  ی صدا کنار  و  گوشه  از  اکثر  شدی م  دهیآهنگ  هم    تیو 

  .دختر و پسر جوون بودند
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نور   ریکه ز  شییبای و از ز  سادمیوا  نهیدست به س  ایبه در  رهیخ

  .دیهوش از سرم پر  دیدرخشی م دیخورش

  نه یواسه هم   دی... شاکنهیو آروم مآدم   عتیهم مثل طب  ایدر

از    یکیعبادته که    زیگفته نگاه کردن به سه چ  امبرمونیکه پ

  .استیسه مورد در نیا

  .دیکش رونمیآراد ب ی صدا نکهیشده بودم تا ا ا یدر غرق 

  .ها تره قشنگ  کی از نزد ایدر  -

  .دمشیکه سبد به دست د دمیچرخ

  .میبر ایب -

  .افتاد که پشت سرش رفتم راه

  .کردندیداشتند فرش پهن م ایدر کیو بهزاد نزد رجیا آقا

  ن؟ یرو زم  ینیبش   ی خوایرو به نوا گفتم: م  دمیکه رس  بهشون



[364] 
 

هـ... هم  ی سر و گفت:  داد  تکون  راست  و  ... ط... نی به چپ 

  .طور... به... بهتره

  .و درآوردم هام گفتم و صندل  ی اباشه

  .و بذار تو آب پات ایتا شب نشده ب نی: نشبهزاد

  ی زیچ  هیدفعه    هیبه آب نگاه کردم و با دلهره گفتم:    دیترد  با

  نگزتم؟

  .دیخند

  .چقدر تو آبن  نیو نگاه کن ببدور ورت  -

  .اطرافم چرخوندم ونگاهم 

و  نگاهم   عیو سر  دم یو گزبرهنه مردا لبم   مهیتن و بدن ن  دنید  از

  .ازشون گرفتم

  نا؟یا زنندینم خی! هیزیهمه زن خجالتم خوب چ نیا ی جلو
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و نگاه کنم اطرافم  یدرست و حساب  تونمینم  نکه یاز ا  داشتم

گرد شدم    ی هاآراد چشم اما با کار بهزاد و    زدمی غر م  رلبیز

  .روشون ثابت موند

  .حرکت درآوردند  هیو با  دندیباال کش ولباسشون

  .و تکون دادباال رفته سرش  ی آراد بهم خورد که با ابروها   نگاه

  ه؟یچ -

  .و نگاه ازشون گرفتم   دمیهم کش ی تو وهام اخم

  .دیریمی نکرده م ییخدا دیکنی م هیذات الر -

  .تو آب  دی بر  دیبپوش   ی زی چ  هیالاقل    گه یجانا راست م:  رجی ا  آقا

  .میپوشیم رپوشیز هی: بهزاد

  ر ی گفتم: ز  وفتهینگاهم بهشون ن  کردمیم  یکه سع  همونطور

  .نداره دهیپوشم فا

  .به بدن لختش زد آراد 
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  .نترس مییحرفا نیجون تر از ا ما سخت  -

  .نگاهم به سمتشون رفت مین

 [24.05.20 21:42] 
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و که خواستند شلوارشون نیو هم دندیجذب پوش رپوشیز هی

  .نگاه کردم  ای درارند زود نظر از روشون برداشتم و به در

  .کرد  میخندون آراد حرص ی صدا

  .نترس پامونه -

  .شدم نهی به س هم فشار دادم و دست ی رو  وهام دندون

  .جانا  میبر ای: ببهزاد

  .و به سمتشون بردمآروم نگاهم آروم

عزمم   ه ی  دمید  یوقت پاشونه  نگاه  شلوارک  و  کردم  جمع  و 

  .و روشون انداختمکاملم
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نداره    یدونه هم خالکوب  ه یبهزاد    کردمی فکر م  نکهی ا  برخالف

شده بود و  یخالکوب یخط صاف ف ی دور ساق دستش تو دو رد

بود متوجش نشده   نییپا  هاشن یآست  شهیکه هم  ییاز اونجا

  .بودم

  !ی بهزاد رو تموم کرد -

  .د یآراد روم به سمتش چرخ ی صدا با

  ؟یچ یعنیاخم گفتم:  با

  !جانا  یپرت یلیو با خنده گفت: تو خ دندی باال پر ابروهاش

اه  رد شد که اخم آلود به رفتنش نگ  نمونیخنده کنان از ب  بعد

  .کردم 

  .میبر ایولش کن ب ونیبا خنده گفت: ا بهزاد

 یپا برهنه باش  خواد،یو بردارم که گفت: نمشدم تا کفشم  خم

  .شهیبهتره، کفشت خراب م 
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نکردم و پا برهنه به سمت    یبودن حرفش مخالفت   یمنطق  از

  .میرفت  ایدر

  .پام لذت بخش بود  ریسرد ز ی هاشن  ینرم حس

زودتر از من وارد آب شد و به   می دیبهش رس  کیکه نزد  قایدق

  .دیسمتم چرخ 

  ؟یگذاشت نیلباس که واسه خودت تو ماش -

  .الزم بشه دیگفت که بردارم شا رجیآره آقا ا -

  .تکون داد  ی سر

  .ایب -

  ی آب گذاشتم که اولش سردم شد ول  ی و توپام   ن یاول  دی ترد  با

و گذاشتم از راه  پام   نیکه دوم   ن یزود بهش عادت کردم اما هم

پام هم بخاطر قلقلک شدنم و هم    ی رو  ی زیرفتن موجودات ر

  .دم یزود عقب پر  دنمیترس

  .ا یگفت: نترس ب خندون
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  .رندی رو پام راه م ییزایچ هیاسترس گفتم:  با

  .سمتم اومد به

وقت - ب  ینترس،  نم  ی تو   ی ایکامال  اگه   ،یکنیآب حسشون 

  .آب نبودند ی همه آدم االن تو نیداشتند ا ی خطر

ا  ونگاهم  از  بعد  و  دوختم  آب  با  ارادم   نکهیبه  کردم  جمع  و 

تو   ی هاقدم تا جا  ی تند  اومدم  پام    ییآب  به مچ  که عمقش 

  .کرد  سیو خو شلوارم  دیرس

  .جلوتر میبر -

  نشه؟ ادی عمقش ز هوی -

جا - م  ییتا  ز  مدونیکه  نترس   برمت،یم  ست ین  ادی عمقش 

  .و دارم هوات 

و پشت سرم با فاصله از کمرم گرفت و با اون دستش  دستش   هی

  .به جلو اشاره کرد

  .قدم برداشتم بهزادم با حوصله باهام اومد آروم
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و   شدی م  سیشلوارم خ  ی از پاچه  ی شتریلحظه قسمت ب  هر

  .گرفتیو درد م  رفتیسنگ م  هی ی کف پام رو یگاه

  ساده یوا  نهیبه آراد خورد که با فاصله ازمون دست به س  نگاهم

  .بود

باشه تا    نجایو گفتم: فعال تا هم  سادمیوا  دیکه تا کمرم رس  آب

  .عادت کنم

  .ادیگفت و به آراد اشاره کرد ب ی اباشه

  .شدیم تری آب هر لحظه برام عاد ی سرد

پشت گوشم بردم   ووردنخیصورتم تکون م  ی که جلو  موهام

  .و بستمکاپشنم  پیو ز

  ن؟ یایگفت: چرا جلوتر نم دیکه بهمون رس آراد 

  .جانا عادت کنه  میباش نجای حاال فعال هم  -

  .غرق شدم ایدر  ی بازم تو تماشا نهیبه س دست
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 ی دفعه صدا   نیو زد پلک خوابوندم تا اهام که چشم  ا یدر  برق

  .و پر کنه آرامشم  یخال ی هاامواج حفره 

  آراد

  یی باد واقعا تماشا  تمیصورتش با ر  ی رو  یتونی ز  ی موها  رقص

  .بود

  ی ز یبا هر چ  یو خواستن   بی! چقدر عجبهیدختر چقدر عج  نیا

  !کنهی و حس مو آرامش خالصش  رهیگی انس م

رفتن    یبه زخم کنار صورتش که گهگاه  نگاهم بخاطر کنار 

  .افتاد  شدیموهاش مشخص م

  ه یاونم بعد از    ده؟ی ترمز بر  نشونیدفعه ماش   ه یشده که    یچ

  .حساس شدم   ی ادی من ز  دمیشا  ای  بهیعج   کنمی توقف! حس م

 ع یو سر  دمیهام زده شد از جا پرچشم  ی که جلو  یبشکن  با

  .دادم   رییو از جانا به بهزاد تغ جهت نگاهم 

  .بود ری و سوژه گ طون یش نگاهش
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  ه؟یآرادجون! خبر ی محو شد -

نفس پر حرص گفتم: دوباره   هیو با    دمیهم کش  ی تو  وهام اخم

  !ی مفت زد ی که از اون زرا

  .سادی و درست رو به روم وا د یچرخ

 خ یتار  ن یو ابه صورتم آروم به گونم زد و گفت: امروز ت  کینزد

 ن یاما ا  یشیبمونه، تو آخرش عاشق م  ادتیو  حرف من  نیا

اون  ی زدی و پس معاشق  ی که تو دخترا شهیدفعه برعکس هم

  .شک نکن زنه،یطرف تو رو پس م

 ی هم فشار دادم و ضربه   ی و روهام حرفش دندون   ی نیسنگ  از

  .به سر شونش زدم  یمحکم

  گمشو بابا! من عاشق بشم؟ -

  .زدم   ی شخندین

که دوستم نداره؟ لطفا کمتر    ی کس  ؟یمحاله! اونم عاشق ک -

  .ادیکم کرمم م  هیچرت و پرت بگو بهزاد حاال هم گمشو اونور  
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 [24.05.20 21:42] 

 60پارت#

  ؟یبکن ی خوای م یاخم گفت: چه غلط با

کردم و به   نییو چندبار باال و پا ابروهام   یلبخند پر شرارت  با

  .کنار هلش دادم 

حرکت تو صورت   هیو پر از آب کردم و تو  هام مشت  بالفاصله

  ی توجه هرکس   دیکه از جا پر  یغیکه با شدت ج  ختمی جانا ر

  .که دورمون بود رو جلب کرد

  .دمیلذت کارم و عکس العملش خم شدم و از ته دل خند از

  ی که دستش رو نطور ی بود هم  دهیجانا ترس غی که از ج  بهزادم

  .بهم انداخت ی قلبش بود نگاه غضب آلود

  جـانـا

که بهم وارد شده بود کل عضالتم شل شده    یشک و ترس  از

  .زدمیبود و از ضربان قلبم نفس نفس م
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ثان  واسه خ  ی هاخنده   هی چند  و  باد    یسیآراد  که  صورتم 

کم کم قفل   نکهی رو درک نکردم تا ا  خوردیوار بهش مشالق 

  .گرفتم شی آت تیمغزم باز شد و از حرص و عصبان

ور  به سمتش حمله   غیج  هیو گذاشتم کنار و با  خجالت   گهید

  .شدم

  .آراد کشمتیم -

 ح یهاش گرد شدند اما زود فرار رو بر قرار ترج لحظه چشم   هی

  .دیداد و دو

  !ی مرد رمتی هوا تکون دادم و با داد گفتم: بگ ی تو ودستم

  .کرد  ترمی سرم فرو رفت و عصب  ی ش مثل مته توقهقه  ی صدا

  د؟یکوچولو تو رو چه به تهد -

  .سا یوا ی و سوزوند گفتم: پس جرئت دارکه گلوم یغیج با

بهش داشتم   دنیآب سخت بود که بدوئم اما واسه رس  ی تو

  .کردمیو متالشم ی همه 
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 د ی و تو صورتم پاشآب   دنشیو به محض چرخ  ساد یدفعه وا  هی

دهنم    ی شور آب رو تو  ی که خوردم و مزه  یکه همراه با تکون

  .و بستمهامو چشم  سادمی حس کردم وا

سرش  ی تار مو رو هی خواستیو دلم م  خوردیو م خونم خون

  .جا نذارم

  .بهش انداختم  ی او توف کردم و نگاه به خون نشسته دهنم   آب

  .کنه سیخ کاپشنم نذاشته بود آب مانتومم  خداروشکر

  .آرادخان یگفتم: اوک دوار یکردم و تهد زی ر وهام چشم

آب بردم و تا هرچه قدر    ر یو زهام گفتم و بالفاصله دست   ونیا

آب تو  تونستم  رو  چشم   ختمی صورتش  و هاش که  بست  و 

  .هم فشار داد  ی و رو هاش دندون

  .و خاموش کردحرصم شی ذره از آت هیخنک نشد اما  دلم

  !یاوک  است؟ینجور یگفت: ا  یباز کرد و با لبخند پرحرص   چشم
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و بستم هام که زود چشم  خت یپس بندش پشت سرهم آب ر  و

چرخ  سر  با  که  همونطور  بکشم   کردمیم  یسع  دهیو  نفس 

  .ختم یخودمم تند تند به سمتش آب ر

  .هم تو شمیم  سی حرص بلند گفت: اصال حاال هم من خ با

  !یزدم: بس کن روان داد

  .اول تو بس کن -

  .ارم یبازتر از اون گفتم: عمرا اگه کم ب لج

شده بودم و بازوهام درد گرفته بودند اما واسه رو    سیخ   سیخ

  .شدمینم الیخ یاونم که شده ب یکم کن

ضربه    هیو چشم بسته جلو رفتم تا بتونم بهش برسم و با    آروم

  .و خنک کنمسرش دلم  ی تو

و نفسم تنگ    شدی تر ملحظه ضربات آب به صورتم محکم   هر

  .تر
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  ه یآب باال اومد محکم به    ختنی که بخاطر ر  ی دفعه دست  هی

دادش به   نطوری بود که ا  شینیخورد که غلط نکنم ب  ی زیچ

  .هوا رفت

دهام چشم   آروم که  کردم  باز  و   وش ی نی ب  دمیو  گرفته 

  .دهی هم فشار م  ی و رو هاش چشم

دهنم    ی و روخنده اما زود دو دستم  ری خنک شدن دلم زدم ز  از

  .و خفه کردمگذاشتم و صداش

  .سادیو مشت به کمر کنارمون وا یشاک بهزاد

  د؟یخوری سرما م  دیگی نم د؟یوفتیم دیگینم -

بهم نگاه انداخت که خود به خود   ی باز کرد و جور  وهاش چشم

  .و انداختمهام خندم بند اومد و زود دست 

  .باشه جان جانان -
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وقت  کهیحرفش چنان    از برد که  ماتم  و  به سمتم   یخوردم 

و سخت عکس العمل نشون دادم اونم راحت تونست   ری اومد د

  .پام بندازه ریو پا ز  ره یو بگبازوهام 

ببرتم ز  کینزد با کل بدن  بتونه  داد    ری بود  با  آب که همراه 

از ترس ج و محکم دور دو دستم  هوایو ب  دمیکش  یغیبهزاد 

  .گردنش حلقه کردم

  .توروخدا نندازم، توروخدا -

کومب کومب    ی نطوری انداختم و نه بلندم کرد، قلبمم هم  نه

  .و کرو گوشم  کردیم

  .د یچی حس کردم که آروم آروم دور کمرم پ  دستشو

عطر    ی رو درک کردم که بو  تیبه خودم اومدم و موقع  یوقت

گرد شده   ی هاتلخ و گرم گردنش به عطسه انداختم و با چشم

  .دم یو عقب کشسرم  عیسر
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و از دور گردنش برداشتم هام و پر شرم زود دست  زدهخجالت 

لب   دهینفس بر  بش یعج و نگاه    ره ی خ  ی هانگاه به چشم  هیو با  

  .زدم: ولم... ولم کن

  ی دستش که دور کمرم بود به کاپشنم چنگ زد که دلم هر  با

  .ختیر

  .کردیم تمیاذ داد،یبهم نم یحس خوب یک یهمه نزد نیا

  ؟یشیبه حرف اومد: دوست دخترم م آروم

ناگهان  از عج  یسوال  ز   بشیو  و  خوردم   ار یاختی ب  رلبیجا 

  ؟یزمزمه کردم: چ 

دست  هی صدا  یدفعه  و  سرش  تو  خورد  رو    ی محکم  بهزاد 

  .دمیشن

  ؟یتو هپروت چرت و پرت گفت یباز رفت -

حرکت بلندم کرد و به سمت بهزاد هلم داد که    هیدفعه با    هی

به   یو گرفت تا بهش نخورم، خودشم دستبازوهام   عیبهزاد سر
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ت که با نگاه  و به سمت ساحل تند قدم برداش  دیگردنش کش

  .و دنبال کردمهنوز متعجبم رفتنش 

 [26.05.20 22:07] 

          ***************************  

آراد که  دنیاما با د  میدور زد  ون یسمت صندوق عقب ماش  به

  .سادمیوا  ارادهی ب کنهیو عوض مداره لباسش 

  .از کنارم رد شد و به سمتش رفت  بهزاد

  .شدم  کیترس سرما خوردن به اجبار بهشون نزد از

  پ یو ز  سادمیکنار آراد وا  ی زیانداختم و با اخم ر  ریبه ز  وسرم 

  .و باز کردم ساک

و از دست و عوض کن که غروب هات : جانا زودتر برو لباس بهزاد

  .ی ند
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و شلوار    رشیز   یبه همراه لباس مشک  ویبلند بافتن  ی قهیجر

 اه یس  کی پالست  ک یکوچ  پ یبرداشتم و از ز  ومی مشک  ی اپارچه 

  .دمی کش رونیب  میخصوص ی هارو بخاطر لباس 

  بستیم  وش یبه آراد که با اخم داشت ساعت مچ   ینگاه  مین

  برم؟ دیانداختم و بعد رو به بهزاد گفتم: کجا با

فرش  هی  ی خوایم - بگ  ی زیچ  ی ای رو  و هات لباس   رمی جلوت 

  ؟یعوض کن

  .دمیو گزخجالت لبم  از

  .نمتیبی خنده ادامه داد: نترس نم با

  نداره مخصوص لباس عوض کردن؟ ییجا -

  .داره منتها دوره -

پالست - با   نمیشیم  نیماش  یصندل  ی رو   ذارمیم  کیخب 

  ...نیماش
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اراده بخاطر خم شدن آراد به سمتم که درواقع   یکالمم ب  اما

  .دمیبه کنار پر عیصندوق خم شد قطع شد و سر ی تو

و گاهش باال رفته ن  ی ساکش ثابت موند و با ابروها  ی رو  دستش

  .دیبه سمتم باال کش

  ی لیخ  م؟یبر  یچشم ازش برداشتم و رو به بهزاد گفتم: م   زود

  .سردمه

 ون یتند ماش  ی ها تکون داد و پشت سرم رفت که با قدم  ی سر

  .دور زدم 

             ********************  

غروبش   د یخورش  ی جلو  ودستم و  الگرفتم  به  ال  از   ی و 

  .دم ید کهیت که یهام تانگشت 

 ایدر  ی تنه چقدر خوب همه   هی اما    یستین  شتریب  دیخورش  هی

  !یکنی رو با خودت هم رنگ م
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روز    ییروشنا  نکهی شب، از ا  یاهیبه س   ی و بدجات  نکه یاز ا  قبل

از مردم م تار  ی ریگی رو  با رفتنت تو  از    یکنی غرق م  یکیو 

رفتنت به خواست   میتا بدون  یشی و خجالت سرخ م  ی شرمسار

 ی اما چه بخوا  می نش  ریو با غروبت ازت دلگ   ستیخودت ن  یقلب

واسه   یدلتنگ  اره،یم  ی ری دلگ  اره،یم  یغروبت دلتنگ  ی و نخوا

  ستند،یروز باهامون بودند و االن ن  ییکه قبال تو روشنا  ییکسا

تک تک    کنهیرت م که انگار مجبو  یواسه اومدن شب  ی ری دلگ

  .یو عذاب بکش  ی اریب ادیو به هاشونخاطره 

  زجون یعز  ی و رو پاو سرم   دمیجا به جا شدم و دراز کش   یکم

  .گذاشتم

  .دمش یباال بردم که محو شده به غروب د وسرم 

 رج ی... آقا انطوریکردم... نوا هم هم  لیبه راست ما  یکم  ونگاهم 

و با شده بودند... درآخر نگاهم ... اوناهم غرق  دمیو بهزاد رو د

آراد انداختم... چهار زانو نشسته برخالف همه با    ی رو  دیترد

  .دیکشیم ی ز ی ها چشن ی اشارش داشت رو
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و   ن یذهنم جون گرفت... اول  ی اون روز خوش باغ تو   ی خاطره 

  .که باهاش داشتم  یمثبت ی خاطره   نیآخر دیشا

که از   دیرخشن ثابت موند و سرش به سمتم چ  ی رو  انگشتش 

شدن نگاهش با نگاهم زود چشم ازش گرفتم و به ظاهر   یتالق

دست  زهام خونسرد  م  ری و  خدا  اما  بردم  که   دونست یسرم 

کمرم   ی دستش که هنوزم رو  ی و گرم  ایدر  ی بخاطر کارم تو

  .بود یتو وجودم چه آشوب کردمی حس م

       **************************  

توروخدا بذار برم، دلم واسه جنگل  حواسم هست،    شمیگم نم -

  .استفاده کنم   نجایروستا تنگ شده الاقل از ا

  نقدر یداره که تو ا  یجنگل چ  نی ا  فهممیگفت: من نم  یشاک

  !یفتشیش
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 ی اموجود زنده  کنمیحس خوب داره، آرامش داره، فکر م -

تنها احساس  کنارش  حرف   تونمیم  کنم،ینم  ییکه  باهاش 

  برم؟ ی ذاریمن؟ حاال م  ی بود بانو یهام کافبزنم؛ استدالل 

  .دیکش یبه کمر زد و چشم بسته نفس پر حرص  دست

  .دمیکش ودستش 

  زجون؟یعز -

  .صدام نزن نجوریا -

  .و قاب گرفتم و صورتش  دمیدندونم کش  ریو زلبم   طنتیش با

  .شهیبرم؟ نگو نه نم ی ذاریم -

  .رمی من باهاش م -

  .دیمتعجبم به سمت آراد چرخ نگاه

  .من مواظبشم -
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  ی و اومدم مخالفت کنم اما با حرف   دمیهم کش  ی تو  وهام اخم

  .زد مات و مبهوت بهش نگاه کردم ز یکه عز

  .ندارم  یآراد همراهت باشه حرف ی ذاریاگه م -

  .از صدتا گرگ و شغالم بدتره نی! ازی دمت گرم عز -

جانا! فقط   یگی م  یتعجب رو ترش کرد: عه! بفهم چ  درکمال

  .خطم کالم ،ی بر  ذارمیآراد همراهت باشه م

آراد  یپر حرص  نگاه لبخند بدجنس  ی به  لبش   ی گوشه  ی که 

  .بود انداختم

  د یجانا، بر  ستی خطرناک ن  نقدرمیبا خنده گفت: آراد ا  رجیا  آقا

  .دی ردغروب برگ کینزد

  .زانو گذاشتم و بلند شدم  ی حرص محکم دست رو از

رو  رو که  بهزاد  شوم  ی به  کنار  بود   نهیمبل  افتاده  درازکش 

  .ایگفتم: توهم ب

  .گفت  یباال انداخت و نچ ی سر
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داشته   ازین  ییعمو  ی ز یعز  دیبمونم، شا  خوامیم - به کمک 

  .باشه

  .گل کرد ممیبدجنس ی ه یروح  دمیکشیکه م یحرص وسط

  نه؟ ،یینوا دمیشا ،ییعمو ،ی زیعز -

  .کرد ی ادهنش گرفت و تک سرفه  ی جلو ومشتش 

 لمیتحو  راهیبد و ب  ینوا نگاه کردم... داشت با نگاهش حساب  به

  .دادیم

نما  لبخند رو  ییدندون  به  رو  از  بعد  و  زدم  رد   ی بهش  آراد 

  .مزاحم گاردیباد میشدم و گفتم: بر 

و پام  کفشم  دنشیبرداشتم و بعد از پوش  یساز جالبا  وکاپشنم 

  .اومدم رونیکردم و از کلبه ب

  ی که برام گذاشته بودند به سمت در انتها   یبه فضول  توجهیب

  .رفتم  اطیح

  .دیگذاشتم با دو به کنارم رس رونیو بکه پام  نیهم
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عز  تیحما - اعتماد  د  وزت ی و  پس  کردم  کسب  که    گه ی هم 

  .و غالف کن جانا جونسالحت

  .به پاش زدم  ی حرص لگد با

  .ادی صدات درن -

به گوشم خورد سرکه هرم نفس  نیهم و کنار  سرم  عیهاش 

  .دمیکش

  .ست یزبونم دست تو ن ار یاخت -

غ   ی رو   وهام دندون با  و  دادم  فشار   زو یه  هیگفتم:    ظیهم 

  !راحته  الشونیفرستادند همرام بعدم خ

ندارم طرف حساب من   ی محض اطالعت من با دخترا کار -

  .خوادیکه خودشونم دلشون م یهات  ی زنان، اونم زنا

  .کردم یتاسف نچ نچ  با

  !دنبال هوس؟ بدبخت زنت نقدریآخه پسرم ا -
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خبر - زن  از  که  خ  ست،ین  ی فعال  بدبخت؟  هم   یلیچرا 

  .خوشبخته

  .دمیرو تمسخر خند از

تو رو بچسبه   رهیهم قرض بگ   گهیدوتا دست د  دی با  ،یلیآره خ -

  !دفعه سر و گوشت نجنبه  هیکه 

 ستم یکار ن  انتیباشم خ   ی مواظب حرفات باش من هر چ  یه -

باشه    ؟ی شد  یاوک هم  قرار  پس    ی روز  هیاگه  کنم  ازدواج 

 ینیبیم  یکن  ن یتوه   نیاز ا  شتریگرفتم متعهد باشم، ب  میتصم

  .یخوددان رهیزبون منم از دستم م   اریاخت هوی

  .زدم   ی پوزخند

  .شهیمشخص م -

 ی تو خودت بچسب به کارا  ینگران زن من باش  خوادیتو نم -

که سر و گوشش نجنبه   ری و بگکه قراره شوهرت بشه اون  یکس

   .دوتا نشهو شلوارش 
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هم    ی لیحس تعصب به شوهر نداشتم گفتم: شوهر من خ  با

ا از  قبل  باش  مطمئن  چون  کنم   نکهیخوبه،  ازدواج  باهاش 

هم ازدواج   یکی با    سنجمی و منبودش   ایبودن    ی عوض  زانیم

 نکه ی چه برسه به ا  اد یسرش باال ن  گه ید  ی زنا  ی که جلو   کنمیم

  .بخواد شوارش دوتا بشه

  .بزن مهیحوزه ها خ ی خنده گفت: پس برو جلو با

 ی فضول  خوادیبهش گفتم: هر هر نمکدون! تو نم  ینگاه  مین  با

  .یکن

  .گفت: باشه خندون

  .دم یکش یچرخوندم و نفس پر حرص وسرم 

                   *****************  

و باال بردم و  هام دست داشت    ادیدرخت که جا پا ز  هی  دنید  با

  .به سمتش رفتم  ی اخفه غیبا ج
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دار  بلند د  ؟ی ری م  ی گفت: کجا  م  گهی ندو هم    م ی کنیرو گم 

  .دختر 

و پام   هیو گرفتم و  بهم   کینزد  ی شاخه   دمیدرخته که رس  به

  .گذاشتم  شی فرورفتگ  ی رو

دادم   ریباالتر گ  ی و به شاخههم گذاشتم و دستم وم یدوم ی پا

 می پوستم سوخت و صورتم درهم رفت اما تسل  شی که از زبر

  .نشدم

  ؟ی ر ی م ی ! کجا داریوفتیم یروان -

  .دادم ر یدوتا شاخه گ نیب وپام 

  .درخت  ی باال ینیبی م یو باز کناگه چشمت  -

  .نمی بب نییپا ایب -

  .نمیبرم رو اون شاخه کلفته بش خوامینکن م یفضول -

و   دم ی کش  یغیو گرفت که از ترس جام پهلوه  ی دفعه دست  هی

  .ها رو ول کنم اما زود سفت گرفتمشونبود شاخه کینزد
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  .نییپا ایب -

  .کردم برم باالتر تا دستش از پهلوهام کنده بشه یسع

  .کردم  نکارایجنگل روستاهم از ا  ی تو خوام،یولم کن نم -

  .دم یکش نیی گرفتم و به سمت پا ترمحکم

  .ن ییپا ای دختر، ب  ادیسرت م ییبال هی یوفتیم -

پ  ه یدور    ودستم دستم  دمیچی شاخه  اون  دستش و  به  و 

  .دمیکوب

  .ی ری میتو که نم رمیمیولم کن به توچه؟ من م -

به پهلوهام زد که از دردش دستم شل شد اونم بالفاصله   یچنگ

  .دمیکش نییمحکم پا

و تو مشتم و موهاش   دمیکش  غیسوختن پوست ساق دستم ج  با

  .گرفتم

  .ولم کن -
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و همونطور که    دیچ یو دور کمرم پ دستش  هی  یی پررو  درکمال

  .و باز کنهکرد مشتم یبا اون دستش سع رفتیعقب عقب م

  .موهام یتو ول کن روان -

  ی برعکس با هردوتا دستم به جون موهاش افتادم و با فک  اما

  .تا ولت کنم نیقفل شده گفتم: بذارم زم

 یدفعه چ  هی  دونمیاما نم  دیرس  نیشد و نوک پام به زم  خم

شد که به عقب پرت شد و چون دستش دور کمرم بود منم  

و بستم باهاش پرت شدم و هام که زدم و چشم   یغیهمراه با ج

دور    یبیبود که بخاطر سرا ش  ومده یهنوز نفسم از ترس باال ن

  .میدی خودمون چرخ

چنگ زدم و   رهنشی پ  ی جابه ک  دونمیترس و وحشت نم  از

  .شد و خراش برداشت دهیکش ی زی چ هیگردنم به 

و از سوزش   میجا متوقف شد  هیروم    ی ادیز  ین یحس سنگ  با

  .نالم دراومد  ی گردنم صدا
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باال م   ی درحال از ضربان قلبم گوشم   ومدیکه سخت نفسم  و 

تار موهام    ی و باز کردم و از ال به الهام چشم  شدیداشت کر م

 .دمیها رو ددرخت  ی آسمون و شاخه 

بود   دنید  با افتاده  سرم  کنار  سرش  و  روم  درست  که  آراد 

 رون یبدنش ب  ریو از ز دستم   یهام گرد شدند و به سختچشم

  .دمیکش

  .و کنار زدم از موهام  یتکون دادن سرم کم با

 ومدیم  رونیکه انگار از ته چاه ب  ییو با صدا  دمیکمرش کوب  به

  گفتم: آراد؟

آخ  همراه  دستش   یبا  گفت  تککه  کم   هیو  و  کرد   ی گاهش 

  .نمی و ببو باال برد که تونستم صورتش کمرش 

اومده بود    نییکه پا  یخون  فیرد  هیو    شیشونی زخم پ  دنید  با

و پهلوش بود کتش   ی رو  ارادهیو دستم که ب  ختی ر  ی دلم هر

  .تو مشتش گرفت
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  ؟یآراد؟ خوب -

و   دی درهم به خون دست کش ی باز کرد و با صورت وهاش چشم

  .بهش نگاه کرد

و    ودستش  برد  سرش  که قسمتش    هیپشت  داد  فشار  و 

  .گفت یهم فشار داد و آخ ی و رو هاش چشم

و از درد کمرم داشت    شدمیبدنش داشتم له م   ری ز  نکهیا  با

  .اون بودم تی نگران وضع شدی طاقتم طاق م

  حالت خوبه؟ کنه؟یدرد.... درد م  -

  لب زد: تو حالت خوبه؟ ی خش دار ی نگاه کرد و با صدا بهم

  .و پر کرده بودهام درد و سوزش بدنم اشک چشم از

  .کنهی شده نفس زدم: کل تنم درد م عاجز

و کرد خودش   یتازه متوجه شد که درست رومه و سع   انگار

و بلند  و کنار برد و باقدرت دستش خودش کنار بکشه... پاهاش
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پر کرد    ومه یکرد و کنارم درازکش افتاد که هوا کورور کورور ر

  .نجاتم داد یو از خفگ

  .دمیو بلعبستم و آب دهنم  وهام چشم

  .دم یآراد رو شن  ی صورتم کنار رفتند و صدا  ی از رو موهام

  ؟یبلند بش یتونیم -

  ه ی تک  نیو به زمرو بهم آرنجش   دمی باز کردم که د  وهام چشم

  .داده

ت  دم یچرخ   یکم از  هم   ی و روهام کمرم چشم  دنی کش  ری که 

  .نمیکردم بش   یو سع اوردمیوجود کم ن  نیفشار دادم اما با ا

  .و گرفت و کمکم کردبازوهام  آراد 

  .شد خیکه مو به تنم س دیگردنم کش  ی آروم رو وشستش 

  .کلبه می خراش برداشته، بهتره برگرد -
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و به زخمش  و نگاهم  دمیو باال کششونم  ی افتاده رو  ی روسر

  .دوختم

  .اومده بودگلوش  ریتا ز خون

  .کردم زیو تمخون  میو با روسر دمی به سمتش کش وخودم 

حالت    یمطمئن  اد،یهاش گفتم: داره خون منگاه به چشم  با

  ؟ی ندار جه یخوبه؟ سرگ

  .کرد بلند بشه  ی دست گذاشت و سع نیزم به

  .من خوبم جانا نگران نباش -

  .دراز کرد ودستش 

  بلندت کنم؟ -

کندن  نیبه طرف  وسرم  هر جون  به  و  دادم  بلند   یتکون  بود 

  .شدم
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با خم شدن زانوها  ب یش  ی باال  به اما   ی کم طول نگاه کردم 

  .و چرخوندم و گرفتمشسرم  عیآراد سر

  !آراد نگو که خوبم  یستیخوب ن -

با  ی رو  ودستش  گفت:  بسته  و چشم  گذاشت   میبر  دیشونم 

  .ممکنه شب بشه

  .د یو چرخ دی کش قشیشق ی رو  یو دوراندستش  نییپا

  .که بود باال رفت که پشت سرش رفتم  یکمک درخت  به

شب  هی  نکه یا  از رو  طرف  همه  د  ه یلحظه  برم   دمیهم  خوف 

  .داشت

  م؟یاز کدوم طرف اومد -

  .که بهش نگاه کردم  دمینشن وصداش 

  .کردی و نگاه مداشت اطرافش  قیدق

  !یدونیگفتم: نگو که تو هم نم دهیبر نفس
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  .ستمیاما بازم مطمئن ن میاز رو به رو اومد کنمیفکر م -

  .جلوتر رفتم  یموهام فرو کردم و هراسون کم  ی تو  وهام دست

  .میکه به اطراف توجه نکرد میراه حرف زد ی تو نقدریا -

  : آراد؟دمیو نال  دمیبدم که چرخ صی تشخ نتونستم

 دونم،ی جانا نم  دونمی که جواب داد: نم  به اطراف بود  نگاهش

  .کنهی مغزم کار نم

  .شدم کینزد بهش

  ؟یکه برداشت وتیگوش -

  .انداخت نییو پاو سرش  دیدهنش کش  ی تو ونش یی پا  لبش

 هی ترس و گر  نیب  یحس  ونیتو مشتم گرفتم و م  ورهنش یپ

االن   ؟ یتو کلبه جاش گذاشت  ینه؟ واسه چ   یگفتم: برنداشت 

  ؟یفهمیم میریمی م مینکن دای و پاگه راه 

  .گرفت  ومچم
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حاال هم   دم؛ یکلبه، بهت قول م گردونمی من تو رو سالم برم -

  .م یانتخاب کن وی راه هیو  میباش یبه شانسمون متک دیبا

               **********************  

نم  چ یه  به ممیدیرسیوجه  حس  ا  کردم ی ...  رو   نجاهایاصال 

  .ترسوندمی م شتری... غروب آفتابم بدمیند

تو  هم جون  هم  و  بود  شده  ب  ی تشنم  داشت    رون یپاهام 

  .کشش راه رفتن نداشتم  گهید رفت،یم

و که هنوزم درد تخته سنگ روش نشستم و دستم   ه ی  دنید  با

  .ماساژ دادم کردیم

  .آراد تونمینم گهید -

  .سمتم اومد و جلوم زانو زد به

  .خوندمیهاش مچشم ی از تو وش یقرار یب

  .میوفت یو جمع کن باز راه مکم قدرتت  هی -
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و هوا هم هر لحظه سردتر،   شهیکرده گفتم: داره شب م  بغض

جون ندارم، تو برو بخاطر من    گهیآراد، د  ستیحالم خوب ن

  .نمون نجایا

  رم؟یم  ذارمیمگه من تو رو جا م وونهید یگ یم ی دار یچ -

  .انداختم  نییو پاپا و شکمم گرم کردم و سرم   ن یب  وهام دست

 ی رو  ای... بمیو اونجا بمونشب  میکن  دایامن پ  ی جا  هی  دیبا -

  .برمتی کمرم م

  .بلند کردم سر

  ی نیسنگ  هی  ی خوایاونوقت م  ی وفتیاز نفس م  ی خودتم دار -

  به خودت؟ ی هم بنداز  گهید

  .د یچرخ

  .و دور گردنم حلقه کن جانا، من هنوز جون دارمدستت -

  !: آراد دم ینال  معترضانه
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  .شه یتحکم گفت: زودباش جانا داره شب م با

  یاهیو داشت به سروز جاش   ییکردم سمت آسمون... روشنا  رو

  .لرزوندیو متنم  نیو هم دادیشب م

  .ستین ی اگهید ی چاره 

و مردد دست   خم از هام شدم  دور گردنش حلقه کردم که  و 

  .هام از خجالت گر گرفتمرون   ریجاش بلند شد و با گرفتن ز

  .چیو دور شکمم بپپات -

  .یش یم  تیاذ ی دار  نمی واست سنگ  کنمیحس م -

  .دینفس کش  کالفه

  .چیاشکال نداره جانا، بپ -

  .دورش حلقه کردم که قدم برداشت  وپاهام 

تودندونم   راونقد مزه   ی و  که  بودم  کرده  فرو   ی زننده  ی لبم 

  .کردمی دهنم حس م ی و توخون
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 داد،یبهم م  ویب یسردش کنار صورتم حس عج  ی موها  لمس

  چ یبسته بشند و زبونم به ه  کردی و وادار مهام که چشم   یحس

بهتر   دینچرخه تا بهتر بتونم احساس و درکش کنم... شا  یحرف

داشت که   یخاص  ینیریش  هیو دوست داشتم،  بود بگم حسش

  .تا حاال تجربش نکرده بودم

 [28.05.20 22:24] 

 64پارت#

 ی حفره  هی  دنی نگاهم به سمت راستمون افتاد که با د  یاتفاق

  .ساد یکه وا دمینسبتا بلند به شونش کوب یسنگ

  .نه ایمناسبه  دونمیکردم نم دا یپ یسنگ ی حفره هی -

  کو؟ -

 داش یو چرخوند تا پو نگاهش   دیاشاره کردم که چرخ   بهش

  .کرد و به سمتش رفت 

  .اومدم نییکولش پا ی خم کرد که از رو وزانوهاش 
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چرخ   نیهم سرم   دیکه  خجالت  از  کرد  نگاه  بهم  پاو   نیی و 

  .و ماساژ دادمانداختم و باز دستم

  .بندازم  ینگاه  هی رمیم -

  .گرفتم ونش یآست عیبره که سر خواست

  .توش باشه ی زیچ ی نه ممکن مار -

اطرافمون    نیزم  ی و روکرد و بعد نگاهش   نگاهم  رهیخ  یکم

  .چرخوند

 و نش یکه به سمتش رفت و باعث شد آست  دید  ی زیچ  هی  انگار

  .ول کنم و به عقب بچرخم 

  .برداشت و از کنارم رد شد وی اشکسته ی شاخه

  .دیبه داخل کش  یو خم کرد و سرک کمرش  یکم

اون دستم بردم و مضطرب به    ری رو ز  کردیکه درد م  یدست

  .کاراش نگاه کردم
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هوا درد ساق دستمم بدتر شده بود و کف دستم جز    ی سرد  از

  .کردی جز م

  !قدم به داخل رفت که با ترس گفتم: نرو هی

  .ستین ی زی نترس چ -

  .سادم یوارد شد که با استرس دم حفره وا  شتریب

  .هم نداشت  یتصورم چندان عرض برخالف

  .و شاخه رو انداخت دی خ شده چر خم

  .نداره  ی زی تو چک کردم چ ایب -

  .داد  ه یتک وارهیو به د نشست

  .دمیها دشاخه  ی و از ال به الباال گرفتم و آسمون وسرم 

  .شدی تر مو مخوف ترک یهر لحظه تار هوا

و از  و خم کردم و همونطور که با دلهره اطرافم سرم   ی ناچار  به

  .وارد شدم و کنارش نشستم گذروندمی نظر م ریز
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  .و قورت دادمآب دهنم   یتشنگ با

  جامون امنه؟ یگیم -

ام  دوارمیام - باشه،  بان  دوارمم یکه   دامون یپ  انیب  یبا جنگل 

  .کنند

  .به سمتش چرخوندم وسرم 

  .میریمیاونوقت م ؟ینکنند چ دامونیپ چوقتی اگه ه -

  .دیبه سمتم چرخ  یگفت و کم رلبیز ینچ

کلبه، مرد و   گردونمی نکن! بهت قول دادم برت م  یباف  یمنف -

  .قولش، من کنارتم پس نترس

  .شکمم جمع کردم و نگاه ازش گرفتم ی تو وپاهام 

ب دردوم   دست پ  نیو  و  بردم  پام  و  زانوم    ی رو  ومی شونیشکم 

  .گذاشتم

  سردته؟ -
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  .گفتم: نه ت ی واقع برخالف

و بعد از اون تنها سکوت بود که    دمیشن  وقش ینفس عم  ی صدا

  ...حاکم شد نمونیب

در ظلمات وحشتناک... حت  شب   ی شده بود و همه جا غرقِ 

  .دمیدیآرادم رو به زور م

 هی  ی انهیاومدن مخف  دیگرگ و شا  ی هااز ترس زوزه   هامنفس

  ن یا  گهید  قهیتند شده بود و مطمئن بودم اگه تا چند دق  ی مار

... تو شدمیم هوشیب ای کردمیسکته م  ای شدیحالم آروم نم

  .و نداشتمجنگل  ی جرئت موندن تو چوقتیروستا هم ه 

بلند شد و پس بندش    یرعد و برق خوفناک  ی دفعه صدا  هی

  ن یو هم   دمیکش  یغیآن روشن شد که از ترس ج  کیجنگل  

  .هیگر ریشد تا بغضم بشکنه و بزنم ز ی ابهونه

  .و گرفتبازوم  آراد 

  .رعد و برق بود، جامون امنه ی جانا صدا  ستین ی زیچ -
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از    رم،یمیدارم م  یآراد، از تشنگ  کنمیزدم: دارم سکته م  هق

  .زنمیم  خیسرما دارم 

  .دم یبه سمت خودش کش دور کتفم حلقه شد و  دستش

  .یکن یو حس نمگذر زمان یآروم باش، تالش کن بخواب -

  .تونمیگفتم: نم هیگر با

  سردته؟  یلیخ -

  .آره -

کردم   ودستش  حس  حرکاتش  از  و  برداشت  کتفم  دور  از 

  .ارهیو داره درمکاپشنش 

  .و گرفتمو کاپشنش  دمیبه سمتش چرخ عیسر

  .ار ینه درش ن -

  .یشیتر مگرم  -

  .شد  سی که خ دمیچشمم کش  ری و زدستم  پشت
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  .یزن یم خیخودت  خوامینه نم -

  .بذار تنت کنم ستیمن سردم ن -

  .گذاشت  ریبغض رو صدام تاث نبار یا

  .صفره  ریسردته، هوا ز یگیدروغ م -

  .که دراز شدند دمی د وهاش دست

 لرزونهی و مجانا سرما زود تنت   یف یپس بذار بغلت کنم، ضع -

  .االنم که بارون گرفته و بدتر

  .بود یلحن و نگاهش واقع ی تو  ینگران دم،یدیم وهاش چشم

  .تو شکمش جمع کرد وش یکیدراز کرد و اون  وپاش 

  .نداره  یباور کن واسه نجات جونت گناه ا،یب -

و شکوندم که از  قلنج دستم   اریاختی انداختم و ب  ن ییپا  وسرم 

هم فشار    ی و روهام درد ساق دستم وجودم ضعف رفت و چشم 

  .دادم
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گوشم   ی که رو  ییهاتر شد و دست گلوم سفت  ر ی ز  میروسر  گره

گوشم فقط  دلمنشست  احساسش  نکرد،  گرم  بازو  به   ی و 

  .گرفت

  .برهیتره زود خوابت مجانا؟ بذار بغلت کنم، جاتم امن -

رو  یگرم  نشستن دستش  پوستم   خی صورت    ی کف  و زدم 

  .سوزوند
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نکن من نگرانتم قصد   ی لج باز  ا،یب  زمنیجانا، عز  ؛ی کرد  خی -

  .نساز ی از من غول هوس باز نقدریندارم، ا ی بد

  .و بستمهام آوردنشون چشم  نیی گرفتم و همراه با پا  وهاش مچ

  کنم؟ کاریچ -

  .دیگرفت و کش وبازوم 

  .کشمتیکه م یینجایا ایب -
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به اون پاش   نکهیدراز شدش گذشتم و قبل از ا  ی پا  ی رو  از

  .برسم گفت: بچرخ

  .گاهم کردم  هیو تکو دستم دمیچرخ

شکمم نشست   ی و اون دستش رو  دیچی دستش دور کتفم پ  هی

  .شکمم منقبض شد  ارادهیکه ب

  .و ثابت نگه داشتهام دستش به چشم  رهیخ

  .دیتپی از ترس وجودم تند م  تر ی حس قو  هیقلبم واسه    نباریا

  خت یر  ی شکمم حرکت کرد که دلم هر  ی آروم از رو  دستش

  .نه نگاه من و نه نگاه اون قطع نشد ی لحظه هم رشته  هیاما 

که    دمیو به سمت خودش کش  دیچی کامال دور تنم پ  دستش

فرو رفتم   یهاش گرفتم و بالفاصله تو آغوش گرمنگاه از چشم

  .شد دهی کش شی که اول از همه گوشم از حرارت تنش به آت 



[412] 
 

  ی گوشم گذاشت که صدا   ی که دور شکمم بود رو رو  دستش 

نجوا بدون    ی تو  شد  ی بیعج  ی قلبش  و  خودم    ارِ یاخت گوشم 

  .و بست هام چشم

  ؟ی گرم شد -

  .و با زبون تر کردم و آروم لب زدم: آرهخشک شدم  لب

  .نزد  یحرف گهید

با کلمات    تونستمیو نمکه داشتم   ی اسابقهیب  ب یعج  احساس

  .وصفش کنم 

  کنه ینم  تمیاذ  دونستمیبد، فقط م  ایبفهمم خوبه    تونستمینم

  .جام امنه گهید کردمی و حس م

و قورت دادن آب دهنش   ی سرم گذاشت و صدا  ی رو  وچونش

  .دمیشن

و  و سوزوند اما زود دستش کف دستش پوست صورتم  یگرم  باز

  .آوردم نییپا
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و عقب  سرم  عیکاپشنش بلند شد که سر   پیباز شدن ز  ی صدا

  .دمیکش

  ؟یکنیم  کاریچ ی دار -

  .صبر کن -

  .کامال باز کرد وپ یز یدست هی

پصورتت - رو  بذار  که   تی شونیپ  خوامیم   رهنمیو  بشه  گرم 

  .ی ری سردرد نگ

عطر خوش    ی دادم که بو   هیتک  نشیو به سکنار صورتم  مردد

  .دی چ یپ  مینیتو ب شتر یب شحه یرا

لحظه نفسم تنگ شد اما   هیکه    د یصورتم کش  ی رو  وکاپشنش 

د و  کردم  عادت  صورتم   ی هوا  گهیبهش  به  سرد  مرطوب 

  .نخورد

درد   یب یبه طور عج  اما  بود  و خوابم گرفته  بودم  گرم شده 

  .بخوابم ذاشتیکه نم  دادی دستم اونقدر آزارم م
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  : آراد؟دمینال

 ی چقدر مظلومانه صداش زدم که لحنش پر از نگران  دونمینم

  .شد

  شده؟ ی زیبله؟ چ -

  .کنهی درد م  یلیدستم خ -

  ؟یکیکدوم  -

  .راست -

  .گفتم یگرفت که از دردش آخ  ودستم

  .آروم فشارش داد آروم

افتاده، ماساژش م - اذگرم   دمیحتما سرد    تت یتر بشه کمتر 

  .کنه

توجهش حال عج   هاشی نگران  از و  داشتم...    یخوب  بی واسم 

که برخالف قبال    یحس  داد،یبهم م  ی اگه یحس د  هیامشب  
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حس کنم    میتو دو قدم   خواستمیو نمعطرش   ی بو  یکه حت

تا بهتر بفهممش    دمیکش  ینفس م  قی عم  کردیاالن مجبورم م 

  .و آروم بشم

پا  باال و   هیدرست مثل    نشیس  ی شدن قفسه  نییو  گهواره 

  .خوش آهنگ بود ییالال

  ؟یخوابیتو هم م -

  .مواظبت باشم تو بخواب مونمی م دارینه ب -
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اشک   نیا  با جوشش  پلک حرفش  پشت  حس   ی هاو  بستم 

  .کردم 

  .و بخشش آراد من -

  تعجب گفت: چرا؟ با
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 د یآره شا  ،یخوب  یلیکردم... تو خ  نیبهت توه  یلیچون خ -

کارات    هیاما بق  ینداشته باش  یخوب   ی دخترا کارنامه   ی ه نیتو زم

وگرنه تو مرام و    دمیمورد بهت صفر م  هی  نیفقط تو ا  سته،یب

  .یستیمعرفت ب

العملش چ  دمینفهم و که بحث   دمیو شناما صداش   هیعکس 

  .عوض کرد

  .میوفت یراه ب کنمی م دارتیبخواب صبح زود ب -

*****************************  

  " آراد "

صورتش برداشتم که از آروم بودن پلک    ی آروم از رو  وکاپشنم 

  .باالخره خواب رفته دمیهاش فهمو نفس 

 ی و رو که رد زخمش  دم یو آروم کنار صورتش کش اشارم  پشت

انگشت  کردم،  حس  سر  پوستم  و  دادم  سوق  گونش  تا  و 

  .نرفتم شی ش پاز گوشه  شتری و تا لبش آوردم اما بانگشتم 
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  .و خم کردمو سرم  دمش یکش  باالتر

وسوسه  نگاهم از  شد  پر  وجودم  و  رفت  لبش  سمت   ی به 

  .و سربش  رژیلب ب دنیبوس

  لبش   ی و روبستش نگاه کردم و باز نگاهم  ی هابه چشم   کوتاه

  .برگردوندم

بند    هیهامون کمتر از  لب   نیکه مرز ب  ییشدم تا جا  ترک ینزد

  .انگشت شد

 ی او لمس کنم و به خواسته لبش   دادیبهم اجازه نم  یحس  هی

بهش داشتم    دنیبه جونم افتاده بود و واسه رس  ها یکه تازگ

  .برسم زدمی له له م

اون حس مزاحم و شا  هامنفس و  بودند  وجدان    دیتند شده 

واسه تسل  ی ... مدام توکردیکردنم تالش م  میسخت داشت 

  "!آراد ی اجازه رو ندار نیتو ا" شدی ذهنم اکو م
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 طاقت ی رو ازم گرفت که لبم ب  اریاخت   یتابیدور شدم اما ب  آروم

  ی زیچ   هیکه زدم    ی انشست و همراه با بوسه  ش یشونیپ   ی رو

 ع یو سر  دم یکه از حسش ترس  ی جور  د،یه شدت لرزدرونم ب

  .دم یعقب کش

  .ساق دستش بود رو باال آوردم  ی دستم که هنوزم رو اون

  !سرد عرق کرده بود؟ ی هوا نی ! تو اد؟یلرزیم

انگشت  دستم و  اومد  باال  توآروم  موها  ی هام  تار  به   ی تار 

  .فرو رفتند شیتونیز

 میتابیدفعه ب  نیدروغ گفتم... ا  دم ینترس  یتابیب   نیبگم از ا  اگه

و توش داشت، هوس  ی اگهید  ی داشت، رنگ و بو  ی اگه یحس د

کارا رو دستش    نیدلم ا  کردیآشوبم نم  زمیغر  نبار یا  دم،یدینم

  !گرفته بود

انگشت   نیی پا  دستم و  کش  فیظر  ی هااومد  قفل   ودش یو 

  .خودش کرد 
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بهش زدم که    ی اکردم و بوسه  ک یو به لبم نزددستش   پشت

  .دم یباز لرز

رودستش   کف ر  ی و  چشم  شم یته  آشفته  و  و  هام گذاشتم 

  .بستم

جانا، دارم ازت   ترسمی زمزمه کردم: دارم م دهی و نفس بر آروم

  .ترسمیم

*********  

  " جانا" 

سوزش  هام پلک   آروم از  که  کردم  باز  هام چشم  یآن  ک یو 

  .بستمشون و دوباره بازشون کردم

  .خواب بود واریبه د هینگاهم به آراد خورد که تک زیچ  نیاول

  .انداختم رونیبه ب ینگاه

  مختلف   ی نواز پرنده هاگوش  ی طلوع آفتاب بود و صدا  قایدق

  .کردیم  لیو به آرامش روز تبدشب  زیجنگل رعب انگ 
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شکمم فشار دادم و با   ی و باالدستم  چارمیب  ی معده  ی صدا  از

 م یافتاده تو تنم که بخاطر گرسنگ  فی درهم از لرز خف  یصورت

  .دمیصورتم کش ی و توبود دو دستم 

بلند شدم و کنارش    ز یخ  میدست آراد رو از دورم برداشتم و ن 

  .دوباره نشستم

  .شونم انداختم  ی و روطرفش   ه یو    دمیو باال کشافتادم   ی روسر

  .دمیشونش کوب به

  ...آ -

  .و صاف کردم خش دارم ی صدا

  .آراد؟ بلند شو -

  .خورد یکه کرد تکون یو همراه با اخم دندیلرز هاشپلک 

  .دم یبه شونش کوب دوباره

  آراد؟ -
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  .شده باز کرد زیو رهاش ه کرد چشم ک ی اسرفه با

  .میبر دیخون شده باخروس  -

  رون ی به ب  ی جا به جا شد و اول نگاه  یکمک دو دستش کم  به

  .انداخت و بعد به من

  کنه؟یدستت هنوز درد م ؟یخوب -

به لبم نشست و دستم  ی رو  ی لبخند و ماساژ دادم... دردش 

  .بود دهی حداقل رس

  .بهتره ممنون یلینه خ -

  .گذاشت و از جاش بلند شد نیو به زمدستش  هی

  .میبرس ییجا هیبه  دیکه شا میبر -

  .میاومد رونیحفره ب از

  رلبیز  یشیکه از حس خوبش آخ میدیزمان باهم قد کش هم

  .گفتم
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  .یحالیب کنمی س متو حالت خوبه؟ ح -

  .هاش فشار داد چشم ی و به گوشهشو اشاره  شست

 اد یحالم سرجاش ب  کشهیکم طول م  هی  شمی م  داریب  یوقت -

  .نگران نباش

  .اطراف چرخوند ونگاهش 

  م؟یاز کدوم طرف بر یگیم -

  .میومدین نورایچون اصال ا میو برگردبه نظرم راه  -

  .می تکون داد و قدم برداشت ی سر

  .رفتی راه م ب ینگاه کردم. دست به ج بهش

  ؟یخواب رفت یک شبید -

  .شدم هوشیب ی چجور دمیاصال نفهم ادینم ادمی -

  .ممنونم شبیمکث نگاه ازش گرفتم و گفتم: بابت د یکم با

  .نکردم ی کار -



[423] 
 

  .سکوت حاکم شد  نمونیب گهید

م  دلم ضعف  اما   میتشنگ  رفت،یبدجور  بود  شده  برطرف 

  .واسه راه رفتن کردیکم جونم م یگرسنگ

که هر    ی امعده  ی بتونم صدا  دیدلم گذاشتم تا شا   ی رو  ودستم

  .بود بلند بشه رو خفه کنم کیلحظه نزد

  .ند یاالن چه حال دونهی و نوا، خدا م زی واسه عز رمیبم

  م؟یبخور شهینم دایپ  یچیه  نورایگشنمه ا ی لیبچه خ ی آ -

  .رمیمیم  ی: منم دارم از گشنگدمینال

  .شاخه و برگ بخورم زنهیداره به سرم م  -

  .خنده افتادم و بهش نگاه کردم به

کارمون   مینکن  داشونیپ  اینکنند    دامونیغمت نباشه اگه پ -

  .شهی م دهیهم کش   نجایبه ا
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ر  ی تو  ودستش  و  فرو کرد  و صورتش   ی تو  ی هاخته یموهاش 

 ی موش رو  ی سرش برد که نگاهم همراه با لغزش تارها   ی باال

  .هاش عقب رفتانگشت 

  .شمی دارم کالفه م  -

ا  به سرروش   نکه یمحض  چرخوند  سمتم  به  ازش    عیو  نگاه 

  .طرف و اون طرف چرخوندم نیو اگرفتم و چشمم 

بب - آغوش    دنیخواب  ی تجربه  نمیبگو    یپسر چه حس  هیتو 

  داشت؟

ن  تا  حرفش فقط  و  کرد  به سمتش نگاهم  میگردن سرخم  و 

  .برد

 شبیهم نفهمه د  ی کس  چینکش، ه   ش یپ   وشبی لطفا بحث د -

  .افتاد  یچه اتفاق

دست از   یداشت  ی چه حس  یحرفا گفت: تا نگ  ن یاز ا  ترله یپ  اما

  .دارمی سرت برنم
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  .حرص بهش نگاه کردم پر

  .نکن دوبار زهرمار بشما  ی کار -

  .دیخند

  .بره ادمونی مونیگشنگ کنمیم ی خب دارم کار  -

  .باال بردم  ودستم

د  ادمی  ی نطوریا  خوامینم - حرف   گهیبره،  درموردش   ی هم 

  .نزن
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  .درهم نگاه ازش گرفتم ی هاگفتم و با اخم ونیا

  ی مسئله  هیسراغ    میریاخم نکن بداخالق نشو، م  لوخبیخ -

  .جان جانان گهید

  .و به سمتش گرفتمبهش نگاه کردم و انگشت اشارم  عیسر
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  .جان جانان هم بهم نگو -

  بگم؟ ی خوای گفت: چرا؟ قشنگه که! چرا نم طنتیش با

و پشت گوشم واسه سوالش نگاه ازش گرفتم و موهام   جوابیب

  .بردم

  چرا؟ ،ی جواب نداد -

بهم   یجان جانان گفتنت حس  گفتمیم  گفتم؟یبهش م  یچ

  .ترسمیکه ازش م  دهیم

  .دمیپشت گوشم کش ی به موها یبازم دست حواسیب

و از دور خارج بحث  نیکه بتونم ا  یسرد بودن گوشم موضوع  از

  .کردم دایکنم پ

  نزده؟  خیتو گوشت  -

  .ادیز یلیخ -

  .دی و به سمتم چرخ سادی که وا سادمیوا
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  ؟ی سادیچرا وا -

  .موهام برداشتم ی باز کردم و از رو وم یروسر

  .ت یشونیهم پ شه ی دور سرت ببند هم گوشت گرم م ونیا -

  .سمتش گرفتم به

تا   شبیندارم باهاش از د یکمن مش زنهیم خیگوش خودت   -

  .بهش عادت کردم ِینطوریحاال ا

انجام بدم، من   تونمیکه م  ِیحداقل کار  نیا - واسه جبران 

  .شهیدورم گوشم گرم م  زمیریو مموهام 

  ؟یکن وونمید ی خوایم -

  .دندیباال پر ابروهام

  ه؟یمنظورت چ ؟یچ -

  .دمیو دحرف زد که به وضوح هل کردنش  هوای ب انگار

  .یچی ه  یچیه -
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  .ازم گرفت وی روسر

و اگه دوست موهات  زهیو... چتوهم موهات  بندم،یممنون م -

  .باز کن ی دار

و که دو دور دور  مکث نگاه ازش گرفتم و کش موم   یکم  با

ز دست  کردم،  باز  رو  بود  پا  ریموهام  و  بردم   ن ییموهام 

  .ختمشونیر

گردنش    ی و روو دستش   دیآراد شدم... پشت بهم چرخ  متوجه

  .دمیگفت که نفهم ینامفهوم زیچ  هینگه داشت و 

  .شدم کی بهش نزد یکم

  ؟یآراد خوب -

  .د یبه سمتم چرخ تند

  .بندمیم وتی آره آره روسر -

گذاشت و خواست ببنده که   شی شونیپ  ی رو  ی نطور ی هم  بعدم

  .دمی کش رونیدستش ب ی از تو
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  ؟ی نطوریآخه ا -

  .روش تا کردم وی باال آوردم و روسر ورونم 

صورتم کنار   ی مو از جلو  نکهیبا تکون دادن سرم واسه ا  همراه

  .سمتش گرفتم وی بره سر باال آوردم و روسر

  .دوخت ی مکث نگاه ازم گرفت و به روسر یکم با

  مش یباال آورد و ازم گرفتش. دور سرش بستش و تنظ  ودستش 

  .کرد

و پشت سرم شد و دستش   کیقدم بردارم اما بهم نزد   خواستم

  .برد که متعجب بهش نگاه کردم 

  .دیطرف جلو آورد و بهش دست کش هیاز  وموهام 

و ب قدم برداشتم اما کمرم حضور و نگاهش به عق  ینی سنگ  از

حبس    نمیکه نفس تو س  دمیگرفت و به سمت خودش کش

  .هاش گذاشتمشونه ی و روهام دست عیشدو سر

  ؟یکنی م کاریچ -
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  .هام دوختبه چشم ونگاهش 

  .خوشگلند، دوسشون دارم  یلیموهات خ -

  .و بردارمکردم دستش  یسع زده خجالت 

  .یکن یم تمیاذ ی ولم کن آراد دار -

  ؟یکن یبا من و عموم زندگ ی ایب شهیم -

  .خوردم و بهت زده ثابت موندم  کهیسوالش  از

  ؟ یگیم ی دار یکردم: چ  زمزمه

که   یو حس  ختی ر  ی موهام فرو کرد که دلم هر  ی تو  ودستش 

  .سراغم اومد سستم کرد 

تقال    یکه کم  سرش و  اومدم  به خودم  اومد  و جلو  کج شد 

  .کردم 

  ...یم کاریچ ی ولم کن آراد دار -

  آراد... جانا؟ -
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  .و چرخوندسر هردومون رجیآقا ا  ادیفر ی صدا

ولم کرد و با تته پته    عیآراد تازه به خودش اومد که سر  انگار 

  ...... جانا منخوامی گفت: من... من معذرت م

  .دمیور خودم چرخاون شدم و د الیخیب

  رج؟یآقا ا -

  .دم یداد آراد رو پشت سرم شن ی صدا

  عمو؟ -

انداخت تو فضا و من و    ییاهوی ه  رج یبلند بهزاد و آقا ا  ی صدا

  .میآراد هم مدام صداشون زد

  .شدن  دنیشد و مجبور به دو دهیدفعه مچم کش هی

  .کدوم طرفند دمیفهم -

  .دم یآزاد کردم و پشت سرش دو ومچم
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  م یداد  یبا داد و سر و صدا نشون  گه یو به هم د  میرفت  اونقدر

  رج ی و پس بندش آقا ا  میدیجنگل بان رس  هینفر به    نیکه اول

  .می دیو بهزاد رو د

  عمو؟ -

شد و   یکه نگاهش به آراد خورد چهرش چنان عصب  نیهم

  .محکم سهم آراده  یلیس هیکه حدس زدم ته تهش  دیدو

ا  قبل خودم   نکه یاز  برسه  و بهش  انداختم  وسطشون  و 

  .و دراز کردم هام دست

نداره، مقصر منم، من باهاش لج کردم که   ی ری تقص  چیاون ه -

 راهیبد و ب دیکه با یکس دیلطفا آروم باش م،یباعث شد گم بش

  .بشنوه منم نه اون

گفت: من و چرخوند و نفس زنان    نمونیو بآروم شدش  نگاه

  .میزنده شد وم یمهربانو مرد

  .دم یشده به خودم د خیکه نگاه آراد رو م  دمی چرخ یکم
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  د؟یو باعجله گفت: هردوتون خوب دیبهمون رس بهزادم

  .تکون دادم ی پشت گوشم برم و سر  وموهام 

رو   دست کش  ی بهزاد  گرفته   دهی گردنم  برق  مثل  که  ها شد 

  .دمیعقب کش  عیسر

  د؟ی شد که گم شد  یداشته، چگردنت خراش بر -

آراد نگاه کردم که به محض گره خوردن نگاهمون به هم    به

  .رفت رجی نگاه ازم گرفت و به سمت آقا ا

  .که نگرانت کردم خوامی بغلش کرد و گفت: معذرت م محکم

ا  دست کوب  رجیآقا  کمرش  به  و چشم  دهیمحکم  و هاش شد 

  .بست

ست که جونم بهت بسته  یدونینگرانم نکن م  نطوریا  گهید -

  .خاک بر سر

  و نوا کجان؟ زیو رو به بهزاد گفتم: عز دمیخند آروم
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  .یجنگل بان نیتو ماش -

  .به من و آراد اشاره کرد  یسوال

  چه خبره؟ ست،یسرت ن  ی زیدور سر اونه توهم چ  تیروسر -

  .کرده بود گفتم ببندتش خیهاش گوش -

  .گفت یآهان

  .بودمت دهیند ی نجوریموهات خوشگلند، ا -

  .زدم ی خجالت گونه ا لبخند

که دارم از    میزودتر بر  میوفتیرو دستتون ب  نیخوای: اگه نمآرد

  .رمیمی م یگشنگ

  .حرفش سر تکون دادم و بهش اشاره کردم دیتائ به

  .منکه شانس آوردم معده درد نشدم -

***********  

  .بهش انداختم   یو نگاه دمیکش نییو پادستش  ی تو گالسور
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سردرن  ادیز  قتایحق تالش   اوردمیازش  داشتم  سخت  اما 

  .ازش بفهمم ی زیچ  هیتا  کردمیم

صورتم    یکیو تا نزد  دم یکش  رونیدستش ب  ی رو از تو  گالسور

  .باال آوردم 

  .هاش رد کردمخط  ریاز ز واشارم 

  ه؟یشما چ صی گفت: خب خانم دکتر تشخ خندون

  .آوردم  نییپا یباال رفته گالسور رو کم ی ابرو هی با

  .به خودم مربوطه سرت تو کار خودت باشه انترن آقا -

  .و کوتاه باال انداختدندونش برد و ابروهاش ری ز ولبش 

نوشته  یلحن  با گفتم:  امتشخص  با  شد،  چک   نکهیهات 

  .قابل قبوله  یداشت ول یاشکاالت

  .دیبارینگاهش خنده م از

  .تا رفع کنم دیو بگاشکالتش  -
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  .سالم جان جانان -

که کنار گوشم بلند    ییبزنم اما با صدا  یباز کردم حرف  دهن

  .دمی و از جا پر  دمیکش  ی بلند  نی از کنارم گذشت ه   یکیشد و  

حرص  دنید  با بهش    یآراد  دستم  دو  با  رو  گالسور  شده 

  .دمیکوب

  ؟ی ایب یتونی مث آدم نم -

و بکشه که گالسور رو محکم خواست لپم  ییو با پررو  دیخند

ژ  و ماسا به دستش زدم... صورتش از درد جمع شد و دستش 

  .داد

  .بهزاد بهش نگاه کردم  ی صدا با

  سر به استادم بزنم؟ هی برم  ی دی خانم دکتر اجازه م -

چون   جو گفتم:  و  دادم  بهش  رو  گالسور  غرور  با  گرفته 

  .دمیاجازه م یهست یخوب ی دانشجو

  !گفت: او! جون! خانم دکتر دهیکش آراد 
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  .دیبه کفشش زدم که با خنده زود کنار کش یمحکم لحن

م  - من  م  رم،یپس  استراحت  بر  امیساعت  ناهار    میدنبالت 

  .میبخور

  .گفتم ی ازدم و باشه ی لبخند

  .لبخند از کنارم رد شد و رفت  با

  .به آراد خورد نگاهم

 اد یکم درس    هی تو هم بدو برو دنبال شاگرد اول کالستون   -

  !یچرخ بزن مارستان یمدام مثل ارواح تو ب نکه ینه ا ی ریبگ

  .خم شد ی گذاشت و کم  نشیس ی قفسه ی ور ودستش 

  هست؟ ی اگه یچشم خانم دکتر امر د -

  .هام محو شوچشم ی نه حاال هم از جلو -

  .اشاره کرد بهم

  .آوردم کجا برم؟ باهات کار دارم   رتی تازه گ -
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  .بردنمه ییو زودتر بگو وقت چاکارت  -

دوست   یکیامشب   - کرده    یمیقد  ی هااز  دعوتمون  عموم 

بهت بگم   ام یعموم گفت ب  شناسمش،یالبته من نم  ،یمهمون

  .ی ایبا ما ب  دیتوهم با

  .امی جبهه گرفتم: عمرا اگه ب  عیسر

 یمهمون  تند،یمهمونا با شخص  ی همه  ست،ین  ینترس بابا پارت  -

کن مخالفت  شامه،  صرف  به  د  یهم  حسابت  من   گهیطرف 

  ؟ی بنداز نیزم ی خوایو معمومه، حرف اون  ستمین

  .شدم نهیدرهم دست به س ی هااخم با

پوش - لباس  لباس   دنیطرز  با  مناسب    ییهامن  دارم  که 

برو به آقا   شم،یم  تیفقط خودم اذ  ام یب  ست،ین  ییجوا  نیهمچ 

  .من بگذره  ر یبگو از خ  رجیا

  .سمتم خم شد به
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م - امروز  خودم  سبز  چشم  غصه   برمتیخوشگل  پاساژ 

  ؟ی خورد

  .صورتش صاف گرفتم  ی و جلواشارم  انگشت

  رسه،ی من پولم به پاساژ نم  ایاوال به من نگو چشم سبز، ثان -

  .حواله کنه بچه پولدار گهیجا د هی وت یبرو خدا روز

  .دیو جلوم کشاز کنارش رد بشم اما خودش خواستم

  .که  ی نگفت تو پول بد یصبر کن دختر، کس -

  .دیکوب نشیس ی قفسه به

  .دختر خرج کنم   هیبار واسه    نیواسه اول   خوامیمن هستم، م -

ها    باور گفتم:  تمسخر  با  دختر   یعنینکرده  واسه  حاال   ی تا 

  !همه دختر تو پروندتند؟  نیا یاونم وقت ی دینخر ی زیچ

گل سرم    هی  یخرج نکردم، حت   خورم یبه جون عموم قسم م -

  .دمیواسشون نخر
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داد که    ی حس غرور  هیلحظه    هیدونم چرا    ینم بهم دست 

  .نفر باشم نیمن اول  خوادیم

  .و گرفتملبخندم  ی اطرافم چرخوندم و جلو ونگاهم 

 ی خوای بهش نگاه کردم و گفتم: اونوقت چرا م  ه یاز چند ثان  بعد

  ؟یواسه من پول خرج کن

تنها دختر - بهم    ی هست  ی چون  تازشم   ،یشینم  زون ی آوکه 

منم دست و   کنند،یرو م  نکاری واسه هم ا  هایدوست خانوادگ 

  .دلبازم

  شه؟یچقدر از حقوقم برداشته م یماه نکهیسوال دوم ا -

هاش به هم گره خوردند و اخم  دمیحرفم که رس  ی وسطا  به

  .دمید وتش یجد ی فقط انگشت شمار ی دفعه ی برا

که آدم   خورهیدرمورد خواستن پولش زدم؟ به من م یحرف -

  باشم؟ یپول دوست

  .انداختم وهام دست
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  م؟یبر یک اد،یحاال اخم نکن اصال بهت نم لوخبیخ -

  .تا بنا گوشش باز بشه  ششی منتظر حرف من بود تا ن انگار

  .ها باز باشندمغازه  شتریکه ب میساعت شش بر -

  ه؟یساعت چند مهمون -

 ی هاله یآپارتمان وس  برمتیم  مارستان یهشت، بعد ب  بایتقر -

ما، سخته بخوام دوباره    ی خونه  میکه بر  ی بردار  وازت یموردن

  .شهر نوریبرگردم ا

  .برم سرکارم گهیگفتم: باشه، پس االن د مخالفتیب

  .دیو جمع کرد و بوسهاش انگشت  سر

  ی مخالفتات رو اعصابم اسک  ،یبمون لعنت  ی نطوریتو فقط هم -

  .رهیم

  .لوس نشو گهید لوخبیکردم نخندم و با اخم بگم: خ یسع

************  
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کنندش    رهی بودن خ  ک یو ش   یرو باز کرد که از خوشگل  اتاق  در

  .کردم رتیح

و گفتم واسه استراحتت آماده کنند، بدون تعارف اتاق  نیا -

  .حموم اصال اشکال نداره چون اتاق خودته  ی بر  ی اگه هم بخوا

بود گفتم: واقعا ممنونم آقا    شی که ذوق هم چاشن   ی لبخند  با

  .رجیا

  .کرد  یاخم

ا - عمو  ه یچ  رج یآقا  که  همونطور  من  عمو  ی آخه؟   ی آرادم 

  .بهم بگو عمو شمیآزرده خاطر م  یگی م نجوری توهم هستم، ا

  .میباش  یمیباهم صم  دی: کامال با حرف عموم موافقم، ما باآراد

  .دمیخند نیو مت  آروم

  .چشم... عمو -

  .زد  وش ی شگ یمهربون هم لبخند
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  .رفتنتون برسه  رونیحاال شد، استراحت کن تا وقت ب -

  .چشم -

و رفت که آراد آروم لب زد: فعال تا    دیهمون لبخندش چرخ  با

  .بعد خانم دکتر 

هم زد و در مقابل نگاه پر حرص و خندم به عقب   یچشمک

  .ها رفت برگشت و به سمت پله 

  .به چپ و راست تکون دادم و وارد اتاق شدم ی سر

نگاه    همونطور اطرافم  به  و شوق  با شور  رو   کردمیمکه  در 

  .بستم و جلو رفتم

م  ز یانگ   رتیح  ی ها ی کار  تراش  و  تخت  و  رنگ زهای کمد   ...

  .ونیخون دکوراسکامال هم  ی های بند

شده    ده یکه کش  ییطال_دیسف یاصل  ی پرده   ریز دیسف  ی پرده 

کم رو  منظره   یبود  از  که  زدم  لبخندم    ی کنار  روم  به  رو 

  .تر شدپررنگ 
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تمام قد    ی باال و تو قاب پنجره   نیو کوچه از ا  اط یح   ی سرسبز

  .کردیو خوب محال آدم 

و دست  ی رو  وفمیک روکش مخمل  یتخت گذاشتم  پس    یبه 

 دادی... نرم بود و جون مدمیکش  دشیو گل سف  ییطال  نهیزم

  .دنیواسه خواب

  کردم ی الف تصورم که فکر مرو باز کردم اما برخ  دیکمد سف  در

دخترونه که دهنم از تعجب باز    یپر بود از لباس راحت  هیخال

  .دمیبهشون کش یموند و آروم دست

ا  ی آ - ا  رجی عمو  خر  نا ینکنه  من  واسه  اون   ی دی رو  قربون 

  مهربونت برم؟ ی ا قهوه ی هاچشم

  .دمیباز کردم که انواع و اقسام شلوار د وش ی اول ی کشو

  .به گونم زدم آروم

  !خاک به سرم  -

  .بود یخوشبختانه خال شی نییپا ی کشو
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که کنارهم بود   ی کشو و کمد رو بستم و به سمت دو در  در

  .رفتم

  .مواجه شدم  زیتم ییباز کردم که با دستشو وی راست سمت

  .و وارد حموم شدم  دمیکش ن ییپا وی سمت چپ ی ره ی دستگ

حموم داخلش   ل یکه وان و وسا  ی اشه یاتاقک ش  هی  دنید  با

  .افتاد نییبود فکم پا

و چراغ رو روشن   دمیکش  زیکنارم تا پر  وارید  ی و رودستم   آروم

  .کردم 

  .وارد اتاقک شدم دمیکش وی اشهیش ییحالت کشو در

  .مشتم گرفتم  ی و توهام زده شده گونه  ذوق

  .خوشگله   نجای چقدر ا  رم،یمیمن دارم از ذوق م   ا،یخدا  ییوو -

  .آب رو باز کردم  ریگذاشتم و ش وقمش 
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که واسه حموم رفتن    ییهااومدم و لباس  رونیدو از حموم ب  با

  .و برداشتم و برگشتمخودم آورده بودم

لباس   یجالباس  به حوله  و    زونشونیآو  دیسف  یکنار  کردم 

  .هام شدممشغول درآوردن لباس 

 [02.06.20 21:23] 

 72پارت #

  .داخلش انداختم ی هالهیبه وس یاتاقک رفتم و نگاه ی تو

  .ها بودبسته صابون داخل قفسه هیشامپو و  ی تعداد

و متفکر    دمشی کش  رونیب  لهیم  ی از تو  ییپاکت ناآشنا  دنید  با

  ه؟یچ گه ید نیبهش انداختم. ا ینگاه

اون چ  وپاکت  از  تا  پنج  رو  ی زیپاره کردم که    ی که شکلش 

  .دمی بسته بود رو د

  ش ی زیکه از ت   دمیرنگش کش   ی اقسمت نقره   ی آروم رو  وانگشتم 

  .هیاومد چ ادمیتازه 
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مارکت   تو سرکنجکاو  یسوپر  از  که  بود  هم  عز  ی محله   ز ی از 

م  دمیپرس بهش  داد  جواب  آروم  کارا  لتیژ  گندی و   وش ییو 

  .واسم گفت

  .از خجالت سرخ شدم ی چجور ادمهی... دمیخند آروم

استفاده نکردم چون سر تا پا کم   ی زی چ  ن یاز همچ  چوقت یه

  .ستیموعم و رنگشون بوره و چندان مشخص ن

  .گذاشتم ی اگوشه  وش ینگه داشتم و بق وش یکی

  .شهیم یچ نم ی ازش استفاده کنم بب امیبار ب نیواسه اول اما

************  

و آوردم و دور و ور زخم پام   نییاز سوزش، برس رو پا  کالفه

  .خاروندم

  !کردم  که یت  کهیو تکردما! رسما خودم  یاشتباه عجب

به   یرو کنار زدم و دست  یکه گفتم حوله لباس  یبا اوف  همراه

  .دمیرونم کش ی کشاله 
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اما   زترهیکه بدنش تم  کنهیفکرم م  کنه،یم  یحس سبک  آدم

بار اولم بوده    نکهیکالفه کنندست، حتما بخاطر ا  غیت  دنیبر

  .و ناکار کردمزدم خودم 

  .رو باال آوردم و به شونه کردن موهام ادامه دادم برس

صدا  هی بل  ی دفعه  که  شد  بلند  سمتش  در  به  و  شدم  ند 

  .دمیچرخ

  بله؟ -

  جان جانان؟ -

  .دم یکش ی پر حرص نفس

  .اومدم رونیتوها، تازه از حموم ب ی این ه؟یچ -

  .تو امیپس واجب شد ب -

دستگ  نیهم پا  ی ره یکه  ج  دهیکش  نیی در  به    غیشد  و  زدم 

  .سمت در رفتم
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  .ایگفتم ن -

  .بستمش و بهش فشار دادم عیرو باز کرد که سر در

  .برو گمشو آراد -

  .گفت: انگار حوله تنت بود خندون

  .زنمی صدا م ورجیتو عمو ا ی ایمانند گفتم: بود که بود، ب  غیج

  .میبر میوفتیخنده گفت: آماده شو راه ب  با

  .تو اول برو  لوخبیخ -

منم همراهش بلند    غ یکه ج  دیکش   نیی رو پا  رهی دفعه دستگ  هی

  .شد

  .خندش اوج گرفت و لحظه به لحظه دور شد ی صدا

  .به در زدم ی و لگد دمییدندون سا ی رو دندون

  ... ی راو ...
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پله  تق از  کنان  پاتق  رضا  نییها  لبخند  با  و   ی بخش  تیآمد 

  .انداخت  فاتیبه تشر ینگاه

مبل قهوه    ی پا انداخته و نشسته رو  ی سمت پدرش که پا رو  به

  .قدم برداشت دینوشیم

  .شده، عاشق گالش شدم  یعال ی لیخ  ناتیتزئ -

آورد و به کمند نگاه    نیی فنجاش را پا  ی انه یلبخند پر طمان  با

  .کرد

  .نقصهی ب شهیپدرت هم ی کارا -

  .گفت ی انشست و البته  شیبه رو رو

مجلس   نیا  ی تو  ی تر از هر دخترامشب خوشگل  خوامیم -

  .که نگاه آراد فقط سمت من باشه ی باشم، جور

هم - من  جذابتر  شهیدختر  و  کم   نه،یخوشگل  کم  آرادم 

  .فقط صبر داشته باش شهی تو م ی فتهیش

  ؟یشناسیو ماز کجا عموش  ی جد ی جد -
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قد  هی - عرصه  یمیشناخت  دار  ی تو  باهم  قبال    م،یتجارت 

خباباش م  یلیو  بزرگش   نطوریهم  شناختم،یخوب  به بابا  و، 

د  ی تو  یاتفاق  طور اونجا  دمش،یبازار  بود   ییاز  قرار  که 

  .ادیبه اونم اصرار کردم ب  یمهمون  نجایا  انیامشب ب  هامک یشر

  .نطوریکه ا -

افتاد و به محض دوباره نگاه کردن   ریبه ز  ی اکمند لحظه  نگاه

وار افتاده به فکر و ذهنش را ها خورهسوال مدت   روس یبه س

درسته که من از   فهمم،یرو نم  زی چ  هی: بابا... راستش  دیپرس

باعث شد که من    شی ها پمدت اون  اما  آرادم  بچه    هیعاشق 

ا تو   کنمی سرزنشش نم  نیسقط کنم و بخاطر  اونشب  چون 

موضوعات حساس   نیرو ا  یلیاما تو خ   میحال خودمون نبود

عصب   ی دیفهم  یوقت  ،ی بود اولش   ی ول  ی شد  یدرسته 

م  فهممینم نزدنچرا  از  نکرد  ک یو  منع  آراد  به  و    ی شدن 

  !و بکشونم سمت خودماون یکنیکمکم م ی بالعکس دار
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خونسرد  روس یس رو  اشیشگی هم   ی با  را    ز ی م  ی فنجان 

  .گذاشت

عشق    شهیهم - و هست، چون    ز ی چ  هیواسم  بوده  ارزش  با 

 کنم،ی و درک محس  نیا یعاشق مادرت بودم بهتر از هر کس

هات برام مهم  خواسته   یو از بچگ  یتن من  ی تو دختر و پاره 

عطش داشتن اون طرف به طور تمام و کمال،   یعن یبوده، عشق  

 م یتونیاما ما م ست یواسه ازدواج ن یدرسته که آراد پسر کامل

  .میکن  یبند زندگ ی و پا میریدست بگو به افسار اون 

  .شدیلبان کمند محو نم ی لحظه هم از رو  کی لبخند

 یکردنش نقشه   ی انحصار  نگ ی: به جز مدل دیشده پرس  کنجکاو 

  ؟ی دار ی اگه ید

  .دی خند نهیپر طمان  روسیس
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چشممون    ی که واسه بعدشه که تمام مدت جلو  ینگیمدل -

فعال   ش یبابا، کار اصل باشه و نتونه دست از پا خطا کنه عشق  

  .خودم راز بمونه تا بعدا بهت بگم  شیپ

برخاست که نگاه پر شوق و ذوق کمند به همراهش  ش یجا از

  .شد دهیباال کش

  .خوش بگذره   یواسه امشب آماده بشم، قراره حساب رمیم -

  .ها رفت زد و به سمت پله یچشمک بعد

مرد پر    نیکه واقعا چه در سر ا  دانستند ی خودش و خدا م  تنها

  !خواهدی رمز و راز است و چه م

نت ندارم ممکنه تا بعد امتحاناتمم    هیدل من چند روز  ی زایعز

 ی و یسر فرصت جواب پ  رمیانشاهلل نت بگ  نیواسه هم   رمینگ

  ...دمیرو م دیربات فرستاد ی که تو ییهاام یها و پ

که گفتم    ییروزها  ها پارت   البته  “  سندهینو_دارتون_دوست#

 ( شنای گذاشته م
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 [04.06.20 21:46] 

 73پارت #

 ******************  

  جـانـا

و از و با کالس اطرافم   کیش  ی ها خوب مغازه   ی حس و حال  با

م  ریز اولگذروندمی نظر  تو  ی بار  نی ...  پا  که  پاساژ    هی  ی بود 

ا  ذاشتمیم جذاب  یلیخ  نی و  داشتم   تیبرام  دوست  داشت، 

 یحت  نمیها رو بب ها داخلش قدم بزنم و تک تک مغازه مدت

  .داشت یمثبت ر یتاث  میروح ی نخرم، رو ی زیاگه چ

  .می پر از مانتو شد ی مغازه  هی وارد

  .جلو اشاره کرد به

  .انتخاب با شماست بانو -

غره   خندون خند  ی اچشم  که  رفتم  دست   دیبهش  و هاش و 

  .کتش برد ی هاب یداخل ج
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مانتو  ی پارچه  م  ییهر  رنگش خوشم  و  از ظاهر  رو   ومدیکه 

خانمانه پشت   ی زنم تموم مدت با رفتار   هی  کردم،یم  یبررس

  .دادیواالتم جواب مو به س ومدیسرمون م

  .جلوتر ازم رفت آراد 

  د؟یازش دار ییهاچه رنگ ونیبه خانمه گفتم: ا رو

  .هاش رو به رو هستتموم رنگ  -

رنگ   وسرم  که  بدون    ی ها چرخوندم  رو  مانتو  مختلف 

  .دمیمانکن د گفتیکه آراد بهشون م ییهاآدمک 

آب  به رنگ  چهار  هر  و  رفتم  سمت  و   یاون  قرمز  و  زرد  و 

  .دمی کش  رونیکه داشت رو تک به تک ب ی ایصورت

  .مانتوها رفتم  ی ه یپسندم نشد که سراغ بق مورد

آماده و بدون دوخت   ی مانتو  ه یبار    نیکه قراره واسه اول  حاال

درست و درمون انتخاب    زیچ  هی  دیداشته باشم با  زیخود عز

  .کنم
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  کجا؟ نجا ی ! شما کجا ای جناب آراد سپهر سالم -

  .دمیدختر د  هیآراد  ی که جلو دمیپشت سر چرخ به

  م یشونیپ  ی که رو  یقیکه آراد باهاش دست داد اخم عم  نیهم

  .خودم نبود  ارینشست به اخت

  ؟ی سالم مهتاب جون، چطور -

  ؟یکنی م کاریچ  یخوب، تو مانتو فروش یلیخ -

  ؟یمانتو بپوش ی مد بد رییتغ ی خوایو ادامه داد: م دیخند

  .زد  شیشونی به پ یتلنگ

  تو؟ یبازم چرت و پرت گفت -

کنترل بود...   رقابلیدست خودم نبود، غ   خوردمی که م  یحرص

  نقدر یپس چرا االن ا  ستین  یبه چارچوب  بندیبدونم آراد پا  دیبا

ا به  اهم  نیدارم  آراد   دمیم  تیموضوع  اون  دارم  انتظار  و 

  رو نکنه؟  نکارایدخترباز ا
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تلخ  با سع  دم یچرخ   ی اوقات  بهشون   یو  توجه  بدون  کردم 

  . اصال به تو چه جانا؟نمیمانتوها رو بب ی هیبق

 ی اون قسمت مغازه شدم اما تموم فکر و ذهنم قسمت قبل  وارد

  .اون دوتا بود  شیپ

  یی های بود و گلدوزکلوش    نشیی سره که پا  هیبلند و    ی مانتو  هی

قرمز بود _یو جلب کرد و به سمتش رفتم. مشکداشت توجهم

  .و خانمانه ک یش یلیو خ

  هاش ن یو به آست  دمیکش  هاشی گلدوز  ی رو  ی لبخند دست  با

گلدوز کردم...  آست   ی زیر  ی نگاه  سر  و    هاشنی هم  بود 

  .کردیترش م خوشگل

  د؟یاریواسم ب ونیا شهیبه خانمه گفتم: م رو

  .به بدنم انداخت ینگاه

  .و هشت مناسبتون باشه یس ز یفکر کنم سا -
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ازش   یبه سمت  بعد با تشکر  برگشت.  مانتو  با همون  و  رفت 

  .گرفتم

  .اشاره کرد یسمت به

  .اونجا رختکنه  -

تکون دادم اما به اون سمت نرفتم و به قسمت اول اومدم   ی سر

با چ  د  ی زیاما  گرد شدند... چشم   دم یکه  تعجب  فرط  از  هام 

صندل رو  یهردوشون  به  حرف    ی رو  و  بودند  گذاشته  هم 

  .زدندیم

بو  یحرص  از و  رنگ  ب  ی که  و  داشت   ی اسابقهیمتفاوت 

  .و رو هم فشار دادم و به سمتش رفتمهام دندون

شد و    دهیکه نگاه هردوشون به سمتم کش  سادمیوا  شونکنار

  .خنده از نگاه دختره محو شد

  .بپوشمش  رم ینفس پر حرص گفتم: انتخاب کردم دارم م   هی  با

  .نمش یبب -
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  .الزم نکرده -

 [04.06.20 21:46] 

 74پارت #

صندل  ی لگد  بعدم با   شی به  متعجبش  نگاه  درمقابل  و  شدم 

  .تند ازش دور شدم ی هاقدم

  بود؟ ی زد ی که درموردش حرف م ی همون دختر  -

  .رختکن شدم و در رو بستم و قفل کردم   وارد

... آروم باش جانا، دمیکش  قیعم  ی هابستم و نفس   وهام چشم

راحته،   همه  با  خودش  قول  به  و    یِراحت   ه یآراد  مزخرف 

  .رآو حرص 

  .و درآوردمکردم و کت و مانتوم زونی آو وشالم

  .به در زده شد ی اتقه

  جانا؟ -
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  .مانتو رو باز کردم  ی قرمز باال تنه   ی هادرهم دکمه  ی اخم ها  با

  ه؟یچ -

  ؟ی گفت: ازم ناراحت شد  ری تاخ با

گفتم: نه چرا    تی مانتو شدم و برخالف واقع  دنیپوش  مشغول

  ناراحت بشم؟

  .در رو باز کن  -

  .پوشمی دارم مانتو م -

  .باز کن ی دیپوش یخب وقت -

  .به خودم نگاه کردم نهیآ  ی رو هم بستم و از تو  هادکمه

  .تکون دادم ی و لبخند سر تیرضا با

و خانمانه...   کی بود... ش  خواستمی که م  ی زیخود اون چ  خود

  .کامال هم اندازه و راحت 

  !ی شد ایگفتم: درست مثل دختر شهر وارزمزمه 
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  .سرم انداختم ی رو وشال

قفل نگه داشتم و بعد بازش کردم که    ی و رودستم  هیثان  چند

  .بالفاصله نگاهم به نگاهش گره خورد

بدنم چرخوند   ی هام گرفت و رو و از چشممکث نگاهش   یکم  با

  .به کفشش زدم ی که لگد

م  دونمیم - ن  اد یبهم  کن   ستیالزم  نگاه  چ  یتو   کارم یبگو 

  .یداشت

رنگ    اد،یبهت م  یو گفت: قشنگه حساب  دیو نشنانگار حرفم   اما

  .ی داده متفاوت شد ریی تغ ییجورا هیو هم  هات چشم

  .رو گرفتم در

  .دختره  شی حاال هم برو پ ی ندار یپس حرف -

  .در و چارچوب گذاشت ن یو باومدم در رو ببندم پاش  تا
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ناراحت شدواقع - فکر    ی ا  زدم؟  نشستم حرف  مهتاب  با  که 

 ست یو نظرم واست مهم ن  یانتخاب کن  ییتنها  ی خوایکردم م

  .تنهات گذاشتم ن یواسه هم

دلخور  نگاه با  و  گرفتم  دل   ی ای ازش  خودمم    و لش یکه 

ن  دونستمینم مهم  ببندم   ستیگفتم:  کن  ول  رو  در  آراد 

  .و عوض کنممانتوم

آم  با مسالمت  و  نرم  و   ی ز ی لحن  کن  نگاه  بهم  جانا،  گفت: 

  .ی ناراحت شد دونمیبگو، م وقتیحق

و گفتم: آره ناراحت شدم،  حرف دلم  نبارینگاه کردم و ا  بهش

  ...دیخر  میباهم اومد ییسرت دوتا ریخ

 ی دی دختر آشنا د  هیتا    یگفتم: باهم... اما جناب عال  دیتاک  با

  .ی و به امون خدا ولم کرد  ی اومد با من    ی کامال فراموش کرد

لبش    ی از لبخند رو  یانداخت و رد کم رنگ  نییو پاسرش   کوتاه

  .کردمیفکر م  نطوریمن ا دمیافتاد... شا
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  .وفتهیاتفاق نم نیا  گهیمطمئن باش د د،یببخش -

  .منت بکشه شتریچرخوندم و سکوت کردم تا ب وسرم 

  جان جانان؟ -

  !و معترض گفتم: آراد؟  دهیکش

  .داد  هیو به در تک دیخند

  ؟ی و نگه داراخمت ی خوایم ؟یکنینم  یحاال آشت -

  .ندادم و سکوت کردم  وجوابش 

  از آتش دل در غم جانانه بسوخت نهیس -

  خانه که کاشانه بسوخت نی بود در ا یآتش

و به هم فشار دادم تا لبخندم هامانداختم و لب   ری به ز  وسرم 

  .پررنگ و بزرگ نشه

  دلبر بگداخت ی دور ی تنم از واسطه  -

  از آتش مهر رخ جانانه بسوخت جانم
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 گهید ی باور رقابلی . به طور غدمی بستم و آروم خند وهام چشم

  !ازش دلخور نبودم

  .دیبا بازدمش خند همراه 

  .می رسینم  گمونی د  ی ه به کاراو عوض کن وقت تنگمانتوت -

ثان  وهام چشم چند  و  کردم  نگه  نگاهم   هیباز  ثابت  روش  و 

  .داشتم

بهم زل   ی و پر نفوذ  بی جور عج  هیداد و    هیبه در تک  وسرش

  .دمیزد که خجالت زده خند

  ؟یکنی بهم نگاه م نجوریچرا ا -

  کنم؟ینگاه م  ی مگه چجور -

م  انگار و  بره  نداشت  نفس   خواستیقصد  نگاهش  ازم با  و 

  .... آخرش خودم به عقب انداختمش و در رو بستمرهیبگ

  .هام شدم و مشغول باز کردن دکمه   دمیخند زیر
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  !سه نقطه ی پسره  شهیواسه من شاعر م حاال

  ...ی راو...

 د یدی دختر هم قدم م  ک یبار آراد را با    ن یاول  ی که برا   ی پاساژ 

معمول  کی   گرید نم  یپاساژ  حساب  تک  آمدی به  تک   ...

تا مدت  شانیهاقدم باز  را در خاطرات خود ثبت کرد  ها بعد 

  .آن شود ادآوری

 [04.06.20 21:46] 

 75پارت #

 ک ی  شانیهاداشت... حرف  گرید ییرنگ و بو  شانیهادن یخند

 ی و فرامتن هم داشت که از چشم هردوطرف حت  نیریز  ی هیال

نگاه بود...  پنهان  جانا طوالن  ی هاعقلشان  به   شدی م  تریآراد 

  .دیبگو  یسخن ایپلک بزند  آنکهیب

برا  جانا پ  نیاول  ی هم  پر ش  کیچشمان    شی بار   طنت یپسر 

  .کردی و رفتار م زدی حرف م
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از آن آراد قبل  نیساعت و در ا  نیا  آراد  به دور بود،   یمکان 

  .نبود  ییروستا  ریآن دختر سر به ز  گریهم قدم او هم د  ی جانا

شده بود که   شانیهاطنت یو ش  گریسرشان گرم هم د  آنقدر

نم نم   شدندیمتوجه  نزدساعت  هشت  به  دارد    ک ینمک 

  .نداشت ی ندیخوشا ی آنها چهره  دنی رس ریقطعا د شود،یم

کاغذها  شانیهردو  بیج از  بود  ا  ی پر شده  و    ن یتستر عطر 

و کم کم داشتند    خوردندیبود که م  ی ایکیذرت مکز  نیدوم

  .گرفتند یحالت تهوع م

و آب دهنش را   دی ها کشذرت   ن یبا اکراه قاشقش را ماب  جانا

م حس  داد...  باال   نیهم  ا یو    ترکدیم  ای  کردی قورت  االن 

  .اش گرفته بودهم خنده  یاز طرف  اورد،یم

م  ی درحال  آراد  حس  هنوزم    ت یظرف   گر ید  ی کم  کرد یکه 

 ه یو سس را دارد    تزایپ  ری آغشته به پن  ی هاخوردن آن ذرت

ل به  انداخت...  نظر  به جانا  و  برد  نگاه    وانش یقاشق در دهان 
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ذرت   کردیم بازو  به  را  چهره   ی ها  حالت  از  بود؛  اش گرفته 

ظرف  توانستیم ت  لیتکم  لیتکم  تش ی بفهمد  و  است   ا شده 

  .بزند یکیلب به ذرت مکز خواهدینم  گری د ی هامدت

  .لبانش  ی و اثرش شد لبخند رو دی دل خند در

  یتونیز  ی هوس کرده بود دستش را جلو ببرد و آن موها  دلش 

تا د  ریرا پشت گوش اس  نییشده به پا  ختهیر مانع   گریکند 

جانا او دارد   ی به جا  کردیصورتش نشود، حس م  دنیکامل د

  .شودیم تیاذ

  اورد ی آخر هم دلش تاب ن  د،یتا حرفش را بگو  کردی دل م  دل

  زد: جانا؟ ش یو صدا

که به   ییوسوا  شی جانا باال آمد و با پشت گوش بردن موها  سر

  .جان آراد افتاده بود را خاموش کرد

  بله؟ -
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ساق   خم و  رو  ی هاشد  را  جانا    زی م  ی دستش  به  تا  گذاشت 

  .باشد ترک ینزد

تو دلم مونده که گفتنش واسم سخته و نگفتنش   یاعتراف  هی -

  .ترسخت 

  .را به جان جانا انداخت ی جمله خوب کنجکاو نیهم با

اگه راحت م -  ی بگو، خاطر جمع باش که به کس  یشیخب 

  .گمینم

رد و بدل شد تا    نشانیب  ره،یتنها سکوت و نگاه خ  هیثان  چند

  .آنکه به حرف آمد

ا - تو  فهم  نیخودت  رو   ی دی مدت  از  دخترا  با  من   ی که 

بدون پرده بگم که کنارشون که هستم    نمیهستم، ا  یسرگرم

  .کنهی تنها هوا و نفسم کنترلم م
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عزت   یشانی پ  ی رو  یاخم داشت  کم  کم  و  بود  نشسته  جانا 

رو شدن ترش اما آراد قبل از    رفتی سوال م  رینفس و ارزشش ز

  .کشاند یبه راه اصل  یجانا بحث را از فرع

 گهید  خوابه،یو هوسم م  ی کنارتم هو  یبا توعم، وقت  یاما وقت -

باهات وقت بگذرونم و    خوامیم   یدل  نبار یا  کنم،ی حسش نم

باور کن واسه خودمم   به،ی واست عج  دونمیکنم، آره م  حیتفر

  .دونمی هم نم ولش یهست و دل

ش  یعنی - چشم  از  باشم  نگاه   طانیمطمئن  بهم  درونت 

  ؟ی ندازینم

من دنبال جواب   ،یگرفت  میقبل  ی و تو جملهجواب سوالت -

  .سوال خودمم

  منه؟   ش یجوابش پ   یکنی باال رفته گفت: فکر م  ی با ابروها  جانا

  .و درست نشست دیکش ی انفس کالفه  

  .دیشا دونمینم -
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  .ستیمن ن ش ی جوابش پ یبرس  دیخودت با نیبه جواب ا -

ساعت چنده،   نیزمان فراموش شده تند گفت: بب  ی ادآوری  با

  هشت نشده که؟

 د ی کش  رونی ب  بشیرا از ج  لشیاوه اوه کنان به سرعت موبا  آراد 

  .و روشنش کرد

  ده یزنگ زده و نفهم  رجیکه عمو ا  ی ساعت و پنج بار  دنید  با

  !بود میبود باعجله بلند شد... هفت و ن

  .مهیشد هفت و ن ریبلند شو جانا د -

خر  عیسر  جانا و  برخاست  جا  رو  شانیدهایاز  از    ز ی م  ی را 

  .برداشت

پارک  با وارد  آسانسور  از  ماش  نگیدو  دنبال  به  و    ن ی شدند 

  .دندیدو

کرده بود هر چه   دیهم تاک  رجی زنگ زده بود و ا  رجیبه ا  آراد

  .نشوند  ی زی برگردند و معطل چزودتر 
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 نی آراد قفلش را باز کرد که داخل ماش  نیبه ماش  دنیرس  با

خر  و  رو  دهاینشستند  تا   یصندل  ی را  اما  گذاشتند  عقب 

  .بخواهند در را ببندند دو نفر کت و شوارپوش در را گرفتند

  .شد دهیبه سرعت باال کش  شانیهردو نگاه

که    ستادیا  نیماش  ی جلو  گریمرد د  کی زد  کنار  را  و کتش 

  .شد و تن و جان آراد و جانا را لرزاند انینما یکلت

و سوار ون کنارتون   دیشیم  ادهیپ  ی ابدون حرف و کار اضافه  -

  .دیشیم

  .که طرف آراد بود باز شد یبالفاصله در ون مشک و

 نا یشد و آروم و پر ترس گفت: ا  ترک ی به آراد نزد  عیسر  جانا

  آراد؟  ندیک

آن سه نفر درگردش بود و در    نیهمانطور که نگاهش ب  آراد 

 ی از ترس آنکه جانا را برا   جستی م  یخالص  ی برا   ی ذهن راه
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را   رونی ب  مش یتسل دستش  ساق  قدرت  پر  و  محکم  بکشند 

  .گرفت و زمزمه کرد: از کنارم جم نخور

 [08.06.20 21:00] 

 76پارت #

آن سه نفر درگردش بود و در    نیهمانطور که نگاهش ب  آراد 

 ی از ترس آنکه جانا را برا   جستی م  یخالص  ی برا   ی ذهن راه

را   رونی ب  مش یتسل دستش  ساق  قدرت  پر  و  محکم  بکشند 

  .گرفت و زمزمه کرد: از کنارم جم نخور

  .شد ترک یهم متقابال به آراد نزد جانا

  م؟یکن کاریآراد، چ کنمیمن دارم سکته م -

  .جانا ی برا شتریاما ب دیترسیو هراسان شده بود، م جیگ

  .دندیکه محکم به کاپوت خورد هردو از جا پر یدست با

  .شمی به زور متوسل م رونیب نیایبا زبون خوش ن -

  د؟ی هست یک  دی را جمع کرد و گفت: اول بگ اشی انرژ آراد 
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به اطرافش انداخت و بعد به آن دو نفر اشاره کرد    ینگاه  مرد

را گرفتند اما جانا شروع کرد به    شانیکه خم شدند و بازوها

به دماغ  یزدن و کمک خواستن و آراد هم مشت محکم غیج

گوشت و  و   ی پهن  شد  رانده  عقب  به  درد  از  که  زد  مردک 

  .را گرفت اشینیب

کم   نیسوم تعداد  شدن  جمع  ترس  از  داخل   یمرد  که  هم 

به سمت جانا رفت که آراد دستش را    عیبودند سر  نگی پارک

  د ی کاپوت پر  ی خواند و قبل از برگشت آن مرد به سمتش رو 

دوش مرد فرود آمد که از    ی آمدنش رو   نییو هم زمان با پا 

  .و هردو افتادند دندیلرز ش یبودنش زانوها یناگهان

 ی خالص   ی به او قدرت برا  ایکه داشت و گو  یبا تمام ترس   آراد

کمر مرد انداخت و   ی تمام وزنش را رو  دادیمعرکه م   نیاز ا

را با   شی هادست  و  د یچی پ  شیدستش را از پشت به دور گلو

زم  شی پاها نکن  نیقفل  ول  رو  جانا  اگه  زد:  داد  و    ا ی  یکرد 
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م  ا ی  کشمشیم را  هوار  و  داد  جمع   ندازم ی اونقدر  همه  تا 

  .بشند

مشت شد   شتریقدرتمند آن مرد ب  ی هاجانا درون دست  لباس

  .ستاد یشده ا ر ی گرفتن دستور از مافوق اس ی آماده  یکیو آن 

س  دل م  ی نهیدرون  وار  جنون  و  تند  جانش   دیکوبی جانا  و 

به بد بودن حال جانا    یو پ  زدی... آراد نفس نفس م دیلرزیم

  .برده بود

کس دیغر اون  که   ی:  احمقه  اونقدر  فرستاده  رو  شماها  که 

ربائ  شه ینم  شی حال تو  یآدم  که   هی  نگیپارک  ی اونم  پاساژ 

  بشه؟ یی زود شناسا شهی باعث م نهیدرقضا پر از دورب

  ه یبود و فقط    ار یاحمق به تمام ع  هی  نیشرو  گفت،یم  تراس

حال که پولدار است و   کردیداشت که فکر م  یهوش پوشال

دور    یحت  ستی خدم و حشم دور و ورش قادر به انجام هر کار 

  !ییزدن ماموران جنا
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به دور گلو  آراد  ب  ی فشار دستش را  کرد که نفس    شتر ی مرد 

  .اندازد یکرد آراد را به کنار ب یو سع دیامانش را بر یتنگ

  .ون ی بگو هردوشون برن تو -

اش سرخ  به آن دو انداخت... چهره   ی انگاه به خون نشسته  مرد

  .دیرسیشده بود و دستش به کلتش نم 

و به سمت جانا نشانه    دیکش  رونی را ب  یبه سرعت کلت  یکی  آن

  .گرفت

  .دختر زنده بمونه نیتو اول ولش کن تا ا -

  .زدی دو دو م شیهابه صورت جانا نمانده بود و چشم  رنگ

آدم عاقل و باهوش باهام    هیمثل    خوادیو ممن  ستونیاگه رئ -

  .دمیو بهتون مقرار بذاره نه به زور، شمارم 

  .کن رهیو ذخبه زور لب باز کرد: منصور شمارش  مافوقشان
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م  با فکر  به شروشماره   کردیخودش  را  قرار   دهدیم  نی اش 

م  گذارندیم را  او  آنجا  خ  کشندی و  هم   ال یاما  آراد  باطل! 

  .در سر داشت ی انقشه

  .کرد  رهی آراد را ذخ ی شماره  منصور

  .دیبر نجایاز ا ی ریحاال بدون درگ -

  .دی کم دوربش هیون و  ی تو د یهردوتون بر -

  ...پسره نیاما قربان ا -

  .دیتحکم گفت: بر با

را دورتر نگه   نی سوار شدند و منصور ماش  یت یبا نارضا  هردو

  .داشت

  ش یهاو چشم   د یلرزی دو دور شده بودند اما جانا هنوزم م  آن

  .را بسته بود

  .میزنی بلند شو پسر، بهت زنگ م -

 [08.06.20 21:00] 
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 78پارت #

بلند شد و به سرعت به سمت جانا   شی از رو  اطیبا احت  آراد

  .عقب عقب رفت 

  .و کتش را مرتب کرد سادیوا مرد

به آنها انداخت و بعد با دو دور شد که    ی پر خشم و مکر  نگاه

فرود آمد و سر    نیزم   ی دفعه خود آراد هم کنار در باز رو  نیا

صندل با  یِبه  گذاشت...  م   دیجانا  باال  بتواند    آمدیفشارش  تا 

  .کند یندگران

  .آراد ممکنه برگردند  میزودتر بر   ایلب زد: ب رمقیب جانا

  .د یمکث به کمک در بلند شد و به سمتش چرخ یکم با

  .به اشک نشسته بود عتشیطب  رواریسف ی هاچشم

  .در دستش گذاشت و خم شد به

از    ینترس، بهت گفتم که، هروقت کنار من  گهیتموم شد، د -

  .و دارمهوات   شهینترس، هم زی چ چیه
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نگاه   ی و رشته   دی چی پ نشانیمعنادار ب یسکوت  هیچند ثان ی برا

  .پر حرفشان قطع نشد

زد و همراه با بستن در نگاه از آن   ی آخر آراد لبخند محو  در

  .را دور زد نیدو چشم جادو کننده گرفت و ماش

 مینر  شهیآمدند جانا به حرف آمد: م  رونیکه ب  گنی پارک  از

  ؟یمهمون

  .کوتاه به آن نگاه کرد آراد 

  چرا؟ -

  .سرمم درد گرفته  ست،ی حالم خوب ن -

 ی تنش بزرگ  نیآن هم بعد از چن   یمهمان  ی هم که حوصله  آراد 

 زنمی خونه به عمو هم زنگ م  می ری را نداشت گفت: باشه پس م

  .که خودش بره

او هم   خواهدیبه آراد رسانده بود که نم  یزبانی با زبان ب  جانا

حال بدش کنارش باشد، آراد هم که  ن یدر ا خواهدی برود و م
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 ی بود و رد دهیجانا را فهم ی ها خواستهحرف ن یتر از اباهوش

  .لبانش مشهود بود ی از لبخند رو

  ؟یشناختیها رو نماون -

  .تکان داد ن یبه طرف ی سر

  گم یفقط منتظرم بهم زنگ بزنند، به عمو م  م،یفهمیمنه اما   -

پل م  م،یذاری م  انیدرجر  وس ی و  که   ندییهمونا  کنمی حس 

  .بکشنم خواستندیم

  .دل جانا را لرزاند یبی عج ی و دلشوره ینگران

  بکشند؟ خوانیچرا م -

  .ساستیکار پل  دنشیاما فهم دونمیکالفه گفت: نم آراد 

  جـانـا

تک نفره که   ی کاناپه  ی گذاشت و رو  زی م  ی قهوه رو رو  یِنیس

  .شده بود نشست دهینود درجه چرخ 
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کرد،   ری و درگسوال ذهنم هیدفعه  هی ختمیریداشتم قهوه م -

  .پرسمشیم ی ها از کنجکاو نباشه یالبته فضول

  .بگو راحت باش -

  کرده؟ کاریو چبابا بزرگت  ی مامان بزرگت مستمر ی دیفهم -

  !فضوله یحساب شهی... الحق که همدیوم باال پرابر هی

و شد و انگار صداش   ی ادآوریواسم    زی عز  ی هابه تک جمله  تک

  .دمیگوشم شن ی تو

پ  نیچند - دن  شیسال  به  از  بابابزرگت    ایقبل  نوا    ه ی اومدن 

دان سندروم  سرپرست  ویدختر  مادر    یتحت  درآورد،  خودش 

از جنگ    مانیسل  ی و خواهر بازمانده   اون دختر تنها خانواده

ب  یلیتحم اون، دخترک  با فوت شدن  تنها   چارهی بود،  و  تک 

سل که  ق  مانیموند  ب  مشیشد  بخاطر   ی تو   شیماریاما 

مستمر   یقسمت  کنه،یم  یزندگ   شگاهیساآ جونت  ی از  و آقا 
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تو   ی ه یزیتم واسه جهنگه داش  و شیبق  کنم،یخرج اون دختر م

  .و روز مبادا

  .که آراد زد حواسم بهش جمع شد یبشکن با

ند  ی خوایم - ا  ی جواب  اما  گر    ی نطوریبگو  نزن  زل  بهم 

  .رمیگیم

  .نشوندم میشونیپ ی رو  ی زیر اخم

 گه یبگم د  تونمینگم پس شرمنده نم   یگفته به کس  زم یعز -

  .و ادامه ندههم بحثش 

به ساعت   ی گفت که به بهونه  ینچ   زونیآو  ی افهیشده با ق  دمغ

  .دم یخند صدا یو اون طرف چرخوندم و بنگاه کردن سرم 

  م؟یبخور  یشام چ -

نظر خودت   دونم،یکه باال انداختم گفتم: نم  ی ا با شونه  همراه

  ه؟یچ

 [08.06.20 21:00] 
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 78پارت #

آرد نونشم   میدرست کن  یمشت  یخونگ  ی تزایپ  هیبه نظر من   -

  نظر تو؟ م،یدار

  .خوبه یلیشوق ازش استقبال کردم: ها خ با

  .میآشپزخونه شد  وارد

  .اد یبه بهزادم زنگ بزن ب -

ثابت    رهی که دستش رو دستگ  کردیباز م  وخچالیدر    داشت

  .موند و بهم نگاه کرد

  !الزم نکرده همش بهزاد بهزاد -

هم فشار   ی و روهام لحنش خندم گرفت که لب   ی حرص تو  از

  .دادم

  .رو باز کرد خچالی ضرب در  هیازم گرفت و  نگاه

  .دادم  هیتک زیم به
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 ،ییآقا  نیبه ا  یخوب   نیپسر به ا  اد؟یب  ی خوایاونوقت چرا نم -

ب نخواسته  دوستش  بفهمه  بهزاد  اگه  آراد  ناراحت    ادیاوه 

  .شهیم

  .کرد ی نگاه م وخچالی  ی مدت با حرص تو تموم

  .گل کرده بود و دست بردار نبودم   م یبدجنس  ی ه یکه روح   منم

  .خوبه یلیبهزاد خ -

رو    خچالیاپن پرت کرد و در  ی رو   وی او فلفل دلمه  سیسوس

  .بست

  .خوش به حال زنش گمیم  هاوقت یبعض -

بود با خشونت باز  کمیرو که نزد  نییپا ی هانتیاز کاب  یکی در

  .کرد

باهاش ازدواج کنه خوشبخته، هم عاقله هم مهربونه   ی هر ک -

  ...یهم با شخص
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و گرفت و به و بازوم   دیبه سمتم چرخ  یدفعه به طور ناگهان  هی

هام  که از ترس دهنم چفت شد و چشم   دمیسمت خودش کش

  .گرد شدند

پس الزم نکرده واسه    دونمیبهزاد خوبه منم م  دونند ی همه م -

نه   نمیهم نب  گهید  ،یو بگ  یک  فیمن نکات مثبت بهزاد رو رد

  ؟یاوک ،یکن فیتعر گهید ی تنها از بهزاد بلکه از پسرا

و    شدی م  نییتند باال و پا  نشی س  ی بهش که قفسه  حرفیب

  .کردم نخندم  یداشت چشم دوختم و سع  ی نگاه تند

کم    هیخوردم. دست به کمر    زی به عقب انداخت که به م  وبازوم 

  .و بستهاش ازم دور شد و چشم

  .لبم نشست  ی رو یقیاز چشمش لبخند عم  دور

  .گرفتم و به سمتش رفتم زیاز م  هیتک

رو من حساس - پسر مخصوصا   هیاز    شهیم  تیحسود  ؟یتو 

  کنم؟ فی بهزاد تعر
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  گفت: عمرا! اصال به من چه؟  ی چشم باز کرد و به تند عیسر

کنم   فی دفعه خواستم از بهزاد تعر  نی! باشه پس انطوریکه ا -

  .یستیتو چون حساس ن شیپ  امیراست م هی

شونم تو مشتش گرفت و بد روترش کرد: تو   ی از رو  ومانتوم

با بهز   دیچرا  تعراز  ب  ی کن  فیاد  تو  اصال    ی کن یم  جایهان؟ 

  !یکن  فی پسر تعر هیاز  ی بخوا

  ی رت ی تعجب کرده بودم و هم خندم گرفته بود... آراد و غ  هم

  !شدن؟ محاله

صدا  هی چند    ی تو  فونیآ  ی دفعه  سکوت  و  شد  اکو  خونه 

  .شکست وی اه یثان

  .هاش انداختمنگاه به دستش و بعد به چشم هی

به   ی نطوریهم  ی خوایم  ه؟ی ک  ینیبب  ی بر  ی خواینم -

  ؟ی ادامه بد تتیحساس
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مانتوم   ی رو   وهاش دندون بعد  و  داد  فشار  با  هم  و  و ول کرد 

  .رفت رونی تند از آشپزخونه ب ی هاقدم

صدا  ی رو  وهام دست تا  گذاشتم  گوشش    ی دهنم  به  خندم 

  .داره یه چقدر حس خوبنرسه...آخ ک

  ؟یکنی م کاریچ نجای... تو اه؟یک -

  .اومدم و به سمتش رفتم رونیب ازآشپزخونه

  ه؟یک -

  .لمس کرد توریمان ی بهم انداخت و بعد رو ینگاه مین

جانا خانم نگرانت    نیزم  ی دفعه نخور  ه ی  ایب  اطمیتو، با احت  ایب -

  .بشه

  .بهزاده پس

 یبود صدا  کیکه نزد   یدهنم گذاشتم و درحال  ی و رودستم  هی

  .نگاه ازش گرفتم رهی خندم اوج بگ
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  .محکم سرجاش گذاشت ویگوش

دور و ور بهزاد بپلک و باهاش    اد یتو فقط امشب جرئت کن ز -

دارم برات، تموم مدت از کنار    ی چجور  ینیبگو بخند کن تا بب

  .ی خوری خودم جم نم

  .بهش نگاه کردم خندون

که تونستم باهاش    ِیپسر  نیبهزاد اول   ه؟ یمشکلت چ  قایدق -

  ن ی به ا  چوقتیباهاش راحتم، ه   شهیراحت باشم، تازشم من هم 

  شده؟ یاالن چ  ی دادیموضوع عکس العمل نشون نم

  ...یوحش ی گربه  ومدهیبه تو ن شیفضول -

  .گرد شدند هامچشم

  .صورتم خم شد تو

جهت   رییتغ  ی اما انگار دار  یتازشم تو که با پسرا مشکل داشت -

  !شده به چپ لیکم ما هی  میاز صراط مستقراهت  ی دیم
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 ی به چرت و پرت جمله   توجهیو ب  دمیهم کش  ی تو  وهام اخم

  از کجا اومد؟ گهی د یوحش ی دومش گفتم: گربه

  .یوحش ی گربه  گمیچشم سبز باشه م  یمن به هرک -

و باال آوردم و گفتم: هان هام به وجودم چنگ زد... دست  حرص

  .به همشون یعن ی ،یگیم ونیا  ی پس به هر دختر چشم سبز

و عقب و جلوتر آورد که تند سرم زد و صورتش   ی مرموز  لبخند

  .دمیکش

  ...نیخاص ا ی نه، ممکنه فقط به دخترا دمیشا دیشا -

  .سالم -

  .دمیبالفاصله چرخ و دم یبلند بهزاد از جا پر ی صدا با

و تا مرز    دندیباال پر  رتی آراد رو به روم ابروهام از ح  سادنیوا  با

  .رفتم  شی پ دنیخند

  ؟یکنی م کاریچ  نجایا یِخونتون مهمون یسالم، تو که گفت -
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پشت آراد دراومدم و از عمد با لبخند گفتم: سالم بهزاد جان   از

  ؟ی چطور

زد و گفت: سالم   ی اما باز لبخند  دمیو به وضوح دخوردنش   جا

  ...خودمون خوبم تو چطو ی جانا

خ  دیپر  آراد احوال   نیا  لوخبیوسط حرفش:  و  و جمع حال 

  .و بدهتو جواب سوالم دیکن

د  رو دوست  خب  آراد  وا  سمتش:  بکردم  االنم   ادیاشته 

  ؟ی دم در نگهش دار ی خوای م ی جوری همن

بود از    ک یزد و بهم نگاه کرد که از طرز لبخندش نزد  ی لبخند

  .برم سهیر نی زم  ی خنده رو

  !یبزرگ نیخونه به ا نسا یبه بهزاد گفتم: دم در وا رو

نگاهش   یسوال خندون  بو  به   نیو  و  چرخوند  آراد  و  من 

  .سمتمون اومد

  .ه یعیطب نمی که البته ا د؟ینکنه دعوا کرد د؟یشماها خوب -
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  .قصد رو کرد  نی هم  قایبه آراد انداختم که اونم دق  ینگاه  مین

  .سادیرو به رومون وا  بیبه ج دست

  برم؟ یآراد اگه ناراحت یکنیبهم نگاه م ی امشب بد دار  -

  .ها کشوندشو به سمت مبل  و گرفتساق دستش  آراد 

  .شده یشِروور نگو بابا، حرف بزن بگو چ -

مبل هولش داد که با خنده گفت: باشه بابا چرا مثل   ی رو بعد

م  ییپسرا  نیا ز  خوانیکه  دوست دخترشون   ری حرف  زبون 

  ؟یکنی رفتار م  رونیبکشند ب

  .مبل کنارش نشست ی رو

  نکنه باز با بابات دعوات شده؟ -

  د،یانداخت و خند  نییو پاسرش   خت؛ی بهزاد به هم ر  ی چهره 

  .زد  شخندینه، بهتره بگم ن ای
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کدومشون   نمیبب  خواستمی. مسادمیوا  نهیدست به س  همونجا

  .هم هستم یمن شندیزودتر متوجه م 

درست درمون آراد رو    ی بار لحن سرزنش کننده   نی اول  ی برا

  .دمیشن

مرد - دوتا  مثل  گفتم  بهت  بزن  دی نیبش   صدبار   د ی حرف 

بکن سنگاتون وا  هم  از  کو   تونیدلخور  دیو  اما  بره  بشه  تموم 

  گوش شنوا؟

تک سرش   بهزاد مبل  به  چشم  هیو  و  تنها  هاش داد  و  بست  و 

  .دینفس کش  قیعم

ب  کنجکاو  بودم  اما    ی درمورد خانواده   شتریشده  بهزاد بفهمم 

فرق داشت،   گهید   ی بگم... بهزاد امشب با روزها  شدیروم نم

  .انگار پر از درد بود، پر از رنج بود

اما به طور جالب  خواستم هم زمان با هم   یبه سمتشون برم 

و باز کرد و  هاشو به سمتم چرخوند و بهزادم چشم آراد روش 
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جالب و  انداخت،  نظر  من  اطرف  اون  از  باهم   نی تر  که  بود 

  ؟ی سادیوا گفتند: چرا اونجا

 [12.06.20 21:24] 

 80پارت #

 ی به هردوشون و هردوشونم با ابروها   رت یخندون و پر ح   من

  .باال رفته به هم نگاه کردند

  .سمتشون رفتم به

  از چه قراره؟ هیقض  دیبه منم بگ شهیم -

  .درست نشست و به کنارش اشاره کرد بهزاد

  .نیبش -

  .جبهه گرفت عیسر آراد 

  .نهیمبل رو به رو هست برو اونجا بش  رمینخ -
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بهش گفتم: شا  ی گوشه   از نگاه کردن  دارم    دیچشم  دوست 

  .کنه فیبرام تعر نمی کنار بهزاد بش

و خودم   امیو گم کردم و تا بجاش که بلند شد دست و پام   از

  .و محکم گرفت که آخم دراومد جمع کنم بازوم 

و روش هولم داد    دمیرو به رو کش  ی سمت مبل تک نفره  به

  ؟یو ماساژ دادم و گفتم: چته وحشدرهم بازوم  یکه با صورت

  .نثارم کرد و بعد رفت سرجاش نشست ی زی تند و ت نگاه

  !هست  ی زیچ هیبا خنده گفت: انگار واقعا   بهزاد

  .به آراد چشمک زد  رو

  چه خبره؟ -

  .کن واسم فیرو ولش کن بهزاد تعر وونهید نیا -

دوتا الدنگ    نی تهران و با ا  ی پررو شدم من! جانا تا اومد  چقدرم

  !ی هزار درجه فرق کرد یگشت
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آراد  یکم  با از  نگاه  با جد  ی مکث  چشم تو چشمش    تیکه 

  .انداخته بود گرفت

 ی زمان ش،ی به چهار سال پ گردهیمن و بابام برم نیب ی دعوا -

  .رهیمی... مکمی که خواهر کوچ

به سمت   یکور شد و سرم کم  یاخمم از غم و ناراحت  ی گره 

  .شونم خم

بگردونمش اما    خواستمیدوخت و ادامه داد: م  زیبه م  ونگاهش 

تصادف م  یبا  خودش    نیچند  نیاش م  م یکنیکه  دور  دور 

کما اما عشق داداش   ی تو  رم یمن واسه چند روز م  چرخه،یم

  .کنهیترکمون م  شهی هم  ی برا دهینرس مارستانیبه ب

هام چشم   نییپا  وشون یو پر کرد که سنگهام اشک چشم  اونقدر

 ی محکم پلک بزنم تا چند قطره رو  خواستمیحس کردم، و م 

 ی دختر  ،ی گونم بچکه و از حجمش کم بشه اما من، جانا بهادر

  .نهیگونم بب ی و رواشک  ینبودم که بخوام کس
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و واسه مرگ  بسته آروم لب زد: بابام چهار ساله که من  چشم

  گهید  ست،ین  میجو خونمون مثل قد  گهید  دونه،یبارانا مقصر م

محبت و  مهر  گذشته  ن  یمثل  هردوشون   یزندگ  ست،یهم 

  ...کار و کار و  ی ه شده تو خالص

به    ای! مامانم  ینفس زد: کار لعنت   ی مکث کرد و در آخرعصب 

دوستانه، بابامم    ی هایو مهمون  سشهی و مد و قر و ف  دیفکر خر

  .کنهیو داره با کار خفه مفقط شرکت، چهار ساله خودش

و به زانوهاش هاشو به آراد دوختم... آرنجلبالب پر از اشکم  نگاه

  .و بسته بودهاش داده و چشم هیتک

  ...تو به من بگو جانا -

تو  عیسر کردم... شب  نگاه  اشک  چشم  ی بهش  بخاطر  هاش 

  .سوزوندیو مشده بود و وجودم   یو بخاطر خشم طوفان  یبارون

تقص - بارانا  کوچولو  ریمرگ  مرگ خواهر    ی منه؟ من مقصر 

  شش سالمم؟
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  .محکم به دندون گرفتم تا مبادا بغضم بشکنه ولبم 

و بکشم؟ تو به خواهرم  خواستمی: من مدیبغض مردونه نال  با

  ...دویمن بوده، نم ر یواقعا تقص  دیمن بگو، اصال شا

  .بلند شدم و کنارش نشستم عیسر

  .یو مقصر بدونخودت  د ینه نبوده، نبوده بهزاد، تو نبا -

  .دستش چهار رو نشون داد با

 رسم،ینم  ی اجه یاما به نت  کنمیچهارساله که دارم بهش فکر م -

  .سخته جانا 

اما سرنوشت مقصره نه   یگیم  ی چ  دونمیکرده گفتم: م  بغض

  ی هاست حاال به هر روشکردن آدم   یتو، سرنوشت کارش زخم

که واسه هر    کنهی رو سرت آوار م  هایبدبخت  کنه،ی م  دایکه پ

  .چارهی و ب  ریو نه فق  شناسهیار منوعش متفاوته، نه پولد  یکس

  .هام سکوت کرد به چشم  رهینگاه درمونده خ با
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پهن   ی شونه  ی و باال آوردم و درآخر رو دستم   د یو پرترد  مردد 

  .و مردونش گذاشتم

زمان به عقب    ست ینکن بهزاد، قرار ن  تیو اذخودت   نطوریا -

  .برگرده 

که    دهیو آغشته به خنده آزاد کنم: از تو بعکردم صدام   یسع

و شش سالته درک   ستیب  یمرد گنده! ناسالمت  یبش  ی نطوریا

واسه   ی شاد  ی شوهر و بابا   یداماد بش  دیو فهمت باالتر رفته، با

  گه ی که د  ی زیبخاطر چ  نجایا  ین یبش  نکهینه ا  یهات بش زن بچه 

  !که ی ریبرک بگدرست بشه غم  ستیقرار ن

 [12.06.20 21:24] 

 81پارت #

  .دی بست و آروم خند وهاش چشم

  آراد
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 ی دست جانا قفل شده بود و انگار داشتم تو شعله  ی رو  نگاهم

زبونم سکوت کرده بود اما دست    سوختم،یم  شی آت  میمستق

حرف    یروش ورم کرده بودند حساب  ی هامشت شدم که رگ 

  .گفتن داشت ی برا

رو  نگاه نشستم  خون  به  داشت   ی قطعا  که  جانا  صورت 

  .نشست دیخندیم

جانانه   ادی فر  هینفس بکشم و دلم    تونستمینم  یو حساب   درست

بندازه و  جونم  ی و بد افتاده تو  ب یحس عج  نیتا ا  خواستیم

  .و بذاره راحت هوا رو ببلعم رونیب

 کنم،یولت نم  ی به همون بهزاد قبل  یتا مطمئن نشم برگشت -

  .و جمع کنخودت  االی

  .دیخند  رمقیب بهزاد

  !دختر یدرمون باش ی خوب بلد -

  .دوختم رونیشب ب یاهیازشون گرفتم و به س نگاه
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م   داشتم ن  ی هوا  شدم،یخفه  درجه   ازیآزاد  اتاقم   ی داشتم، 

  .ره یهر لحظه داره باالتر م   کردمی حس م

داشت، آزارم   ی اگه ید  ی رنگ و بو  تمی خوب نبود، عصبان  حالم

  .کردینابودم م  دادینم

  ...هی آراد نظرت چ  -

 ی هاضرب بلند شدم و با قدم  هینتونستم تحمل کنم که    گهید

  .رفتم ی اشه یش یی تند و بلند به سمت در کشو

  بلند گفت: آراد؟ ادبهز

به سوزش پوست سرم   توجهیبه موهام زد و ب  یمحکم  چنگ

  وار یاومدن بستمش و پشت د  رونی در رو باز کردم و به محض ب

  .رفتم

  .دمیبه لبم کوب یدر پ  یپ ومشتم

  چت شده پسر؟ تو چه مرگت شده؟ -

  .ومدم یم ورفتمی و مکوتاه  ریمس  هیپا بند نبودم و مدام  ی رو
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  .هم گذاشتم ی موهام فرو کردم و پلک رو ی تو وهام دست

  .شمیم وونهیدارم د شم،یم  وونهیدارم د -

حالم  ی هوا نمآزادم  خوب  عرق    کردی و  به  تن  جاش  به  و 

  .لرزوندی و منشستم

  جـانا

  .و متعجب به بهزاد نگاه کردم جیگ

  دفعه؟ هیشد  یچ -

  .اختبود اونم تعجب کرده. شونه باال اند مشخص

  .دونمینم -

  .از جاش بلند شد و به سمت در رفت بعد

من با بهزاد حساس شده؟ نه بابا   ینکنه رو راحت  ی جد  ی جد

  ی هر چ  ؟ی!... اما اگه شده باشه چایزنیاز آراد حرف م  ی دار

  .باشه بهتره خودم برم باهاش صحبت کنم
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  .سادم یبهزاد وا ی بلند شدم و با دو جلو عیسر

 هی  ی ای ب  نکهیقبل از ا  زنمیباهاش حرف م  رمی خودم م بذار   -

کرد دعوا  پ  م،یکوچولو  بود  تو   زحمتیب  میبپز  تزایقرار  برو 

  ...میایو درست کن تا بآشپزخونه نون خودت

 یدونی حتما م  یینجایخنده ادامه دادم: ماشاهلل که همش ا  با

  .کجان  زای م زیچ

  .دیخند

  .برو لوخبیخ -

سر تکون    های عادت کرده مثل هند   زی با عز  ی لطف زندگ  به

  .دادم

  .و در رو باز کردم  دمی و رفت منم چرخ  دیچرخ بهزاد

اومدم سوز سرد مثل شالق به صورت و بدنم   رونی که ب  نیهم

  .خورد و لرزوندم 
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ها مدام  بوته   کی که دور ازم نزد  دمش یصداش بزنم اما د  اومدم 

  .و گرفتهگردنش دستشم پشت  هی و   ادیو م  رهیم

  .دمیسمتش دو به

  آراد؟ -

  .و به کمر زدو دو دستش   دیچرخ  عیبهم افتاد اما سر  نگاهش

  ؟ی داریهم دست از سرم برنم  نجایا -

ناراحت    ی زیآراد؟ از چ  یکنیم   نجوریتعجب گفتم: وا! چرا ا  با

  ؟ی شد

  .مونهی برو تو بهزاد تنها م ایب -

  .هام دادمبه چشم  یچرخ

 هیبا    کنمیحس م  ی سادیوا  خ یس  نجوریا  نمی آراد بچرخ بب -

  .زنمیپشت بهم دارم حرف م  الدیبرج م ایمجسمه 

  .برو کنهیپس اگه ناراحتت م -
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به ساق    ی شدم و لگد  کیگفتم و درآخر بهش نزد  رلبیز  ینچ

  .دیبه سمتم چرخ  ع یو سر د یپاش زدم که ازجا پر

  .ه کمر زدممن دست ب نبار یا

سر  با زود  تند  گفتم:  بب  عیاخم  ماه  نمیبگو  با  تا    تابه یچته 

  .دنبالت  وفتادمین

  به نظرت چمه؟ -

باال انداختم و با حرکت دست گفتم: من از کجا بدونم   ی اشونه

صدات    یسمت در هر چ  ی دی مثل شتر رم کرده دو  هویچرا  

  !یرفت  نطوریهم ی جواب نداد میزد

شونم گذاشت و تو صورتم خم شد که اخم   ی دفعه دست رو  هی

  .آلود بهش نگاه کردم 

  .سرنوشته ر یتقص نی متاثر شدم ا یل یاوه بهزاد خ  -

و  هم فشار دادم و دستش   ی و روهام لب  عیخنده اما سر  ری ز  زدم

  .برداشتم
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  .آراد ی تو بدجور حساس شد -

  .واسه خودت داستان نباف چشم سبز  یالک -

کوبمشتم   حرص  از بازوش  به  و    دمیو  پوستش  لمس  از  که 

مشتم  نیآست  نکه یا  ی ادآوری زود  تنشه  لباسم کوتاه  به  و 

  .و گاز گرفتمانگشت شست و اشارم  نی و بعد ب  دمیکش

  .زد  ی شخندین

معتقد خراب نوبت که به بهزاد    شهی خانم واسه ما م  گهیبله د -

  !کنار شهیزده م نای ا ی همه  رسهیم

حرص گفتم: چرت و پرت نگو کت کلفت تن بهزاد بود که   با

رودستم گذاشتم  ا  ی و  تو  تازشم  که    یسنگدل  نقدر یشونش، 

 ی ذار ی م  ینیشیگوشه م   هی  ی شنوی م  ی زیچ  نیهمچ   یوقت

کمک کنم از   خواستمیمن فقط م  ره؟ی اون طرف تو غمش بم

دختر    نیا  ی ادا  خوادی عذاب وجدان بهزاد کم بشه، حاال هم نم

  .تو گشنمه میبر ایب ی رو درار  روهاهرق
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به عقب    ادینم  دم ید  یوقت  یو چند قدم رفتم جلو ول  دمیچرخ

  .گه ید ایبرگشتم و داد زدم: ب

  .و پر کرد نگاهش  ی شتریو حرص ب  دیجا پر از

 .و ادامه دادمراهم یبخش تیکه به سمتم اومد با رضا نیهم

. بهزاد مثل نونواها وردنه به دست بود و  میآشپزخونه شد وارد

  .کرد ی درست م تزا ینون پداشت 

  ؟ی کردیکار م  ییمدت تو نونوا  هیگفتم: او بهزاد نکنه    دهیکش

  .ی و دارماشاهلل استعدادش

  و معترضانه گفت: جانا؟ دی به سمتم چرخ خندون

  .دم یخند

 یبد  ینون درست کن  نکهیگفتم؟ نونوا بودن و ا  یمگه چ -

ثواب    یکل  ستی هم ن  یافتخار بزرگه، کار هرکس  هیدست مردم  

  .داره
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 ز ی گفت: همه چ  کرد ی نگاه م  ونتیکاب  ی به آراد که داشت تو  رو

  ؟ی گردیم یرو اپنه دنبال چ 

  .انگار نه انگار که با اون حرف زده اما

  دفعه داد زدم: آراد؟ هیو   دمیکش یپوف

  .دیبر خودش بهزادم از جا پر  عالوه

  .قلبش گذاشت ی رو ودستش 

  ؟یمثل آدم صدام بزن یتونینم -

  گفت؟ یبهزاد چ ی دیشن -

  .بهزاد نگاه کرد به

  ؟یگفت یچ -

  .به سمتش رفت  بهزاد

  .نمشیبیهست آراد کامال م  تیزیچ هیتو امشب  -

  .تکونش داد  فیشونش گذاشت و خف  ی رو ودستش 
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  .شده به من بگو، من داداشتم ی زیاگه چ -

  .سادمیوا نهیدست به س کنارشون

انداخت و بعد به زم  ینگاه کوتاه   آراد نگاه کرد و    نیبه من 

  .و به پشت گردنش فشردهاشانگشت 

  ؟یختی به هم ر ینکنه بخاطر اتفاق سر شب -

  .بهزاد نشست یشونیپ  ی رو یاخم

  شده؟ یمگه چ -

  ؟یبه آراد گفتم: بهش نگفت رو

  شده؟ یچ دیباال انداخت. بهزاد: نگرانم کرد ی سر

سکوت    یداد و بعد از کم  هیبه اپن پشت سرش تک  وهاش دست

  نگیپارک  ی تو  می گشت   ی از پاساژ برم  م یداشت  یلب باز کرد: وقت 

س گ   اهی چندتا  داشتند  اسلحه  که  انداختند    رمونیپوش 

  .ون کنند  هی به زور ما رو سوار  خواستندیم
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  .دیمن و آراد چرخ نیر تند ببهزاد رو دو  نگاه

  د؟یاز دستشون فرار کرد  ی شد؟ چطور یخب چ -

بشند اما    میانداخت مجبور شدند تسل  ریگ  وسشونیآراد رئ -

  .و ازش گرفتند شمارش 

و فرستاده  احمقه که تو پاساژ آدماش  یلیخ  شونیاصل  سیرئ -

آراد    سی پل  شیپ  ی بر  دیدفعه با  نیا  ؟یدنبالتون! به عمو گفت

  .سفت و سخت دشمنته یل یخ یکیشده  ی اوضاع خطر

  .ی دیسرهنگ ام شی پ میفردا بر گمیشب برگرده بهش م -

  .میدرموردش حرف نزن  گهید ن یایتوروخدا ب -

  .باال رهی ضربان قلبم داره م باد زدم و ادامه دادم: بازم وخودم 

گفت: فشارت رفته   یو با نگران  دیکامال به سمتم چرخ   بهزاد

  ...ی خوایباال م

و کامل کنه و چرخوندش و به سمت آراد نذاشت حرفش   اما

  .آب هلش داد ریهمون اپن کنار ش
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  .و کامل کن، جانا از من و تو سالم تره نونت -

و به سمت اومد که دستم   نیهم به دستش داد و به ا  وردنه

  .وفتم یتا به خنده ن دمیلبم کش

و نگاهش به جز    ساد یوا  میبزنه اما تو دو قدم  ی حرف  خواست

دهام چشم که    د یو  چشم  هیزد  به  دستم   هاشنظر  بعد  و 

فهم با  و  اخم   یه یزاو  دنیانداختم  توهام نگاهش  هم    ی و 

  .آوردم  نییو پادستم ع یو سر  دمیکش

  د؟یوردنه دار گهید -

دستش   نیچند که  همونطور  و  زد  پلک  گردنش  بار  به  و 

  .رفت  نتیکاب هیبه سمت  دیکشیم

 ی سابقهیپر ابهت ب  ی شدم اما صدا  کی قدم به بهزاد نزد  چند

  .انداخت  هیکرد و نگاه متعجبم روش سا  نیزم  خیو مآراد پاهام 

  .نجایا ایب ؟ی خوایجانا؟... مگه وردنه نم -
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ابروهاش باال    دمیکه د  دمیو به سمت بهزاد کشنگاهم   همون

  .دندیپر

  امشب چشه آخه؟ وونهید نیشدم. ا  کیآراد نزد به

  .دستم گذاشت ی بست و وردنه رو محکم تو ونت ی کاب در

 ی مسابقات آشپز  نیا  هیو درست شب  میسادیپشت اپن وا  فیرد

شد کارمون  وردنه    نیا  م،یمشغول  چون  نرسآرادم   د یبهش 

حساب  ی بطر و  درست  بدون  داره   یبرداشته  دادنش  ورز 

و خنده آور. درآخر    انهیاونم به طور ناش  کنهیصاف م  ورش یخم

  .دمیتحمل نکردم و با خنده سر وردنه رو به بازوش کوب

  نون درست کردنه؟ ریچه وضع خم نیآخه ا -

صاف بشه اصول    دیفقط با  گهی د  رهیبه جانب گفت: خم  حق

  !که خواد یمصول نم

  .از دستش گرفتم وی و بطر   دمیخند

  .بدم ادیبرو کنار بذار بهت  -
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  .اون و بهزاد قرار گرفتم نیب نباریکه ا سادیوا کنارم

مثل توپ گردش کردم و مشغول    ایرو برداشتم و تقرب  ریخم

  .ورز دادنش شدم

برا  - کن،  نگاه  دستم  به  نونِ خوب    ریخم  ه ی  نکهیا  ی خوب 

  .مهمه ی لیورز دادنش خ میداشته باش

  ؟یپختی: تو روستا نون مبهزاد

ب - پا  شترمی آره  فصل  همسا  ز،یی تو  جمع    هیبا  هم  دور  ها 

 م یکه دار   ی واسه جشن انار  شتری البته ب  میپزینون م  میشیم

  .ادیم ادیز یل یخ  ستمیو تور

  د؟یریگیچرا جشن انار م -

باغ  - انار  برداشت  روستاست،   ی ساله  نیها رسم چندبخاطر 

انار رو  انیها هم م ستی! تورشهیکه چقدر شلوغ م  دیدونینم

  خرند،یو بدون واسطه که ارزونترم هست م  میبه طور مستق

  .شهیروستامونم فروخته م یدست عیالبته به جز انار صنا
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بودم   دهیازش نشن  ییموقع صدا  نیکردم سمت آراد که تا ا  رو

  .شد و سخت باال اومد  نینفسم سنگ رش ینگاه خ دنیاما با د

 ،یگفتیم  یبار پلک زد و گفت: خـ.. خب داشت  نیدفعه چند  هی

  امسالم هست؟  نا،ی انار و ا نیهم

  .گهید ی دو هفته  بای آره تقر -

  .نیایب دیبه هردوشون گفتم: امسال شماها هم با رو

  .کنجکاو شدم یلیخ م،یای: صددرصد مبهزاد

  .شده بود افتاد  ی از موهاش که آرد ی ا   کهیبه ت نگاهم

  .شده ی نونوا موهات آرد ی آقا -

  .د یموهاش کش ی تو یدست

  خوب شد؟ -

  .گفتم یکوتاه باال انداختم و نچ وابروهام 

  .گوشته کینزد -
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ازش    ی دیسف  یموهاش تکون داد اما بازم کم  ی تو  ودستش 

  .موند

با خنده گفتم: بدون   کردمیکه با دقت بهش نگاه م  یدرحال

  .ایمونی بشه بازم جذاب م دیتعارف موهات سف

  .به سمتم خم شد یو کم دیخند

  .بانوشما  یِنه به جذاب -

  .زدم شیی و به دمپاکنار پام  شی و معترض از چاپلوس خندون

  .ادیخوشم نم یاز چاپلوس -

  .نگاهش افتاد جذاب و مردونه بود   ی هم که تو  یطنتیش  یحت

کنم مخصوصا از    فیدلم بخواد از دوست خوشگلم تعر  دیشا -

  دارم؟  شتر ی دوست بامرام جنس مخالف ب  هی  ش،ی تونیز  ی موها

  .دمیزده خند خجالت 

  ...نگو معذب نطوریعه بهزاد ا -
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و قطع کرد و از  حرفم   ستیآراد پشت سرم ن  نکهیبا حس ا  اما

سمت  ی هانگاه  به  که  بهزاد  عقب   دهی کش  یمتعجب  به  شد 

 رون ی... آراد بود که داشت تند و با عجله از آشپزخونه بدمیچرخ

  !رفتیم

  !ستشده بهزاد، انگار کالفه بیعج یلی امشب آراد خ -

  .بشه  ی نطوریا وفتهیکم اتفاق م یلی! خقایدق -

  .تو وجودم رخنه کرد ینگران

  بگه؟ خوادیبراش افتاده باشه که نم ینکنه اتفاق -

  بود؟ ی نطوریا ی بود  ششیامروز که تموم مدت پ  -

  .شد ی نجوریا ی ادفعه هی  نجای ا میبرگشت  ینه اصال وقت -

  .دمیپشت دستم کوب به

  شده باشه؟ ینکنه جن -

  .هام شدمآب رفتم و مشغول شستن دست   ریش سراغ 
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  .میباهاش حرف بزن میبر -

تا خواستدستش   اونم اما  بردار  میو شست   یگوش   هی  میقدم 

  .به سمتش رفت  عیاپن به صدا دراومد که بهزاد سر ی رو

  .صفحه ثابت موند و جواب نداد ی داشت اما رو برش

  .اگه مزاحمم برم -

  .نه نه اصال... مامانمه -

  .زدم ی محو لبخند

  .منتظر گذاشت  د یپس جواب بده، مادرا رو نبا -

  .دست و اون دست کرد و درآخر جواب داد نیکم ا هی

  .بله -

-...  

و لحنش پر شد از    ختیشد که چهرش به هم ر  یچ  دونمینم

  .ینگران
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  مارستان؟یاالن چطوره؟ کدوم ب -

-...  

  .رسونمی و مباشه باشه االن خودم -

-...  

  .... خداحافظدمیقول م امیباشه مامان م -

  افتاده؟ یکه کرد نگران گفتم: اتفاق  قطع

ب - بردنش  داده  دستش  کار  قلبش  باز    ی ول  مارستانیبابام 

  .حالش بهتره

کنارش   دیبا  یپسرش  د یاگه دعوا کرده باش  یپس زود برو، حت -

  .مخصوصا کنار مامانت ،یباش

آراد   ی لبخند از  من  طرف  از  پس  گفت:  عجله  با  و  زد 

  .خانم یکن، مراقب خودتم باش آبج یخداحافظ

  .دم یخند

  .نکن یباشه، توهم مواظب باش تند رانندگ -
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رفت در رو بستم و به سمت   یت دم در بدرقش کردم و وق  تا

  .ها قدم برداشتمپله

  ؟ییآراد؟ باال -

  .دم یازش نشن ییصدا اما

  .گذاشتم یاول ی رو پله  وپام 

  مارستان،یآراد بهزاد رفت باباش قلبش درد گرفته بردنش ب -

  ؟ی تو هم بر ی خوایم

  .ستیخونه ن ی انگار اصال تو  اما

به باال نگاه کردم. برم؟ نرم؟ نکنه اعصابش خورد باشه    مردد

بزنه ناکارم کنه؟ نه بابا آراد که تا حاال    ستیحاال که بهزاد ن 

  ؟یبشم من چ  شی بزنه! اما اگه اول  وی کس دمیند

  .و جمع کردمنفس گرفتم و جرئتم قیعم
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  یکیکرده بخواد دست روم بلند کنه مگه شهر هرته؟ منم    غلط

گوشش که سه دور دور خودش بچرخه تا چند روز    ی تو  زنمیم

  .هیک  ادین ادشی

 [13.06.20 21:56] 

 84پارت #

  .ها باال اومدم و به سمت اتاقش رفتمشده از پله  ریش

وا  پشت جواب  سادمیدر  بازم  اما  زدم  در  به  تقه  چند  از   یو 

  .نکردم افتیحضرت آقا در

ضرب باز کردم    هیرو گرفتم و در رو    رهی پر حرص دستگ  نباریا

وا  ی تو  دمشیکه د تکو دست   سادهیبالکن  نرده  به   ه یهاشم 

  .داده

  .رو باز گذاشتم و به سمتش رفتم در

  ؟ی دیو شناصال صدام  -

  !کش زدهخش دمیشا ای کر شده؟  نکنه
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  ی چ یو از عمد به گلوم فشار آوردم اما بازم ه   سادمیبالکن وا  دم

  .و بازم سکوت دمی. به در کوبیچیبه ه

جن رفته تو    هیامشب    کنمیکم کم دارم شک م  گهیآراد د -

  .بدنت

  .دست از سرم بردار  رون،یبرو ب -

ا -  از  ب  نیبعد  برم  بردارم    رونیهمه سکوت  از سرت  دست 

  ن؟یهم

برو ب  یعصب   کم ینزد  خوامینم  رون،یو پر تحکم گفت: گفتم 

  .یباش

  .زخم زد شد و به وجودم  ی دلخور غیو حرفش ت  لحن

  .شدم کی بهش نزد آروم

چ - من  دار  کارتی مگه  امشب  که  رفتار    ی نجوریا  ی کردم 

صم  ؟یکنیم دوست  از  اون  با    تی میهان؟  رسما  که  بهزاد 

برم دست از سرت بردارم،    یگیاز من که م   نیا  ش ی دینگاهت در
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و باشم رک و راست بگو که برم گورم   نجایا  ی خوای خب اگه نم

  !گم کنم

  کارم یکرد: چ  انی طوفان زده طغ  ی ایو مثل در  د یدفعه چرخ  هی

  !وونهیجانا د ی کرد  وونمید ؟ی کرد

  .به عقب رفتم اری اختیسمتم اومد که از خشم نگاهش ب به

دهن   ی خب اگه بهزاد رو دوست دار  ،یکنیم  م یروان  ی دار -

الک که  بگو  و  و    یباز کن  بفهمه  بهزادم  نزنم،  دلم صابون  به 

  .تونیسر خونه و زندگ دیو بر دیکن  یعروس

به   دهیچرخ  یموهاش فرو کرد و کم  ی و توهاشدفعه دست  هی

  !یزد: لعنت به اون عروسچپ داد  

  .و وحشت زده ثابت موندم  دهیو ترس دمیجا پر از

  گفت؟یداشت م  یشده بود؟ چ وونهید

سمتم اومد. خواستم به عقب برم اما پاهام چوب شده بودند   به

  .خوردندیو تکون نم
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  ؟ی : تو بهزاد رو دوست داردیگرفت و نفس زنان غر وقمی

جوابش   خواستمیم و  کنم  باز  نمدهن  اما  بدم   دونستمیو 

چ   دیبا  ی چجور بزنم،  غ   دیبا  یحرف  رفتار  از  قابل   ر یبگم؛ 

  .هضمش ذهنم قفل کرده بود

  .دمیبه سمت خودش کش شتریب

دستت بره تو   دینبا  ،یبهزاد رو دوست داشته باش  دیتو نبا -

  ؟یفهمیدست اون، م

  .آوردمکه تو گلوم افتاد به حرف  یبغض باالخره

  ؟ی تلخ شد  نقدریازت آراد، چرا ا  ترسمی دارم م -

و محکم گرفت که ول کرد و به جاش دو طرف صورتم   وقمی

اما سخت مقاومت کرد و    ارمیب  نییو پاهاش کردم دست  یسع

  .زدند شمیهاش تو صورتم پخش شدند وآتهرم نفس 

  .ی : بگو که بهزاد رو دوست نداردینال نبار یا
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نم  ورفتاراش  جن  کردمیدرک  واقعا  که    یانگار  بود    ه یشده 

  .لحظه خوب و درمونده هیبود و  یلحظه بد و عصبان

  آره؟ ؟ی دوسش دار -

بذار برم    ،ی دی عذابم م  ی دار  اد ی بذار برم آراد نفسم باال نم -

  .آپارتمان

با  ی برگرد  دینبا  گهیو پر صالبت گفت: نه د  محکم  دی اونجا، 

 کنمیعمو رو مجبور م  یرو حرفم حرف بزن  ،یبمون  نجایهم

  .ره یو ازت بگآپارتمان 

هام  چشم   ی تو  وی شتر یبرد و حس بدبخت بودن اشک ب  ماتم

  .دووند

 ن ییحرکت پا  هی که زورشون کمتر شده بود رو با    هاشدست

  .انداختم و چند قدم به عقب رفتم
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که حاضر باشم منت بشنوم،   ستم ین  یمن محتاج مال کس -

ارزون آپارتمانم  واحد  م  یاون  و    رمیخودت  اونجا   ی جا  هیاز 

  .کنمی م دای پ گهید

و محکم که برم اما مچم  دمیشکسته چرخ  یگفتم و با دل  ونیا

  .گرفت

  .نه، نرو جانا -

و  حیو آزاد کنم و با بغض گفتم: ولم کن صرکردم مچم تالش

و   ریفق  مونه،ینم  یحرف  گهید  ی و بهم رسوندواضح منظورت 

  .نداره ییپولدارا جا نیمثل من ب ی اچاره یب

  .و بزنمآروم باش بذار حرفم قهیدق هی -

  .بهش انداختم ی ای زخم نگاه

  .و بکش بذار برمو بشنوم دستتصدات خوامینم -

اون...   م،یزدی نفس نفس م  هردومون از خشم و بغض و  من 

  .دونمینم
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  .بود نی باش منظورم ا شمیامشب پ -

پهلوم گذاشت و به زور کامال به سمت خودش   ی رو  ودستش 

  .چرخوندم

  .گفتم: آراد ولم کن یشده و عصب عاجز

  .شد و سستم کرد  یمدام فشار داد که ته دلم خال وپهلوم

  .کن یزندگ نجاینه؟ بمون هم گهید یمونیم -

و ازش گرفتم اما با اومدن اون  و نگاهم   دمیکش  ی اکالفه   نفس

  ک یدستش به سمت صورتم نگاهم به سمتش برگشت. تا نزد

  .ساد یپوستم وا

هم  و ت یوضع  نیا نداشتم،  و، هاش نگاه   نطوری دوست 

  .نفس بکشم و حالم خوب نبود تونستمینم

  .د یچ یو آروم دور کمرم پ شد و دستش  ترک ینزد

واسه حرف زدن ازم گرفته بود و تنها نگاهم بود که داد  ورمق 

  .رهام کن و ازم دور شو  زدیم



[525] 
 

راحت نفس بکشم،   ذارهینم  گهید  کنه،یهات مستم مچشم -

خ امشب  بودن  سنگ  نهیسنگ  یلیکنارت  تو  واسه   ن یواسم، 

  .شمیمنکه دارم له م  ست؟ین

 ه ینشست و با    م یگره روسر  ی اومد و رو   نییپا   یکم  دستش

  ن یزم  ی رو ی روسر  ی رو ی بازش کرد که روسر ی حرکت جور

  .افتاد

رو به روم   طانیانگار خود ش   کرد،ینگاهش داشت اغوام م  با

  .بود سادهیوا

شد  یخوشگل  یلیخ - واسم  امشب  دار  ی دختر،  و    ی حوا 

  .نمی ممنوعه رو واست بچ بیس یکن یمجبورم م

 [16.06.20 22:42] 

 85پارت #

  .شد کتری دستش کنار صورتم نشست و سرش نزد یگرم

  ؟ی خوایم وبیس -
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  ؟یبیشده زمزمه کردم: چه س مسحور

  .لبش نشست ی رو  یبیاز لبخند عج ی رد

و دوتامون ازش    ی و بند  دی که ما رو رها کنه از هر ق  یبیس -

ببر م  م،یلذت  بدم، خودم   ی ایدن  خوامیامشب  نشون  بهت  و 

  ش؟ی نیبب ی خوایم

  .شده بودند و جون حرف زدن نداشتم نی سنگ  هامپلک 

م  ویحس  نیبود که همچ   ی بار  نیاول آرادم   کردمیتجربه  و 

  .کردیغرق شدنم توش تالش م شتریداشت واسه ب

  .هام گرفت و به لبم دوختاز چشم ونگاهش 

  .یخوای پس م -

و لبم گذاشت و فشار دستش   ی و با قدرت روگفت و لبش   نیا

 ی و جور  دمیکرد که محکم و به شدت لرز  شتریدور کمرم ب

  .وفتادمیکه اگه دستش دور کمرم نبود قطعا م ختمی فرو ر
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هم افتادند و سرم پس افتاد اما    ی وشدم ر  نی سنگ  ی هاپلک 

و دل و تنم   دنشیموهام فرو کرد و با بوس  ی و تودستش   عیسر

  .د ی کش شی به آت

م   ارادهیب  دستم باال  رو  ومدیداشت  بش  ی تا  اما    نه یبازوش 

 ی کیکه انگار    دمی وار شنمغزم توهم   ی تو  ی رو جور  ز یعز  ی صدا

هردو   نباریضرب نجاتم داد؛ ا هی باتالق  نیو گرفت و از ادستم

و دستم باال اومد و محکم آراد رو به عقب انداختم که انتظارش 

  .نداشت و ازم کنده شد

و دستش داده بودم و هم قصد شر  که خودم   شدیباورم نم  هم

  .کرد   نمیآراد بهت زده و خشمگ

  د ی بهش زدم که از شدتش سرش چرخ   ی ایلیس   میتموم انرژ  با

  .ت و پوست دست خودمم جزجز کردو بسهاشو چشم 

ثانچشم  ی تو  ییایدر  اشک هر  و  بود  انداخته  راه  به    ه یهام 

  .ممکن بود بغضم بشکنه
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  .عقب عقب رفتم رمقیچنگ زدم و ب نی از زم وم یروسر

 نمت یبب  خوامینم  گهی! دیکثافت باش  نقدریا  کردم یفکر نم -

  .شرمی باز بهوس

که    ن یاومدم و هم  رونی چشم باز کنه از اتاق ب  نکهیاز ا  قبل

  .اتاق خودم گذاشتم بلند گفت: جانا صبر کنه ی و توپام 

در رو بستم    عیهم فشار دادم و سر   ی و محکم روهام بغض لب   از

  .و قفل کردم 

  .شد ده یبه در کوب یدر پ  یپ یدست

  اشتباه کردم، جانا؟ دم،یجانا در رو باز کن، نفهم -

با  هم به    هیاز حصار مشتم کنار در تک  ی افتادن روسر  زمان 

 ی و محکم روسر خوردم و بغضم شکست که دو دستم  وارید

  .هق هقم به گوشش نرسه ی دهنم گذاشتم تا صدا

  ...جانا؟ لطفا -
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 ی اگه نر   خوام،یو بشنوم، نمصدات  خوامیزدم: نم  غیج   هیگر  با

ا آقا  چ  ی داشت  گمی م   رجیبه  تو    اقت یل  ،ی کردیم  کار یباهام 

  ؟یفهمیست، مه*ر*ز*ه  ی همون دخترا

  آراد؟ -

با شتاب بلند شدم و خواستم   ارادهی ب  رجیآقا ا  ی صدا   دنی شن  از

  ی شده دستم رو   مونیدر رو باز کنم و بهش پناه ببرم اما پش

  .قفل ثابت موند

  شده؟ یچ  گمیدارم م  ی ر ی شده؟ آراد؟ آراد کجا م یچ -

م  صداش دورتر  لحظه  صدا  شدی هر  درآخر  و دادش   ی و 

  .دمیشن

  .آراد با توعم -

  .دمیهم شن نجایبسته شدن محکم در هال رو از ا ی صدا

  .کنار زدم یشدم و پرده رو کم کیپنجره نزد به
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به سرعت    نشی که با ماش  دمیبعد د  هیاما چند ثان  دمیرو ند  آراد

  .به سمت در روند

لرز  چونم شده  گرفته  جون  دوباره  بغض  رو   دیاز  پرده  و 

  .انداختم

  .و بستمهام دادم و چشم  هیتک وارید به

 ا،یقرار بود بدبخت بشم خدا  کردم؟یم  یمن داشتم چه غلط -

  مگه نه؟

  .بزرگتر شد بغضم

  .ی و برام رو کردممنونم که دستش   ،ی ممنونم که نجاتم داد -

  .دمیبمحکم به کمد کنارم کو ومشتم

  !آراد  یطان یتو خود ش -

  .تقه به در خورد چند

  جانا جان؟ -
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تودستم   دو کش   ی و  نفس   دمیصورتم  با   یسع  ق یعم  ی ها و 

  .و آروم کنمکردم خودم 

  کرده؟ ی شده؟ آراد کار  یعموجان چ -

  .سمت در رفتم به

  .و به هم گره زدمسرم انداختم و دو طرفش   ی رو وی روسر

کردم قفل و در رو باز کردم   دایخودم تسلط پ  ی کامال رو   یوقت 

  .نگرانش رو به رو شدم ی که با چهره 

 [16.06.20 22:42] 
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  .مینشده فقط دعوا کرد  یخاص  زی چ  د یسالم عمو، نگران نش -

  .لمس کرد وش یشونی بست و دست به کمر پ وهاش چشم

  !از دست شما دوتا -

  .و باز کردهاش گرفت و چشم نفس
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  د؟یدعوا کرد یسر چ -

  .رفتم یو به سمت جالباس دمیچرخ

  اد یز  ه،یعاد  زیچ   ه ی  میکنیدعوا م  میدار  شهیمن و آراد هم  -

  .دینباش لشیدل ری گیپ

  .شدم دنشیبرداشتم و مشغول پوش وکاپشنم 

  .سمتم اومد به

  ؟یبر ی خوایم -

  .ترم لطفا بهتون برنخورهراستش اونجا راحت گه،یآره د -

  ؟ی شام خورد -

  .خورمیخونه م  رمیم -

  ،ی بر  ذارم ینم  ی گفت: شکم خال  ی میگرفت و با اخم مال  وکتم

  .برمتیبعد خودم م ی خور یم کنمیدرست م زیچ هی
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آراد برگرده و باهاش چشم تو چشم بشم گفتم:    نکهیاز ترس ا 

  ...خودم رم،ینه م

بدون شال و   نیی پا  رمیو درار، مکه گفتم، کاپشنت   نیهم -

  .ایکاله ب

زار بهش چشم دوختم که به کاپشنم اشاره کرد و    ی اچهره   با

  .و رفت دی بعد چرخ

  .و درآوردمو کاپشن  دمیکوب نیو به زمبار پام  هی

  آراد

  ؟ی گفتم: سالم بابا احمد چطور  یلبخند کم جون با

 ی کرد و از دکه   ز ی و با لنگ دور گردنش تمهاشدست   عیسر

  .اومد نیی پا شی نیماش

  حواست هست؟ یزنیبهم سر م ریبه د ریسالم پسرم، د  -

خودت    یشرمندتم، بخاطر ترم آخرم سرگرم درسم، به بزرگ -

  .ببخش 
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  .دیزد و به شونم کوب  یمهربون لبخند

  .ارمیواست ب ییچا  هی نیپسرم بش  ی خوش اومد -

 ی کیتکون دادم و پشت    ی گرفت. سر  ی شتری جون ب  لبخندم 

  .نشستم یصندل  ی که بود رو ی زیاز دو م 

  .گذاشتم و آشفته چشم بستم زیم  ی رو وهام آرنج 

از هر موقع کالفه و شرمنده بودم، کالفه و شرمنده در   شتر یب

 شد،ی حد جنون. قرار نداشتم، آروم نبودم، مغزم داشت منجر م

و عکس العمل جانا بهش    کردمی که داشتم م  ی وجودم از کار

حالم خوب نبود، گلوم   سوخت،ی گرفته بود و داشت م  شی آت

  .شدی م دهیاز بغض پنهون و پردرد داشت در

انداخت    نیتو گوشم طن  یچوب  زیبه م  یرخورد نعلبکب  ی صدا

  .بابا احمد ی و پس بندش صدا

  شده؟  یچ  ،ی پسرم، رنگ به صورت ندار  ستیحالت خوش ن -

  .و باال آوردمباز کردم و سرم  چشم



[535] 
 

  .دی درخشینور م ی مهربون و نگرانش تو ی ها چشم  یاهیس

  دعوات شده؟ رجینکنه با ا -

  .تکون دادم ن یبه طرف ی سر

بابا احمد، رو  ستیروحم خوب ن ست،ینه فقط حالم خوب ن -

  .اره ی و به قلبم فشار م کنهیم ین ی جسمم سنگ

  .دستم گذاشت  ی رو ودش یو چروک ری پ دست

  ؟ی که درمونت بشم؟ از کجا زخم خورد هیدردت چ  -

  .دستش گذاشتم ی و روو اون دستم  دمیخند تلخ

از درد    زیچ  هیم هم مرهم نداره،  درد من درمون نداره، زخم -

ب زخمم  درد   دونمینم  نکهیا  کنه یم  تمیاذ  شتر یو  از  دارم 

که تازه سر باز کرده و روز    یاز زخم  ای  کشمیگذشتم عذاب م 

  .شهی م ترقی به روز داره عم

  ی شده بود. انگار قصد داشت از تو  رهیهام خبه چشم   پرنفوذ

  .و بخونهنگاهم حرف دلم
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  .انداختم نییپا وسرم 

زخم - و  درد  فکر    یهر  پسرم، خودت  داره  مرهم  و  درمون 

  ؟یکن داشونیپ یتونیم یک  شی پ یکنیم

 [16.06.20 22:42] 

 87پارت #

تر شد که زود نفس  هاش دوختم و بغضم بزرگ به چشم   ونگاهم 

دهنم   دم ی کش  یقیعم آب  کندنو  جون  هر  به  بود   یو  که 

  .دمیبلع

  .لبش نشست شدم ی که رو ی متوجه لبخند محو خوب

  کنم ری صنما با غم عشق تو چه تدب  -

  کنم ری در غم تو ناله شبگ یک تا

 ی راههام  چشم  ی تو  ی شده   زی چشم بستم تا اشک لبر  عیسر

دهنم محکم به دندون    ی و تونکنه و لبم  دایاومدن پ  ن ییواسه پا
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تا بغض امونم  ی گرفتم  برکه  نت  دهیو  و  بشه    جشیبود نشکنه 

  .آه و فغان ی صدا

  .دستم نشست ی دستشم رو  اون

  خت ی انگ ی آه از آن نرگس جادو که چه باز -

  چه کرد اری از آن مست که با مردم هش  آه

  اری ی مهریز ب  افتیمن رنگ شفق  اشک

  کار چه کرد  نیکه در ا نیب شفقتیب طالع

انداختم و دو قطره اشکم لجوج تر از    نییو پاشده سرم   عاجز

  دا یپ   ختنیاز چشم بستمم راه ر  یها بودند که حتحرف   نیا

  .کردند

ضمختشستش   انگشت پوست  که  ز  یو  چشمم   ریداشت 

  .دیکش

  .پسرم ی شد  آراد، عاشق ی عاشق شد - 
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  .دمی کش رونیو ببغضم صدام  نی از ب یسخت به

  .بده، درموندم، عاجز شدم  یلیبابا احمد اما حالم خ   دونمینم -

و همراه با بازدمش گفت: امان از    دیکش  یقیبا صدا و عم  نفس

 شوره یو مبخور بغضت   وت ییپسرم... چا  یعشق، امان از عاشق

درمون   دیبا  ،یواسه بغض وجودت بکن   ی فکر  هی   دیاما با  برهیم

  .اره ی درد و از پا درت م هی شهیبشه، نشه م

  .چپم خم کردم  ی شونه ی و روسرم  درمونده

  عاشق شدم؟ یگیم یعنی -

  .دمیخند آروم

  .ستگه ید زی چ هیبخاطر  دی ممکنه شا ریغ ؟یمن و عاشق -

  .تکون دادم یبه نف وسرش

عشق   - حت  هیانکار  آراد،  هم   هیعشق    هیاز    یسمه  طرفه 

رو با خودت، حالت نگاهت عوض    نکار یتره، پس نکن اخطرناک 

چشم برق  تغشده،  م  ریی هات  کامال  من  پس   فهمم،یکرده 
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و   چیپرپ  ی جاده   هیرو    رهیم  تی زندگ  یباورش کن که اگه نکن

 .خم و لغزنده

**************   

دق  دونمینم  رو  شدیم  قهیچند  رو  کاغذ    ی که سر خودکار 

  .و نشونه گرفته بودگالسور گذاشته بودم و چشمم چرخ تخت 

کنم،    تونستمینم  وذهنم  ه  هیمتمرکز  درس   یچیامروز  از 

  .شده بود  ختهی کامال فکر و ذهنم به هم ر دم،یفهمینم

فکرم پرت بود   نقدریاما ا  زنهیداره به بازوم م  یکی  دمیفهمیم

  .و جمع کنمحواسم دیبا شدی نم میکه حال

و و باال گرفت. خواستم دستش و سرم   ساد یرو به روم وا  یکی 

هل کرده عقب رفتم که    ی استاد جور  دنیبا د  یپس بزنم ول

  .گالسورمم از دستم در رفت

  ...یعنی... زهیس.. سالم... چ  -

  .دمیها رو شنآروم بچه  ی خنده  ی صدا
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 ش یباال برد و با همون نگاه نافذ و جد  وش ی لیقاب مستط  نک یع

  زنه؟یگفت: سر درس حواست کجا پرسه م

  .و لمس کردمو پس سرم  دمیکش یپوف

  .نجاستیدور ورا بود تو دو طبقه باالتر، االنم هم نیهم -

  .و بردارمدورش   ی پخش شده   ی هاشدم تا گالسور و برگه   خم

  .ماستاستاد، گوشم با ش دیدرستون برس ی به ادامه -

  !آراد پررو   ییپررو یعنی -

  .راست کردم کمر

  گه،یمنم جواب دادم د  دیاستاد، سوال کرد  دیی نفرما  نطوریا -

  بوده؟ نجایدروغ بگم حواسم هم دیخواستیم

به پس سرم زد که با اخم برگشتم و بهزاد    یتلنگ آروم   یکی

  .دمیرو د



[541] 
 

 ی خوای گفت: اگه نمره م  کردیکه به اطراف نگاه م   نطوریهم

  .آدم باش 

نگاهم    یلب گفتم و رو کردم سمت استاد که شاک  ری ز  ینچ

فداکردیم شرمندم  ع   ی :  م  نکیاون  حاال    شهیخوشگلتون، 

  .م یرو کالفه کرد  چارهی ب ضیسر درس؟ مر میبر

به عنوان تاسف تکون داد و برگشت سر جاش که از ته    ی سر

  .دمیکش یدل نفس راحت 

  ...دینخب گوش ک -

******  

نکنه دوباره اون   باره،ی از صورتت داره م  یچته امروز؟ کالفگ -

  شده؟ دای دختره کمند سروکلش پ

د - پاشم  رد  اصال  خوشبختانه  که  حتما    نمیبینم  گهیاون 

مغزم    رنم یبگ  خواستنی که م  یینایا  ی ه یشده، سر قض   المیخیب

م داغ  اطالع   ش یپ   م یرفت  کنه،ی داره  بهمون  گفته  سرهنگ 
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  ه ی  ذارهیبدون محافظ نم  گهیعمو هم که د  م،ی کن   کاریچ  دهیم

  .وارید بهمحافظه رو بکوبم  ی کله خوادیقدم بردارم دلم م

با - برات  گذاشته  محافظ  که  دردنکنه  عمو  برم   دیدست 

  .و ببوسمدستش 

به سمتم خم شدم و گفتم: سر به سرم    زیم  ی شده رو   یحرص

  .کنمیداغونت م زنمیل ندارم منذاره حا 

  .هست گتمی د زیچ هیگفت: تو  خندون

  .دیگرفت و کش ولپم 

  ه؟یچ هیقض  اعصابم؟یشده داداش ب یچ -

کوتاه پس سرم    ی و تو موهاانداختم و دو دستم  نییپا  وسرم 

  .و به هم قفل کردم هامفرو و انگشت 

  .رمیمی دارم م کنمی چه مرگمه، فکر م دونمینم -

واقعا   - تو  نه  خدانکنه،  حاال    تیزیچ  ه یعه!  تا  بارم    هیشده 

  .شده، منتظرم  یبگو چ  االیبودم،    دهیازت نشن  یحرف  نیهمچ 



[543] 
 

  .ول کن بهزاد حوصله ندارم  - 

  .گرفت و شروع کرد به تکون دادنم وبازوهام 

  .ادیم ی جد  هیبه نظرم قض ع،یحرف بزن زود تند سر -

  .ا خشونت پس زدمو بهاش و دست دمیکش یپوف

 یواسه به حرف آوردن آدم جنگ روان  ی فقط بلد لوخب،یخ -

بنداز م  هی  ،ی راه  رفت   گمیکالم  بابات  بخاطر  که    ی اونشب 

 هیافتاد که    یمن و جانا دعوامون شد بعدش اتفاق  مارستانیب

جور و  عقب  برد  س  ی دست  دن  یلیبهم  که  سرم   ایزد  دور 

  .د یچرخ

سرم که با حرص به    ی تو  دیو کوبسمتم خم شد و مشتش   به

  .دستش زدم 

اون   د،یریمیم  دی خاک تو سر جفتتون که اگه باهم دعوا نکن -

  ه؟یچ ی اتفاق وسطش که سانسور کرد 
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همون  خندون داد:  ادامه  بدجنس  کتک   یو  بخاطرش  که 

  .ی خورد

  .هم فشار دادم ی و روهام ازش گرفتم و دندون  نگاه

  .بذار نگم -

  .جون من بگو -

  گفتم: بهزاد؟ معترضانه

  گفت: آراد؟ متقابال

  .ضرب گرفتم زی م ی هام روهاش با انگشت به چشم  رهیخ

  .و تکرار کردداد و اونم کار من  هی تک زیو به مدستش  کف

داشتم   م یتسل  درآخر شدم  وسوسه  گفتم:  و  شدم 

همراه  ی رو  کشوندمشیم باهام  داشت  اونم  البته    ی تخت 

کوب  هیاما    کردیم شتلق،  و...  اومد  خودش  به  تو   دیدفعه 

  .صورتم



[545] 
 

  د یکوب  یکی  کردی گرد شده نگاهم م  ی هاحاال که به چشم  تا

اوه   گفت:  و  دتو سر خودش  آراد  فاتحت خوندست،   گهیاوه 

که    ه یکس  ی فکر کرد  وونهید  ی تو   کنه،ینگاهتم نم  گه ید  یحت

خاک تو اون   ی جانا؟ ا  ؟یاونم ک  ش؟ی نی تختت بب  ی تو  یتونیم

آمپرت م هروقت  زده    ی باال دکمه  زنهی مغزت که  مغزتم  آف 

  .شهیم

  .کنم که دلش صاف بشه کاریکنم، چ یموندم چه غلط - 

سرش   کردمیفکر م  ن،ییپا  ومدهیپس بگو چرا امروز اصال ن -

  .نه یبب وختتیر خوادیشلوغه نگو که نم

  نیا  ی نمک نپاش رو زخمم، به جا  گهیحرص گفتم: تو د  پر

  .راهکار بهم بده هیها حرف 

  .دیکش ششیو به ته رشد و ناخونش  رهی خ زیم به

و پس سرم به هم فرستادم و دو دستم   نرویب  یبا کالفگ  ونفسم

  .قفل کردم



[546] 
 

  جذاب؟ ی دکترا -

آشنا نگاه کردم که    ی و چرخوندم و به صاحب صداسرم   یکم

  .دم یرو د دایش

  .ادامش ،ی وقت دار قهیدق هی -

  ...ای شده  ی زیچ ا،ی ندار یاوه امروز اعصاب درست -

  .دی بازوم کش ی و رودستش  پشت

  ...یچند وقت بهت نرس دمیشا -

  .پس زدم ودستش 

  .و بگواصال حوصله ندارم حرفت  داینکن ش -

  .هاش دادبه چشم  یچرخ

گرفته به    یبرگشته مهمون  یباشه بداخالق شده، فرامرز از دب -

  شما هم گفته؟

  صددرصد گفته، خب؟ -
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  ن؟یای پس امشب م  -

  .: نهبهزاد

  .باال رفته بهش نگاه کردم ی ابروها با

  چرا؟ -

بکن  هیمن که    ی خونه  ی ایامشب م -  میفکر درست درمون 

  .البته اگه واست مهمه ،ی اریاز دلش درب ی چجور

  .کردم اخم

  .م یری البته که هست، پس نم -

  .میایگفتم: نم دا یبه ش رو

  فرامرزه؟ یتر از مهموننامفهوم مهم ی هی قض نیا یعنی -

  .دونهیآراد بهتر م  گهی د ونش ی: ابهزاد

  .منه ی نظرش رو دمی که د دمیسمتش کش ونگاهم 



[548] 
 

  ره یگیبار م  هی  ادیم  رهیفرامرز که سال م  یتو بگو آراد، مهمون -

 هی که هنوز    یاون  ایتره  مهم  شهی و دلخور م  یشاک   میو اگه نر

   مش؟یشناسی ماهه م

  .به نگاه کنجکاوش سکوت کردم  رهیخ

تو  ییصداها  نیب  از پ  ی که  صدا  دهیچ یکافه   یخنده   ی بود 

و باال آوردم و  سرم   عیسر  دمیدفعه شن   هیکه    ی مانند  ی مولود

  .و چرخوندم به دنبال جانا نگاهم 

بهش خورد   گهیچندتا مستخدم د   ن یکه نگاهم دم در ب  ن یهم

ب ب  لیدلیقلبم  چند   ی شتریتپش  تو  و  کوتاه   ی هیثان  گرفت 

  .دیکوب نمیس ی و به قفسهخودش واروونهید

رو  آروم ب  یصندل  ی از  و  دوم  حواسیبلند شدم  زدم:    ی لب 

   .واسم مهمه یکنیکه فکر م  ی زیاز اون چ  شتریب

  .سمت شد نی اما متوجه ا نهی تا بش  دیکش رونی ب یصندل هی



[549] 
 

عم  هی ثان  چند اخم  درآخر  و  موند    ش ی شونیپ  ی رو  یقیثابت 

صندل گرفت.  ازم  نگاه  و  به   وینشوند  و  داخل  برگردوند 

  .شد  ترن ی کارمم واسم سنگ  مهی سمتمون اومد که اون نفس ن

  .زد شمیکه به بهزاد زد آت  ی و با لبخند دیرس بهمون

  بهزاد خان؟ ی چطور -

  .از جاش بلند شد بهزاد

بب - ک  نیاو!  د  یباالخره  بزنه،  بهمون سر  کم کم   گهیاومده 

م دلخور  ازت  م  شدمی داشتم  امروز    کردمیفکر  که  حاال 

  .ی برد  اد یما رو از  ی و گرفتحقوقت

ترش آخه؟ درضمن درست  ی بر ادمیاز  شهیعه بهزاد! مگه م -

  به تو سر نزنم؟ شهی که بهت سر بزنه، مگه م نهیا

آت  وهام چشم تا  شده شعله  شی بستم  دامن   ی تو   ی ور  نگاهم 

  رهی و نگهمه رو مخصوصا داداشم 

  ...جانا آراد  نیبب -
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  ی و قطع کرد: اگه قراره درمورد اون آدم حرف بزنحرفش   اما

  .برم

  .مشتم فشار دادم ی و توبازوم  محکم

 نمیبی م  اد یروزا ز  ن یهم داره! ا  ی اباش! چه افاده   ون ی: ادایش

  ...بند ی و دارخودت

  !دا ی: شدی و محکم بهش توپ ی با لحن جد بهزاد

  ی بزنه، داشت   خوادیم  یچه حرف مفت  نمی: نه بذار بگه ببجانا

  .دخترجون یگفتیم

  ...دکتر؟  ه یمستخدم چه به  هی! اصال ی که ندار تمیترب -

  .رفتمی کم داشتم از کوره در م کم

 یخودت، لقمه   ی الت و اوباش طبقه  ی تو برو با همون پسرا -

  ...خفه  ی تر از دهنت بردارگنده 

تشر زدم:  زیو تند و ت صبرم سر اومد که چشم باز کردم گهید

  .و بفهمحرف دهنت دایش
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  .دیخند یو عصب دندی باال پر ابروهاش

  ...و نسب اصل یو ب کالسیب ی دختره  نیاز ا  ی االن دار -

  ؟ی دی و بفهم نشنداد زدم: گفتم حرف دهنت نبار یا

  .و پر کردندبا دو دورمون  یهم کالس  ی هابچه   ده ینکش  هیثان  به

  ...بحث دی ها چرا دارشده بچه ی: چکاوه

  ن یا  فهممیو مقفل شده گفت: من خوب حرف دهنم   یفک  با

  ...دفاع  یدهات نیاز ا ی که دار ییتو

عکس    عیو گرفتم اما بهزاد سرسمتش هجوم بردم و فکش   به

  .ساد یالعمل نشون داد و با داد به عقب انداختم و وسطمون وا

  !بسه -

و بسته بود  هاشو چشم  رینگاه به جانا که سرش به ز هی دایش

و جادو کرده،  دختره همتون  نیانداخت و بعد رو به من گفت: ا

  .وکالس  ی گهی د ی پسرا یحت



[552] 
 

و بدم که زودتر دهن باز کرد باال آوردم و اومدم جوابش   واشارم 

  !و رو به جانا گفت: جادوگر 

  .و کنار زد و از جو خارج شدسد راهش  ی هابعد بچه  و

شد و    دهیکش  ش ی جانا قلبم به آت  ی حالت بغض کرده   دنید  از

  .و پر کردهام ناخواسته اشک چشم

  .دیو به سمت در دو دیبه سمتش برم که چرخ اومدم

  .شده بلند گفتم: جانا صبر کن دستپاچه

  .و گرفتبهزاد جلوم  یپشت سرش برم ول خواستم

عصبان - تو  م  شش یپ  ی بر  هی از  م  شه،یبدتر  خودم   رمی بذار 

که قراره    یحرف زدن تو باشه واسه وقت  زنم،ی باهاش حرف م

  .نمتیبیشب م ،ی اریاز دلش درب نایهمه چشم ب  نیدور از ا

  .م نشد و رفتمنتظر جواب یحت

  .موهام فرو کردم ی و توو دو دستم  دمیچرخ  شهیبه ش رو
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  ...ی: آراد چسارا

رد شدم و با   نشونیاز ب  هاشونیی فرار از سوال و بازجو  واسه

 .تند به سمت در رفتم ی هاقدم

 [20.06.20 21:44] 

 91پارت #

*************  

  جـانـا

  .زدم   کیت ه یدفترچم  ی در خودکار رو با دهنم کندم و تو 

  ه؟ینوا رو هم که گرفتم، االن نوبت چ  ی خب داروها -

  .گذاشتم فمیک ی خودکار رو بستم و تو در

  ...و وهیم خرم،ی گوشت مونده که فردا م -

  .ثابت موندم ستیته ل  ی رو
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  دن یموندم با خر  یواسه خودم بخرم حقوق باق  وهیبخوام م  اگه

وس ل   ی له یاون  م  ستیآخر  ته  انداز  کشهی زود  پس    ی و 

  .کنه دای پ ازیآخر ماه نوا بهش ن دیتا شا مونهینم

  .دمیترچه کوبدادم و متفکر خودکار رو به دف  هیتک وارید به

  کنم؟ کاریچ

  .و ادامه دادمکه گرفتم راهم وم یتصم

اناره، از    ی تازشم پنجشنبه جشنواره   خرم،ینم  ی اوه یماه م  نیا

  .خورمی م گانیرا ی وه یو م کنمیفرصت استفاده م

  .شدم یفروش ی اسباب باز  هی وارد

رنگ    ی های انواع و اقسام اسباب باز  ی رپوستیشوق و ذوق ز  با

  .نظر گذروندم  ریها رو از ز قفسه ی و لعاب دار رو

عروسک کله کچل داشتم که    ه یتنها    ی اسباب باز  ی ایدار دن  از

 ی هاله یبودم، االنم کنار وس  دهی با خودکار براش مو کش  ادمهی

  .خاطره شده هیمامانم 
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  کنم؟ تونیی راهنما تونمیسالم خانم م -

  .صاحب صدا که فروشنده بود نگاه کردم  به

  .سمتش رفتم  به

  عروسکتون چنده؟ نیتر سالم، ارزون  -

نگاهش   همونطور مکه  مغازه  دور  تا  دور  گفت:   چرخوندی و 

  ...نیارزونتر

  .کرد سمتم رو

  .و پنج تومن یس -

  د؟یبهم نشونش بد شهیم -

  .اومد رونیب  زیگفت و از پشت م ی االبته 

  .از مغازه رفت که پشت سرش رفتم یسمت به

  .رو نشون داد  یوونیو ح کی کوچ ی هااز عروسک فیرد هی

  .باال چهل و پنج ی طبقه ،یِو پنج تومن یس هانیا -
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عروسک  ی تینارضا  با من  رو   ییهاگفتم:  دخترند  شکل  که 

  .خوامیم

  .و نشون دادمربوط بهشون ی و قفسه  د یچرخ

  .پنجاه تومن نشونندیکتریکه کوچ  هانیا -

ا  همراه  به  اوهَع،  گفتم:  دست  حرکت  پنجاه   یکیکوچ  ن یبا 

  تومن آخه؟

  .رو دارند خانم  متیق نیاکثر جاها هم  -

عروسک  رلبیز  ینچ به  کمر  به  دست  و  به    ییهاگفتم  که 

  .نبودند نگاه کردم  شتریکف دست ب ی اندازه 

ا  ی ا پدر  حساب  زیچ  هیکه    یپولیب  نیبسوزه  و   یدرست 

ما    م،ی بخر  میتونینم ندارند؟  رحم  ندارد؟  وجدان  مگه  آخه 

  د ی خوب خوبش با  یهمه کوفت  م؟یدل ندار  هاچاره ی بدبخت ب

  ؟ یرو ببرند؟ پس ماها چ  ایدن  ض یها فواسه پولدارا باشه و اون 

 ی فاصله   نقدریچرا ا   ست؟ین  ترنییپا  ی به فکر طبقه   یکیچرا  
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دل شدند و  رئسا سنگ  سیرئ  نقدر یشده؟ چرا ا  ادیز  یطبقات

و اونقدر    شنوندیم  ای  شنوندیو نمصدامون  نند؟یبیماها رو نم

  زنند؟ی م  دنیو به نشنپول و مقام کورشون کرده که خودشون

به    یفرستادم و دست  رونیو بپر نفس پر حرفم  یو با دل  کالفه

  .دمی کش میشونیپ

  .و گرفتمنکه وقتتو  دیممنونم آقا، ببخش -

  .برم اما با صداش صبر کردم  خواستم

هست که    یفروش  ی اسباب باز  هیباالتر    ابونیخانم... دوتا خ  -

تغ چ  رییبخاطر  همه  اونجا   وزش ی شغل  حتما  کرده،  حراج 

  .دیکن دا یپ  دیتونیکمتر م متیبا ق ی عروسک بزرگتر 

  .لبم نشست ی وجودم رو نیاز تسک  ی لبخند

  دوره؟ یل یرفت؟ خ  شهیهم م  ادهیممنونم آقا، پ یلیخ -

  .گهید خوادیم  ی توان و انرژ ی رفت ول شهیلبخند گفت: م با

  .خداحافظ گرفتم و گفتم: بازم ازتون ممنونم، وفم یک بند
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  .نکردم، خدانگهدار ی کار -

  .اومدم رونی تند به سمت در رفتم و از مغازه ب ی هاقدم  با

  ...شگاه یشب نشده عروسکه رو بخرم و برم آسا تا

توعروسک  ی جعبه  پولش   کیپالست  ی و  که  گذاشت  و واسم 

 یانبوه  تیجمع  ی از ال به ال  یتشکر و خداحافظ   هیدادم و با  

  .دمیکش رونیو بکه بودند از مغازه خودم 

به   یفرستادم و ورزش  رونیب  یو با خستگگرفتم و بازدمم   نفس

  .بازوم دادم 

  .ن یاز ا نمیا خب

شونم انداختم تا    ی رو  ی ور  هیاز سرم رد کردم و    وف ی ک  بند

  .کنه تمیکمتر اذ شین یسنگ

  .رفتم  رمیبگ یکه بتونم تاکس ییبه سمت جا رواده یپ ی تو

اتفاق  به و جلب کرد  توجهم  یفروش  نکیع  ی مغازه   هی  ی طور 

  .دم یبه سمتش دو ی دود نکی ع دنیکه با د
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و  از مل   نی تریپشت  لبخند  حسرت  حیبا  پر   ی هانک یع  یو 

  .و رصد کردم خوشگل

  .و قشنگ کار شده  فی چقدر ظر هاشوندسته 

جلو  ی موها نگاهم چشمم  ی مزاحم  و  بردم  گوشم  پشت  و و 

پسر    هینگاهم با نگاه    هانک یع  ی داخل مغازه دوختم اما به جا

کرد، تو نگاه اول فکر کردم بهزاده اما خوب که   یجوون تالق

د کردم  فقط    دمی دقت  ه  هی نه،  نظر  از  ق  کلیذره    افه یو 

  .هشهیشب

 ی و توهام بهم زل زده اخم  زیر  هی  بیدست به ج  دمید  یوقت

  .رفتم ابونیو به سمت خ دمیو چرخ دمیهم کش

  خانم؟ -

  .موندم  یتاکس هی و منتظر  سادمی وا ابونیخ  کنار

  .داره  یطوس فی که ک یخانم -

  گه؟یو مکردم: داره من  زمزمه
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مخاطبش منم اونم    قایبله، دق   دمیکه د  دمیشده چرخ  کنجکاو 

  .مغازه ی تو ی مخاطب همون پسره 

  بله؟ -

  ه یداخل    دیچهرش بود گفت: بفرمائ  ی ه یشنکه چا   یاخم  با

  باره،یداره از سر و صورتتون م  یخستگ  دیقهوه مهمونمون باش

  .م یهم دار یخوب  ی هانک یع

  .کردم به اعصابم مسلط باشم یسع

  .خوامینم نکمی ع د،یخجالت بکش کلتونیکم از ه هی -

پر   ابروهاش چهره   دندیباال  با  بازم  جد  اما  نسبتا  لحن    ش ی و 

 د ی نور خورش  های که چشم رنگ  دی بدون  دی! باون یا  دیگفت: نگ

  .واسشون سمه

اما هر    طونهیاخم آلوده! آراد درسته ش  ی چقدر کنه  گهید  نیا

  .ستیباشه کنه ن  یچ
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واسه    گه؟ یم  یوسط چ   ن یشد. اصال اون آدم ا  ترق یعم   اخمم

 ی دفعه اومد تو  هینا؟ اصال چرا  جا  یکنیبهش فکر م  ی دار  یچ

  ذهنت؟ آدم قحته؟

خ  یکی  انگار گفت:  خودت  لوخبیبهم  سروبابا،  که    س ی و 

  !ی کرد

 هی   دنیو با د  دمی پشت سرم ترمز گرفت که چرخ   نیماش  هی

  .کردم دایو پنجاتم  ی انگار فرشته یتاکس

  .خم شدم و آدرس رو گفتم  شهیشدند که رو به ش  اد یزن پ  دو

  نم؟یبریم -

  دربست؟ -

  .نه -

  .دین یبش دیبفرمائ -

  " ارشیک "
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ه  ینگاه جد  کلمیبه  که  آروم   تیانداختم  و  نگاهم شکست 

  .دم یخند

  "!دیخجالت بکش  کلتونیاز ه "

  .مغازه رو بستم در

  !خندهیشده داره م  یجن ارشمونی ها ک بچه ی وا -

اکثر اوقاتم   ی جد  ی نشوندم و با صدا  میشونیپ  ی رو   یقیعم  اخم

  ؟ی ندیچک شده رو چ ی هانکیگفتم: تموم ع

باالدستش   مهران و  ی و  انداخت    نیتریدر  مانند  و  ستون 

دست دختره رو   ی چرا نرفت سی رئ  ی مرموزانه گفت: بله اما آقا

  !به مزاجتون خوش اومده یکی انگار باالخره  ش؟ ی اریب ی ریبگ

باز کردم و به اون   توجهیب اپن رو  به حرفش در کوتاه کنار 

  .سمت مغازه رفتم

  ده یتازه رس  ی هابلند گفتم: اکبر اون قاب   یربونیش  ی پله   کنار 

  .بهشون بندازم ینگاه  هیقبل رفتن  نییپا اریرو ب
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  .رو چشمم آقا -

  .دم یرو از پشت سرم شن  نیپر حرص نگ ی صدا

بود   ارشیک  لیتحو  فی اراج   نقدریا - مشخص  کامال  نده، 

خستگ  چارهیب  ی دختره  م  یاز  وا  برخالف    ارشمیک  ره،یداره 

م که  مهربونه  قلبش  اونقدر  کرده   یکمک  خواستیظاهرش 

  .گفتمیه دختره من مب گفتیباشه، اون نم

  .انداختم میبه ساعت مچ ینگاه

  ؟یهست متی هنوزم سر تصم  ارشی: کنینگ

  .و به سمت آبسردکن رفتم دمیچرخ

  چطور؟ -

  .خطرناکه ی خوریبه شب م ی بر ی آخه االن بخوا  -

  .برداشتم و پر از آب کردم وانیل هی

  .کنندی بذار فردا برو، بخدا کت و شلوارها فرار نم  -
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  ت یقلب از آب خوردم و با جد  هی  ابونیسمت خ  نیتریرو به و 

  ی گفتم: فروشگاهم چند مدل پرفروش کم داره، ممکنه مشتر

  .از دست بره

  .سادیوا کنارم

  .بفرست بره گهینفر د هیخب  -

  .باشم دیخودم با شهینم -

و به سمت سطل آشغال خم   دمی نفس سر کش  هی  ووان یته ل  تا

  .شدم

و چرخوندم و  دستم حس کردم سرم  ی و که رودستش   یگرم

نگاه طرز  سر  یبا  انداختم  بهش  و حدش  عیکه  دونست  و 

  .دیو عقب کشدستش 

دختر بهت دست   هی  ادیتو خوشت نم  رهی م  ادمی   یه  دی ببخش -

  .بزنه و خط قرمزته
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به بعد    ن یسمتش خم شدم و آروم لب زدم: پس بهتره از ا  به

  .بشه   دهیبعد ممکنه به اخراجت کش  ی باشه چون دفعه  ادتی

هم   ی زنگوله   ی صدا حاال  دادم:  ادامه  که  شد  بلند  در  دم 

  .اومد برو سر کارت ی مشتر

جناب    ی ! چطورنمیبی و که دارم م: به به! آراد خودمونمهران

  دکتر؟

ا  دلخور چرا  تو  هم  ی ای جد  نقدریگفت:    ی دخترا  شهیآخه؟ 

  .یرنجونی و مدورت 

دختر    هیداشته باشند نه    یکه فکر مخ زن  رنجندی م  ییدخترا -

  .و با شرم نیسنگ

به   یاون تکون  نکهیبا سر و ابرو اشاره کردم بره و قبل از ا  بعد

  .رفتم نییخودش بده خودم به سمت اکبر که اومده بود پا

  .گذاشت نیزم ی رو رو هاجعبه 

  .آقا دیبفرمائ -
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  ش؟اریک -

  .دمیمهران به سمتش چرخ ی صدا با

  بله؟ -

  .یبکن قمونیبه رف یکمک هی یینجایگفتم تا خودت ا -

  .و به سمتشون رفتم  دمیجلو کش یکم وقمی

با مشتر  پشت ادا کردن آداب معاشرت  واسه  و دستم   ،ی اپن 

  .دراز کردم

  .هستم ی زدیا د،یخوش اومد -

  .دست داد باهام

  .هستم ی سپهرخوشبختم، منم  -

  .میو ول کردهم  دست

  .نیخوایم یچ قا یدق دیبفرمائ -
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 ی لیهاش خدسته  نیتزئ  خوامیدخترونه، م  یآفتاب  نکیع  هی -

خ   فیظر جنس  البته  و  باشند  شده  خوب،    یلیخ  ی لیکار 

  .تهیواسم اولو  تیفیک ست،یهر چه قدر باشه مهم ن  متشمیق

  جـانـا

  .دی سالم بفرمائ - 

بهادر - فاطمه  اومدم  نوه  نم،یبب  وی سالم   مانیسل  ی من 

  .میبهادر

  .باز کرد شتریرو ب در

متعجب شدم که   ،ی بهادرخانم    دیخوش اومد  یلیخ  یلیخ -

  .داخل  دیبفرمائ نم،یبی م نجایا ومان یآقا سل  ی هااز نوه یکی

  .کردم و وارد شدم ی تشکر

درمورد فاطمه واسم گفته قبال    های راستش مامان بزرگم تازگ -

  .دونستمینم

  االن خودشونم هستند؟ -
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  .نه -

  .چه بد! دل همه براشون تنگ شده -

  .لبم نشست  ی رو ی لبخند

  .دراز کرد که باهاش دست دادم ودستش 

  ی میکر  ی ها، تا آقابچه   ی هایاز مرب  یکیهستم،    ی زهرا احمد -

  .خودما شخصا اومدم  نهیفاطمه رو بب خوادیم یکیگفتند 

  .گفتم: خوشبختم ی حی لبخند مل با

  .و باال گرفتمعروسک ی سه یک

  .ستواسه فاطمه -

  .م گرفتششد و از ترق یعم  لبخندش

م  یلیخ  یلیواقعا ممنونم، خ - فاطمه عاشق   شه،یخوشحال 

  .عروسکه

  .جلو اشاره کرد به
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  .فاطمه شیپ میبر -

  .میقدم برداشت باهم

جا به جا   کردیم   تیو اذداشت شونم  یلیخ  گه ی که د  وفمیک

  ی باز   لیسرسبز و پر از وسا  اطیو دور تا دور ح کردم و نگاهم 

  .چرخوندم

خانم کتاب به دست    هی  ی رو به رو  ی اها گوشهاز بچه   ی اعده 

  .نشسته بودند

  ی هاکه چهره  نه یسندروم دان ا  ی بچه ها  اتی از خصوص  یکی

اضاف   هیشب کروموزم  علت  به  دارند،  هم  دارند   ی ایبه  که 

م  یمشکالت به وجود  مغزشون  تاخ  ادی تو رشد  باعث  در    ر یو 

 وشون یک  ی سطح آ  شه،یفرد مبتال م  یو عقالن  یرشد جسمان

انسان از  بچه  ی عاد  ی ها هم  اما  و   یلیخ  ی هاکمتره  مهربون 

  .ندیداشتن دوست

  .میسالن شد هیو وارد  میها باال رفت پله  از
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  ؟ی خانم احمد -

  .به سمتم چرخوند وروش 

  .جانم -

  .سادیکه وا سادمیبنر وا هی کنار

تو  ی سر  هیمن   - با  فمهیک   ی آمپول  تو  دی که    ی بذارمشون 

... زهی... چیهست که بذارمشون اونجا و کس  یخچال ی  خچال،ی

  ...که  نهیمنظورم ا

  .امنه نگران نباش یلیخ  نجایدخترم، ا دمیفهم -

  .گمیم ونیگفتم: بخاطر گرون بودنشون ا زده خجالت 

  واسه نواست؟ -

  !دیدونیم  ویلب باز کردم: شما همه چ  ریخوردم و با تاخ  کهی

  .کوتاه بست و باز کرد وهاش چشم
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همه دوستش    نجا،ینعمت بزرگ بود واسه ا  هی   مانیآقا سل -

ما حس   نیب  شونیخال  ی ها، هنوزم جاداشتند مخصوصا بچه

  .شهیم

  .ره یتا بغضم نگ دمیو بلعآب دهنم   دوبار

 و شون یخال  ی جا  کنهیم  یسع  نجا یا  اد یکه م  یمهربانو گهگاه -

  .پر کنه 

  .دیکش یقیعم نفس

  ...آشپزخونه ی تو میبر م،یبگذر -

به داخل رفت که خانم   ی و خانم احمد  سادمیچارچوب وا  ی تو

  .دی سکوت کرد و به سمتمون چرخ یمرب

و بهم دوخته بودند  نگاهشون   ی که با کنجکاو  ییهابه بچه   رو

  .لبخند زدم

 [21.06.20 21:21] 
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  .به من اشاره کرد ی احمد خانم

  .مانهیآقا سل ی جانا خانم نوه -

مهربون بود با لبخند نگاهم    ی خانم مسن با چهره   هیکه    یمرب

سه سالت بود، چه خانم    دمتیکه د  ی بار  نیکرد و گفت: آخر

خوشگل و  نم  ی شد  یبزرگ  فکر    ه یمهربانو    کردمیماشاهلل، 

ب  ی روز بگه،  بهت  فاطمه  بچهداخل خودت   ایدرمورد  به  ها  و 

  .کن یمعرف

  .باشم ی کردم پر انرژ  یآروم وارد شدم و سع  ی هاقدم  با

  .سالم -

  .و تکون دادندهاشونسالم کردند و چندتاشونم دست باهم

خاله    دیبهم بگ  دیتونی م  دیمن جانام، اگه دوست داشته باش -

  ...مانمیآقا سل ی جانا، من نوه

  .دمیاز کنارم شن  ویخانم مرب  ی صدا

  .شناسنشیم مانی ها بابا سلبچه -



[573] 
 

  .تکون دادم ی سر

  .تر دخترشدخ مانم،یبابا سل ی بهتره بگم من نوه -

که بودند بلند بشند   ی بود تا تموم شش نفر  یحرفم کاف  نیهم

  .انیو همهمه کنان به سمتم ب

با لکنت زبون  یلیخ  شونیکی بابا    یمودب و  که داشت گفت: 

  خداست؟  شیهنوزم پ مانیسل

  .گرفت  یاز تلخ ی رد  لبخندم

  .ششیپ  میریم ی روز هیماهم  گهیمامان مهربانو م -

  .و پر نکنههامچشم  ی شتری پلک خوابوندم تا اشک ب کوتاه

از دورا    نیخوبه واسه هم  یلیجاش خ  مانیبابا سل  م،یریآره م -

هروقت دلتون    نه،یبی دور حواسش بهتون هست داره شما رو م

کاف شد  تنگ  بزن  هیبراش  حرف  باش  دی باهاش    دیمطمئن 

  .شنوهیم
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تر که آروم   ییاز دخترا  یکیکمر    ی و رودستش   ی احمد  خانم

  .بود گذاشت سادهیو مودبانه تر از همه وا

  .ستفاطمه نیا -

کپ  ییهابه چشم   رهیخ به   ی شده  یکه  آهسته  بودند  خودم 

  .سمتش رفتم

  .سالم فاطمه -

  .و دراز کردزد و دستش  یقیعم  لبخند

  .گرفتم متی با مال وکش یتپل و کوچ دست

  و ببوسم؟گونت تونمیم -

فرو رفت   قشی  ی هاش گل انداختند و سرش توخجالت لپ   از

  .خم شدم  نییو به سمت پا دم یکه خند

مرتب روسرش   گره سفو  و  تپل  لپ  آروم  و  کردم   ودش یتر 

  .دمیبوس
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توپ تپل مپل بود  هیکه درست مثل  ی ابا مزه  ی از پسرا یکی

  .و گرفت و تاب داددستم

  .لکنت زبون داشتند  اکثرا

خوب    ی های باز  مانیمامان مهربانو و بابا سل  م؟ی کن  ی باز  میبر -

  ؟ی خوب بلدند تو هم بلد

  .داشتم به تک تکشون نگاه کردم نشونیکه ب یحس خوب از

  .ادیز ی لیآره اونم خ  -

  .هایکردم سمت مرب رو

  بمونم؟ یچند ساعت هی تونمیم -

  وفتاد یلحظه هم از چهرش نم  ه یکه    ی با لبخند  ی احمد  خانم

ها رو سرمون جا داره، چرا نشه؟ بچه   مانیآقا سل  ی فت: نوهگ

  .دارند ازیبهت ن

دن  یسع االن  از  بزرگ   ی ایکردم  چند  آدم  و  کنم  ول  رو  ها 

  .بچه باشم یساعت
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بر  جانیه  با خوشگال  خب  خب   ش ی پ  اطیح  ی رو   میگفتم: 

  .هابچه ی هیبق

  .دندیشوق و ذوق دست زدند و خند با

چون    ستند،ین  ی معمول  ی هاها انسانبچه   نیا  گند،ی م  درست

درد و غمه جانا، وقتشه   یند... امروز رها شو از هرچفرشته   هی

استفاده کن، درسته    شونیاز انرژ  ،یباش  ینیزم  ی هاکنار فرشته 

ن روت،   نجاست،ی هم  یاما خوشبخت  ستیپول  به  رو  درست 

 یینایهات لذت ببر چون با هماطرافت، تو تن سالمت؛ از داشته

دار و حسرت چ  ،یکن  یزندگ  دیبا  ی که  که   ییزهایافسوس 

داد  ایو    ی ندار زندگ  ی از دست  زهر    ویفقط  و  برات سخت 

تا   د،یسازیخودت و افکارت م  وی باشه خوشبخت  ادتی  کنه،یم

  .رهیازت بگ وی واقع یخوشبخت تونهینم یکس ی تو نخوا

  بعد_چندروز 

  .یشیگم م نجایا ایگفتم: فاطمه ب بلند



[577] 
 

  .و تو دست دراز شدم گذاشتو دستش   دیسمتم دو به

  ؟ی انار خورد -

  .د یشکمش کش  ی رو ودستش 

  .ترکمیخوردم که... دارم م نقدریا -

  .و قدم برداشتم  دمیخند

  خاله؟ -

  .نگاه کردم  بهش

  جونم؟ -

  .به اطراف بود نگاهش

  .خوامیمنم لباس مثل تو م -

مامان مهربانو واست   دم یم   خرمی و مپارچش   ادیپول دستم ب -

  بدوزه چطور؟

  .بپر کرد  بپر
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  .خوبه خوبه -

 یی هامختلف و آدم   ی هاو به غرفه و نگاهم   دمیو کوتاه خند  آروم

  .کرده بودند دوختم  که روستا رو پر ی ادیز

آهنگ    ی که صدا  ی قبل شده جور  ی هاتر از سال شلوغ   امسال

  .داره ترهی قو ی به بلندگو ازیمردم ن ی تو همهمه یمحل

نزد  یسفال  عی صنا  ی غرفه   به که  قربان  و   میشد  کی مش  نوا 

  .دمیهم د وزجون یعز

شال   زیعز داشت  قربان  مش  کمک  و   ییهابه  بافته  که 

  .فروختی کرده رو م ی که گلدوز یبالشت ی هاروکش 

گرفتش    یکیبه سمت داخل غرفه پرت شد و    ی دفعه انار  هی

هام گرد شدند و خواستم به سمتش بدوئم  که از تعجب چشم

گفتم:   ارادهیو ب  سادمیغرفه وا  ی اومدن بهزاد از تو   رونیاما با ب

  ؟ی اومد یعه بهزاد! ک

  ؟یزنی حرف م یخاله... با ک -
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  .کردم یمصلحت  ی سرفه

  .با خودم بودم یچکیه -

انار رو    یک  نمی قدم برداشتم و به اون طرف نگاه کردم تا بب  باز

و نگرفتم و نگاهم   ی اجه ی نت  تیهمه جمع  نیا  نی پرت کرده اما ب

  .به سمت بهزاد برگردوندم

خم شد،    نییرو از وسط نصف کرد و رو به نوا به سمت پا  انار

که زد    یانداخت و با حرف  نییو پا منم سرش  ی خواهر خجالت

  .و آروم باال آورد و انار رو ازش گرفتدستش 

  .شدی م ترقی رفته لبخندم پهن و عم رفته

 سادم یآراد بازم وا  دنینمونده بود بهشون برسم که با د  ی زیچ

  .لبم محو شد  ی ز روو لبخند تماما ا 

به اطراف    زی باال انداخت و عز  ی اگفت که بهزاد شونه   ی زیچ  هی

  .زد یاشاره کرد و حرف
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م  دلم بود، حس  نشده  دارم روش   ی ادی ز  کردمی ازش صاف 

م  تیحساس خرج  ا  دی شا  دم،یبه  ندارم   نهیواسه  دوست  که 

 ی شب دوشبه  هی  ی که با همون، دخترا  نهیبب  یو با چشممنم

 ی منم تفاوت کنمیبا اون اتفاق اونشب فکر م نه،یبی مرو  گهید

  .با اون دخترا براش ندارم 

  .لبم نشست ی گوشه  ی محو پوزخند 

  !جانا ی احمق شد چقدر

نما  رجمیا  عمو عز  انیقامتش  با  و  قربان   زی شد  نوا و مش  و 

  .کرد کی سالم و عل

  م؟یری خاله چرا... چرا نم -

  .کم صبر کن هیخاله  میریبه آراد گفتم: م رهیخ

  .و تاب دادنزد و به جاش دستم یحرف گهید

  .نگاهش بهم خورد و ثابت موند  نکه یزد تا ا  دیو د اطرافش   آراد 
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 یی هاهاش، چشمچشم  یبودند و نگاهم قفل  نی زم  خیم  پاهام

من داشتند  اغواگرانه  اونشب  تو سکه  غرق    یاهیو  خودشون 

و ذهن سحر شدم   زی عز  ادیبه عنوان    ی او اگه فرشته   کردندیم

  .شده بود  یمعلوم نبود االن کجا بودم و چ کردی پر نم

  دنممیسمتم که اومد حس کردم هوا کمتر شد و نفس کش  به

  .سختتر

دوختم و    گهیو به سمت دنگاهم  عیسر  سادیبه روم که وا  رو

  .دست فاطمه رو محکمتر گرفتم ار یاختیب

  .سالم -

  .گفتم: سالم نیبه سمتش سروسنگ  ی نظر  چیه بدون

  ؟ی خوریانار م -

کم   د یکه د  ی زیسکوت بود و تنها چ   دیکه ازم شن   ی زی چ  تنها

تو جونم راه    ییسروصدا  هانیا  ی اما قلبم برخالف همه   یمحل

  .انداخته بود
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  .... دلم برات تنگ شده بوددمتیهفته اصال ند نیا -

  .گرفتم و خاموش شدم شی سرد آت ی هوا ن یلحظه تو ا هی

 ی نیاز ا  نمیس  ی هاش دوختم که قفسهو به چشمنگاهم   نمکنم

  .شد  ترنیهم که بود سنگ 

پامکث سرش  یکم  با تو  نییو  انار  و  به  دستش   ی انداخت  و 

  .گرفت ی باز

از هر موقع گذشت، تنها دلم به امروز خوش   رتریهفته د  نیا -

  .نمتیبیو م  امیبود که م

باهاش   طاقتم زمان  هم  و  گذشتم  کنارش  از  که  شد  طاق 

  !ها روحرف نیشده گفتم: نزن ا تابیب

 [23.06.20 22:20] 
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باهاش   طاقتم زمان  هم  و  گذشتم  کنارش  از  که  شد  طاق 

  !ها روحرف نیشده گفتم: نزن ا تابیب

  چرا؟ -

  .و بدمتا جوابش  نسادمیوا اما

وصله به لبم کردم و گفتم: سالم    ی لبخند  دمی که رس  هیبق  به

  .یبه همگ

  عمو؟ ی خودمون! سالم چطو ی : به به جانارجیا عمو

  د؟ یخوبم خداروشکر شما خوب -

  .کنار شماها باشم حالم خوبه -

  .گرفت  ی شتری رنگ ب  لبخندم

 شه یدلم واست تنگ م   یگینم  دمت،یند  اد یهفته ز  هی  نی: ابهزاد

  دختر؟

  .دم یخند
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  .بود ادی کارام ز دی ببخش ،ینیبی م ی خب االن که دار -

  ...متینیبیم  ریدل س  هیاشکال نداره جوجو، عوضش امروز   -

  .پشت سرم نگاه کرد  به

  .مخصوصا آراد  -

  .ازش موند ی جون لبخندم گرفته شد و تنها رد محو شتریب

  .و با فاطمه عوض کردمخودم ی جا عیسر سادیکه وا کنارم

  ه؟یخانم مودب کنارت ک نی: خب ا رجیا عمو

دستم  یخجالت   ی فاطمه بساق  و  گرفت  نزد  شتریو   کیبهم 

  .شد

  .مانیبابا سل ی فاطمه خانم هستند، خواهرزاده  شونیا -

  .رنگ تعجب کرد نگاهش

  .بودم دهیدرموردش نشن  ی زیتا حاال چ  -

  .دونستمینم  شی خودمم تا چند وقت پ -
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  .نگاه کردم زیعز به

سل  زیعز  نیب - بابا  بابامم    ه ی  مانمیو  مامان  البته  بوده  راز 

  .دونستمینوا، فقط من نم نطوریهم   دونستندیم

  .معترض شد زی عز نگاه

  .ای باز شروع نکن -

  .برداشتم پیباال انداختم و تر ی شونه

  .گمیدارم به عمو م کنمیشروع نم -

ا  وافتیق  لوخبیخ - من  شب   نجوریواسه   ی هاعجوزه   هینکنا 

  .یشیبدجنس م 

  ز؟یحرص گفتم: عز پر

  .گفت  ییحق به جانب واال  زیو عز  دندیو بهزاد و نوا خند  عمو

  .اومده ی قربان: مهربانو مشتر مش

  .وارد غرفه شد و به اون سمتش رفت  زیعز
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  .مساکت مونده بود انداخت  یلیکه خ ی به آراد ینگاه مین

  .چرخوندی دستش م ی و داشت تواون انار بدبخت  هنوزم 

  م؟یبگرد  می: بربهزاد

م - بر  نیخوایاگه  با  دیشما   هیهمسا  ی برگردم خونه  دیمن 

  .کمک کنم  دیبا ز یعز ی به جا پزندی دارند آش م

کم ناخوش احواله    هی: خب پس تو با آراد برو آخه آراد  بهزاد

  .جون راه رفتن نداره

: چش دیدفعه از دهنم پر  هیکه بهم وارد شد    یشک نگران  از

  بده؟ یلیشده؟ حالش خ 

از   ی هالحظه کنار چشم  ه یکه    ی لبخند بهزاد رو جمع کرد 

و جمع کردم و گفتم: البته  خودم   عینگاهم دور نموند که سر

و فکر    نهیخودشه، از بس که خودب  ری باشه حتما تقص  یهر چ

  .هم هستند  هیدخترا شب ی همه  کنهیم

  ...کرده جانا اما  کاریآراد چ دونمی: مرجیا عمو
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شده    رم ی اما من د  پرم یکه وسط حرفتون م  دی عمو... ببخش -

همسا  دیبا وگرنه  ب  ی خوب  ی سوژه   هاه یبرم  و    یالیخیواسه 

  .کنندی م دایخوشگذرون بودن من پ

  .به آراد انداخت یکوتاه نگاه

فاطمه هم با ما باشه   اد،ی نوا هم با ما ب  د،یبر  نیباشه، با ماش -

  .یکه راحتتر باش 

  .فاطمه نگاه کردم به

  فاطمه؟ یبر ی خوایم -

  .نه کوتاه باال انداخت ی بود رو به معنا  ن ییکه پا سرش

.. من فا...طمه، کنار من... باش، ج... جانا با.  ایب...  ای: خب... بنوا

  .... کم... کار دارههی

نگاهم به بهزاد خورد که   یکردم سمتش که به طور اتفاق  رو

  .دی: خوبه خوبه ادامه بدگفتی م صدایداشت با حرکت سر ب

  .همراه من باشه خوادیشده گفتم: خب م مشکوک
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: نه نه با ما باشه بهتره ممکنه اونجا سرت به کار گرم بشه  نوا

  .کنند تش یها اذو بچه 

  .بود  یمنطق حرفش

  .سمت فاطمه خم شدم به

  .کنند حی تفر یبرو با خاله نوا، قراره کل -

شد و کنار نوا   یو نوا چرخوند و درآخر راض   من  نیب  ونگاهش 

دست با  و  زد  لبخند  نوا  که  ب  یرفت  داشت   شتریکه  جون 

  .و گرفتدستش 

  .و گرفتهاش نوا رفت و دسته لچریپشت و بهزاد

  .بمونم زی : فکر کنم بهتر باشه منم کنار عزنوا

  .کردم نخندم یسع

کم بگرد حال و هوات عوض بشه، همش تو    ه یبرو    رم ینخ -

  .ی اخونه
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  .نیزم  ندازمتونینم مینوا خانم من شوفر خوب د ی: نترسبهزاد

  لچربر یدارم، و  نان یبهزاد اطم   ی خنده گفتم: من به رانندگ  با

  .هیخوب

  جانا رو هم که گرفتم پس مدارک کامله؟  دیتائ  د یی: بفرمابهزاد

  .دیانداخت و آروم خند نیی و پاسرش نوا

  .میباشه تسل -

  .گهی د دی: شما دوتا هم برعمو

  .آراد زد  ی شد و به بازو خم

  .دور شدند   تیجمع نیو ب  دندیچرخ  بعدم

  .کوچه پارکه  هیجلوتر تو  نی: ماش آراد

گفتم: من    کردم ی مطرف و اون طرف نگاه    نی که به ا  ی درحال

  .برم ادهیپ خوامیم

  .ارمیب ونی ماش دیاما با -
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  .ایخب خودت تنها ب -

  .نمونده ادمی ستم،یبلد ن -

  .و پنهان کنمکردم حرصم  یبهش نگاه کردم و سع نبار یا

نمونه،   ادتی  دمیتو ذهنته با  گهید  ی دخترا  ی از بس خونه -

  .نداره  یخال ی جا   گهیمغزت د

  .میگفتم و زودتر ازش راه افتاد ونیا

  .می ریم نیبا ماش -

  .و بهم رسوندبلند خودش ی هاقدم  با

  .ی تر شدخوشگل  یلباس محل نیبا ا -

  .ی اریاز دلم درب یتونیچاپلوسانه نم ی هاف یتعر نیبا ا -

  .کنم کاریپس خودت بگو چ -

  .کردم سمتش رو

  .نیفقط ازم دور باش، هم -
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  .لحظه جا خوردم  هیمحکم حرف زدنش  با

  .شهی نم تونم،ینم -

  .ساد یکه اونم وا دم ی و به سمتش چرخ  سادمیوا

 یه یراحت، همونطور که بق  یل یاونم خ   شهیواسه تو م  شهیم -

رو   م  هیدخترا  فراموش  دوشبه  م  یکنیشب  منم   یتونیاز 

  .یکن ی دور

  .گفتم و به راهم ادامه دادم  ونیا

گفت: اون دخترا برام   یعصب  دمیشا  ایسرم پرحرص و    پشت

پس چرا نتونم  ازمیواسه رفع ن  ندلهیوس  هیفقط    ستند،یمهم ن

بفهم   یواسم مهم  یلعنت  یکنیفراموششون کنم؟ اما تو فرق م 

  !ونیا

  .شدند نیزم  خیخورده پاهام م کهی
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 ی و باز و بسته کرد و انار توو مدام دهنش   سادیبه روم وا  رو

داشت و    دمیشا  ای نداشت که بگه    یو فشار داد اما حرفدستش 

  .د یچرخی زبونش به گفتنش نم

  و ییبال  نیهمچ   یخواستیواست مهمم؟ مهمم و اون شب م -

ب کرد  ؟ی اریسرم  ثابت  بهم  اونشبت  کار  اون   ی با  با  من  که 

و نگاه  من  لهیوس  هیچشم  واست ندارم و به    یفرق   چیدخترا ه

من ساده   ،ی خونه بود  ی فقط منتظر تنها شدنمون تو  یکنیم

  .آراد ستمیو خام ن

دل  چشم با  و  گرفتم  کنارش    یازش  از  بود  پر  هنوزم  که 

  .گذشتم

  ...اومدم نییپا  یبیباال گرفتم و از سراش یکم ودامنم 

س  نیماش  کنار به  نگاهم  سادمیوا  نهیدست  اطراف  و  به  و 

  .دوختم

  .سادیبه روم وا رو
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  .ی قانع شد دیهام گوش بده شابه حرف -

  .بهش نگاه کردم  نیو سنگ سرد

  .خودم برم میبرینم -

هام زل زد... تازه متوجه شدم که امروز برخالف  به چشم   تنها

  .و کامال بسته بودهاشدکمه   شهیهم

 ی تفاوت اساس  ه ی  نمیبیکه امروز دارم م  ی آراد  کردم ی م  حس

  .نبود دنی داشت اما اون تفاوت قابل فهم

دست  هم با  کش   یزمان  صورتش  به  و    دیکه  گرفت  ازم  نگاه 

  .کتش درآورد بی از ج وچیسوئ

  .برمیم -

  .و باز کردکمال تعجب تک در عقب  در

  !گفتم: چه عجب  زدهرت یح
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و باال گرفتم و به کمک در سوار شدم که در رو بست دامنم   بعد

  .بعد پشت فرمون نشست هیو خودشم چند ثان

  .روشن کرد و به راه افتاد ونیماش

  اده؟ی آدم ز تونیهمسا ی خونه -

  ؟یپرسیم  یبه فرض که هست واسه چ -

  .دم یکش ی نداد که نفس پر حرص وجوابم

تماشا    ورون یرو به رو ب  ی هاشهی ش دادم و از    هیبه بدنه تک  وسرم 

  .کردم 

خواه  هی  یوقت  تا درن  یمعذرت  دهنت  تو    ی زی چ  چیه  ادی از 

اطرافت فقط واسه   ی هاآدم   یبفهم  دیآراد خان، با  شهیعوض نم

بخاطر   ی ریادبگی   دیارزش دارند، با  ستند،ین  یرانو هوس   حیتفر

  .گهی د زیروز دو روز و چ هینه واسه  شونییخودشون بخوا

  .راست چیبپ -
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مورد اگه لج    نی که با حرص گفتم: تو ا  دی چیسمت چپ پ   اما

  .میرسیاصال به مقصد نم یکن ی باز

  .کالمم حرف نزد  هی اما

  .دمیکوب یبه صندل  محکم

  آراد؟ -

  .جلو  دمیو پر  دمییدندون سا  ی نکرد که دندون رو   یتوجه  بازم

  !طرف جنگل  رهیم نوریا ؟ی نکنه کرم شد  -

باهات    خوامیگفت: م  کردیم  ی رانندگ  تیکه با جد  همونطور

  .حرف بزنم

  .دمیفرمون کوب به

  .شهی م رمیدور بزن برگرد داره د -

گرد شده به رو به رو زل   ی هاشد که با چشم   ی اکوچه   وارد 

  .زدم
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  جنگل؟ ی ر یم ی تو دار -

بکنسنگامون  خوامیم - وا  باهم  ه  میو  بدون  تنها   چ یاونم 

  .جنگل  میری پس م یمزاحم

و کتش   ی قهیکردم و    انیطغ  نتیاز ترس و هم از عصبا  هم

  .دمیگرفتم و کش 

نم - م  خوامیمن  باشم  تنها  تو  دست    ؟یفهمیبا  حالت  تو 

 گهید  یکنیواقعا فکر م  رم،یخودم م  سایاصال وا  ستیخودت ن

  .زنمیم غیوگرنه ج سایبهت اعتماد دارم؟ وا

  .رها شد قشیکه  د یکش  نییضرب پا هی ودستم

من و کوچه   نیکه نگاهش ب   یو ول نکرد و درحال دستم   ساق

باهات حرف بزنم جانا اون   خوامیدرگردش بود گفت: فقط م

ن  ی باز  یعوض فکرم  تو  فکر   ؟ی شد  یاوک  ستیهم  واقعا  تو 

ب  نقدر یا  یکنیم که  پ  ی آبرو  امیاحمقم  رو    زت ی عز  شی عمو 

  ببرم و سرافکندش کنم؟
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 م یشدیکه ازشون رد م  ییهاو آدم   نیاز ماش  رونی دلهره به ب  با

  .نگاه کردم

بدبخت    نتمونیبب   نجوریآشنا ا  هیو ول کن  دستم  لوخبیخ -

  .شمیم

سر  نیهم کرد  ول  رو  عیکه  عقب    ی صندل  ی پا  و  گذاشتم 

  .در پناه خودت ایبرگشتم. خدا نیماش

************  

  .نداشت  سادنی پر بود از عالم و آدم و آرادم انگار قصد وا  جنگل

وا  پر م   گهید  سایاسترس گفتم:  دارم    ؟ی ریآراد کجا  کم کم 

  .بخدا  ترسمیم

  .یبترس ی حق دار والمیکه من هنه  -

بنداز  هی ننداز،    کهیت - کارات  به  ازت    یفهمی م  ی نظر  چرا 

سرت   ی تو  یفکر شوم  هیبه حالت اگه    ی وا  یعنی  ترسم،یم

  .باشه
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  .کرد  ینچ

شدم    نییاز بس باال و پا  گهید  سای وا  ی شده غر زدم: آ  خسته

  .رودم اومده تو معدم

غر  وموهاش  و  گرفت  مشتش  آخ  دیتو  دار:   وونمید  ی جانا 

  !غر نزن عه  نقدر یا یکنیم

از طرف  یطرف  از و  بود  گرفته  از   یخندم  بود  پر  وجودم  هم 

  .حرص و استرس

  !ی کچل شد ی به موهات دار  کاریچ لوخبیخ -

و کاکائوعه بردار بخور الاقل فکت بجنبه    کیتو داشبورد ک  -

  .یحرف نزن  گهید

و    دم یو تا داشبورد کش به زور خودم   نجایشوق و ذوق از هم   با

  .بازش کردم

  .دم یو شنخندش  ی صدا

  !وونهید -
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  .رو برداشتم و رو کردم سمتش کاکائو

هات فرو چشم  ی کاکائو رو تو  نی وگرنه هم  ر یو پس بگحرفت -

  .کنمیم

  .و چرخوندفرمون  خندون

  و؟قت یحق رم؟ی پس بگ  ویچ -

کردم که واسه من مزه   یحاال باهات آشت  ی فکر کرد  هیچ -

  ؟ی زیریم

  .نگاهم کرد کوتاه

  .دو نفره که باهم باشن نیب یقهر و آشت  ؟ی مگه االن قهر  -

  .درهم درست نشستم ی اخم ها با

ا - از  که  درنم  زایچ  نی من  الک   ارم یسر  خودت   یپس  واسه 

اعصاب با  نزن  حرف  هم  حاال  نباف  رو    یداستان  کاکائو  آروم 

  .بخورم بهم بچسبه
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  .و باال بردمدستش  هی

  .بانو نوش جان دیبفرمائ -

  .باز کرد  وبستش 

 ی معدمون ادامه بد  ی به آوردن روده تو  ی خوای اگه هنوز م -

  .آهنگ بذار حوصلم سر نره

  .به چشم نمی گفت: ا خندون

  .گفتم ی ااز کاکائو زدم و خوبه ی گاز

 رم یکه دارم م  یآرومم که انگار نه انگار با اون   ی باش! جور  ومن

آرادِ، همون آباد  اونشبش نم  یناکجا   خواستم ی که بخاطر کار 

  .سر به تنش باشه

خاموش کرد...    ون یوسط دار و درخت زد رو ترمز و ماش  باالخره 

  .اطراف نبود  نی دونه آدمم ا هی

  م؟یدور نشد ی ادیآراد ز زهی نفس پر استرس گفتم: چ هی با
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ما رو    تونی از اهال  یکینباشه    یاومدم که کس   ییبخاطر تو جا -

نداشت   یپس نترس اگه اشکال  شه،یواست حرف م  نهیباهم بب

  .شو ادهیپ  زدم،یکه تو همون بازار باهات حرف م

  .شد ادهیدر رو باز کرد و پ بعد

  .پنجره بهش نگاه کردم  ی از تو  نیپشت ماش  اد یکه ب  یتوق  تا

  ن ی داشتم استرس داشته باشم، حق داشتم که بترسم، ا  حق

که    هیپسر   موقع  هر  معلوم  کجا  از  نبود،  پاک  چشم  پسر 

  ذهنش نسازه؟ ی تو ی فکر ناجور هی نتمیبیم

و باز کن و اومد داخل که از شدت استرس کنار درم   خودش

  .فشار دادم وی صندل

و تاش   یکه فکر کم صندل  یچوب  زی کنارم دوتا چ  یصندل  ری ز  از

  .آورد رونیبود ب
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ه  ونیا - به  دارم  کم  کم  خودم    والیباش!   دا یپ  نیقیبودم 

هم   ی اییچا هیروشن کنم   شی آت خوامیم ن،یی پا ایب کنم؛یم

  .میبخور

  ...آخه آراد آش -

  .ستیتر نمن مهم ی هاآش از حرف  -

  .شد  ادهیپ  نیو از ماش دی شده چرخ  خم

  .اومدم رونی بلند شدم و ب ی ناچار به

  .هم گذاشت کیرو نزد های صندل

  .نیبش -

  ؟ی اریب ی خوایاز کجا م  زم یه -

  .وارد شد باز

  .هست نیتو ماش -

  .دندیباال پر ابروهام
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 ی اری ب  ی و بردارمن   نکهی از قبل ا  کنمی کم کم دارم شک م -

  .ذهنت بوده ی تو نجایا

  .شکت درسته -

  .رفتم  یو به سمت صندل دمی حرص خند پر

  !نطوریکه ا -

  .نشستم نهیو دست به س دمیباال کش یکم ودامنم 

  پس بهزاد و عمو هم هم دستند باهات نه؟ -

  .اومد رونیرنگ ب یآب ی محتوا  ی بطر هیو  زمی ه که یچند ت با

  .دیشا -

  !بود دیبع گهیعمو! از شما د زادیمر دست

  .و سر پا نشست ختی ها رو ر زمیه

زد و    شیکاغذ رو آت   هیو    دیرنگ رو روشون پاش  یآب  عیما  اون

  .شد ترع یها که شعله هر لحظه وسچوب ی گذاشت ال
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  .شی آت  ی هم آورد و گذاشت رو ی کتر

بلند بشه بهم نگاه کرد    نکه یاز ا  یبه زانو گذاشت اما قبل  دست

و که سرم   ارم ینگاهش  دووم ب ری نتونستم ز  یزد ول  ی ندو لبخ

  .گرفتم ی و به بازهام انداختم و انگشت  نییپا

  .یقرار بود حرف بزن -

 .نشست یصندل  ی جاش بلند شد و رو از

 [25.06.20 23:22] 

 100پارت #

که کار اونشبم چقدر خطا بود    دونمی شروع کرد: م  مقدمهیب

عمد نبود جانا، به روح مامانم قسم که نبود،    ی اما از رو   ف یو کث 

  دم ینفهم گهیبا وجود خودت آروم شدم د یبودم و وقت یعصب

بودم   ی ادیز  ی که چون با دخترا  نهیا  تشیواقع  کنم،ی م  کاریچ

  .سخته یل یو کنترل کنم خ بخوام خودم 

  .باال آوردم  یکم ونگاهم 
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هوسم    ی به جا  یکنارم  یپاساژ بهت گفتم وقت  ی که تو  ادتهی -

حرفم   نیاالن به راست بودن ا  دونمیم  ده؟یقلبم بهم دستور م

مغزم قفل کرده بود و    تمی اما اونشب بخاطر عصبان  ی شک کرد

 چوقت ی و آروم کنم وگرنه هبا خودت خودم   خواستمیفقط م

  نم یبی رو م  گهی د  ی که دخترا  نم یبب  یتو رو با چشم  خوامینم

  .یمهم ،ی چون برام فرق دار

پرس   وسرم  مردد  و  آوردم  باال  ددمیکامال  از  چون   رباز ی: 

خانوادگ خانواده دوست  هم  ندیهامون  واسه  برات؟   ن ی مهمم 

  ؟یکنیقانعم م ی دار

  ی بود نچ   شیچاشن   یکه حزن کم  ی ای جد  مهین  ی چهره   با

  .تکون داد نیو به طرفکرد و سرش 

 دونم ینم  کنهیتاب تاب م  یخرابه جانا، دلم ه   یلیحالم خ -

کنار تو باشم،    خوادی دلش م  دونمیم  ونیچه مرگشه اما ا  قایدق

و    کنمیبه مرادش توجه م  یتو رو داره اما المروت وقت  ی هوا
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جور  امیم انگ  تپهیم  ی کنارت  کشتنم که  قصد  داره،  ار  و 

  .به کدوم سازش برقصم دونمینم

 قرارم یهاش بشده بود، حالم خوب نبود، حرف  نیسنگ  نفسم

بد؟ اما هر    ایبود... خوب بود    ب ی ... حس و حالش عجکردیم

تسک  یچ هم  م  نیبود  پرم  هم    شدیدل  کاش    هیو  درد... 

م واضح  ای  کردیتمومش  منه  حرف  دنبال   زدی تر  وجودم  تا 

  .گشتیجواب سوال نم 

  .شده بلند شدم آشوب

ا  خواستیم  دلم از  و که داشت جون  ی امهلکه  نی فرار کنم، 

  .رمی دور بشم و بهونه رو از قلبم بگ گرفتی ازم م

  آراد؟ چرا؟ یزنی ها رو محرف  نیچرا ا -

  .قدم رسوند میو به نجاش بلند شد و فاصلمون از

  ؟یکنی فکر م یچرا؟ خودت به چ -
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سنگ  نقدریا  چرا سا  نی حضورش  چرا  با   ی هیبود؟  نگاهش 

  کرد؟یفرق م  شهیهم

چشم تو چشم    وم یلیچون فام  ای دو حالت واسه تو وجود داره،   -

  .دادنمه ی واسه باز  ایباشه  یکدروت ی خوایهم نم

  .دی به اطراف دوخت و زهر خند ونگاهش 

چشم  ونگاهش  توبه  اشک  برق  دوخت...  هاش چشم  ی هام 

  .دی درخشیم

  ؟یپس حالت سوم چ -

دل   دلم اما چه  بود،  پر  پر  یل یازش   ی واسه چ  میداشت؟ دل 

   بود؟

به    یمثل تو وجود نداره آراد، حالت  یواسه آدم  یحالت سوم -

  .باشه، امکان نداره که باشه  تونهی اسم عشق نم

  .صداش باال رفت تن
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از سنگه؟    م؟یعوض  ه یباشه؟ چون    تونهیچرا نم - چون دلم 

آب درهم بشکنه و اون   ادیبا فشار ز  تونهیسنگم نم  هی  یعنی

  وجودش جا بده؟ ی و توآب 

  .و پر کرده بودهاش چشم ی شتریب اشک

من سنگم؟ تو   ؟ یهست  یبهم بگو جانا، آخه تو چجور آدم -

 م یشناسیو لجن م  یعوض  هی  ینیبیو نمکه من  یسنگ  ،یسنگ

  ؟ی دیو ندمهفته  هی نیحال بد ا ،یکنیو بهم توجه نم

  .دشی و گرفت و مدام کشلباس تا پشت پام  ی رو یمحل کت

  ی واست؟ به چه گناه  رمیها؟ بم  ام؟یکنم به چشمت ب  کاریچ -

  ؟یبه چه گناه ید لعنت ؟یکنی مجازاتم م

و    وهام لب نشکنه  بغضم  تا  دادم  فشار  هم  به  جون محکم 

  .رهیو بگغرورم 

  .دیو گرفت و به سمت خودش کشاون دستشم کتم با
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- तुम ससर्फ  इतना िहो कि मझुे अपन ेतरीिे से 

जाने में क्या दिक्ित है  

tum sirph itana kaho ki mujhe apane tareeke 

se jaane mein kya dikkat hai  

 “ و بکشم و برمتا راهم هیتو فقط بگو گناهم چ  “

جون   ی نفس گرفتم تا بتونم بدون بغض بگم اما هر چ  ق یعم

  .کندم نتونستم

گناه - ه  ،ی ندار  یتو  که  منم  منم،  زندگ  یچی گناه    ی از 

خوا  خوامینم واسه  عزجز  و  خودم  زم،یهر  درگمن    ن یا  ری و 

عاشق  و  د  کنمینم  یعشق  اونوقت  خودم   گهی چون  مهم 

اومدم تا   ایمن به دن  برم،یم  ادیاز    وم یو آبج  ز یو عز  وشمیم

  .خوامیواسه خودم نم ی زیپشت و پناه اونا باشم چ

دست  وکتم حصار  چهره از  از  چشم  و  کردم  آزاد   ی هاش 

 ی جنگل راه  نی وسط ا  دیتا شا  دمیدرموندش گرفتم و چرخ
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قدمم صداش   نیکنم اما تو ششم  دایپ  نجایاز ا  یواسه خالص

  .سوندمیوا

 [25.06.20 23:22] 
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اما من تو رو واسه خودم   ی خوای نم  ی زی چتو واسه خودت   -

از   دیبشم پشت و پناهت، آره شا  خوامیمن م  نباریا  خوام،یم

از    یحرف  تونهیم   ی دخترباز چجور  هیکه    ادینظرت مسخره ب 

دست   خوامیفکر کردم جانا م  یل یگاه بودن بزنه اما من خ  هیتک

  .خسته شدم  گه ید  نم،ی فقط تو رو بب  خوامیبردارم از کارام، م

 کردم ی به حسش اعتماد کنم چون اگه قبولش م  تونستمینم

بلند    تونستمینم  گه ید  شدیتموم م  ز یو چند وقت بعد همه چ

اومده    شی پس بهتر بود حاال که بحثش پ  سم،ی پا وا  ی شم و رو

  .چالش کنم جای همراه حس خودم همن
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 کهیتو  که اولش وجود خودم  ی و بزنم از درد حرفم  نکهیاز ا  قبل

  .گونم سر خورد  ی کرد دونه دونه اشک رو کهیت

و هوس   ی هو  هی فقط    نیآراد، ا  شه یم  ی برات عاد  زی همه چ -

  ...یزود از سرت م  دمیزودگذره که بهت قول م

  .دمی لرز ف یدادش خف از

  .شهینم ی لعنت بهت عاد  شه،ینم ی عاد -

 رون یو از سرت بمشت کردم و متقابال داد زدم: فکرم  وهام دست

  .کن، فراموشم کن

  ؟یفهمیم تونم،یعاشقتم نم یزد: ول ادیفر

  .شدم  رهیهام افتادند و مات و مبهوت به جلو خحرفش شونه  از

  .شد ترک یو نزد کیپاش نزد ریها زخرد شدن برگ ی صدا

ب  یگفت - مرا  فکر  سرت  از  رونی ز  سرم  جانا  تو   کن،  فکر 

  دلم را چه کنم؟ ست،یخال
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اشک    ی هاشونم نشست که پلک خوابوندم و قطره   ی رو  دستش

  .اومدند   نییکردند و پا  دایچشم راه فرار پ  ی دفعه از گوشه  نیا

  .سر خورد  نییآروم از شونم به پا  دستش

ا - من   نکارینکن  باهام،  آترو  م  ی زد  شیو  حاال   ی خوای و 

و    ایتنها بسوزم و هالک شم؟ ب  ی و بذار  ی و نجات بدخودت

آت باهم  درد    چیه  نجوریا   م،یری بگ  شی بذار  کدوممون 

  .میکشینم

  ن یاومد و هم  ترن ییپا  دی تر و پرتردتا مچم و آروم   دی رس  دستش 

و سرم   یشد که کم  نیکرد نفسم سخت سنگ  ر یو اسکه دستم

  .هوا رو بهتر ببلعم دیباال گرفتم تا شا 

و تو اون مشتم محکم گرفته بودم که عرق کرده دامنم   اونقدر

  .و داغ شده بود

  .میبسوز همیب نکهی نه ا میبذار کنار هم پخته ش -
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بدنم  دیچ یپهلوم نشست و آروم دور شکمم پ ی که رو دستش

ب بازم داشتم مستش مقرارتریمنقبض شد و قلبم   شدم،ی ... 

مگه چ ا  یچرا؟  که  ب  نقدریداشت  و ضد    تابشیوجودم  بود 

  .خواستشیبه خودش م کیعقلم نزد ی هاچارچوب 

 [25.06.20 23:23] 
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کش  از آغوشش  حصار  تو  کامال  صدا  دمیپشت  نفس   ی و 

  .دمیکنار گوشم شن وقش یعم

ن - تو  بدون  باشمت  داشته  دلم    یوقت  تونم،یمبذار  کنارتم 

پات توش   ی جا  خوادت،یواقعا م  نکهیا  یعنی  کنهیکنترلم م

  .ثابت شده

لبش   ی که گرم  ن یهاش کنار صورتم پخش شد و همنفس   هرم 

تر، محتاج شد و وجودم محتاج   ی گونم نشست ته دلم خال  ی رو

 ی لیزنونم بلکه بخاطر بودنش کنارم اونم خ  ی زه ینه بخاطر غر
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مکینزد ا  دمیترسی...  م  نیاز  فکر   ه یعشق    کردمیحس، 

م داره  م  شهی کابوس  نبا  میزندگ  ی تو  وفتهیو    ازقبل    دیپس 

  دووندنش دورش کنم تا نشه وحشت هر روز و شبم؟ شهیر

عم  پا رو  تودستم  میقلب  ی خواسته  نیترق یگذاشتم  از    ی و 

  ی و از آغوشش جدا کردم و کمو تنم   دمیکش  رونی دستش ب

  .دمیدور شده ازش چرخ

  .ترهاش افتاده تر از قبل شده بود و شونهدرمونده نگاهش

  .و نگاه ازش گرفتم  دمیکش  مینیو به بدستم  کف

  م ی تفاهم دار  ی آراد، نه از نظر اعتقاد   میخوریما به درد هم نم -

اقتصاد سطح  نه  مضحکه  ،ی و  باهم  د  بودنمون    گه یپس 

  .برگردم خوامیبشنوم م ی زی درموردش چ خوامینم

مغرور و   ؟یباش  رحم ی سنگدل و ب  نقدر یا  یتونی م  ی چجور -

تنها بسوزم و درد بکشم اما با   ی نه من! حاضر  ییتو  نیخودب

  !ی خراش بردار  هیتا مبادا  ی خودت نجاتم ند ی هادست
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و  د یچرخ ارمیو باال بنگاه دوباره به اشک نشستم  نکهیاز ا قبل

  .رفت  شی به سمت آت

نم  یبفهم  کاش تو  و  بش  میتون یمن  تو   هیمن    م،یما  دختر 

سطح باال،   ی پسر تو طبقه  هیجامعم و تو    نییسطح پا  ی طبقه

بودم   یمن کس  یو بگ  یسرم نکوب  ی تو  ی روز  هیاز کجا معلوم  

 یاالنت از صدقه سر  اهگیرسوندمت و جا  ییکه به نون و نوا

  منه؟

کاش که بزرگت    ی باشه نه زودگذر ا  یعشق واقع  هیعشقت    اگه

  .کنه و مرد

  ؟ی اما چجور ده؟یعشق م نیبه نظرتون جانا تن به ا “

داخل کانال    د،یبات بهم بگ  ی تو  واتتونیحدس  شم یم  خوشحال

 ذارمشون یم

 [27.06.20 21:03] 
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**************  

نگاه  توجهیب عز  بیعج  ی ره یخ  ی هابه  به سمت  که    زیهمه 

  .. االنه که حرف بارم کنه دمیتراس بود دو ی تو

  .ها باال اومدمدرآوردم و از پله  وهام کفش 

و  هاش سرزنش   دنی شن  یآمادگ  یو وقت  سادم یسرش وا  پشت

  .دمیو به کمرش کوبکردم خم شدم و دستم  دایپ

  ز؟یعز -

  ن ی به عقب انداخت و سر و سنگ  ینگاه  میتصورم ن  برخالف

  نجا؟یا  ی ایمگه قرار نبود قبل از من با آراد ب   ؟ی گفت: کجا بود 

  .خورده قدم برداشتم و کنارش نشستم جا

  .کردم  ر ید ن یآراد خواست باهام حرف بزنه واسه هم -

  .دم یو کنارم شنخانم ر ی من زی پوزخند طعنه آم ی صدا

  !یاونم چه حرف  -
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لحظه هم   هیبهش انداختم اما    یدرهم نگاه کوتاه  ی هااخم  با

  .دستش برنداشت ی تو ی های سبز ی و از رونگاهش 

  ...زیعز -

  .نشه  داتیبرو خونه جانا، امروز تو محله پ -

  ...اومدنم نارا  ر ی بخاطر د  ز؟یشده عز  یگفتم: چ  رونی و ح  جیگ

  .و ازم گرفتنفس   ی ابهم نگاه کرد که واسه لحظه   میو نامال  زیت

  .میزنیباهم حرف م امیاونجان، شب م هیگفتم برو، بق -

مهربانو؟ نوت تا رفته   یگیبهش نم  نجای خانم: چرا هم  قهیصد

هم    ییای رو شده، اون مقدار ح  نیرو به ا  نیشهر و برگشته از ا

  ....محل ی که داشته رفته، بگوش تا بدونه همه 

و جد  زیعز فعال  قهیو قطع کرد: صدحرفش   ی محکم  لطفا   ...

  .میزنی نکش، فردا تو جلسه حرف م شی و پبحثش 

م  ییهاحرف  بدل  و  رد  انگ  کردندی که  داشت    زی وهم  و  بود 

کرده بودم که خودم خبر    یی... چه خطاگرفتی و ازم منفس
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ا و  جشن نباشم و خودم  نیبودم که تو ا  نینداشتم و سزاوار 

  خونه کنم؟ ریاس

  ...زیتو مشت لرزونم گرفتم و ملتمسانه گفتم: عز ودامنم 

  ؟ی دیگفتم برو نشن  -

هام  چشم  ی رفتارش اشک تو  ین یدادش ماتم برد و از سنگ   با

که سفت چسب  دیدو بود  فرصت طلب  بغض  گلوم...   دیو  ته 

  !زدی بار بود که سرم داد م نیاول

نگاه همه    ی هیو اطرافم چرخوندم... چرا سابغض و لرز نگاهم   با

  له کننده شده؟ نقدریا

پ  ونم یآست کش  یشونی به  نشستم  عرق  کرده    دم یبه  بغض  و 

  .تکون دادم ی سر

  .رمیم باشه -

  .و بستهاشازم گرفت و چشم  ونگاهش 

  .دمیکش  رونیپام ب   ریو از زکمک دستم بلند شدم و دامنم به
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  .کفشم شدم دنیاومدم و مشغول پوش نییها پاپله  از

 ی اهل محل که واسه کمک کردن تو خونه   ی ها و پچ پچ  نگاه

ا حس  بودند  شده  جمع  حسن  م  ون یآقا  که   دادیبهم 

  .و کردمکار ممکن   نیترشرمانهیب

  .انداختم و تند به سمت در رفتم نییپا وسرم 

خ   نیهم شدم  کوچه  وارد  د  الیکه  دستتشون   گهی کردم  از 

بودند با   ختهیکوچه ر   ی که هم تو  ییهاخالص شدم اما آدم 

و ازم گرفتند با تنفر نگاهشون  ایپچ پچشون شروع شد    ای  دنمید

  .ر بهم انداختند متاسف و سرزنش بار نظ  ایو 

و سفت و محکم  دامنم   کردیو خم مکه داشت کمرم   ی فشار  از

  .تندتر قدم برداشتم ریهام گرفتم و سر به زتو مشت

  محل؟ ی اومده تو یینگاش کن، با چه رو -

ا  ی دخترا  ترسمیم - از    اد یدورو    شرمیب  ی دختره   نیماهم 

  .رندیبگ
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اول  شون یکی  نیا - مثل  بود  رو  ست،ین  شونیمعلوم   ی فقط 

  .دادینشون نم وش یاصل

 ی نکرده فقط مهربانو  دایاصال تو تهران کار با شرف پ دمیشا -

  .زنهیو داره گول مبدبخت 

  .ارهیداره پول درم  یاز چه راه دونهیخدا م -

 [27.06.20 21:03] 
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درم حرف   با پا  از  داشتم  خ  ومدمیهاشون   کردم ی م  ال یو 

م  شونیاعده  م  زند یریاالن  و  جون   کشنم،ی سرم  داشتم 

... کل تنم به عرق نشسته بود و وجودم پر شده بود  کندمیم

شده بود و داشت بزرگ   غیهاشون تبغض بزرگ... حرف  هیاز  

داشتم مجازات    ی... به چه گناهزدیبه وجودم زخم م  قی و عم

  شدم؟یم
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شدن تو آغوشش    میو قا  یکیواسه پناه بردن به    زدمی دل م  دل

طعمه دارند بهم نظر   ه یکه به چشم    ییهاتا نجاتم بده از گرگ 

پناهم سرم داد زد و شد   نیداشتم؟ بزرگتر  ویاما ک   ندازندیم

 ی زی با چ  ترممک ی اه کوچروحم، محتمل پن  ی ها از درنده   یکی

  .مکنارش باش خوادینم نمیبیکه دارم م

  " آراد "

  شد؟ یچ -

که    یقیبا نفس عم   نیبه زم  رهی زدم و خ   هیتک  ی چوب  ی نرده   به

  .و بهش بفهمونمکردم حرف دلم  یسع دمیکش

  .نشست کنارم

  .پس قبولت نکرد -

  .دم یخند تلخ

بهم گفت ما باهم تفاهم   ست،ین   دیبع  ی زیچ  نی از جانا همچ -

  .میندار
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کم فکر کن    هی  ن یکنم آراد اما بش  ی از جانا طرفدار  خوامینم -

  .حق داره ینیبیم

  .نثارش کردم یپر اخم و تخم نگاه

  .د یبه سمتم چرخ یکم

د  نیمن چند  نیبب - و  دوستتم  کامال شناختمت،   گهیساله 

چرا؟ چون طرز   ه،ی واقع  یزنیکه ازش حرف م  یعشق  دونمیم

  گه ی توش نشسته، د  یغم و درموندگ  هینگاهت عوض شده،  

اما جانا   ی و متلک انداختن شر و شور ندار  ی واسه دختر باز 

که تا حاال    ی زی و تنها چ  شناسهی ماهه تو رو م  هیفقط    ؟یچ

پس از نظرش اعتماد    یدخترباز خراب  هیکه    نهیا  دهیازت فهم

باشه   ی اریدستش ببه    ی خوایکردن بهت حماقت محضه، م 

و    یبرداشت  ی دست از دختر باز  گه ید  ی بهش ثابت کن  د یاما با

  .یرو عشق و عالقت مصمم و ثابت 
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دسرم   ییها قدم   ی صدا  با رو  عمو  که  چرخوندم  با    دمیو  اما 

  .یم یصم  ری اخم آلود و غ ی افهیق

  ؟ی کجا بود -

  .برداشتم وم یتک آروم

قبل که هماهنگ کرده بودم رفته بودم با جانا حرف بزنم، از   -

  !باهات

 یلحنش تند و عصب   نباریو ا  سادیرو به روم وا  بیبه ج  دست

  .شد

  هان؟ یفقط حرف بزن  ی که رفته بود -

به بهزادم که اونم تعجب کرده    یو سردرگم نگاه کوتاه  جیگ

  .بود انداختم

  .کرد سمت بهزاد رو

  نوا کجاست؟ -
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  .دهیکنارش خواب ومدیفاطمه خسته شده بود خوابش م -

  افتاده؟ یگفتم: چه اتفاق مضطرب

  .دیخند یعصب

پسر،    دیکرد  آبروی! مهربانو رو بییچه بال  یاتفاق نه بهتره بگ -

  تو روش نگاه کنم؟ ی چجور  گهیمن د

  .ترسمیواضح حرف بزن عمو بخدا دارم م -

  .صداش باال رفت تن

  .و به من بگوراستش  ؟ی فقط حرف زد  -

که بردمش جنگل و فقط   خورمیگفتم: آره قسم م  دهیبر  نفس

  .حرف زدم

  .مید یدادش هم من و هم بهزاد از جا پر ی صدا از

 ی پخش شده چ  هیکه تو در و همسا  یعکس کوفت  نیپس ا -

  گه؟یم
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  .از ترس و استرس به لکنت افتاد زبونم

  ؟یچه... چه عکس -

  ...کردم که یچه گناه -

  .لرزون جانا نگاهمون به سمتش رفت ی صدا با

  برند؟یشدند و دارند واسم حکم م یهمه قاض -

  .شده بود  دیگچ سف  نیو صورتش ع  دیلرزیم  د یمثل ب  دستش

 [27.06.20 21:03] 
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واهمه به سمتش رفتم اما عمو گرفتم و پر خشونت به عقبم   با

  .انداخت

چرا عمو؟ من به تو اعتماد   گهیچرا جانا؟ ها؟ تو د  گهیتو د -

  .یبا آراد تنها باش ذاشتمی داشتم که م

  .ومدیسخت باال م نفسم
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  ...داره  نهیعمو بذار... بذار بش -

  .سمتم گرفت واشارش 

- चुप रहो, अरि 

chup raho, arad! 

 (!تو خفه شو آراد “

از حرف  مات مبهوت  به چهره   یو  زد  زل    ی که  سرخ شدش 

  .زدم

ج  هی جانا  چ  غیدفعه  ه  یزد:  چرا  جا  یکس  چ یشده؟   یبه 

  گه؟یبهم نم ی زیسرزنش کردن چ

ج دستش   عمو داخل  گوش  یداخل  بیو  و  برد    وش یکتش 

  .درآورد 

  .آراد  شهی ... باورم نمشهی باورم نم -

  .به سمتم گرفت ویگوش
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  .و، خوب تماشا کندست گل بزرگتون  نیبب -

  ی زیمکث ازش گرفتم و به صفحش نگاه کردم اما با چ   یکم  با

جانا    ی شد و نگاه شکه و پرترسم رو  یته دلم خال  دم یکه د

  .لنگر انداخت 

  !که جانا رو بغل کرده بودم عکس گرفته بود یاز وقت یکی

چ  ویگوش  بهزاد دستم  ثان از  چند  و  زد  صدا  هینگ    ی بعد 

  .پرترسش بلند شد

  گرفته؟ یو کعکس  نیا -

  ی اهال  نیکه مثل بمب ب  دونمیم  ونیاما ا  ستی: مشخص نعمو

  .و همه جا حرف از آراد و جاناست  ده یمحل چرخ

آروم جلو اومد و با لرزش چونش لب باز کرد: منم... منم   جانا

  .نمیبب

  .و پر کرد و عذاب وجدان مثل خوره به جونم افتادنگاهم   اشک

  .منه ر یجانا، همش تقص خوامی معذرت م -
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رو  دو سرهم  پشت  اشک  چک  ی قطره  دست    دیگونش  و 

  .و باال آوردلرزونش 

  .تو سرم شده بهزاد یچه خاک نمیبده بب -

  .و گرفتممچش  عیخواست بهش بده که سر  بهزاد

  .یکشیعذاب م ینیبب -

از دست    ویگوش  عیمصمم شد واسه گرفتنش و سر  شتریب  اما

و چرخوندم و گرفتم و دستش بهزاد چنگ زد که با عجله مچش 

  .وفتهیتا نگاهش به صفحه ن

  .نینب -

 ی بغض گفت: ول کن حداقل بفهمم همه از چه گناه بزرگ  با

  .زنندی دارند حرف م

  .و ول کردمهاش آروم و مردد مچش به چشم  رهیخ
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  ک یو باال آورد که بالفاصله لرزش  رو چرخوند و دستش   فحهص

  د یدهنش کوب  ی و رودستش   عیو سر  دمیو دبدنش   دیشد  یآن

  .کرد   سی و خهاشو اشک بود که تند تند گونه

  ...نینه... نه ا  ایخدا -

سقوط   نیزم  ی رو  رمشی از دستش در رفت؛ تا اومدم بگ  یگوش

و از  که جون  دمی و شنهق هقش   ی بار صدا  نی اول  ی کرد و برا

  .تنم کند 

  .میکنیبه روش زانو زدم و پر بغض گفتم: درستش م رو

بوده و   یهان؟ هرکس  میدرستش کن  میخوایم   ی : چجورعمو

خونواده رو ببره خوب موفق شده،   نیآبرو و اعتبار ا  خواستهیم

  .میمنتظر عواقبش باش  دیفقط با

رودستش   جانا و    ی و  داد  فشار  گفت: سرش  کنان  هق  هق 

 کنند ی و بعدم سنگسارم م  زنندی چهارتا بهتون بزرگتر بهم م

  .رونی ب ندازندی از روستا م ممیو آبج زی و عز
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مگه شهر    کنندیو ترس گفتم: غلط م  تیعصبان  ونیم  یحس  با

  هرته؟

  .کنارمون نشست بهزاد

راه    هیبه    میدورهم فکر کن  مین یبش  دیجانا اول آروم باش، با -

  .میحل برس

  رم ی و بگکردنش خواستم دو طرف صورتش   هیشده از گر  تابیب

و معلق نگه داشتم و بار شرمم گرفت که دستم   نیاول   ی اما برا

  .به عمو انداختم ینگاه پر اشک

به گردنش   یو به چپ و راست تکون داد، دستبار سرش   تاسف

  .دور شد  یو کم دیکش

سمتش رفت و من و بهزاد هم  نگاهم به    عیافتادن جانا سر  با

  .مش یو گرفت  میزمان عکس العمل نشون داد

  .به گونش زدم چندبار

  جانا؟ -
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  .ی اریبه مشیببر دیشده، با هوشیب -

اتاق باز شد و فاطمه    هیدفعه در    هیبلندش کنم اما    خواستم

  .اومد رونی کنان ب هیگر

  ...خال... خاله نوا -

که داخل   دید  یچ   دونمی اما نم  ساد یچارچوب وا  ی با دو تو  عمو

  !و داد زد: نوا دیاتاق دو

دفعه    هیشد و    ده ی پر ترس من و بهزاد به سمت هم کش  نگاه

  .اتاق رفت ی بهزاد بلند شد و با دو تو
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   "جـانـا"

شک   مارستانینگران نوا نباش، عمو و بهزاد زود رسوندنش ب -

   .بوده االن حالش خوبه یعصب

   .لحظه هم نگاه از سقف برنداشتم هی یحت

   .بعد دوباره دهن باز کرد ه یثان چند

   .گرده یگفت زود برم زتمی عز زته،یعز شی فاطمه هم پ -

   .نشون ندادم یسکوت کردم و توجه بازم

و خودم   ییآبرویب  نیفرو رفته بود... با ا  ق یخالء عم  ه یتو    ذهنم

م خط  م  نیاول   ی برا  دم،یدی ته    ن یا  ی جلو  کردمی بار حس 

   .دردسر و بال کمرم خم شده 

مرداب   نیاما من از ا  ینیبیاز چشم من م  ویهمه چ  دونمیم -

م  هم  دم،ینجاتت  دستت   شه،یمثل  مشده  ا  رم یگیو  از    ن یو 

   .کشمیم  رونتی روستا ب
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   .مهیو آبج   زی عز  ستمیدرد من خودم ن دونستیم کاش

   ...جا -

که بخاطر خودم دلم    ییهاو چشم  دم ی سرم کش  ی رو رو  پتو

 رم یبسته بشند رو بستم... اگه من بم  شهیهم  ی برا  خواستیم

از رو دوششون،    ی بار  هیو هم    شهیو نوا کمتر م  زیهم خرج عز

ا شکم    رجمیعمو  نذاره  و  برسه  بهشون  که  داره  پول  اونقدر 

و نه    دارم   یگرسنه سر رو بالشت بذارند اما نه من دل خودکش

که  بود  خدا  خود  تنها  پس  آخرتش  تو  بد  عاقبت  تحمل 

   .و برسونهمرگم تونستیم

ا - از  ببآراد،    نجایبرو  کنار من  رو  تو  وخ  ند یباز    ترم یاوضاع 

   .شهیم

تو   تونمیکنم که نم  کاریو پر حزن گفت: درسته اما چ  آروم

برم فکرم م  نیا بذارم،  تنهات   ی خوا ی... مشتیپ  مونهیحال 

   م؟یفرار کن
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   .بستم حس کردم  ی هاو پشت پلک اشک  جوشش

   شه؟یحل م  زی با فرار کردن همه چ کردی فکر م واقعا

و  شناسناممون  میایو م  میکنیم   ی عقد سور  میر ی اصال شده م -

   .ها بخوابهتا حرف  میزن و شوهر میگیم میدینشون م

 ی کار  ه یکه حتما    شهیدرست م   د یحرف جد  نباریبدتر! ا  گهید -

پنهون که  مهربانو چ  یکردند  و  کنند  عقد   ی زیمجبور شدند 

تو    یچه خاک  نم یبرو آراد، بذار تنها باشم بب  ایبهمون نگه... ب

 تونمیشده رو جمع که نم  ختهیآب ر   نیا  ی و چجور  زمی سرم بر

   .بکنم حداقل خشک کنم

   ؟ی ندار ازیبرم و بهم ن ی خوایکه م  یمطمئن -

   .فرستادم رونیگرفتم و با شدت ب نفس

سرم کنار زدم اما به محض گره خوردن نگاهم   ی و از رور   پتو

   .د یزبونم نچرخ  گهیهاش که پر از غم بود دچشم  ی به شب تو
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! پررو که شاخ و  ایبلند شد و کنارم نشست... ب یصندل  ی رو  از

   !دم نداره

   .و بردار ببرمتاصال سرمت  -

   .رفتن به پشت سرش اشاره کردم ی چشم و ابرو به معنا با

   برم؟ یعنی نیا -

   .کرد و بلند شد یاشاره کردم. نچ بازم

   .ستمیمی وا ی اریدم به -

خونه  شمرده برو...  گفتم:  ا ی شمرده  ما...  پنورای...  ... داتی... 

   بگم؟ ی هند  ی خوایم یدینشه... نفهم

 ی ز یاما چ   رم ینگاهم کرد و درآخر گفت: باشه م  رهیخ  یکم

   ...شد بهم زنگ

   .دیکش یپوف

   .مونمی پس م یستیکه، شمارمم بلد ن ی هم ندار یگوش -
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 هی   عیبه کمک دستم بلند شدم که سر  یدفعه کم  هیحرص    با

   .کم عقب رفت

   .ادا یبرو آراد برو وگرنه اون روم باال م -

و هم گذاشت و سرش   ی و روهاشموازات چونش کف دست   به

   .خم کرد یکم

   ...ن یو بب  نیفقط بش   کنمیرو حل م  زی باش همه چ  لکسیر -

دهن    نکه یاز تعجب و استرس گرد شدند و قبل از ا  هام چشم

در رفتن گفت:    ی باز کنم حرف بزنم تو حالت آماده باش برا

   .دوست دارم

   .و فرار کرد دیبالفاصله چرخ  و

 ستوونهید نیدهنم گذاشتم و زمزمه کردم: ا  ی و رودستم  دو

   !بخدا

ب  ونیم افتادم که چشم حال  به خنده  آروم هام دم  و  بستم  و 

   .سه نقطه ی و خل و چل، پسره  ی. آراد رواندمیخند
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و    ن یآخر  با نشستم. کمر  و درست  گرفتم  نفس  رمق خندم 

   .شکمم فرو کردم ی و تودادم و پاهام هیتک واریو به دسرم 

عکس  یک دشمناون  چه  گرفته؟  که   ی ایو  داشته  باهامون 

   ؟یمت یراه انداخته؟ به چه ق ی ای زی آبرو ر نیهمچ 

رو به   عیافتاد که سر  یاز اهال  یکینگاهم به    ی بخش کنار  تو

 ت یو اذکه تکون سوزن سرم دستم   یو درحال  دمیخواب  وارید

   .دمی سرم کش ی پتو رو رو کردیم
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   .کنمیم یب یحس غر نجایا  گهی زودتر برگرده د زی عز کاش

 ضتونمی ... با شما هم هستم خانم سرم مررونیب  دیخانم بر -

   .دیتموم شده زود بر گهیکه د

   !رونی ب دیندازیم دی دکتر رسما ما رو دار ی وا آقا -

خبر شده؟ خواستم پتو رو از سرم بردارم اما جرئت نکردم.    چه

   .اصال به من چه

   ه؟ی چه حرف نیا -

   .خداحافظ لوخبیخ -

   .خداحافظ -

نفس    هیساعت    هیواسه    تونمیم  گهیدردنکنه دکتر، د  دستت

   .راحت بکشم

   .بلند شد ی اریبسته شدن در به ی صدا
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   .دمی کش  قینفس عم  هیرو از سرم برداشتم و  پتو

  دم یکه د  یبه آب سرمم بندازم اما با کس  یتا نگاه  دمیچرخ

   .و شتاب زده نشستم ختیر ی دلم هر

و قد و قامت مقتدر که    ک یبا سر وضع مرتب و ش  شه یهم  مثل

   .د یکشیو خوب به رخ مو پولدار بودنش ی شهر

از دخترا  ها ی تازگ  دمیشن تا  ب  ی چند  به سنش    توجهی محل 

   !هواخواهش شدند و از عمد رفتند واسش کار کنند

درست رو به روم گذاشت    ویصندل  شی شگیهم  ی نه یطمان  با

مشامم   ی از عطر تلخ و گرمش تو  یمیو نشست که بالفاصله نس

   .دیچ یپ

   ؟ی سالم جانا جان، بهتر -

   .کس نبود که نبود  چیبه اطرافم انداختم. ه  یپر اضطراب  نگاه

   .کردم  رونی همه رو ب م،ییتو تنها  یراحت واسه -

   .که گم کرده بودم رو جمع کنم ییکردم دست و پا یسع
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   بشه؟ یکه چ -

   .می که حرف بزن -

   .و کورتر کردمو گرهش   دمیجلوتر کش وم یروسر

   درمورد؟ -

تعجب کردم   دمیو که دافتاده، اون عکس   یچه اتفاق  دونمیم -

   .شدیهم تعجب کردم، باورم نم یلیخ

   .دمیچی و محکم درهم پهام نگاه ازش گرفتم و پنجه  عیسر

هنوزم بهت اعتماد دارم، به    کنم،یفکر نم  هیاما من مثل بق -

   .خوب بودنت شک نکردم 

   .بهش نگاه کردم ن یکرده و سر و سنگ اخم

  ست یبرام مهم ن  دیپس بدون  د؟ی رو بگ  هانیکه ا  نجایا  دیاومد -

رستورانتون قطعا    دیحاال هم برگرد  د،یکنیم  ی شما چه فکر

   .شلوغه یلیخ
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   .انگشتش چرخوند ی و توعقابش   انگشتر

   .بخوابونم وش ی معرکه نجاتت بدم و آت نی اومدم تا از ا -

   .دندیباال پر رتی از ح ابروهام

   شما؟ -

  ت یاهال  نیب  ،یندون   دیشا  یستی ن  نجایماهه ا  هی! چون  قایدق -

گنده شدم،    یل یکسب کردم به قول معروف خ  ی ادیاعتبار ز

   .زنهی رو حرفم حرف نم یکس

   .سر اصل مطلب دیگفتم: بر ی جد

ا -  قدرت  جور  ونی من  کنم  ساکت  رو  همه  که  که   ی دارم 

کنند که اگه    ن یجرئت نکنند نه به تو و نه به خانوادت توه

   .دونندیو مبکنند خودشون عاقبتشون 

   .دم یتمسخر خند ی رو از

   ل؟ی کائ یم الیسر ی مثل آقاخان تو دیشد یعنی -
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   .دیخند

ب - به  نه  اون حد و  اندازه   یرحمینه در  به  اما  نجات   ی اون 

کنه جمع کردنشم    دای کش پ  هی قض  نیا  یکامل تو آره... هر چ

 ی احمق و خرافات  نقدر ی ا  نجایمردم ا  یبجنب  رید  شه،یتر مسخت 

در خونتون تا بال نسب ننگ   انی ب  شی هستند که شبونه با آت

ب  از  رو  ا  ا یببرند    نی روستا  از  و   سرمت  نکهی بعد  شد  تموم 

زندون   ی و بندازنت تو  رنتی راه بگ  ی خونه تو  ی برگرد   یخواست

از من  بهتر  کنم  فکر  ببرند...  واست حکم  تا خودشون  محله 

   .شونیشناخته باش

و بستم هام نم انداخته بود چشمجو  ی که تو  یترس و استرس  از

   .تکون دادم ی و سر

   .دونمیم -

   .تنها راه نجات تو و خانوادت منم جانا -
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گفتم:   هیحرفش چ  زدمیکه حدس م  یباز کردم و درحال  چشم

   بکنم؟ دیبا کاریدر قبالش چ
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جبهه    ی و خوب گوش کن و به جابزنم   خوامیکه م  یحرف -

رو م فتنه  ا  خوابونمی گرفتن بهش فکر کن... من   جادیعامل 

 یتا هرجور که خواسته باش  کنمی م  دایفتنه رو هم واست پ

   .زن من ی شیدر عوض م  ،یمجازاتش کن
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هم فشار دادم تا سر   ی و روهام تم و دندون و بسهام چشم   زود

   .و صدا راه نندازم

صر - و  آ  حیرک  سال  چهار  سه  تا  من  بگم  زنده   ندهیبهت 

   ...به تو رسهیتموم اموال من م  رمیبم  یوقت ستم،ین

   .و باز کردمهام چشم  آروم

 ی اون پسر عموها  وم ینداشته باشم همه چ  یو وارث  رمیاگه بم -

م   صمیحر ن  کشندیباال  معلوم  راه  ستیو  خرجش    یتو چه 

اموالم    دونمیچون م  ؟یتو زنم بش  خوامی اما چرا م  کنند،یم

  شه یاونقدر حالل حروم سرت م  شه،ینم  لیو م  فیدست تو ح

 هیجانا    نکم فکر ک  هی...  یکه تو راه درست ازش استفاده کن

دواج  سودشم مال توعه، با من از  نیشتریپر سوده که ب  ی معامله

دو نشون    ری ت  هی با    نطوریا  ریشوهر جوون بگ  هیمردم    یکن وقت

   .یزنیم
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افتاده بود و داشت    وسوسه مثل خوره به جون فکر و ذهنم 

پلغزوندیو مپام  ب  هیواسه    شنهادشی...  مثل   ی اچاره یبدبخت 

   .نبود؟ به واهلل که بود زی من وسوسه انگ

تو مشتم مچاله کردم و مردد گفتم: هنوز رو    شتر یب  وروکش 

خارج واسه    دیفرست ینوا رو م  د یگفتیکه م  شنهادتونیپ  نیا

   د؟یدرمان هست

   .چشم بست و باز کرد کوتاه

 شه یبه قرآن قسم بخورم... خواهرت درمان م  تونمیهستم، م -

اونم    ست،یواسه ازدواج اونم ن  یمانع  گهیو د  ران یا  گردهیبرم

   .بچشه وی شوهر کنه و حس مادر  تونهیم

   .ومدینفسم سخت باال م  شدم،یداشتم خفه م  دیشک و ترد  از

   وقت دارم فکر کنم؟ یتا ک -

   .یدونی و که بهتر مدو روز، اوضاعت  تاینها -

   .دوختم و سر تکون دادم ن یبه زم ونگاهم 
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   .گمیرستوران بهتون م امیباشه، م -

 ،یچون بهتره تو کوچه محله نباش  امیخودم م  ستیالزم ن -

 دنش یدرضمن پسره هم تا امشب از روستا بره که مردم با د

   .ورتر نشند شعله

   .گفتم یآروم ی باشه

   .جاش بلند شد از

بچه  - با  شده،  تموم  مسرمتم  نفرم    رسونمتیها  دو  خونه، 

 ی ب یدست از پا خطا نکنه آس  یمواظبتون باشند کس   ذارمیم

   .تون بزنهبه

   !بشم نیکه محتاج ا دیرس  ی خدا رو باش! روز کار

کنم که دلم ازت صاف    کاریخدا، گله کنم ازت؟ نکنم؟ چ  آخ

  ن ی تاب و تحمل ا  گه یصبرم تا خرخرم سر اومده، د  گهیبشه؟ د

  .و ندارمهمه حقارت سرنوشت
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  " آراد "

با ماششند؟یکوچه پس کوچه ها تموم نم  نیا  چرا که    ن ی! 

تور  نقدریا نبود!...  جا    ستایراه  همه  ملخ  و  مور  مثل  که  هم 

روستا کمتر بهم   نیمزخرف ا  یچه بهتر نگاه اون اهال   ختند،یر

  .خورهیم

و گرفتم  رو به روم   ربرقیت  عیکه سر  وفتمیبود ب  کیدفعه نزد  هی

  .و رها کردم و نفس حبس شدم

  .به کفشم انداختم. بندش باز شده بود ینگاه

  .زانو نشستم و مشغول بستنش شدم  هی

  وکلش یه   اره،یهست که جانا نتونسته دووم ب  ی ز ی چ  هیپسره   -

  .نگاه
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که   ییدرهم سر بلند کردم که دوتا دختر روستا  ی اخم ها  با

. تا نگاهم به نگاهشون  دمیانار به دست بود د  ینیس  شونیکی

  .دنددور ش عیافتاد سر

  .کفشم کردم   ی بند رو تو  ی لبم نشست و انتها  ی رو  ی پوزخند

ب  جانا و  برسه دخترا   عفته؟ی بد  پاش  اگه  از   ی اما  بدتر  شما 

  .اونند

  .جام بلند شدم و به راهم ادامه دادم از

جانا که شدم انگار وارد خود    ی خونه  ک ینزد  ی هاکوچه   وارد 

بهم نگاه کردند    ی بال شدم. نگاه همشون زوم من شد و جور

  االرضم؟ یلحظه به خودم شک کردم نکنه مفسد ف  هیکه 

کت بردم و    بی ها دست داخل جحرف   نیکه پرروتر از ا  منم

 م یشدم مستقخجالت از کنار تک به تکشون که رد    چیبدون ه

  .بهشون نگاه کردم

  !عا کهواق -
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م  ی جور  هیپسره   - مچشون  کنهیرفتار  حالت انگار  تو  و 

  .نگرفتند ی آورشرم 

  !هم داره یچه قد و قامت یول -

  ه یبا    یجانا حتما دنبال پولشه وگرنه اون دختر که از بچگ -

  !رفت یجوب نم ه یپسر آبش تو 

تازه   دمیرفتم و به خونه رس  نیی که پا  دار بیش  ی سطح کم  از

  .نشسته میشونیپ ی رو یظیو غل قی ه اخم عممتوجه شدم چ

رو هول دادم که به محض باز شدنش متوجه مهربانو خانم  در

سمت   نیتو کوچه شدم که دست فاطمه رو گرفته و داره به ا

و قبل از هر    سادمیدر جلوش وا  ی . وسط کوچه رو به روادیم

  .باهاتون حرف بزنم دیگفتم: با یمتینامال

  .درهم نگاه ازم گرفت ی هااخم با

  .برم دیجانا تنهاست با -

  .از کنارم رد بشه که نذاشتم خواست



[650] 
 

م - بعد  آخراشه  سرمشم  خوبه،  حالش  هم  جانا   میریلطفا، 

  .دنبالش

  .نگاه کرد بهم

نفر کارهم    خوامینم  گه ید  رم،ینه، خودم م  میریم - شما دو 

  .دیباش

 ی نطوریا  خواستمیگفتم: نم  یافتاد و با شرمندگ  ریبه ز  سرم

  .بشه

شر    دونستمیخودم بهت اعتماد کردم آراد، م  یمن مثل نوه -

  !یرب ایاما اصال انتظار نداشتم تو و جانا...  یطونیو ش

اوضاع رو درست    ن یا  خوامیباهاتون حرف بزنم، م  دیلطفا بذار -

  .کنم

  .فرستاد و به خونه اشاره کرد رونیبا صدا ب ونفسش

  .تو خونه میبر لوخبیخ -

  .میخونه شد  وارد
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قاض - و جانا، هرکدومشون  تو  از حرف  پر شده   یکل محل 

تو سرم    ی کموندم چه خا  برند،ی جور دارند حکم م  هیشدند و  

  .زمیبر

  .دیهاش کوبو به رون هاش پله نشست و دست  ی رو

  م؟یکجا بش ی کنند آواره  رونمونیاز روستا ب -

  .دی هم کنارش سفت چسب فاطمه

  ی عمو  د،یروستا بر  نیاز ا  د یبگم، جمع کن  ونیاصال اومدم هم  -

  .دییما ی من که هست، شما خانواده 

  .شهیفکر نکردم پسر؟ اما نم  نیخودمم به هم ی فکر کرد -

 د یسخته؟ بمون  نقدر ی ا  نجایدل کندن از ا  شه؟ی آخه چرا نم -

  شدن جانا؟  یقربان متیبه ق ؟یمتیبه چه ق

  .نپرس، نخواه ولش یدل شهی نم یعنی شهینم  گمیم یوقت -



[652] 
 

کالفگ  دیترد  از کردم.   یو  سکوت  بود  افتاده  جونم  به  که 

ا  دونستمینم نتحرف   نیاگه  و  واکنش  بزنم    یچ  جشیو 

  اعتماد ی کامال ب  گهی اگه د  ؟یباشه، اگه قبولم نکنه چ   تونهیم

  ؟یشده باشه چ

  .بگو ،یبگ ی خوای م ی زیچ هیبهم زل زد و گفت: انگار   یکم

  .و زدم خالص  ری پا و اون پا شدم و درآخر ت نیا یکم

 گه یدجانا زن من بشه    ،ی خواستگار  امیب  دیاجازه بد  خوامیم -

  .شهیدهن همه بسته م

خوردم   کهیکه زد    یدرهم نگاه ازش گرفتم و با حرف  ی هااخم  با

  .و ماتم برد 

  !وجه چینه به ه -

  آخه چرا؟ -

بهت اعتماد    گهی : دختی نگاه کرد و زهر بود که به روحم ر  بهم

زن تو    خوامیندارم آراد، جانا هر چه قدرم خطا کرده باشه نم
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بناله    شمی پ  ادیکه بعد جانا ب  دی اجازه بدم ازدواج کن  امیبشه، ب

رف و  دوست  مهمون  ق یآراد  اهل  اهل    ی هایبازه،  مختلطه 

  ه؟ینجس

رفته گفتم: اما به خود جانا هم گفتم دست   لی تحل  ی ای انرژ  با

  .دارمیبرم کارام  نیاز ا

دختر دارم،   نیدر قبال ا   یتیمسئول  هیمن    شه،ی نه آراد نه، نم -

 ی شرمنده   ی که فردا روز  یآدم درست و حساب  هیبه    دمش یم

  .نشم امرزمی دختر و داماد و شوهر خداب

  .تار کرد ودم ید  دیهام دوچشم  ی که از درد وجودم تو یاشک

  .دیو درحقم بکنظلم  نیا  دیتونیاما من عاشق جانام شما نم -

  .بست وهاش چشم

  ی از نظر اعتقاد   ست،یبرو آراد، برگرد تهران، جانا سهم تو ن -

خدا نباشه   اد یکه توش نماز و    ی ای زندگ  د،یستی هم ن  ه یهم شب
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نوع اعتقاد نداشته باشند دووم نداره    هیجور و    ه یو هردو طرف  

  .یحاال هرچه قدر دوسش داشته باش

کردم اما    ییخطا  هی  د؟یباش  رحمی ب  نقدریا  دیتونیچطور م -

  .و دوست داره و بکشم؟ جانا هم منمجازاتش   د یتا آخر عمر با

 گفت،ینه آراد جانا تو رو دوست نداره چون اگه داشت بهم م -

ه نم  وی چی ه  چوقت ی اون  پنهون  مخصوصا   کنهیازم 

  ی کرد   یالیخ  ن یکرده که همچ  کاریچ  دونمیو، نم احساساتش 

اطراف جانا    خوامیهم نم  گهیو گول نزن، دخودت  نطوریاما ا

  نه گولتون زد ممک   طونیاون جنگل ش  ی همونطور که تو  ،یباش

بدتر  نیا کار  واسه  برگرد   بتونیترغ  ی دفعه  هم  حاال  کنه، 

  .ستیتهران، صالح به موندنت ن
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دردم   نگاهم افتاد،  فاطمه  نمبه  من   دیفهمیو  مثل  اونم  اما 

و درکم   دیفهمیم   دمیشا  ایهاش لبالب پر بود از اشک  چشم

تکردیم داشت  وجودم  نبود،  حالم خوب   شد،یم  کهیت  کهی. 

  .کردی و قلبم درد م  اوردیروحم به جسمم فشار م

  .بغضم کنترل داشته باشم ی کردم رو  یسع

  ...اما گردمیباشه برم -

  .که واسش گرفته بودم رو درآوردم  ییکتم کادو  بیج  ی تو  از

بدون باز   ونیکه ا  دیو بهم بدقول  ن یحداقل ا  خوامیازتون م -

  .دیدی کردن کاغذ کادو به جانا م

  .مکث ازم گرفت یباال آورد و با کم ونگاهش 

  " جـانـا "

  !ی کرد کاری! چی کرد کاری!... تو چزی!... عززیعز

 ی هادفعه در به شدت باز شد که بالفاصله نگاهم به چشم  هی

  .و بزرگتر کردسرخ شده و پر از اشکش گره خورد و بغضم 
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  ...االن عصـ  ز یآراد عز -

چ - م  ودونستم یم  د یبا  یهر  راست  گفت،  عشق   گهیبهم 

  .دمیدی رو نم  زایچ  نیو کور کرده بود، اهام چشم

  .دیخند تلخ

پسرا - مثل  احمق  ساله   جدهی ه  ی منِ  تا    یجانیه  ی نونزده 

رو   زی و باور کردم اومدم بهت گفتم، ننشستم همه چاحساسم

  .کنم... خداحافظ... جان جانان   لیو تحل  هیتجز

آراد نرو  و با بغض بلند گفتم:    دمیکنارم گذشت که چرخ   از

  .و بزنمبذار حرفم

قدم  اما حرفم  ندهاش برعکس  و  برداشت  تندتر  چه    دیو  که 

  .شدم یحال

  .ختمی نر رونیب ی درون زار زدم و شکستم ول از

بغض  رلبیز نفس  یاز  داشت  مکه  ازم  سخت  گرفتی و   ی به 

اوضاع    ن یتو هم تنهام بذار، تو هم تو ا  کال،یزمزمه کردم: آبار
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اما تنها دلم به تو گرم بود   یکن، ندونست  یو خالسخت پشتم 

دلم خواست به    یکه ک  دمینفهم  ،یگاهم  هیکه حداقل تو تک

و خوردم    ینزده بودم که رفت  هی کنم اما هنوز کامل تک  هیتو تک

  !نیزم

  .رو باز کردم و رفتم تو در

زانو    ی پله نشسته و آرنجش رو  ی خورد که رو  زی به عز  نگاهم

  .شهیشونیپ   ی و دستش رو

از کنارش   حرفی ب  دمیبهش رس  ی انداختم و وقت  ن ییپا  وسرم 

  .گذشتم

  .دنبالت ومدمیبشه؟ داشتم م یکه چ  یتنها برگشت -

  .بدون خم شدن و دست به ستون درآوردم وکفشم

  م یهمراه   یکس  دمیسمت اتاق رفتم و دلخور گفتم: الزم ند  به

  .کنه
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 وام ی خصوصاتاق شدم و سروقت کمد رفتم. حوله و لباس    وارد 

  .اومدم  رونیبرداشتم و از اتاق ب

و جوون  هیبرو توبه کن که دل    ی بد  ریبه من گ  نکهیا  ی به جا -

حق الناس گردنت نمونه...   ار یبعدم برو از دلش درب   ،یشکست

  !ز یعز

  .و گرفتمدر حموم  ی رهی آشپزخونه شدم و دستگ  وارد

واسش    وقیبه صالحته، من فقط حقا  کنمیم  ی من هرکار -

 خواد یو گول نزنه، توهم نمخودش  نیاز ا  شتریروشن کردم تا ب 

اگه    وفته،یپسرا زود عشق از سرشون م  نجوریا   ،ینگرانش باش

ا  رفتیو نم   موندیواقعا عاشقت بود م که   ی امعرکه  نیو تو 

  .کردینم یو خالخودش راه انداخته پشتت 

و نگه دارم که شکست  نتونستم بغضم  گهیحرفش د  ینی سنگ  از

  .گونم سر خوردند  ی که تندُ و تند رو  ییهاشد اشک  جشیو نت

  .وارد حموم شدم و در رو محکم بستم عیسر



[659] 
 

دهنم گذاشتم و از ته دل    ی و روهام دادم و دست  هیتک  بهش

 ام،ییهایی زار زدم واسه تنها  هام،ی زار زدم. زار زدم واسه بدبخت

  .واسش مرهم نبود یکه کس ی زار زدم واسه قلب زخم یحت

که    ییاز خدا، خدا  ی گرفته بود از همه و همه کس حت  دلم

راست انداخته    هی...  دمیدینم  گه ی انگار فراموشم کرده بود و د

جز اون مردک هم سن   ی انم و نجات دهندهبودم وسط جه

 یجهنم و بال تلق  ه یبابام برام نذاشته بود که خودش جداگونه  

  .شدیم

********************  

و رو   ریو داشتم زکه آراد داده بود کل اتاق   ییدنبال کادو  به

  دم یشا  ایکجا گذاشته بودش    زی عز  دونستیاما خدا م  کردمیم

  .پنهونش کرده بود

  ...قربونت برم مادر یاله -
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ودم تا چهارتا خونه اونورطرفم که مطمئن ب  زیبلند عز  ی صدا  با

  .دی چرخ  یکمد ثابت موند و سرم کم  یرفته دستم رو در آهن

  نکنه نواست؟ -

 م یفکر با عجله بلند شدم و بعد از چنگ زدن به روسر  نیا  از

و باز کردم و  اتاق  یدر چوب سمی خ  مهیموهام ن  ی و انداختن رو

  .دمید  زیکنار عز  اطیوسط ح  و رج یکه نوا و عمو ا  دمی دو  رونیب

  .دی: حالش کامال خوبه اصال نگرانش نباشعمو

  .ها رفتم به سمت پله  صدایآروم و ب ی هاقدم  با

 عینوا و عمو متوجهم شدند که سر  دهیاول نرس  ی به پله   هنوز

  .اومدم نییها پاانداختم و از پله  نییو پاسرم 

امشبعمو درضمن،  ا:    ن یا  ی چجور  م ینیبب  مونمیم  نجایو 

  .میرو جمعش کن  هیقض

  .شدم  کیبهشون نزد ریبه ز سر
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رو جمع    هیقض  ن یچشم اما ا  ی عمو قدمتون رو   دیبمون  نجایا -

  .دیشده بدون

  .دیاز رو حرص خند زیعز

  ؟ی ! اونوقت چطور؟ی جد -

م  رهیخ غم  و  درد  نگاهش  از  که  نوا   ی کیگفتم:    دیباری به 

و باهام حرف   ی اریاومد به  ،یِبهم کمک کنه، آدم خوب  خوادیم

  .زد

  و ببنده؟دهن مردم  خوادیم ی : نگفت چجورعمو

  .شهی و مشخص م  ادیفردا م -

  شناسمش؟ی م ه؟ی: اون شخص کزیعز

  : نکنه منظورت آراده؟عمو

و به سمتش  نگاهم   ی ه یلبم نشست و زاو  ی رو  یدردناک   پوزخند

  .دادم   رییتغ
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آراد  ؟یک - اکه من   ی آراد؟  و    ش یآت   نیو وسط  جا گذاشت 

  برگشت تهران؟

  .دونهیانگار نم دمیتعجب کردنش فهم از

  !نگفته ی زیآراد برگشته تهران؟ اما به من که چ -

  .... دا...داخلمی... سند، بر... برـ ی: مو... موهات خنوا

لحظه نگران من بود   نیتنها اون تو ا  نکهیاز ا  یکم جون  لبخند

بامعرفت من، کاش سالم بود  ی رو تا   یلبم نشست... خواهر 

  .بودن نداشتم یحامیو ب یپناه ی از ب یغم

بزیعز هم  فاطمه  داخل،  ببر  رو  نوا  جانا  تازه    داری:  بچه  نشه 

  .جلسه م یری م رجیخوابش برده، من و ا

  اما مگه جلسه فردا نبود؟ -

روستا انداختنش    ی اده بزرگاکه تو محله افت  ی بخاطر آشوب -

  .امروز 

  .دمیکش یپر استرس  نفس
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  .باشه -
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  .: پس من اول نوا رو ببرم تو اتاق جانا سختشهعمو

  .اتاق نشوند باهم رفتند ی عمو نوا رو تو  نکهیاز ا بعد

  ؟ی خوریم ی زیچ -

  .باال انداخت سر

  .... تونمیاز... استرس... نم -

  .بحث بسته شده گهی نگران نباش، فردا پس فردا د -

  .کرد  اخم

  ...... تو فکـ... رِته؟ جانا بـ... خدا اگهیچ -

  .رونیپرتمون کنند ب ذارمی نم یبهم اعتماد کن آبج -
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  ی ر یاز استرس رمق گ  طنتمیکردم با ش  ینشستم و سع  کنارش

  .کم کنم میکه هردومون داشت

  بود؟ شتیبهزادخان پ ی به هوش اومد یوقت نم،یتو بگو بب -

  .چپ بهم نگاه کرد چپ

  .به... فرض... که بود -

سرم   وبازوش  و  روگرفتم  نگاهم  ی و  گذاشتم،  به شونش  و 

بهت توجه    یلی گفتم: بهزاد خ   ی صورتش دوختم و با بدجنس

ا  نهیبی تا تو رو م  ؟ی دقت دار  ها،کنهیم رو به اون رو   نی از 

  .شهیم

  .هاش دادبه چشم  یچرخ

  .و... پرت... نگوبلند... شو... و چرت  -

  .شونش گذاشتم  ی رو وچونم
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وا  هیخوبه،    یلیبهزاد خ - اومده    ،یِقعمرد  ازت خوشش  اگه 

ازدواج م  ؟یباشه چ باهم  تا    برتتی و م  دیکنیاونوقت  خارج 

  .یدرمان بش

بارم   راهی و بد و ب  چار ی االن چندتا ل  کردمیفکر م  نکه یا  برخالف

ثان  کنهیم چ  هیچند  هر...  گفت:  درآخر  و  کرد   یسکوت 

... شه، ما که ـ یقسمت... باشه... و خدا... بـ... بخواد... همون... م 

  .میو عوض... کنو... سرنوش... تمون ری... تقدم یتون... ینم

اومد و شوم و بد بودن سرنوشت خودم مثل    ریاز تقد  حرف

  .و له کردوجودم ی تو  طنتیسرم خورد و تموم ش  ی پتک تو

  .شکمم جمع کردم ی و تونشستم و پاهام  یبه پشت هیتک

  .ومم یمخصوصا تصم کنهیم  نییرو تع   زیجلسه همه چ نیا

  .تو... از خودت... بگو -

  که سرم اومده؟ ییهای بگم؟ بدبخت یاز چ -

  .نه... از... دلت -
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تو  یبغض بازم    ی که  دور  انداختمش  و  کردم  تمومش  حموم 

  .گلوم جا خوش کرد ی اومد و تو

  ؟آ... آراد... چرا... رفت -

و  کردم و آروم لب زدم: من   ی هام باز به دستم با انگشت   ره یخ

عز عز  ی خواستگار  زی از  اما  و باحرف   زیکرد  رنجوندش  هاش 

من زنش بشم، اونم نموند و رفت   ذاره یوجه نم  چیگفت به ه

  .رو برد  زایچ یل یو با خودش خ

  ؟ی ... دو... سش... داری بغض... کرد -

  .و پر کردهام چشم ی شتریب اشک

  .دونمینم -

  .ی... باور... کنویکه... بدون  ی ... خوایاما... نم ی... دونیم -

  .به اشک نشسته بود شیآب ی هاکردم سمتش. چشم  رو
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ا - تصادف    شدینم  نطوریکاش  اون  تو  منم  اصال  کاش  نوا، 

و   یو واسه چخدا من  مردم،یم نگه داشته؟ واسه درد  زنده 

د  دن؟یکش   یبدبخت جانا   هی  دونهیم  گه یاصال  اسم  به  بنده 

  هم داره؟ یفرزند عل ی بهادر

  .ستی... آسانیکفر... نگو جا... نا، بعد... هر سخت -

اما    دونمی آره م  سرا،یپر گفتم: ان مع العسر    ی حرص و دل  با

 ی تله   نیکو؟ چرا ا  یزنیکه ازش حرف م  یکو نوا؟ اون آسان

 ست یمگه منِ دختر ب  شه؟ یروز به روز داره بلندتر م  های سخت

  همه فشار رو دارم؟ نی ساله چقدر تاب و تحمل ا هیو 

خدا...    سرا،یفـ...ان مـ.. مع الـ...عُسرِ...     سرا،یُان... مع العسـ...رِ   -

دو... بار تکرار... کرده... تا ته... دلمون... قـ.. قرص... باشه،    ونیا

صبر...   شتری... بـ ی ... کم... بهی  ،ی ... که... صبر کردنجایپس... تا ا

... رسه، بذار تو... تو یخوش... به ما... هم م  ی کن، روز... روزا 

  .ی ای... بـ ی... برونیسربلند... بآزمون... خدا 
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  .و بستمهام دادم و چشم  هی تک  یو به پشتکرده سرم  بغض

نم  ی زیچ  هر خدا  ازت  کنم  گله  روحم    دونمی هم  و  وجود 

  ...یدردم نی که تنها خودت تسک ِیچطور

  ای گرفته خدا دلم

  کن  ییدلگشا تو

  دتی آمدم به ام  من

  ...کن ییهم خدا تو

  ...است... سخت... یلگیپ -

  .ارزد یباهاش زمزمه کردم: اما به پروانه شدن م همراه 

و  و کرده و درد وجودم تر شده بود، مسکن کار خودشآروم   دلم

  .تحمل کرد شدیداده بود، درد بود اما م  نیتسک

مثل    ویکی  میتو زندگ  نکهی باز کردم و رو به نوا گفتم: هم  چشم

  .ی تو دارم بسمه خواهر
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آب  لبخند و  گرفت  جون    تر یخواستن   وش ییای در  یمهربونش 

  .کرد

  .... تو بغلم... چشم... سبزم ایپس ب -

و دور تنش انداختم و  هام و از خداخواسته دست  دمیخند  آروم

  .و تو بغلش جا کردم خودم 

  "آراد"

بار    نیاما قبل از چهارم  دمیو به در کوببار سنگ   نیسوم  ی برا

  .در توسط بابا احمد باز شد 

  "آراد"

بار    نیاما قبل از چهارم  دمیو به در کوببار سنگ   نیسوم  ی برا

  .در توسط بابا احمد باز شد 

  .سالم بابا احمد -

زد و بدون سوال و جواب کردن   یلبخند مهربون  شهی هم  مثل

  .در کنار رفت ی از جلو
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  .داخل  ایب ی سالم پسرم خوش اومد -

شب فرو رفته و به کمک   یاهیتشکر وارد شدم. باغ تو س   هی  با

  .نگه داشته بود وش ییاز روشنا یها کمچراغ 

 ی گفتم: کس  ی زی گوشم نجوا شد که با اخم ر  ی تو  تار یگ  ی صدا

  نجاست؟یا

  .رو بست در

و حس - دوست  نی حامد  ابا  دورهم   نجانیهاشون  باغ  وسط 

  .ارم یب یی من برم واست چا ششونینشستند، تو برو پ

  .ی زحمت بکش خوامینه نه نم -

  .معترض شد نگاهش

  ؟ی خوردن بر ییو بدون چا ی ایب -

  .خواستم شب بمونم دمیگفتم: شا یرمقیب ی خنده  با

  .چشمم گذاشت   ی رو ودستش 
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  .یستیمهمون ن  نجایگفتم ا  شهی چشم پسرم؛ هم  ی قدمت رو -

  .به بازوم زد آروم

  .هابرو کنار بچه  -

  .لبخند گفتم: چشم با

ها درخت   نیراه آسفالت شده به سمت ساختمون رفت منم ب  از

  .کردم  دایرو پ هیاومدم تا بق

باهاش    تونمیو راحت م  ستین   یخوش کرده بودم کس  ودلم

رفته رو دور    می زندگ  نروزایباطل! ا  الیخ  یدردودل کنم اما زه

  .یبدشانس

 ی بود تا اون خاطره   یکاف  نیاطرافم چرخوندم و هم   ونگاهم 

و بدتر  باغ داشتم دردم   نیبار با جانا تو ا  نیاول  ی که برا  یخوش

  .کنه

شعله  دنید  با بهشون   ش یآت  ی نور  تا  رفتم  سمت  اون  به 

  .دم یرس
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  .م پسرا سال -

هم  تاری گ  نیحس مثل  و  شد  بلند  جاش  از  دست    شه یبه 

  .باهام دست داد یو خودمون یمیصم

  !ییدایسالم پسر کم پ -

  .درس و ترم آخر گرفتارم کرده  گهید -

  .دمی کش یحامد نامحسوس نفس پر حرص ی صدا با

 یخوای! نمیینجایهمش ا  رهیگی بچه پولدار تو که سرت م -

  ؟ی دست از سر کچل آقا جون ما بردار

بهش    ی نگاه اخم آلود  نیو بدم حسمن جوابش   نکهیاز ا  قبل

نم خوشم  باش،  زبونت  مراقب  حامد  زد:  تشر  و   ادیانداخت 

  .حرف بزنه یعقلی از رو ب نقدریبرادرم ا

ل  نییپا  وسرش و  اما دستش   ی تو  وانیانداخت  چرخوند  و 

  .از نگاهم دور نموند  شخندشین

  .آروم به بازوم زد نیحس
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زبونش واسه    شه یکه حامد هم   یدونی ناراحت نشو، بهتر م -

  .زهی پولدارا تند و ت

بودم که سخت و    یظاهر کردم وگرنه اگه تو حال خوب  حفظ

زبونش   دادم یو مجوابش   نیسنگ نکنه  تو دهنش تا جرئت  و 

  .بچرخونه

  .ستیمهم ن -

کرد که با هردوشون دست   یرو معرف   گهید  ی به تک پسرا   تک

  .درخت نشستم ی تنه ی دادم و درآخر کنار خودش رو 

  بابا احمد کجا رفت؟ -

  .ادیرفت تو ساختمون گفت االن م -

  ؟ی و تموم کردگفتم: دورت تارشینگاه به گ هی با

که    گردمیگروه م  هیو گرفتم فعال دارم دنبال  آره مدرکش  -

  .استخدامم کنند 

  .گمیدارند حتما بهشون م  ستیتاری به گ  ازین  دمید  ییاگه جا -
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  .کمرم زد به

  .ممنونم داداش -

 [04.07.20 21:05] 
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حسفرزاد خب  ب  هیخان    نی:  کن  شتریدهن  حظ   م،یبخون 

  .صدات شدم تو برو خواننده شو ی فته یش یلعنت

  .ادی نکن فرزاد خوشم نم یخنده گفت: چاپلوس با

و نابود شد و   ستی لبم بود ن  ی هم که رو   ی مقدار لبخند  اون

  .عذابم داد شتریغم افتاده به جونم ب

  .ادیخوشم نم یجانا: از چاپلوس "

  .ی اریاز دلم درب یتونیچاپلوسانه نم ی هاف یتعر نیبا ا -

موانیک راست  فرزاد  آهنگ   گه،ی:  به  صدات   ی هاتازشم 

پ  خوره،ی م  یاحساس کامال    هی  شی برو   ر ی بگ  اد یاستاد خوب 

  .یکنیم  دایطرفدار پ یمطمئن باش کل 
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با کدوم   دا،یزنیم   ییبا پوزخند گفت: شما دوتا حرفها  نیحس

اون بچه پولدارا    ؟یخرج کن  دی اول راه چقدر با  یدونیپول؟ م

  .داشته باشند وخوانیکه م  ی زیهر چ  تونندی راحت م

  .سوک لبم نشستند  یتلخ پوزخند 

  ن یسفر و هتل، بهتر  نیبهتر  ن،یماش  نیخونه، بهتر  نیبهتر -

که   سازندیم  ی جور   وختشونیچهره و سر و ر   رن ی م  یکار، حت

  .شندی کم کم معروف م  نجور ی و ا  شندیدخترا طرفدارشون م

  .یکنی اشتباه م -

  .دی ها به سمتم چرخ نگاه ی همه 

  هنوزم زهرا پات مونده؟ نمیبگو بب -

  چرا نمونه؟ دهیاون عاشقمه، جونشم واسم م -

و عشق  یتونینم  یباش  اردمیلیپس برو خوشحال باش چون م -

هم پول به    اردهایلینخوادت م  یکه عاشقش  یاون  یوقت  ،ی بخر

  .شهی نظرش عوض نم ی زیپاش بر
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که دلدار و معشوقش نباشه    یادامه دادم: عشق  شی به آت  رهیخ

معاشق  آت  ندازهیو  ا  شیتو  بسوزه،  اما   یباش  پولیب  نکهیتا 

اما   دهیم  یخوشبخت  ی معشوقت کنارت باشه و تنهات نذاره بو

معشوقت نباشه و نخوادت   یول  یداشته باش اردهایلیاگه هم م

نباشه   خوش  دلت  حال  زو  حس   بهت  تونهی نم  ادمیپول 

  .بده  یخوشبخت

انیحس د  نهای:  باشه  پول  آراد خان،  ادعاست  چه    گهیهمش 

 اد یم  شهیاون دختره هم کم کم پاش شل م  ؟ی دار   یدرد و غم

  .سمتت

  .زدم شخند ین

دار  ؟ی دید - پول    ی گیم  ی خودتم  با  عشق!  نه  پول  بخاطر 

  .بوده و هست  شهیکه هم یِقانون نیا دیو خرعشق  شهینم

  اد ی ها گفت: خب اولش بخاطر پولت محرف   نی غودتر از ا  اما

  .شهیآخرش عاشقت م
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م  هیاما   - هم  جا  ی نیبی دفعه  تموم   ی به  شدن  عاشق 

  !و بستشد و فلنگ  یخال تیبانک ی هاحساب 

  .زانوهام گذاشتم ی و رو هام تنه نشستم و آرنج  لب

بدم   ونیلیمن حاضرم بهت پونصد م  م،یمعامله کن  هی  ایاصال ب -

قبول  دم،یبهت قول م ونیا ،یزهرا رو ول کن  د ی اما درعوض با

  ؟یکنیم

ابروها  همه با  نگاه   هیباال رفته به بق  ی متعجب به من و اون 

با حس تعصب گفت:   دم یو شا  ی کرد. درآخر اخم کرد و جد

من اونقدر عاشق زهرا هستم که با پول عوضش نکنم، تو کل 

  .کنمیرو نم نکاریا ی رو هم بهم بد ایدن

  .صاف نشستم 

دلت خوش باشه    شه یباعث نم  شه ی پس قبول کن که پول هم -

که    یو درقبالش کس  یپولداربش  یستیو خوشبخت، تو حاضر ن
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بد  ویعاشقش دست  م  ی از  بهتر  دلت  که   دونهیچون  اون 

  .یکنارت باشه خوشبخت

  .واسه گفتن نداشت یحرف گهیقانع شده بود که د انگار

 ه ی خوشم اومد پسر، انشاهلل هممون    یلیهات خ: از حرف وانیک

  .میکنی م دایعشق خوب و پاک پ

گفتم: عشق خودش    شیبه آت  ره یو پر کرد و خ هام چشم  اشک

 یسراغت که وقت   ادیم  ی جور  ست،ین  یکردن  دای سراغت، پ  ادیم

  ی رلکنتیاز ب  ی و دار   ی توش غرق شد  ینیبیم  ی ایبه خودت م

  ره یو بگو اگه معشوقه نباشه تا دستت   یزنیخودت دست و پا م

  .یو حفظ کنو تعادلت  یسیوا یتونینم

منیحس فرق  دلت  حال  امشب  تو   کنهی :  اشک  برق  آراد، 

انگار دلت فرار    نم،یبیبغض گلوتم دارم م  مچهینگاهته، اون ن

  !رهیگ  ییکرده و جا

  .زدم و بهش نگاه کردم   یپربغض لبخند
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م  - همه  حال  فهمندیانگار  م  یچه  درک  و  اال   کنند یدارم 

  !خودش

  هیمکث به شونم زد و گفت:     ی نگاهم کرد و با کم  ره یخ  یکم

  .ی دار  ازیآهنگ ن

نواختنش    ی رو  وهام آرنج  محض  به  و  گذاشتم  زانوهام 

  .نکنه   دای واسه شکستن پ  یو بستم تا بغض گلوم راههام چشم

  ی دار  میدختر؟ با زندگ  ی ... جانا... جانا.... تو با من چه کرداناج

که    ی واسه درد  یدرمون بش  ی خوایچرا نم  ؟ یکنیم  کار یچ

انداخت عز  ی تو  ی خودت  که  هم  حاال  چاقو   هی  زتیجونم؟ 

بهم زخم   خوانی و بزرگتر کرد! انگار همه مبرداشت و زخمم

 هی که    ی زمرحمم نباشه مخصوصا اون چشم سب  یبزنند و کس

 ی طوالن  ی فاصله  نیتا ا  کنهینگاهش کم نم  ی مثقالم از سرد 

  .ترکمتر بشه و دل من آروم  نمونیب
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تو بمون واسه   ست،یما ن  ی و بشکن... فاصله سزانگاه  ی سرد -

ن  ییجدا  ن یا  شهیهم ما  آرزومه... حتستی حق  تو  بودن   ی ... 

  ...تویب رمیمیلحظه... م هی ی واسه

و بغضم   اریاخت  ی که با احساسِ خوندنت دار  نی بهت حس  لعنت

  .یکن یجانا م ییهوا   شتریو بو دلم ی ریگی ازم م

 [04.07.20 21:05] 
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ست... من برات سرود عاشقانه   هیست...  بهانه  هیخوندن من   -

تو    یبودنم... ب  ل یکه باهاتم... تو خود دل  یتا بدون  گمی ترانه م

  ...تو  یب رمیم یم شهی شب سحر نم

پام همراه باهاش زمزمه کردم: من    ر یتر ز  مهیبه خاک ن   رهیخ

به همه دن رو  و در  ادتی  یحت  دم ینم  ایعشقت  به کوه   ایرو 

بخواد من و تو    ای... اگه دنشهیواسه هم  مونمیبا تو م  دمینم
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  مونمیبا تو م  دم یرو م  ایجواب دن  رمیمیواست م  میتنها بمون

  ...شهی واسه هم

ثان  ین ییپا  ی هانت  با چند  واسه  که  کرد  تمومش  زد    ه یکه 

  .گوشم موند و بعد محو شد ی تو  تاریگ ی صدا

صورتم درک   ی رو   وش ی آت  یدفعه گرم  نیبستم که ا  وهام چشم

 دی... بای برگرد  د ی... بای آراد... زود فرار کرد  ی زدکردم. زود جا  

  ش ی که خودت باعث و بان  یو تو اوضاع  یجانان دلت باش  شیپ

  ..یس یمرد پشتش وا هیمثل  ی بود

خ  یلیخ  جانا آراد  نه  یل یتنهاست  خودت...  مثل  درست   ...

نتونه بهش   یکه کس  ی داره که بهش پناه ببره و نه پدر  ی مادر

  .دیبا ،ی فردا برگرد  دیچپ نگاه کنه... با

  د؟ینکنه عاشق نا،ی پسرا خوب تو حس رفت -

  .بابا احمد چشم باز کردم و درست نشستم ی صدا با
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  دوار یمنه بابا، دارم به خودم ام   ی با خنده گفت: از صدا  نیحس

  .شمیم

  .تخت بلند شد  ی از رو حامد

  .آقاجون نیبش -

  .نشست نیزم ی خودش رو  بعدم

  .پسرم تییچا نمیاحمد رو به من گفت: ا بابا

ازش گرفت و با لبخند گفتم: قربون   وییچا  ین یشدم و س  بلند

  .دستت

  .برگشتم سرجام و

  .زانوهاش گذاشت  ی و روهاش تخت نشست و کف دست   ی رو

  .به خودت شک نکن ستهیمن ب ی نوه -

  .رو کرد سمت حامد بعد

  دلدار؟چه خبر از  -
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  .لبخند زد و گفت: خوبه خداروشکر حامد

  ست؟یرفتن ن  ی وقت خواستگار گهید -

و دارم برنامش   کشه،یطول نم  ادیان شاهلل اونم به موقعش، ز -

  .کنمیم  ستیراست و ر

  .نمیبب وتونیکیهم خوب، وقتشه داماد شدن  یلیخ -

  .من نگاه کرد  به

  حال دلت؟تو چه خبر بابا جون؟ چه خبر از   -

تو  دم یکش  ینفس انگار  فهم  ی که خودش  و  رفت  که   دی دلم 

  .آروم سر تکون داد و گفت: پس از معشوقه ناخوشه

  .شتریاز همه ناخوشه بابا احمد، از معشوقه ب -

 روان یش   دیامروز با  کردم ی فکر م  ؟ یباهاش حرف بزن  یتونست -

  .یباش

  .بودم و حرفم زدم اما برگشتم -
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  بود؟ یخواستت و مشکالت ایقبولت نکرد؟   -

تر لب زدم: هم قبولم نکرد  دوختم و آروم   ییبه بخار چا  ونگاهم 

مشکالت  هم  عز  یو  د  زش یبود،  فهم  گهیکه  و نوش  دیبدتر! 

  .کرد یرحمی دوست دارم و بازم ب

  آره؟  یو برگشت  ی هم قهر کرد ی نازناز ی و تو -

  !بچه ی زود جا زد یلی: خحامد

  .اون و بابا احمد چرخوندم نیب ونگاهم 

  .دلم شکست -

بهتره    وفته،یعشقه که حتما م  ی از اتفاقات تو  یکیاحمد:    بابا

نکرده نباشه واسه    ییداشته بشه که خدا  یاولش دل شکستن

جدا با خودش  و  حت  ییآخرش  نظرت  به  باشه،    ه ی  یداشته 

  ست؟یدرصدم دلش باهات ن

  .دمیخند آروم

  .نداره یسختت بود بابا، جواب ی از همون سواال نیا -
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  .زد و کوتاه چشم بست و باز کرد  یمهربون لبخند

  ی وقت   ینی بب  دی با  ،یکن  داشیپ   دی داره پسرم داره، خودت با -

بشه   دیچون شا  کنهی بهت نگاه م  ی چجور  یو کنارش   کینزد

  .نه و از زبون پنهان کرد اما از چشم حرف دل 

نم  کالفه گفتم:  آشوب  و  برشم  شهیشده  عز  ی ا  و    زش یبا 

  ؟یخودش صحبت کن

کنم    یونیکم فکر کن اگه من برم و پادرم  هیاما    رمیم  ی بخوا -

نم پادرم  یبفهم  یتون یاونوقت  پ  یونیبخاطر  که   رمردهیمنِ 

  .که اون دختر بهت داره   ِ یبخاطر عشق ا ی قبولت کردند 

  .و لمس کردم گفتم و پس سرم  رلبیز ینچ

  .یگیدرست م -

  ه یو بزن شد که هزارمرتبه شکر نشد  فردا برگرد همه زورت  -

  ی تا وقت  یهست  یعاشق واقع  هیشو، اگه    ر یگ یدوباره پ  گه یروز د

  .یپا پس بکش ی نشده حق ندار دیته دلت از اون دختر ناام
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از حرف   ی دیام بودم تشوکه  و  و آشوب دلم   شیهاش گرفته 

  .فکر کنم ذاشتیو بهتر م کردی کمتر م

تره    دونیو مسرنوشت من  شی اگه چهارسال پ  دونستمینم -

و حرف دلم   خواستیم  یک  شدمی و باهات آشنا نم  اوردیبار نم

  .سر من و خانوادت باشه ی هزارسال باال  ته یدرک کنه، سا

 ی فرق  چیه  ،یمون یخودم م  ی لبخند گفت: تو هم مثل نوه  با

  .نداره

بابا   شهیم  میو خنده گفت: داره حسود  یاز رو شوخ  نیحس

  .احمد

انگشت  پس روهاش بندش  مدام  و   د یکش  تاریگ  ی مایس  ی و 

  .شهیم می هم حسود یلی... خشهیم میخوند: داره حسود

و به و درآورد و بابا احمدم خندون سرش هممون  ی خنده   که

  .چپ و راست تکون داد

  .بخور سرد شد وت ییآراد چا -
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  .گرفتم  ووانیو له گفتم و دست یچشم

دفعه جو گرفته شده    نیدست از نواختن برنداشت و ا  نیحس

من به حس تو... مثل نماز عاشقاست...   ازیبامفهوم زد و خوند: ن

  ...حساب عاشقا... از همه آدما جداست گندیم

که به لطف    ی با لبخند محو  شی به آت  رهیقند برداشتم و خ  هی

گوشه  ی تو  دیام چا  ی وجودم  بود  نشسته  و   وییلبم  خوردم 

فکر کنم که جانا   ییتر به روزهاو بستم تا بتونم واضح هام چشم

  .بچشم ویواقع  یطعم خوشبخت تونمیعاشقانه کنارمه و م

 [06.07.20 21:00] 
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  "جـانـا"

  ؟ ی ... گردیم یدنـ... بالِ... چ  -

  .فرستادم رونیو بزمان با صاف کردن کمرم نفسم هم



[688] 
 

داد گفت بده به من اما االن انگار آب   زی کادو به عز  هیآراد   -

  !نیزم ی شده رفته تو

  .و دور تا دور اتاق چرخوندنگاهش  متفکر

جا   دست تموم  و  زدم  کمر  تو  ی جا  ی به  رو  ذهنم    ی خونه 

  .آوردم

  ...که... داخل زی... عزِی... بقچهِیتو...   -

  ست؟صندوقچه ی و ادامه دادم: که توعجله حرفش  با

 دم یاتاق دو  یکیتکون داد که شتاب زده به سمت اون    ی سر

اما با دو درش  و و لبم   سادمیوا  عیفاطمه سر  دن یو باز کردم 

  .دمیگز

به سمت ته    کی تار  مهین  ی تو فضا  نیپاورچ  نیدفعه پاورچ   نیا

  .اینش دار یاتاق رفتم. ب

آروم قفلش   ی جلو و  زانو نشستم  باز کردم و صندوقچه دو  و 

  .و باال بردم درش 
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بقچه   تا و  ب  زیعز  ی تهش خم شدم  رو  دم یکش  رونیرو    ی و 

  .گذاشتم نیزم

هم  وهاش گره  و  کردم  رو  ن یباز  شد    نی زم  ی که   ه یپهن 

  .دمیشده د چیکاغذ کادو پ  یلیمستط

فاطمه افتادم   ادی بکشم اما    غیکردنش خواستم ج  دایذوق پ   از

  .دمیدهنم کوب ی و روو زود دو دستم 

  .و پاره کردمزانو نشستم و کاغذ کادوش چهار

 ک یکه قفل کوچ  یمشک  یلیمستط  ی صندوقچه   هی  نشیب  از

  شی جا  ی آوردم و ذوق زده به جا  رونیداشت ب  یرنگ  ییطال

  .نظر انداختم

ا  از و شوق  تاب    نم یبب  نکه یشور  و  تب  به  قلبم  داخلشه  چه 

  .افتاده بود
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و باز کردم درش   ی زی هرچ  دنیباز کردم و آماده واسه د  وقفلش

خنده و بهت   ونیم  یماتم برد و با حس  دمیکه د  ی زی اما با چ

  .دهنم گذاشتم ی و روو ذوق دستم 

  !... آراد ای... خدانکهیا

و و خوشگلش   ف یظر  ی و به سمتش بردم و دسته دستم   آروم

  .آوردم رونشی گرفتم و ب

از ذوق دیآفتاب  نک یع بودم    نک یع  دنی !...  کرده  از    ای بغض 

داشته   وش یکی  تخواسی داشت چقدر دلم م  ادیآراد به    نکهیا

  بود؟  یهام چچشم  ی اشک تو  ل یبود؟ دل  دهیباشم و واسم خر

  یی طال  ی دستبند متن  هینگاهم به ته صندوقچه خورد...    یاتفاق

  !کاغذ بود هی ی هم رو

  .هام باال آوردمبرش داشتم و تا مقابل چشم عیسر

  "یتو مرا جان و جهان"

  !طالست دمیدار بودنش فهمکردم که از شماره   برعکسش
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تار    ودم ید  ی او اشک واسه لحظه  دیبغض لرز  ین یاز سنگ  چونم

  .کرد

 ؟ ی رو بهم بد  هان یو بعد ا  ی اریامروز از دلم درب  یخواستیم

که   ی شد  یشد عاشق کس  یچ  م؟یدیرس  نجایشد که به ا   یچ

و    ی رازت انتظار نداشتم جا بذا  رحمه؟یواسه خودشم ب  یحت

باش  خواستمی... می بر باشی کنارم  پشتم  بهت   ی...  بتونم  که 

  ؟ ی کنم اما چرا زود جا زد هیتک

گونم سر خورد.    ی هام تو قطره روچشم   ی شده تو  ز یاشک لبر  از

زدستم به  ع  دم یکش   مینیب  ری و  کنارم    نک ی و  رو  دستبند  و 

  .گذاشتم

  .رو برداشتم کاغذ

  دم ی و باز کردم که از دست خطش بغض کرده خندتاش   هیال  دو

زمزمه  مو  راست  گفتم:  خطشون   گندیوار  دست  دکترا  که 

  !ستیخوب ن
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  .ابتدا شروع کردم به خوندن از

چ " مقدمه  جانان،  جان  حرف   مین یسالم   ی ها افتضاحه 

بشه    ی کردم کاغذِ متن  یاما سع  ستم یبلد ن  ادی عشقوالنه هم ز

  ...عاشقانه ی و گذاشت نامه که بشه اسمش 

افسون کنندت   ی هاچشم  دمتیرستوران د  ی بار که تو   نیاول

و  فکر افتادم که مخت   نیلحظه به ا  هیو جلب کرد و  توجهم

گارسون    هیو برانداز کردم اما چون  سرتا پات   نی بزنم واسه هم

عادت کرده بودم    ی شهر  ی پولدار باال  ی من به دخترا  وی بود

گذشت   ومدم،ی ن نییپا  میو رفتار پولدار  منصرف شدم و از چهره 

 خواستیدلم م  ی از کنجکاو  دمت،یجنگل د  ی باز تو  نکهیتا ا

 ی رستوران جا گذاشت ی از تو یبرزخ  ی افهین قبدونم چرا با او 

جوابیرفت نداد  ی ...  بهم  ب  بمیترغ  ی که  و  برم    شتر یکرد 

وقت اما  بدونم  زندگ  یدرموردت   هی خبردار شدم    ت یاز وضع 
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دو دوتا چهارتا کردم    نیوادارم کرد کمکت کنم واسه هم  یحس

  دم ی کنم و درآخر رس  دایواست پ  تونمیکجا کار بهتر م  نمیتا بب

 مارستان یکادر ب   ی و بخواعمو، راستش   مارستانیب  ی به خدمه 

  ...نبود دیجد ی رو یهم به ن ی ازیبود و ن لیتکم

اون سردخونه    ی از تو  ز یرو اعتراف کنم... همه چ  زیچ   هی  بذار

عشق شد،  پنهان  یشروع  و    یکه  زمان  گذر  با  و  زد  جوونه 

کرد  ییهااتفاق  رشد  افتاد  برامون  بزرگ   که  و  و  آب  شد،  تر 

  .ی کودشم خودت بود

 خواستم ینم  گهیبود که سردرگم و کالفه شده بودم، د  هامدت

لذت  ی دخترباز کسا  ی کنم  از  چهارتا  نداشت،  که   ییِواسم 

زنگ   یخوشگذرون  نیشتریب بهم  داشتم  باهاشون  رو  شبونه 

پ برم  خواستند  و  اون   ششونیزدند  کنم  قبول  اومدم  تا  اما 

کرد، خودم از   مونمیهات پشو چشم  د یچی گوشم پ  ی صدات تو

شده بودم و مدام    ی که داشتم تعجب کرده و عصب  یدست حس

باز  کردم یم  یسع هوس  سمت  که   میشگیهم  ی های برم 
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دوران   ی هاحیو تفر  یو گذاشته بودم فقط خوشگذروناسمش 

واسش نداشتم   ی شوقچندان لذت و شور و    گهیاما د  یجوون

به اسم عشق!    زه یچ  هیبخاطر    هان یا  ی همه   دمیفهمی اما نم

شوخ  روبهزاد   و  خنده   یکنارت  پو  و    دم یدیم  وشش ی هات 

تا   خواستیبار دلم م  نیاول  ی که برا  ی جور  گرفتمیم  شی آت

  .ره یدلم آروم بگ د یو بزنم که شاجا داره داداشم

نزد  ی فاصله  کردمی م  حس داره  با    شه یم  ترک یدالمون  اما 

کار از    ِیندونم  گرفته  نشأت  همشم  که  شبم  اون 

کامال   ونیو ا  ی بود بازم ازم دور شد  میشگ یهم  ی های بازهوس

  .حسش کردم 

چطوره...   نمونی اوضاع ب  دمیکادو رو بهت م  نیا   یوقت  دونمینم

  م؟یصلح کرد ای مهیوخ

تا حاال  زیچ  هی   حیو صر  رک بگم،  بهت  که  رو  نشدم  عاشق   

چجور راه  دیبا  ی بدونم  تنها  کنم،  عالقه  ابراز  به   یبهت  که 
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و جمع که جرئتم   یبود تا وقت  یسینامه نو  نیهم   دیذهنم رس

  .بهت بگم یکنم و زبون

ا  خوادیم  دلم باش  نیاز  تو  بعد  ثابت   ،یبه  بهت  تو...  فقط 

م  کنمیم منم  دخترباز  تونمیکه  از  و  باشم  دست   میخوب 

  .مثل تو باشم یدختر پاک  قیکه ال کنمیم  ی بردارم، کار

اما بدون که  شهیو نم تونهینم یو بگ ی با خودت بخند دیشا

م مسلمون  هم  رو  کافر  آره    ه،یقو  نقدریا  یعنی  کنه،یعشق، 

گذشتم بگذرم    ی و کارا  های سخته از تموم پارت  کنمی اعتراف م

آراد من  وقتاما  ه  ی جد  هیقض  هیسر    یم،   ی زیچ  چیبشم، 

  .ستی جلودارم ن

م  نیا  یوقت رو  دار  یخونینامه  دوست  عشقت   ی هرجور  و 

بهم بگو، اگه هم   ی دار  یعمل کن، اگه تو هم احساس  کشهیم

چشمم اما ساده ازش نگذر   ی رو  ی خوایفرصت فکر کردن م

  ...رهیمیم تویو تنها نذار که ب دل عاشق  نیو ا



[696] 
 

  یدانیکه م دانمیتوام جانا و م هواخواه

  ...یخوانیو هم ننوشته م ینیبیم  دهیهم ناد که

  .شده بود رمقی ب هیراه افتاده و تنم از گر ل یصورتم س  رو

هق   صدایصورتم گذاشتم و ب  ی بستم و کاغذ رو رو  وهام چشم

  .دمی کش ادیفرزدم و بازم از درون 

قلبم   نقدر یا  چرا داشتند  انگار  چرا  بود؟  فشار  حالم  محکم  و 

  ومد؟ی و نفسم سخت باال م  دادندیم

و چرا دلم هواش   گفت؟یم  یوسط چ  نیمسخره ا  یدلتنگ  نیا

باز  نتشیبب  خواستی کرده بود و م  هاشی تا بازم با مسخره 

واسه چشم سبز گفتنشم تنگ    ممیبخندونتم؟ حاال دل لعنت

که دلشکسته رفته؟ شش    شدی شده بود... مگه چند ساعت م

  بود؟ شتری هفت ساعت ب

هق هق کنان   رلبیچسبوندم و ز  نمیس  ی رو به قفسه  کاغذ

  آراد؟ یکنی م کاری با من چ  ی زمزمه کردم: تو دار



[697] 
 

و   دم یاز جا پر  دهی به در ترس  زیچ   ه یبرخورد    ی دفعه با صدا   هی

  .بود یبافتن ی لهی... مدمیعقب چرخ به عیسر

  دم ینوا شتاب زده از جا بلند شدم و به سمت در دو  ی ادآوری  با

  .خورد یکه فاطمه تکون

وا  تو د  سادمی چارچوب  با  نفس    نکهیا  دنیو  دل  ته  از  خوبه 

  .دمیکش ی اآسوده 

  .زدی نفس م نفس

درست...  ...  ی ... خوا... هرت پایگیصد... بار صدات... کردم... نم -

  ره؟ی... میم ینداره... از نگ... نگران

  .و بستمهام دادم و چشم هیبه در تک  رمقیو ب جونیب

  ؟ی ... کردهیشده؟... چـ... چرا گر  ی... چیچ  ؟ی ... دا... کردیپ -

و نوا، کاش کادوش   ستینپرس که حال دلم خوب ن  ی زیچ -

  .کردمی نم دایپ

  .وا... ضح... بگو  -



[698] 
 

  .بود ت یاز عصبان ی صداش عار نبار یا

  .اتاق ی و برگشتم تو دمیو چشمم کش  ین یب ری ز ودستم

در رو آروم   یدست  هیاومدم و    رونی برداشتم و از اتاق ب  وهمش 

  .بستم

 [06.07.20 21:01] 

 120پارت #

بهشون انداخت و   یکنارش گذاشتم که کوتاه نگاه  وتمومش 

خ  مغموم  که  من  به  رو  صور...   رشیبعد  برو...  گفت:  بودم 

... نمت... دلم... کباب... ـ یبی... می ... جورنیو بشور... اصورتت 

  .شهیم

  .زانو بلند شدم هیانداختم و دست به  نییپا ونگاهم 

کدر شده به   ی نه یآشپزخونه رفتم و نگاهم از آ  ی که تو  نیهم

  .خودم افتاد بازم بغضم گرفت



[699] 
 

و داغون بغض حالم   قهیها شده بودم که دم به دقافسرده   مثل

  !کردیم

و چند مرتبه به صورتم زدم تا    ن یسرد رو باز کردم و چند آب

صورتم    یو از گر گرفتگ  ش یآت  ی بشه رو  یآب  شی خنک  دیشا

  .کم کنه

  .خوندیق برگشتم. داشت نامه رو ماتا ی تو

و کنارش نشستم. سرم  نکیع برداشتم  رو  رو و دستبند    ی و 

  .شکمم جمع کردم ی و توگذاشتم و پاهام  یپشت

  .کردم ببندمش یمچم انداختم و سع ی رو رو دستبند 

  .لبم نشست ی رو یپر حزن کم رنگ لبخند

ا  تا به  اونم   ی ... پسره یخوشگل  نیحاال دستبند طال نداشتم 

  دونسته؟یو م مچم ی از کجا اندازه  وونهید

  .بهش زدم یآروم ی باال آوردم و بوسه ودستم

  .واقعا... عا... عاشقت شده ،ی انـ... گار -



[700] 
 

  .کرد یکه با نگاهش تالق دم یو به سمتش کش زدم نم نگاه

  هوس زودگذره؟ هی ایواقعا عاشقمه  ؟یکنیحس م یتو چ -

  .لباش ی رنگ انداخت رو  ی زیر  لبخند

چ  - دِت  میخو...  حس  کنی...  نـ.َ..    ؟ی...  فرق  هش...  نگا... 

  کرده؟

 هی  نم،یبیهاش مچشم  ی مدت نم اشک تو  نیدروغ نباشه ا -

  .کنهی بهم نگاه م یقیجور عم

  !... با تموم... وجودیبهـ... تره بگ ای -

  .دادم   هیو به شونش تکمکث نگاه ازش گرفتم و سرم  یکم با

مردم  ی هان یاز توه  شتریرفتنش ب  ،یآبج ستی حالم خوب ن -

  .کاش برگرده کنهیم تمیاذ

و...  ... نماز دل... دلت ری... اذونه، بلند... شو وضو... بگکِینز... د -

ـَ... عز...  اریکنه، وا... واسه منم... آب... ب...یقرار... تر... م ...  زیتا ع

  .رو... جمع کن نای... مده هم... ا وین



[701] 
 

و   نکیچهارزانو نشستم و ع  دمی که کش  یبا نفس پر غم  همراه 

  .و قفل کردم جعبه گذاشتم و درش  ی نامه رو تو

در خونه بلند شد که زود   ی بلند بشم صدا  رمیبگ   زیاومدم خ   تا

نش  هام پنهولباس  نیخودم رفتم و ب   ی پا شدم و سروقت کشو

  .کردم 

سرم انداختم و   ی رو  وشم یر  شی ترکمن ر  ی روسر  نکهیاز ا  بعد

  .اومدم رونی و به هم گره زدم از اتاق بدو طرفش 

  رون ی ب  اطی روشن کرده بود و داشت از ح  ونش ی ماش  رجیا  عمو

  .هم در رو گرفته بود تا بسته نشه  زی عز برد،یم

رفتم که    رجیو به سمت عمو ا  دمیدو  نییها پابرهنه از پله   پا

  .سادیوا

مگه   د؟یری که با تعجب گفتم: کجا م  دیکش  ن ییرو پا  شهیش

  د؟یبمون نجایو اقرار نبود شب 



[702] 
 

از حال و هوا   یبیکم رنگ عج  لبخند چهرش دلم   ی زد که 

  .آشوب شد

دال - به  م  دیبا  ی لیبنا  دوباره  اما  تهران  تنهاتون    ام،یبرگردم 

  .ذارمینم

شده    یطرز نگاهش نداشتم... تو اون جلسه چبه    یخوب  حس

  .ختی نه نکنه واسه آراد... قلبم فرو ر ایبود؟ 

روهام دست  عیسر پرس  شهی ش  ی و  واهمه  با  و  : دمیگذاشتم 

  واسه آراد افتاده؟ یاتفاق

عز - نگران  زمینه  چ  یاصال  همه  قراره  نده،  راه  خودت    ز یبه 

  .درست بشه

  ...پس چرا -

  .ساکتم کرد  زی عز ی صدا

  .بره رجیبسه جانا، بذار ا گهید -



[703] 
 

سست شده عقب رفتم اما با ترس و اضطراب چشم    ی زانوها  با

  .از نگاه عمو برنداشتم

عقب برد و از خونه خارج کرد که آروم به سمت در    ونیماش

  .شده، مطمئنم ی زیچ  هیرفتم. بخدا 

و بهش زد که سر تکون داد و بعد رو به من دستش   یحرف  زیعز

  .باال برد

  .خداحافظ -

  .گفت و رفت ونیا

  .گفتم: خداحافظ آروم

  .و انداختدر رو بست و قفل جوش خورده بهش   زیعز

  .ها رفت و به سمت پله  د یچرخ

  .باهات حرف بزنم اما بعد از نماز  دیبا -



[704] 
 

شده! خدا    ی زیچ   هیگفتم    ب،ی امام غر  ایزمزمه کردم:    رلب یز

  !و دوختند  دندیبرام بر یچ   یاهال نیا ی هابزرگ  دونهیم

 [07.07.20 21:01] 

 121پارت #

******************  

نشسته بودم و   ی پشت ی دعاش رو ی تموم شدن سجده  ظرمنت

  .گرفتمیو گاز م و ناخونم  دمیکوبیم نیو به زم مدام پام 

زجر کشم   ی طاقم طاق شد که با حرص گفتم: قصد دار  آخرش 

  ی چ  گهید  یطوالن  نقدریا  ی سجده  تیموقع  نی تو ا  ز؟ی عز  یکن

  گه؟یم

  .به نوا انداختم یانگار نه انگار که نگاه پر حرص اما

مهرش   همراه سرش  دادن  تکون  راست  و  چپ  کنارش  با  و 

  .گذاشت



[705] 
 

 و حش یاز سجده دل کند و بلند شد و تسب   زخانمیعز  بالخره

  ز؟ی : عزدمی برداشت که غر

  .کنمی دارم واسه تو و اوضاعت دعا م دیشا -

  .جام بلند شدم و به سمتش رفتم از

  .یدعا کن نقدریا خوامینم -

  .پنهان کردم و رو به روش نشستم  نمیآست  ریرو ز دستبند 

  رون؟ی پرتمون کنند ب خوانیشد؟ م یخب چ -

  .گذروند وح یتسب ی هاکه گرفت دونه  ینفس با

  .خواستندیم ون یهم -

مطمئنا    رجمیعمو ا  نجا،یاز ا  می ریگفتم: به درک، م  تفاوتیب

تو واحد من    نی ایو نداره، مواسه کمک کردن بهمون  یمشکل

  .م یکنیم یزندگ



[706] 
 

  ست،ین  نیبرم؟ اما مسئله ا  نجایاز ا  خوامیمنم نم  ی فکر کرد -

  .میبمون دیبا

گفت:   هاماخم بزنم  حرف  اومدم  تا  و  خوردند  گره  هم  به 

  .یتعداد اهال هیمن و  نی ب ِیزیچ هیهم نپرس  ولش یدل

  .دمیرو حرص خند از

  .دونهیو حتما هم نوا م -

  .دونهینم گهید ون یا ر،ینخ -

  .بود یاونم سوال ی به نوا انداختم. چهره  ی آلوداخم  نگاه

  م؟یبمون یواسه چ رونیبندازنمون ب خوانیم یخب وقت -

  .شرط گذاشتند هی -

  .دمیخند ت یعصبان ی از رو  نباریو ا دندیباال پر ابروهام

ا - بابا! حتما هم شرطشون  تا   نهینه  برم کلفتشون بشم  که 

  .یبذارند بمون



[707] 
 

  .نگاه کرد ح یبه تسب کوتاه

  ن ی و از ا  یکه تو ازدواج کن  می بمون  میتونیم  ینه، درصورت -

  .ی روستا بر

و بدون فکر گفتم: پس بذار با آراد   هوایحرف ب  نیا  دنیشن  با

  ...ازدوا 

  .و کامل کنمنذاشت حرفم یحت

  .حرف از ازدواج تو بود که جالل اومد  -

  .جمع شد صورتم

انداختن   رونیکه کمر همت رو ب  شرفیب  میپسر همون کر -

  ...نکنه کار اون نمیما بسته؟ اصال صبر کن بب 

  ...وسط حرفم: جانا بذار دیپر

ا - ب  خواستهیم  میز قداون  بندازه  ا  رون یما رو    ن یحتما هم 

  ..کار اونه، چرا از همون اول به فکر خودم نرِ ی زیآبرور



[708] 
 

  !جانا -

  .محکم و پرصالبتش دهنم بسته شد  ی صدا با

باباشه   ی جالل مخالف کارا  شهی که هم  یدونیخودت بهتر م -

واسه خودش دست   ی مجرد  یزندگ   ه یرفته شهر    نیواسه هم 

هم هست و دستش تو   ی رتیو پا کرده، پسر محجوب و با غ

  .خودمونه هیهم شب ی خودشه، از نظر اعتقاد بیج

 [07.07.20 21:02] 

 122پارت #

  .کردم  رتیح  کرد ی داشت ازش م  ی اسابقهیب  ت یحما  نکهیا  از

  ی اومد حرف  ونیحرف از ازدواج تو به م  یتو جلسه، وقتاومد   -

  .میزد که همه تعجب کرد

  .دمیرو تمسخر خند از

  کنه؟  ی خواسته فداکار  کنمینکنه گفته من باهاش ازدواج م  -

  .دینچرخ  گهیکه زد ماتم برد و زبونم د یبا حرف اما



[709] 
 

دوست داشته فقط منتظر فرصت   یگفت از نوجوون  قا،یآره دق -

تا ب ازم خواستگار  ادیبوده  تو رو  بب   ی و  جانا خودتم    نی کنه، 

سرش  ی باال یمادر از بچگ ی هیسا نکهیکه جالل با ا یدونیم

معمول وضعشم  خوبه،  چقدر  هرماه    یِنبوده  دولته،  کارمند 

  .خوشبختت کنه تونهی حقوق ثابت خوب داره وم

  .اون و نوا چرخوندم نیو بو نگاهم  دم یبهت خند با

  ز؟یعز یگ ی م ی دار یگفتم: چ ی ارفته  ل ی تحل ی صدا با

  .اومد رونی آلود بدفعه در اتاق باز شد و فاطمه خواب هی

  .دارم ییدسـ... دستشو -

گفت: فردا خالش    کرد یو جمع مهمونطور که سجادش   ز یعز

  .ی واسه خواستگار  انیاجازه دادم فرداشب ب  نجایا  ادیاز شهر م

  .نه تونستم پلک بزنم و نه حرف ی بهت و ناباور  از

بود که چشم  تنها بلند هامنم اشک  از جام  آروم  و  تر کرد  و 

  .شدم



[710] 
 

  .کمد گذاشت ی و توشد و سجادش پا

  .دخترم ایبه فاطمه گفت: ب رو

بذاره لب باز کردم و گفتم:    رونی و از اتاق بپاش  نکهیاز ا  قبل

باباش همون   زیعز  اد،یکه از اون پسره خوشم نم  یدونیاما م

م  میکر ناپاکه  بنداز من  ی خوای چشم  همچ   ی و   نی تو 

  ؟ی اخونواده

  .دی سمتم چرخ به

کن - ازدواج  جداست،  باباش  از  جالل  و دستت   دی حساب 

  .ینیبی نم ممیرنگ کر  گهیشهر د برتتی م رهیگیم

اتاق    ینذاشت حرف  گهید بزنم و دست فاطمه رو گرفت و از 

  .رفت  رونیب

پر از    ی هاو چشم  ی موهام فرو کردم و با ناباور  ی تو  وهام دست

  .اشک قدم زدم 

  !ی اریسر من م ییچه بال ی ... تو دار زیعز -



[711] 
 

  ...جـ... جانا -

  .گرفتی و ازم مو نفس  دیتپیکردم سمت نوا. قلبم تند م رو

خوب   خوام،یبگو من اون پسر رو نم  زی به عز  ی ز ی چ  هینوا تو   -

  فهمه؟یچرا نم خوامشیبودنش بخوره تو سرش من نم

... و  خوادی... می و... م.. صال... صالحتزیکه... عز  ی... دونیم -

تصم تصـ...  نممشی از  بر...  باهاش... ی...  با...  اما...  ...گرده... 

  ...یحرف... م

  ...که من یدونیگفتم: نوا... تو... تو م دهیبر نفس

  .به چپ و راست تکون دادم وسرم 

  .شمی من زن اون نم شه،ینه نه، نم -

  .رفتم  میبه سمت روسر هراسون

  .شمیبخدا نم شم،ینم -

  .دم یپوش ورهنم یپ  ی رو سرم انداختم و کت رو وی روسر



[712] 
 

  جا... نا؟ -

  .دمیضرب باز کردم و چرخ  هیرو  در

  .نگران نشو گردمی د برمزو -

  .و با دو به سمت در رفتم دمیو پوشکفشم عیسر

  دختر؟  ی ریکجا م -

  .متوقفم نکرد زمیداد عز ی صدا

توانم بود تو  شتاب تا  باز کردم و  کوچه   ی زده قفل و در رو 

  .منطقه نکردم نینحس ا یهم به اهال یو توجه دمیدو

به ذهنم   ی اگهیو از کار انداخته بود و راه د و واهمه مغزم   ترس

  .دیرسینم

باشه اما    یکنی... آراد رو قبول نمزیعز  شهیتموم نم  ی نجوریا

نم پسره  اون  زن  کن  ذارمینم  شم،یمن  و   ،یمجبورم  اخالق 

ترکِ طرفدار مرد   هی  خوره،یدرصدم به من نم  هی  اتش ی روح



[713] 
 

ا  ،ِیساالر از  بقس  ی پا  نکهیقبل  خودم   ادیم  نجات  وسط  و 

  ...دمیم

  .و باز کردم و وارد شدمفشار در رستوران هی با

  !سوزن انداختنم نبود ی جا یحت

از    کی  چیرفتم تا نگاهم به ه  یبه سمت اتاق رئوف  ریبه ز  سر

ب  راه  وسط  اما  نخوره  م   اریاختیکارکنان  سمت  به    ز ی نگاهم 

  .سادمیده رفت و وا ی شماره 

  نم یو تو س  رفتندی و م  ومدندیشماره م  ی هم چنان رو  هامنفس

  ی تو  ی او تب و تاب قلبم به طور آزار دهنده   شدندی حبس م

  .دی چیپیگوشم م

 [07.07.20 21:02] 

 123پارت #

 ی و از خالکوب  دمتیبار د  نیاول  ی بود که برا  روزید  نیهم   انگار

دن  نتیس  ی رو کاش  آراد  اما  اومد...  ا  ایبدم  به  رو    نجا یما 
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که کم کم داشتم با   ی دیو نفهم  دمیخودمم نفهم  رسوند،ینم

ا  ومدمیچاک بودنت کنار م   نه یو س  هاتیخالکوب  نکه یبدون 

شد؟ چرا ما فرصت    ی نطوریخودم باشه!... اما چرا ا  اریتحت اخت

  م؟ی نداشت  ی شتریب

  گه ید  دیرفت که شا  ی لبالب پر از اشکم به سمت دستبند  نگاه

  !باارزش   ی ادگاری هیو بذارم اسمش  دیبا

  !؟ی خانم بهادر -

سر بلند   عیبه خودم اومدم که سر  ییمتعجب آشنا  ی صدا  با

  .پر زل زده بودم  زی م هیمشت آدم به  هیوسط  دم یکردم و د

باز گارسون  یکیکه    ی به فرهاد  رو ا  شتریها بود واسه   ن یاز 

  هست؟ نی سالم، نگ یعنی نشدن گفتم: بله...  ی زیآبرو ر

  .رفته شهر  شهیم ی ادو هفته  هی نینه نگ -
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آخه   سی رئ  شیپ   یآهان ممنون، پس برم واسه معذرت خواه -

خ  دیدونیم گرفتم  وجدان  کردم   ی احترامی ب  یلیعذاب 

  .خداحافظ

تعجبش به سرعت از کنارش گذشتم به نگاه م  توجهیب  بعدم

  .و به سمت اتاق رفتم

بهتر از جهنم   یمدل   نیواسم نمونده، جهنم ا  ی اگهید  ی چاره 

رو ندارم    ییایدن  نیورود به بهشت ا  ی پسرِ جالله، من که اجازه 

 و نش یها کم زجرترجهنم   نیاز ب  دی و نجات بدم پس باتا خودم 

  !انتخاب کنم

  .مرتب کردم وم یو روسر سادمیدر وا پشت

و جمع کردم چند تقه  جرئتم   یو باال آوردم و وقت اشارم   انگشت

  .به در زدم

داخلش در رو باز کردم که بالفاصله بعد از افتادن   دیبفرمائ  با

  .و پر کرد و آروم بلند شد نگاهش بهم تعجب و بهت صورتش 



[716] 
 

  داخل؟ امیب تونمی کردم صدام نلرزه: م یسع

  .داخل  ایه بآر... آر -

  .شدم و در رو بستم وارد

  ؟ی ها اومدبا بچه  ؟یکنیم  کاریچ  نجایافتاده؟ ا یاتفاق -

  .نشستم  تعارفی رفتم و ب هایسمت صندل  به

گوش   دیبا  یدارم که بدون معطل  ینه خودم تنها، حرف مهم -

  .دیبد

 ی و توهاش جمع کرد و نشست و طبق معمول انگشت  وخودش

  .هم قفل کرد 

  .شنومیم -

  بوده؟ یپخش کردن اون عکس کار ک دیدیفهم -

  .دمیفهم -

  .خم شدم ز یم ی رو



[717] 
 

  .دی پس بگ -

  .یسنچول میکر  مه،یکار آدم کر ست،ین ی ابهیغر ادیآدم ز -

  .دمیچشم بستم و خند یعصب

  .کار خود ناکسشه  دونستمیم -

  .دشمنتونه انگار -

دوونده بود    شهیوجودم ر  که تو  یباز کردم و با نفرت  وهام چشم

هم حت  شه یگفتم:  اما   یوقت   یبوده  بودند  زنده  خانوادم  که 

  کرد؟  تیکه بشه ازش شکا  ستین  یمدرک  دونم،ینم  ولش یدل

  .قابل قبول باشه نه سیکه واسه پل ی درحد -

 ز ی م  ی هام رونگاه ازش گرفتم و با انگشت  یحرص و عصب  پر

  .ضرب گرفتم

  ؟ی اومد  نیواسه ا -
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عز  یکم  با نه،  گفتم:  و  کردم  نگاه  بهش    خواد یم  زمیمکث 

اونقدر    دونممیازدواج کنم و م  میمجبور کنه با جالل پسر کر

  .داره یغده که تا به خواستش نرسه دست برنم

  .به هم گره خوردند د یشد هاشاخم

  ؟ی خوایخب، تو م -

  .تکون دادم سر

 ندازنمون یا موجه، اگه هم ازدواج نکنم از روست   چینه به ه -

  د ینبا  یحت  گهی که راه آراد رو واسم بسته و م  زمی عز  رون؛یب

  ن یاز ا  یراه واسه خالص  هیتنها    مونهی بهش فکر کنم پس م

  .وضع

  ه؟یآراد ک  -

 ی که تو  ی دوختم و گفتم: همون پسر  گهید  ی به جا  ونگاهم 

  .عکس بود

  ؟ی دوسش دار -
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و بروز ندم کردم حسم  یجا خوردم اما سع  شیسوال ناگهان  از

  .و محکم باشم

ب - م  یربط یسوال   د،یی راه شما  نی آخر  گفتم،یبود... داشتم 

  .زنتون بشم کنمیقبول م

  .دندیابروهاش باال پر ی الحظه 

به راحت  دیشا اما درحق  یبه ظاهر فکر کرد  جون   قتیگفتم 

  .کندم تا به زبونش آوردم

  که؟ یمطمئن  متیرو تصم  -

  .کامال -

  .داد و لبخند زد  ه یتک یصندل به

م - صبح  فردا  من  پس  و   امیباشه  صحبت  مهربانوخانم  با 

  ذارم ی نم  گهیرو بسپار دست من، د  ز یهمه چ   کنم،ی م  شی راض

  .به بعد من پشتتم نجای از ا ،یبش تیاذ
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از    نکهی سر تکون دادم و زود از جام بلند شدم تا قبل از ا  تنها

 ره یو بگکه روم بود طاقتم طاق بشه و اشک جون غرورم   ی فشار

  .برم

  .پس خداحافظ تا فردا  -

  .جاش بلند شد از

  .برسونتت یکیبذار بگم  -

  .گفتم: نه ممنون خداحافظ تند

  .به سمت در رفتم عیگفتم وسر  ونیا

  .اقب خودت باشخداحافظ مر -

ب   از قدم   رونیاتاق  در  از بستن  بعد  و  بلند    ی هااومدم  و  تند 

تا بغضم از فشار    دم یکش   مهیبرداشتم و مدام نفس نصف و ن 

  .شده بود به خواستش نرسه و نشکنه   شتریکه ب  یزجر و عذاب

  .دمیصورتم کش ی تو وی اومدم و روسر رونیرستوران ب از



[721] 
 

  .شمیدارم له م دمیشد کنمی خدا، حس م  شمیله م  دارم

 ی جون تو  گهیدست گذاشتم و به کمکش راه رفتم. د  وارید  به

  .واسش نمونده بود یپاهام نبود و تنم رمق

  .گذاشتم نمیس ی قفسه ی و رودستم ینفس تنگ از

م  دیشا نفس  از فشار روحم حس    دمیکشیداشتم درست  و 

  .ستین یچندان ژنیاکس کردمیم

و نجاتم   ی اینفس زنان و پر بغض زمزمه کردم: کاش ب  رلبیز

اگه بخاطر    یحت  شم،یازت دلخور نم  ممیآراد، اگه بدزد  ی بد

 ی لیس  هیو    یکن  دادی هم داد و ب  یجواب مثبت دادن به رئوف

بزن نم  یبهم  ناراحت  ازت  زودتر خودت   شم،ی هم  بهم فقط  و 

  .تحمل ندارم  گهیبرسون د

  "آراد"

  ؟یشد برگشت یگفت: چ  نشی باز کردن بند پوت نیح

  ؟یشد نرفت یتو چ -
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  .باال رفته سر باال آورد ی ابرو هی با

  .طفره نرو بگو -

  .اول تو بگو -

  .درآورد و در کمد رو باز کرد  وهاشن یپوت

  ...شرکت بود ی تو یمشکل هی -

  .دیانداخت و پوش ویی دمپا

  .نشد برگردم گهیحلش کرد د  شهیم ی چجور نمیرفتم بب -

  .کنارم گذشت  از

  .تو بگو -

  .سرش رفتم پشت

  .بهت گمیم  زمیبرم قهوه بر نیبش -

  .کاناپه انداخت  ی و روگفت و طبق معمول خودش ی اباشه
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خاموش کرد    وش ی گذاشتم و نشستم که گوش  زی م  ی رو  وینیس

  .و کنارش انداخت

  .شد  نهیبه س دست

  خب؟ -

زود    دمیتهران شدم اما فهم  یگفتم: دلم شکست راه  مقدمهیب

  .گردم ی فردا برم نیجا زدم واسه هم

  .انداخت نیچ شیشونیپ  ی رو یاخم

  جانا؟ ایکردند  تتی شده؟ مردمش اذ یچ -

  .کدوم، خودت حدس بزن چیبا بازدمم گفتم: ه همراه 

  عمو؟ -

  .کوتاه باال انداختم وابروهام 

  .شد دیپر از ترد  لحنش

  نکنه مهربانو خانم؟ -
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  .ازش گرفتم و با حرکت سر و ابرو بهش فهموندم نگاه

 ی ! چیکنیم  یلب مبل نشست و متعجب گفت: شوخ  عیسر

  گفت بهت؟

ا - باهام   ذارهینم   چوقتیکه گفت ه  نهیخالصه شدش  جانا 

 نکه یو ا  میستیبه هم ن  هیشب  ی مورد   چیازدواج کنه چون تو ه

  !بهم اعتماد نداره که بخواد دختر بده دستم گهید

  ؟ی جانا رو دوست دار ی! بهش گفتمهیاوه پس وضع وخ -

  .تکون دادم سر

  .چشم دوخت زی و لمس کرد و به مسرش  پس

برگرد  دیبا - وقت  م،یبکن  ی کار  هی  میفردا  تا  خانم   ی مهربانو 

  .مونهیم یاوضاع جانا درست نشه ازت عصبان

  .نگاه کرد بهم

  ؟ی کادو رو داد  نمیاصال بگو بب ؟ی دار ی انقشه -
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مغز    هیبهش بده، نقشه هم که نه،    دوارم یام  یعن یآره دادم   -

 ی رو  میزیو برفکرامون  ایدوتا بشه، ب  دیبا  ستی ن  یواسش کاف

  .هم

  .دادم هی تک  زیبه م وپام 

  .االی -

  .دیخند

نم - کار  مغزم  وگرنه  نذار  فشارم  بدون شوخ  کنهیتو    ،یاما 

چه بخواد و   ،یذاشت یتنهاش م  دیبده نبا  یلیجانا خ   تیوضع

  .یکنارش باش  دیچه نخواد با

م  دیخواب  جانم یه   تموم آره  زدم:  لب  آروم   ی مرد  دونم،یو 

گاه اومده  جانا  تا  واسش،  از خودم خجالت  وقت   ینکردم  ها 

و    ستیبهزاد، از کارام، از رفتارهام، انگار نه انگار که ب  کشمیم

نمک  که االن داره نم  میاپسر بچه   کنمیشش سالمه، حس م

  .شهی مرد م
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 کنه،ی و پخته مخام   ی وهیلبش گفت: عشق م  ی لبخند رو  با

  .هیقو یلیکودش خ

  .شد و به زانوم زد خم

  .داداش، مطمئن باش، دلم روشنه  شهیدرست م ز یهمه چ -

  .لبم  ی رنگ انداخت رو ی لبخند

  .انشاهلل -

  .و نابود شد  ستیلبش ن  ی و پر کرد و لبخند از رونگاهش   بهت

 [09.07.20 21:11] 

 125پارت #

  .دمیخند آروم

  !ی حقم دار -

  من اشتباه شدم؟ -

  .باال انداختم ی سر
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کمکم کنه اون    دیکنم شا  یبا خدا آشت  کنمیم  ینه دارم سع -

  .چشم سبز مال من بشه

دفعه به سمتم هجوم   هیلبش نشست و    ی رو  یقیعم  لبخند

  .آورد و محکم بغلم کرد

  .برم دست جانا رو ببوسم دی داداش دخترکش خودم با -

  .و پرحرص جداش کردم خندون

  !گمشو -

  .کاناپه انداخت ی و روو باز خودش دیخند

  .کنندی بهتر کار ممغزم دارند  ی هاحاال سلول  -

  .زد یکرد و چشمک کی به لبش نزد وفنجون

  .ستمیماجرا ن نیبغلت ول کن ا ی تا جانا رو نندازم تو -

توهامحس خوب حرفش چشم   از رو  جانا  و  بستم  بغلم   ی و 

  .تصور کردم 
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  .رم یگیگر م کنممیبهش فکر م یلعنت -

دست  هی کوب  ی تو  ی دفعه  وحش  دهیسرم  که  از حس    انهیشد 

  .و باز کردمهام درهم چشم   ی هاوبا اخم   رونیخوبم پرت شدم ب

جون به جونتم کنند آخرش   یعن یحواست به افکارت باشه،  -

  .یش یتو از نظر فکر خرابت آدم نم ،ی همون آراد

  .و برداشتم چپ بهش نگاه کردم و فنجون چپ

و به چپ و راست لبش نشست و سرش   ی از خنده رو  ی محو  رد

  .ادتکون د

قلب خوردن از قهوه و   هیدادم و هم زمان با    هیکاناپه تک  به

کم  ی مزه   دنیچ یپ و  و هام دهنم چشم   ی تو  نشیریش   یتلخ 

  .کردم یباف الیبستم و با لذت خ

  .ذارم یهم واست نم  ی من، راه فرار  یوحش  ی گربه   رمتیگیم

********************  
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دادم که بازم گل    ها رو تکوندسته  ی ادقت و به طور حرفه   با

  .زدم

  !داد گفتم: خودشه با

  .گفت ی ای به موهاش زد و لعنت یچنگ

  .بخور بهزاد جون وی گفتم: بعد یبازوش زدم و با بدجنس به

  اد یحالم داره م   خورم،ی نم  گهیبه پهلو نفس زنان گفت: د  دست

  .دهنم ی تو

سع  وک یپ زور  به  و  بر  یبرداشتم  که    ی تو  زمیکردم  دهنش 

  .مقاومت کرد 

  .بخوره د یبا خورهیگل م یبود، هرک نی قرارمون هم -

همش   میتسل  آخرش و  توشد  خال  ی و  که    یدهنش  کردم 

رو هاش چشم دست  ی و  فوتبال  به  دست  و  دادم  فشار   ی هم 

و که از شدت خنده سرش   دیبه لبش کش  ونش یگذاشت و آست

  .بغل کردم
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  .کرد ی احرص پسم زد و سرفه  با

  کمه یپ  نیچهارم  نکهی با ا  ستی دز باال ن  ،یکوفت  ن یزهرماره ا -

  ش؟ی عجب تلخه، از کجا آورد یول  کنهیمست نم

  .مبل نشستم ی دسته  ی رو  طنتیش با

وارد کرده، جون   وششهیپنج تا ش  یاز بهرام گرفتم، قاچاق -

  .هاواسه مسابقه دهیم

  .دی و به لبش کشصورت هنوز درهم توف انداخت و دستش   با

 یک یعمو    ی! ناسالمتی خاک تو سرت که جنس قاچاق نخر -

  .مملکته نیا ی ها دکننده ی از تول

  .نثارم کردم  یینگاهم برو بابا  با

  .به ساعت انداختم. نه بود ینگاه

  سفارش بدم؟  رونیاز ب  ای  میشام درست کن  میخب داداش بر -
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نفره درازکش خودش  مبل  ی رو با حرکت  سه  و  پرت کرد  و 

معدم، معدمم داره   ی تو  ادیدست گفت: فعال که رودم داره م

  .ندارم سفارش بده ی حلقم دل و دماغ آشپز ی تو ادیم

  .و باز کردهاش و باد زد و دکمهخودش یکم بعدم

 [09.07.20 21:11] 

 126پارت #

رو  ویگوش فود  ز یم  ی از  و  فست  به  و   ی شگیهم  ی برداشتم 

درم بلند شد که بهزاد    ی که جواب داد صدا  نیزنگ زدم اما هم 

  .دم یشد و منم از جا پر  زیخ مین عیسر

  گرد شده گفت: نکنه عموئه؟ ی هاچشم با

  .و قطع کردم سرم و تماس   ی زدم تو یکی

و گرم کن تا عوامل کتک و فحش  بلند شو برو دم در سرش  -

  .ببرم تو اتاقم وی خور
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بلند شد و به سمت قسمت دوم هال   هی  با از جاش  حرکت 

  .دیدو

کت بهزاد   ی رو تو  شهیو ش  هاوانیعجله و هل کرده همه ل   با

  .دم یها دوو به سمت پله   ختمیر

  .زنهیو دار مجفتمون نهی هم بب واثرش 

  د؟یسالم عمو، چرا برگشت -

  بهتون، حال آراد خوبه؟ گمیم -

  .تخت فرستادم ر ی ز وی اتاق شدم و همه چ وارد

  .و مرتب کردمو سر و وضعم سادمیوا نهیآ ی جلو

صورتم گرفتم و ها کردم که خوشبختانه بوش   ی جلو  ودستم

  .دهنم نمونده بود ی تو

شدم و بعد از شستن دست و صورتم از اتاق    یی ودستش  وارد

  .دمشی ها داومدم که وسط پله  رونیب
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  .سالم -

  ؟ی داد یو نمهام چرا جواب تماس ؟یسالم، خوب -

  .باال اومد که کنار رفتم کامال

تنها  ازین - ببخش  ییبه  اومد  د،یداشتم  چرا  تهران؟   ی حاال 

  ؟ ی بخاطر من اومد م،یفردا برگرد میخواستیم

جانا حل شد بهتره چند وقت سروکلت تو اون روستا   ی هیقض -

  .نشه دایپ

  ؟ی زودتر از من دهن باز کرد: واقعا؟! چجور  بهزاد

  .به اون دستش داد وساکش 

آت  ی هابزرگ  - د  وش ی روستا  نگران    خوادینم  گهیخوابوندند 

  .دیباش

  من فردا نرم؟ یعنیرفته گفتم:  وا



[734] 
 

درست شده،   زیراد، لطفا سرخود نرو اونجا تازه همه چ نه آ -

بکشه،   نفس  جانا  مرخص   هیبذار  بهش  وقت  یکمم    یدادم، 

  .شینیبی برگشت م

  ی خال   کبارهیکه واسه فردا داشتم به    یجانیو ه  ی اون انرژ  تموم

  .دادم هی شد و شل و وارفته به نرده تک 

  .بهزاد نگاه کرد به

  .نند ی بهتره چند وقت ماها رو اونجا نب نطور،ی تو هم هم -

انداخت و از رو به روم    ریو به زو نگاهش   دیکش  یقیعم  نفس

  .رد شد

  .صبر کنم بهزاد تونمیکردم: نم  زمزمه

  .کردی به رفتن عمو نگاه م متفکر

متوجه    ونیهاش غمه، تو هم اچشم   ی انگار تو  ه،یجور  هیعمو   -

  برم داشته؟ االتی من خ ای ی شد

  .و بفهمماما درکش نکردم تا مفهومش  دم یشن وحرفش 



[735] 
 

 ی توف به شانس  ی ا  نمش،یبیو خوش کرده بودم فردا م دلم  -

  مردن یم  ست،ی عاشق شدنمم مثل آدم ن  یکه من دارم! حت

  کردن؟ی فردا حل و فصلش م

  .گذشته رینگو خداروشکر کن که به خ نطوریا -

  ی ره یو به سمت اتاق عمو رفتم. دستگ  دمیکش  یپرحرص  نفس

و    دندیبا قفل بودن در ابروهام باال پر  یول  دمیکش   نییدر رو پا

  .در زدم

  عمو؟ -

کسل    دینبا  مارستانیبرم ب  دیبرو آراد خستم فرداهم که با  -

  .باشم

کم  با اونم دست  که  بهزادم  به  نگاه    یتعجب  نذاشت  من  از 

  .کردم 

  !مارستانیشرکت نه ب  دیبر دیست بااما عمو فردا شنبه  -



[736] 
 

سر و صدا هم    د یبخور  دیبر  دیباشه حاال هم اگه شام نخورد  -

  .دینکن

عمو    بهزاد زد:  لب  ازش    شیزیچ  هیآروم  فردا  بذار  هست، 

  .دهیبهمون جواب نم ممیبخوا یدونیاالن که م میپرسیم

  .و به سمت پله رفتم دمیکش یپوف

  .میکشیباشه م میهم بکش یهجرعاشق دی اگه قراره و با -

اتفاق  به چه  جلسه  اون  تو  ا  ینظرتون  عمو  که   رجیافتاده 

       کانال ذارم ی م نظراتو جمعه       کرد؟ ی کار نیهمچ 
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  " جـانـا "

ازش    یو درک  شدی گوشم نجوا م  ی وار توکه زمزمه   ییصدا  با

و باز کردم هام داغ شده بود چشم  یکه حساب  ی نداشتم و کمر 

  .بار پلک زدم نیو چند



[737] 
 

ن  تو و سرم   زی خ   میجام    ی بخار  ی و چرخوندم که گرماشدم 

  .و سوزوند صورتم

  .به نوا انداختم. خواب بود ینگاه

  .دمیآشفتم کش ی به موها ی رو از روم کنار زدم و دست پتو

جا - پس  خانم  مهربانو  کرده  قبول  خودش   ی بحث   ی جانا 

  .مونهینم

  .به در بسته انداختم ی اخم آلود نگاه

 ی اتازه  ی جالل مناسب جاناست، با شما ازدواج کنه که بهونه -

  دست مردم؟ وفتهیب

  .بلند شدم و به سمت در رفتم عیسر یرئوف ی ادآوری با

  ...د یروستا قطعا باخبر نیا ی شما ازنفوذ من تو -

  .در نشستم   کنار



[738] 
 

اگه ببرتش شهرم                                                    یحت  دیبا جالل ازدواج کنه مطمئن باش -

محل   نیا  ی از جانا تو  یرکیرزی ز  ی هاحرف   گهیتا آخر عمر د

اما اگه با من ازدواج   شهیواستون سخت م  یو زندگ   مونهیم

  ن یکتریو ببندم و اگه کوچدهنم همشون  تونمیکنه راحت م

ن   نیتوه کنا  ش یو  حالشون  ی اه یو  بزنند  بگبهتون    رم،یو 

  .ستهام بدون مبالغهحرف دیدونیکه خوب م دونمیم

  .سکوت حاکم شد ه یچند ثان واسه

و تک به تک شکستم. صبح اول هام انگشتاسترس قولنچ    از

  .شیبه حال بق ی وا گهیصبح با استرس شروع شده د

  باهاتون حرف زده؟ یجانا ک -

و به خودشم گفتم که که بهتون گفتم  ییزهایتموم چ   روز،ید -

  .قبول کرد 

  د؟یدار یپزشک ی ... پروندهزنمیو محرف  نیکه ا دیببخش -



[739] 
 

قلب من    د،یدکترم تا باور کن  ش ی ببرمتون پ  تونم ی دارم، م -

که    ییاعتراف کنم تنها جا  دیبکنم، با  تونمینم  وندمیخرابه پ 

و پولدار شدن   اقتیبود، جانا ل  نجا یپول اثر نکرد هم  میتو زندگ

  ی ارد یلیهفت م  ی ایدن  نیتو ا  یهرکس  بیفرصت نص  نیداره ا

  .شهینم

  .و بستمهام زدم و چشم هیتک

راست  هیچ  حکمتت نکنه  پولدارم    ی خوای م  یراست  یخدا؟ 

آراد چ  ؟یکن نم  ؟یاما  اون که  بگذرم حاال هر چه   تونمیاز 

و عشق از    مونهی پام م  گه یتا چند سال د  یعنی قدرم بد باشه،  

ا  ای  وفتهیسرش نم اما اگه همه    شه؟یکارم ازم متنفر م   نیبا 

  ؟یدم چب حیرو براش توض  زیچ

  .دمیکش ی اکالفه  نفس

  .رسونمیو بهتون مخبرش  کنمیمن بازم با جانا صحبت م -
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 128پارت #

 ی ایگوش  نیشمارم تو ا  د،یپس لطفا تا بعداظهر بهم زنگ بزن -

 ال یخ   یشده، بابت پولشم واسه راحت  ره ی که بهتون دادم ذخ

اصال    دیکم کَمَک بهم برگردون  د ی خودتون هر موقع شد و داشت

  .دی عجله نکن

  .دیباشه بازم ازتون ممنونم لطف کرد -

پس... برم به    می شد  داریلبم نشست. گوش  ی رو  یقیعم  لبخند

  ...آراد زنگ 

  .دمیکش یپوف

ن  ی شماره  - که  حت  ی دارآراد  ا  ی شماره   یجانا!  و   رج یعمو 

  .ی بهزادم ندار

  .دمیآروم به کنارم کوب ومشتم

  !اَه -

  .رهیکه داره م دمیصداهاشون فهم از



[741] 
 

  .به نوا انداختم ینگاه

  .دهیچقدرم معصومانه خواب خواهرکم

  .شدم و کنارش نشستم بلند

بش  آروم خوب  قراره  کردم:  بهت    شه یهم  ،ی خواهر  یزمزمه 

هرکار تو  بخاطر  من  وقت  کنمیم  ی گفتم،  که    یهمونطور 

  .ی شدیپشت و پناهم م ی خودت سالم بود

  .زانوم گذاشتم  ی و روشکمم جمع کردم و چونم ی تو وپاهام 

چ - آراد  حت  تونمی نم  ؟یآبج  یاما  بکنم،  دل  شبم   یازش 

  .دمیو دخوابش 

  .دم یو پرحزن خند آروم

باز   یحت - به سر دخترا   کردیم  ی تو خوابمم مسخره  و سر 

  !وونهید ی . پسره ذاشتیم

هاش و آروم کنار زدم که پلک صورتش   ی جلو  یتونیز  ی موها

  .خوردند یفیتکون خف



[742] 
 

فکر  شبید  یدونیم - حاال چه  چهار    ی تا  تو  زده؟  به سرم 

اس  یسال پزشک   نیا  ری که  دانشگاه  برم  ا  یمردم  تا   نی بخونم 

خواست   دیبهتره، شا  نطوریا  دی دفعه هم سطح آراد بشم، شا

به هم برسونه نه به عنوان   یخداست که ما رو درست و حساب

فق  هی ال  ر ی دختر  مع  ان  خودت  قول  به  پولدار،  پسر    عسر و 

  ...سرای

  .نشد که نشد رهی کار کردم بغضم نگ هر

بدون آراد   ی نوا، چجور  ستین  یاما چهارسال مدت زمان کم  -

تاب و تحمل   شه،یبخدا نم   ارم؟ی دووم ب  ی کنم؟ چطور  یندگز

  .ندارم یغم فراق عاشق 

  ر یو زو دستم   دمی تشک خودم رفتم و درازکش   ی طرفش رو   اون

  .بالشت بردم

  .بزرگ ی معجزه  هیمعجزه بشه،  هیکاش  -

  "نوا"



[743] 
 

م  خواهر من،  تموم   ،یکشیم   یچ  ی دار  دونمیخوشگل 

و   کنهیخانواده افتاده رو دوش تو و داره لهت م  ی های بدبخت

عاشق آبج  رتیپ  یغم  نباش  نگران  د  ،یاما  زبون   گهیدرسته 

و هنوزم هوات   یول  دهینم  میاری ندارم و پام    یدرست و حساب 

  .که بتونم یدارم حاال با هر روش

و نذارم غم به    رم ی و بگدستت   شه یبه مامان قول دادم هم  من

و زجر    یشینم  نی تام  یاز لحاظ روح  یدلت بمونه، زن مرده بش

  .ازدواجم نیا ی من مخالف صددرصد  ،یکشیم

بکنند    خوانیم  مردم  کنند؟ خب  بارمون  آخر عمر حرف  تا 

 و ست یکه به دلت ن  ی که تو کار  نهیتار موت، مهم ا  هی  ی فدا

  .ی انجام ند

عز  دونمینم م  نقدر یا  ز یچرا  فکر  و  شده  به    کنهی خودخواه 

  .کنهیصالح تو کار م 
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 129پارت #

 گه یتا آسمون فرق کرده، د  نیبعد از مرگ خانوادمون زم  زیعز

م  یاون نم  میکشی م  یسخت  گفتیکه  ذلت  به  تن   م یدی اما 

ب  ییبال  ترسهیم  دیشا  ست،ین شرمنده   ادیسرت  مامان   ی و 

  .حورا بشه

ا  هی  فقط جانا،  کن  تحمل  رو  و  مضحک  ی ه یقض  نیامروز 

  .کنمی تمومش م

ذهنم نگه داشتم رو مرور کردم و    ی ها توکه مدت   ی اشماره 

  .مطمئن شدم خودش و بدون اشتباهه 

  "ـرجیا"

- It is an honor to work with you,I hope you 

enjoy Tehran, if you have any problem or 

need anything please contect Mr. Kiwani  



[745] 
 

  د،یاز تهران لذت ببر  دوارمیباهاتون باعث افتخاره، ام  ی همکار“

 یلطفا با آقا   دیداشت  ازین  ی زیبه چ  ایاومد    شی پ   یاگه مشکل

 ” .د یریتماس بگ یوانیک

  .و رها کرد به دستم وارد کرد و بعد دستم  یفیخف فشار

م  یوقت پشت  کالفگ   زی رفتند  با  و  و تلفن  یگوش  ینشستم 

  .صفر رو گرفتم ی برداشتم و شماره

  جانم آقا؟ -

  .اتاق اریقهوه ب هی زحمتیب -

  .چشم آقا -

  .دمیبه صورتم کش یسرجاش گذاشتم و دست ویگوش

  .دیاکالفه یامروز حساب س؟ی رئ  : حالتون خوبه جنابیوانیک

خسته    ،ی بر  یتونی م  گهیکم خستم، شما د  ه یخوبم فقط   -

  .ینباش



[746] 
 

  .د یخسته هم نباش گم،ی م کیچشم، بازم تبر -

  .رفت و در رو بست رونی اتاق ب از

کردم و    زونیآو  یو از تنم درآوردم. به جالباسشدم و کت   بلند

  .دمیکنار اتاق دراز کش ی کاناپه  ی رو

  .و برگشت به گذشتهزمان نیماش هیذهنم افتاد تو  انگار

  .میسادی از همه وا دور

  .و بگوخانم: خب حرفت  مهربانو

  ی ارد یلیم  نیمنه اما معتقدم اون زم   ی بابا  میکر  نکهی: با اجالل

  .امرزه یخدا ب مان ی مال آقا سل

  .به مهربانو نگاه کردم ری متح

  ؟هیچ هیقض -

ازش   ی خبر  چیها هباشه بچه  نمونی راز ب  هی  گمیکه م  ونیا -

  .ندارند



[747] 
 

  .راحت التون یباشه خ -

بابا  ی دوره  - ا  مانیسل  ی شاه   ی بزرگ  نیزم  هیروستا    نیتو 

به زور ازش   یاما دستگاه حکومت  کردهی داشت که زراعت م

تا زنده   مانیبوده، سل  میکر  ی مزدورا بابا  نیا  سی و رئ  رندیگیم

سع وص  یبود  اون پدرش  تی داشت  بود  خواسته  ازش  که  و 

  ن یهم   اسهعمل کنه و  ارهیدرب  میکر  ی از چنگ خانواده  ون یزم

و کامل کردم که ببرم روستا، تا پارسال من مدارک   نیا  میاومد

رو پس    دهیرس  ارد یلیکه االن ارزشش به م   ینیو زم   ی دادگستر

کرد   دایها رو پمدارک  ی جا میکر   ی چطور دونمیاما نم رم یبگ

 ی جور  هی  کنمی ساله که دارم تالش م  هی!  دیو دزد و همشون

سهل   نیکنم، با ا  دایپ  دیجدمدارک    ایها برسم و  به مدارک 

  .کنمی احساس شرم و گناه م مانیسل ی جلو ی انگار

من   ی نشسته بود گفتم: چرا از بابا  میشونیپ  ی که رو   یاخم  با

  کمک نخواست؟



[748] 
 

ماجرا کنه به قول خودش   نیرو وارد ا  ومرزیک  تخواسینم -

  .و مشکل داشت   بتیبخاطر کارخونه هزارتا مص

که پسر به ضرر پدر   شهیم  یکردم سمت پسره جالل: و چ  رو

  کنه؟یفکر م

داده،    ادیبهم    نجوریمامانم ا  ی من اهل انصاف و عدالتم، بابا -

  .بهشون برگرده دیهاشه باحق مهربانو خانم و نوه نیاون زم

  .سر تکون دادم ن یتحس با

با جانا ازدواج کنم درعوض   دیمهربانو خانم، شما اجازه بد -

بهتر  کنم،یبهتون م نیو واسه برگردوندن اون زمتموم تالشم 

راحت   دیدونیم من  مکه  زمدارک  ی جا  تونمی تر  از  رو    ریها 

  رسند ی به آرامش م  مانمیآقا سل  نطوریکشم، اب  رون ی زبون بابام ب

  .رندیگی آرامش م شونمیو ا شهیپدرشون عمل م  تیو به وص

  مهربانو؟ -

  .گرفت و درآخر محو شد  ی جون کمتر خاطره



[749] 
 

  .و باز کردمهام چشم  آروم

دوتا جوون؟ واقعا پس  نیبا ا  کنهی م  کار یخانم داره چ   مهربانو

ارزه؟ درسته که منم   یدوتا م  نی ا  ییبه جدا  نی گرفتن اون زم 

بهش فرصت    دی دارم اما با  دیهنوز تو  باور کردن عشق آراد ترد

  .ستین لیمیداد، جانا هم به آراد ب

مهربانو خانم؟   ی بهم داد  ینیقسم سخت و سنگ   نیهمچ  چرا

دنبالش  وفتمیب د یااونوقت ب شکنه؛یم خوره،یآراد من غصه م 

  یراه حل  هیکاش بتونم به    شناسمش،یتا جمعش کنم، خوب م

هردوشون تا  احساسشونبرسم  بدم،  نجات  بدم، و  نجات  و 

  !و نجات بدمنعشقشو
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 130پارت #

  " جـانـا "



[750] 
 

از    ی رو  ی های به حناکار  مغموم و  بودم  دستم چشم دوخته 

  .ومده یهام نتا به االن خواب به چشم شبیذهنم د ی ری درگ

مرد چهل و   هیزن    شمیم  شه،ی تموم م  زیهمه چ  گهید  شب

  !بابامه ی ساله که جا ی اند

شد که    یدفعه چ  هیبود    یرئوف  ی که مخالف صددرصد  زیعز

بهش گفت که با اخم و   یرفت رستوران چ  یقبول کرد؟ وقت 

  تخم به جالل جواب رد داد؟

  .لبم نشست  ی گوشه ی شخندین

  !و اون نیا ی شب باز  مهیعروسک خ شدم

ته    ،ی به روز من آورد  یبا رفتنت چ  ینیکه بب ییآراد کجا  آخ

هم گفتنت  دارم  با    نیدوست  که  بذار  هیبود؟   ؟ ی بر  ی تشر 

نبا  دونستمیم و نخواه    دیکه  اما خواه  اعتماد کنم  به حست 

  ...رفت برات! دل لج باز شتریدلم ب

  عروس خانم؟ -



[751] 
 

خانم نظر    هیشونم کج کردم و به صورت رق  ی و روسرم   تنها

  .انداختم

آ - تولباس حنابندونت  ندت یشوهر  پ  ی و فرستاده،    ش ی اتاق 

  .نواست

  .بود هیکنا و شی پر از ن لحنش

  .ازش گرفتم و سر تکون دادم نگاه

  .رم یاالن م -

  .که کم کرد دست به نرده بلند شدم  وشرش

  .انداختم اط ی به ح ینگاه

و    سهیو ر  دندیچی رو م  هایو صندل  زی داشتند م  یاهال  ی مردا

  .کردندی وصل م وی نور ی هاچراغ 

بستم.    وارد رو  در  و  شدم  چندتا   ی جعبه  هیاتاق  و  بزرگ 

  .کنار نوا بود و بهشون دستم نزده بود  دیسف کیکوچ



[752] 
 

بگم   زیبه عز  ی خوایم  یشیم  تی اذ  ی اگه تو سر و صدا دار -

  تر؟خلوت  ی جا هیببرت 

  .باال انداخت ی سر

  .فعـ... فعال... نه  -

  .ها رو به روش نشستمجعبه  کنار

  .قرمز بود یلباس مجلس  هی و باز کردم. بزرگ ی جعبه  در

  .جعبه درش آوردم ی تو از

  .زی انگ رت یو ح فیظر ی های کار با سنگ  اونم

  .برداشتم گهید ی جعبه  هیجعبه انداختمش و  ی تو ذوقیب

 ی هاو سنگ   دیسف  ی هانیتاج با نگ  هیکه باز کردم با    ودرش 

  .قرمز مواجه شدم

 ی و جلوتمساح باز کرد که پشت دستم  نیو عدهنم   ازهیخم

  .دهنم گرفتم



[753] 
 

  ؟ی... خوا... خواب... نرف... تشبی... دی د -

  .نگاه کرد بهش

هات خواب به چشم   دیجهنم جد  ی تو هم بخوان بندازنت تو -

 ومد؟یم

 [12.07.20 20:41] 
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  .بود محابای مصمم و ب  بیعج نگاهش

  .شهیتموم م -

  .زدم پوزخند 

  .روحم، احساسم م،یزندگ م،یجوون شه،یآره تموم م  -

  .و کنار زدم برداشتم و درش   وگش ید  یکیرو انداختم و    جعبه

  .قرمز بود یکفش مجلس  هی

  .بود ییطال ری قرمز با زنج  یمجلس فیباز کردم. ک وی بعد



[754] 
 

 ختیر  نقدریو حرص گفتم: واسه عقد و حنابندون ا  شخندین  با

چرا    فهممی! واقعا نمیبه حال عروس  ی وا  گهی و پاش کرده د

روز انداخته! تازه آخه لباس قرمز    ه یحنابندون و عقد رو تو  

 !که یمرت نیا یِواسه عقد؟! روان

  .دیخند آروم

ـَ... فرار... کنیفکر... م دیشا... شا -   .ی ... کرده... ف

  .زدم   شخندین باز

  .نبود دمیبع -

سر  با در  شدن  چرخ   عیباز  سمتش  عزدمیبه  از   ز ی.  که  بود 

  .رفتمکه هنوزم ازش داشتم زود نگاه ازش گ ی ای دلخور

  .برو ی دار ی زیچ ییاومده، اگه دستشو  شگرتیآرا -

  .گفتم: باشه نیو سنگ  سر

  ؟ینی بش رونیب ی ایب  ی خواینوا م -



[755] 
 

هم - همـ ینه...  راحت   نجای...  گو...  راحـ...  فقط...  فـ...  ترم... 

  .... بده، سر... سرگرم... بشمیگوش

  .نگاهم بهش ننداختم مین  هیآورد و بهش داد اما  ویگوش

  .ی بخور ارمی واست ب ی زیچ  هی رمی پس م -

و گرم هام رفت و در رو باز گذاشت. نم اشک چشم   رونیب  بعدم

  .کرد

  .جام بلند شدم از

  !امیپرورشگاه  ی بچه کنمیها فکر موقت  یگاه -

  رون ی سرم انداختم و از اتاق ب  ی و روشونم  ی افتاده رو  ی روسر

  .اومدم

و بکشه و بعد نجات  گرداب من   نیا  ی قراره تا کجا  ایدن  نمیبب

  .بده

  "نوا"



[756] 
 

رفتم و واسه   یگوش  ی هاام یپ  ی رفتن جانا تو  رون یمحض ب  به

داشت    ی شتریکه جون ب  یذهنم بود با دست  ی که تو   ی اشماره 

آقا  پیتا ادب،  عرض  و  سالم  فرستادم:  و  بهزاد   ی کردم 

  ؟یمیرح

رحم   میآبج  یبه جوون  دمیبه حضرت فاطمه قسمت م  ایخدا

  .کن

دامنم گذاشتم و واسه زودتر    ی رو   وی جواب دادنش گوش  منتظر

  .نگرفتنش دعا کردم و صلوات فرستادم دهیو ناد  ام یپ دنید

  که جواب داد: بله شما؟ دینکش قهی به دو دق  یحت

 ی سع  کردینم  میاری  یهنوز ناوارد بودم و دستمم کم  نکهیا  با

و  کنم: نوام، خواهر جانا، زود با آقا آراد خودتون  پیکردم تند تا

مرد چهل ساله   هیبا    شه یروستا، جانا داره مجبور م  دیبرسون

  .ازدواج کنه



[757] 
 

  رونیزنگ خورد که با استرس به ب  یگوش  دهی نرس   قهیدق  به

و سع توکردم جون  ینگاه کردم  و دست  ی و  هام جمع کنم 

  .باال ببرم ویگوش

  ی جواب دادم که بالفاصله صدا  دمیگوشم که رس  یکینزد  به

  .دیچ یگوشم پ ی ش توپر ترس و واهمه

ک  دیگیم  یچ - خانم؟  م  ینوا  مجبورش  پس    کنه؟یداره 

  کارست؟ی مهربانوخانم چ

  .و قورت دادم دهنم  آب

  .نیای... بـ یلط.. لطفا... زود... ب -

باشه باشه االن به آراد    کنمیاصال من چرا دارم معطلش م  -

بود   کینزد  ی زیچ  ی اگه عقد  م،یرسونیو مزود خودمون  گمیم

  .فعال خداحافظ وفته،یعقب ب  دی کن ی کار هی

 ی خچه یدامنم انداختم و تار  ی رو   ویکه قطع شد گوش  تماس

  .پاک کردم  هانهی و رو کردن گز  ر یکم ز  هیرو با    هاام ی تماس و پ



[758] 
 

  "آراد"

ش  ی اضربه  با به  بهش    ینگاه  خورد یم  نیماش  ی شهیکه 

  .انداختم

  .فال فروش بود ی پسر بچه  هی

  .فرمون جا به جا کردم ی و رو ازش گرفتم و دستم  نگاه

  .بردم نییرو پا شهیو ش دمیکش یزد که پوف  دوباره

  .کنمی خواهش م  دیفال بخر هی -
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  چنده؟ -

  .پنج تومن -

  .ارهیو بهاش فال  ی کردم دسته اشاره



[759] 
 

پنج تومن بهش دادم   ه یو    دم یکش   رون یب  وش ی کی  ونشیم   از

  .که رفت

به شمارش معکوس چراغ    یو اول نگاه  دمیرو باال کش  شهیش

و خوندم غم بود که متنش   نکهیانداختم اما همو بعد به فال  

  .و تر کرد هام شد و اشک بود که چشم  ریبه دلم سراز

  نمیجانا به خواب ب تیرو  الیمن خ چون

  یالیچشمم به جز خ ندینبی خواب م کز

  خوبت  ی آر بر دل من کز مهر رو رحم

  یچون هالل کیشخص ناتوانم بار شد

  ن ی برگه رو کنارم پرت کردم و چندو نتونستم بخونم و  ادامش  

  .دمیبار به فرمون کوب

هام شده جانا... شعر آهنگ   یشده جانا، فالم و حت  میزندگ  کل

تصاحب کرده؛ عقلم   وم یاومده و کل زندگ  یکی ها  بعد از سال 

  !فکرم دلم احساسم



[760] 
 

چهره    ر ییچشم سبز؟ به سرم زده تغ  نمتینب  د یچند روز با  تا

  .و صبر و حوصلم سر اومده  شهی ه طاق مطاقتم دار  امیبدم و ب

  .و بهش جمع کردحواسم میزنگ گوش ی صدا

اومدم   دمیبرش داشتم که د  گاهشیجا  ی تو  از تا  اما  بهزاده 

  .جواب بدم چراغ سبز شد

  .جواب دادم  یرانندگ نی به دست راه افتادم و ح یگوش

  ...بهم نمره مارستانیب ومدمینگو که استاد گفته چون ن -

  .گمیم یگوش کن چ -

  .دندیباال پر ابروهام

  .بگو -

  ؟یابونیوسط خ -

  .آره -

  .و بهت بگمپس بزن کنار تا حرفم  -



[761] 
 

باشه  کنجکاو احت  ی اشده  با  و  خ  اطیگفتم  نگه    ابونیکنار 

  .داشتم

  .گوشم گذاشتم ی رو ویدادم و گوش هیبه در تک وآرنجم 

  .بگو -

و م نکن، زود خودمون حفظ کن، رم  وت یاما خونسرد  گمیم -

  .رمیگیو مجلوش میرسونیم

  .ی شده، جون به لبم کرد یچ نمیاخم گفتم: بگو بب با

  ...جانا -

  .وسط حرفش  دمیگرفتم و پر یاز صندل ومیتک عیسر

  براش افتاده؟  یشده؟ اتفاق  ی زی چ ؟یجانا چ -

جانا رو مجبور    گمیکالم م  هیپسر صبر کن حرف بزنم... تو   -

  .مرد چهل ساله ازدواج کنه فکر کنم امروز عقدشه  هیکردند با  



[762] 
 

شل شد   یرفتم، دستمم کم  لی ماتم برد و تحل   هیچند ثان  واسه

  .اومد نییو پا

  داداش؟ یاِهِم... آراد؟... خوب -

داد   یخشم  شی و به آتبهزاد شکم رفته رفته جاش   ی صدا  از

  .به اوج رسوند وادم یو سوزوند و فرکه کل تنم 

غلط  خوانیم - که   یچه  خوردن  گه  خوردن،  گه  بکنند؟ 

خدا کل   ی به خداوند  ،ی ری پ  هیو بدن به  من  ی جانا   نیخوایم

آت به  خودشون  با  رو  تکشون   کشم،یم  شیروستا  تک  به 

پ  اون  آراد    کنمیم  یحال  ی ریمخصوصا  مال  به  زدن  دست 

  .داره یچه عاقبت ی سپهر

  ...آ -

  ن،یحاال بب  کشمیو به خاک و خون ماون مردک   کشمشیم -

  .منتظرتم ؟ی دیعمو فهم ی خونه ی ایم

  .قطع کردم  عیکلمه حرف بزنه و سر ه ینذاشتم  یحت



[763] 
 

 دمیکش  نییبا خشونت پا  ویکنارم انداختم و ترمز دست  ویگوش

بوق    ی به راه افتادم که صدا  ی و دنده رو عوض کردم و جور

  .باال رفت هانیماش

بب   نی آخ مهربانو خانم فقط بش  کنم،یم  تونی حال - چه    نیو 

م   ییولوا پا  م  کنم،یبه  رد  جواب  من  به  نوه  ی دیحاال   ی و 

  .امی به اون مردک؟ فقط صبر کن ب  ی دیو مجوونت

  .و داد زدم: فقط صبر کن، جانا مال منه دمیفرمون کوب به
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******************  

رو    ی درحال نه دستم شماره  و  داشت  قرار  و  آروم  پام  نه  که 

  .چسبوندم یبه گوش وی گرفتم و گوش

  .جواب بده عمو، جواب بده -

  .بنده ی دستش به کار دیشا -



[764] 
 

  .دفعه جواب داد نینشدم و بازم گرفتم که ا میتسل اما

  .جانم آراد، دستم بند بود -

عصب  وهام چشم فشار  از  و  بتونم   یبستم  تا  زدم  نفس  نفس 

  .و کنترل کنمخودم 

  جانا درست شده هان؟ ی که مسئله یگفت -

  آره چطور؟ -

  .دم یخند یعصب

  .دیرونم کوب  ی و چندبار رودستش  بهزاد

  .حواست به حد و مرز باشه -

  عمو؟ عمو؟ -

  .نگران شد لحنش

  شده آراد؟ یچ -



[765] 
 

:  دمیشدم غر  دی کل  ی هادندون  ن یصدام باال نره از ب  نکهیا  واسه

 ی ازت انتظار نداشتم، انتظار نداشتم که واسه شکستن دل بچه 

  .نه من نه تو عمو   ه گید  ،یدست بشبرادرت با مهربانو خانم هم 

  .به حرف اومد نکهیسکوت کرد تا ا  ه یچند ثان واسه

  ی راه  هیمهربانو قسمم داده بود آراد اما بازم داشتم دنبال   -

  .رهی وصلت سر نگ  ن یتا ا گشتمیم

و کنترل کنم و صدام واسه جانا باال رفت: نتونستم خودم   گهید

  ...حاال من به درک، تو و اون مهربانو خانم

  !دهنم گذاشت و تشر زد: آراد ی و رودستش  بهزاد

 د ی خودخواه  نقدری به شدت پس زدم و ادامه دادم: ا  ودستش 

جانا رو با ازدواج با   یروح و احساس و کل زندگ نیخوایکه م

خاک    ی ریپ  هی با  ساله  مثال   د؟یکن  کسانیچهل  اون 

  !هم بدتره ی مادربزرگه؟ هان؟ از نامادر

  ه؟یک گهیآراد؟ چهل ساله د  یگیم یچ -



[766] 
 

  .هم فشار دادم   ی و روهام بستم و دندون چشم

  .شمی م وونهید گهیانکار نکن که د -

  .شد تر ی جد صداش

و    ستیپسر ب   ه یقرار بود    ؟یزنیحرف م  یاز چ  گمیدارم م  -

بودمش، چهل   دهیجانا! خودمم د  ی هفت ساله بره خواستگار

  بهت گفته؟ یک ه؟یساله ک

م   تی عصبان  از نفس  شعله  زدمینفس  تو  داشتم  انگار   ی و 

  .سوختمیم  شیآت  میمستق

 دونم،ی از کجا آورده رو نم  یگوش  نکه یداده، ا  امینوا به بهزاد پ  -

  ...امشبم

  .: عقدشه دمیغر

  ؟ییز عجله شد: االن کجاپر ا صداش

  .روستا  م یریم میبا بهزاد تو جادم دار -



[767] 
 

 دی ازحد مجازم تند نر  شتر یباشه باشه منم پشت سرتونم، ب -

  .فعال دی بش مهیکه جر

  .بالفاصله قطع کرد و

موهام فرو   ی و توهام داشبورد پرت کردم و دست   ی رو  ویگوش

  .بردم

  گفت؟ یعمو چ -

قرار    گفتیخواستگار جاناست، م  ی ریاون پاصال خبر نداشت   -

اونجا مثل آسفالت    میبذار برس  اد،یو هفت ساله ب  ستیب  هیبوده  

  .کنمی پخشش م

  ؟ی راه بنداز   ی زیآبرور ی خوای نشو! بازم م وونهید -

واسه اون    یآب از سرم گذشته، دارم براشون، حت  گهیمن د -

  .جانا هم دارم که نشسته مردم براش ببرند و بدوزند



[768] 
 

  ی عصب  دونمیآراد، م  زنمتیخودم م  یدست از پا خطا کن -

دار  یهست سع  ،ی حقم  م  ی اما  تا  آروم خودت   می رسیکن  و 

  .یکن

  "جـانـا"

و آهنگ محل  ی صدا پ  یدف  مغزم   کوریمثل  و سوراخ  داشت 

  .کردیم

کاش زودتر تموم   خوردیمراسم به هم م  نیداشت از ا   حالم

  .شدیم

بلند شد: عاقد   قهیصد  ی صدا   تیجمع  ی اهویه  نیب  از خانم 

تو وضعمردونه  ی اومده  خانما  کنست،  درست  بگم    د یها  که 

  .طرف نیا انیب
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[769] 
 

خواب  دهینکش  هیثان  به واسه   دی صداها  وال  و  هول  تو  همه  و 

  .شدن افتادن ترده یپوش

  .دمیسرم کش ی و رورونم گذاشتم و شنلم  ی رو وفمیک

  .ومدیچادر به سمتم م هیکه با  دمیرو د  زیعز

  .سرت  ی بلند شو چادر رو بندازم رو -

  .و بلند شدم. چادر رو که انداخت باز نشستم دمیکش یپوف

  .لبم جا خوش کرد ی گوشه ی پوزخند

  !شهیتموم م  زیداره همه چ  یراست  یراست  انگار

همه مدت منتظر اومدن آراد بودم اما خدا    نی ها ااحمق   مثل

شا  دونهیم کنار    دیاالن کجاست،  تخت خواب  دختر،    هیرو 

  !و نوش شی مختلط درحال ع یمهمون هیتو  دمیشا

  ز ی کم مردا هم به جمعمون اضافه شدند که به کمک عز  کم

  ی که سفره  ی با اون لباس تا اتاق کنار   یبلند شدم و به سخت

  .نشستم یصندل  ی و رسوندم روبودند خودم  ندهیعقد چ



[770] 
 

  .دم یرسیاما تا بله گفتن نم  ومدیسرم م ییبال هی کاش

عطرش زود شناختمش و چهرم   ی کنارم نشست که از بو  یکی

  .از انزجار جمع شد

به    ی وا  گهید  زنهیو به هم م بودنشم حالم  کینزد  ی گرما  یحت

  .گهی د ی زای حال چ

  .سالم عروس خانم من -

  .کردم  یاکراه سالم آروم با

  ذارم،ی بشه تو تهران واست سنگ تموم م  مونیبذار عروس -

  .فقط واسه بستن دهن مردمه نجایمراسم ا

  .و بستمهام بغلم گرفتم و چشم  ی محکم تو  وفمیک

لحظه هم    هیداخلش بود و    می زندگ  زیچ  نیتراز باارزش   یکی

  .ازش دور بشم  خواستمینم

به   ک ینزد شتری و بکه عاقد شروع کرد به خوندن خودم  نیهم

  .دم یکه داشتم د  ییهایی طوفان مرگ کل دارا
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  .برو باال - ""

  .دمیخند دیترد با

  !نداره  تیامن نی نکن ا یشوخ -

  .رو ازم گرفت و با چشم و ابرو به نردبون اشاره کرد انار

  .و دارمبرو هوات  -

  .انا، من هنوز جون دارمو دور گردنم حلقه کن جدستت -

نکن من نگرانتم قصد   ی لج باز  ا،یب  زمنیجانا، عز  ؛ی کرد  خی -

  .نساز ی از من غول هوس باز نقدریندارم، ا ی بد

  .مواظبت باشم تو بخواب مونم ی م داریب -

 دونم ینم  کنهیتاب تاب م  یخرابه جانا، دلم ه   یلیحالم خ -

کنار تو باشم،    خوادی دلش م  دونمیم  ونیچه مرگشه اما ا  قایدق

و    کنمیبه مرادش توجه م  یتو رو داره اما المروت وقت  ی هوا

جور  امیم کشتنم   تپهیم  ی کنارت  قصد  انگار  داره،  که  و 

  .به کدوم سازش برقصم دونمینم
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به    یمثل تو وجود نداره آراد، حالت  یواسه آدم  یحالت سوم -

  .شه باشه، امکان نداره که با تونهی اسم عشق نم

  .صداش باال رفت تن

از سنگه؟    م؟یعوض  ه یباشه؟ چون    تونهیچرا نم - چون دلم 

آب درهم بشکنه و اون   ادیبا فشار ز  تونهیسنگم نم  هی  یعنی

  وجودش جا بده؟ ی و توآب 

  .کن، فراموشم کن رونیو از سرت بفکرم -

  "" ؟یفهمیم تونم،یعاشقتم نم یزد: ول ادیفر

رو  وهام لب مبادا صدا  ی محکم  تا  دادم  فشار  به    میگر  ی هم 

  .هم که هست خردتر بشه ینیبرسه و غرورم از ا  یگوش کس

  ؟یی پس االن کجا ؟ی بود عاشقم

  لم؟یعروس خانم وک -

  .ارهیعروس رفته گالب ب -
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با خودم و    شه،یتموم م  نمونی ب  زیهمه چ  نجایآراد، هم  باشه

از   یفهمیاونوقته م  ،دمیو جواب بله رو م  کنمیخودت لج م

و جلوت   امی. میچ   یعنی  دنیعذاب کش  ،یچ  یعن یدست دادن  

و ناز و قربونش برم تا تو   رمیگیو مدست شوهر چهلم سالم

بکش عذاب  و  درد  من  مثل  ایهم  هم  نی...    تموم   نجا ی قصه 

 یبه باز  وی و بعد رفت  ی ورتر کردو شعلهاحساس من  شه،ینم

  .ی قسر دربر ی پس حق ندار یگرفت

  "آراد"

  .ی و آدم تو کوچه بود که نشد جلوتر بر  نیماش اونقدر

و  بشم بهزاد بازوم   ادهیدر رو باز کردم اما تا خواستم پ  عیسر

  .گرفت

  .ی ریبدون من نم -

  .برسم بله رو بده ریگفتم: ولم کن ممکنه د  یعصب
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سرعتم    نیو با آخر  دمیپر  نییپا  نیکه ول کرد از ماش   وبازوم 

  .دمیدو

در رو   عیکه سر  وفتمیبود ب  کیدر از گل شدن خاک نزد  دم

  .گرفتم

  .ومدندیکوچه پچ پچ کنان داشتند به سمتم م ی تو ی هاآدم 

  لم؟یوک ایعروس خانم آ  -

  .از تپش افتاد ی اواسه لحظه قلبم

  زدم: جانا؟ ادی فر دنمیرو به شدت کنار زدم و همراه با دو در

کنار زدم    انهیکه سد راهم بودند رو از ترس وحش  ییکسا  تموم

پرت شدند    ی اپرت کردم که عده  ی پله رو جور  ی رو  ی هاو آدم 

  .ناسزا گفتنشون بلند شد ی و صدا نییپا

  جانا؟ -

 [14.07.20 21:14] 
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از تو  چند و پوش جلوم   اهیس  هیو    ختندیر  رونیاتاق ب  ی نفر 

با تموم دقدل که دست    دمیبه صورتش کوب  یمشت  میگرفت. 

  .درد گرفت یخودمم حساب

  .وارد اتاق شدم عیکردم کنار و سر پرتش

  .و جلوش گرفتهمرد دستش  هی لباس قرمز که  ه یتو  دمشید

  !رستورانه ی همون مرده تو   ی ریپ خودشه،

م  نگاهم که  افتاد  مهربانوخانم  بازم    ونیبه  زدنم  نفس  نفس 

از    انیطغ خبر  چه  فداکار،  و  خوب  مادربزرگ  سالم  کردم: 

  و گرفته بود؟نوتون؟ پولش چشمتون ی خواستگار چهل ساله 

  .میزنیباهم حرف م  رونیآراد! برو ب -

 ی . اون شنل کوفتدمیو به سمت جانا کشبه خون نشستم  نگاه

  .صورتش بود و روشم طرف من نبود ی تو

امرده از  قبل  کن  نکهی :  درست  واسه خودت  از    یدردسر  برو 

  .نجایا
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  .دم یخند یعصب

عقد رو    ی و از دست دادم و با پا تموم سفرهدفعه کنترلم   هی

  .کردم   ری خرد و خاکش

  .ادیبرو کنار بذار جوونه ب ،ی شوگر دد اد یزد ز -

  .یباشه پسرجون خودت خواست  -

  ...سا د؟ی: حمدیداد کش  بعدم

 گه ی د  دیاریسرش ب  ییو باال زد و گفت: بالدفعه جانا شنلش   هی

  .شهیتموم م زی همه چ

چشم   نیصدم  واسه مست  شدم،  مستش  حاال    ییهابار  که 

چشمشم   ی هایاهیسرخ شده و س  ی هاپر از رگ   هیبخاطر گر

  .اومده بود  نییپا

  .بره نجایپس بهش بگو زودتر از ا -

  .کردی لعنت بهش نگاه نم کرد،ینگاه نم بهم
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 دم یاتاق رو شن  ی که با دو اومد تو  یکینفس نفس زدن    ی صدا

  .بهزاد ی و پس بندش صدا

کن  نیا - تمومش  رو  مسخره  رسما   دی مراسم  خانم،  مهربانو 

  و؟ن یا دیفهمیم د،یزنی م شی و آتدخترک جوونتون دیدار

 دیبا زبون خوش بر  ای  اد،ی: من اصال از مزاحم خوشم نممرده

  ...ای

  .دمی م یمن جواب منف ایوسط حرفش:  د یپر جانا

  .ختی ر ی دفعه بهم نگاه کرد که دلم هر نیا

  .لطفا د،ی: مهربانو خانم، تمومش کن بهزاد

درست    ته م  اینگاهش  داشتم  بده.    خوندمیغلط  نجاتم  که 

واسه   داشتند  همه  پام  قلبم، دستم،  ترغ  هیمغزم،   بم ی هدف 

  !دادنش ی ... فرار کردندیم

  ن یاز ا  شتریب  د یدوتا برند، نذار  نیا  دی: مهربانو خانم بگمرده

  .بشه ی زیآبرور
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  .شده رو کردم سمت بهزاد مصمم

  .بده وچیسوئ -

  ؟یواسه چ -

  .بده گمی : مدمیغر

دستم گذاشت که    ی درآورد و تو  وچیهام سوئبه چشم   رهیخ

  .عقد به سمت جانا رفتم  ی سفره  ی مهلت ندادم و از رو

  ن یزم  ی عقب انداختمش که رو  ی جور  یو گرفت ولجلوم   مرده

  .پرت شد 

ب  عیسر   تقالیمچ جانا رو گرفتم و به سمت در کشوندم که 

  .دنبالم اومد

  : آراد؟هربانوخانمم

  .به بهزاد گفتم: بمون تا بهت خبر بدم خطاب
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هر کس  و ب  یبعد  اتاق  از  و  زدم  کنار  رو  بود  راهم    رون ی سد 

  .اومدم

  .و تندتر برداشتمهام رفتم و قدم  نییها پاپله  از

خانم  ی صدا شنمهربانو  سرم  پشت  بچم دمیو  آراد  کجا  :  و 

  .و نبرآبرومون   شتریب  نیاز ا ؟ی بریم

پوش که از   اهیعده س  هی  دنیبا د   میاومد  رونیخونه که ب  از

  .دم یدو نباریتر گرفتم و امچ جانا رو محکم  انیدور دارن م

م  تقال ثابت  بهم  جانا  نگاهش   کردینکردن  و حرف  خوب  و 

  .درست خوندم 

سرش انداخته   ی کوچه رو رو  ی اعده   ی دادهای داد و ب  ی صدا

  .بود

ول  ونیماش قفل    عیسر کردم  باز  جانا  واسه  رو  در  و    ی زدم 

  .ننشست و نفس زنان بهم نگاه کرد

  .برگشتم که نجاتت بدم  نیهاش نفس زدم: بشبه چشم   رهیخ
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همه   نیهم نشست  ماشلباسش   ی که  داخل  و    نیو  انداختم 

  .و بستمدرش 

روشن    ونیو به اون طرف رسوندم، نشستم و ماشدو خودم   با

  .کردم 

که به سرعت دور زدم و    مینمونده بود گرفتارشون بش  ی زیچ

از جاش کنده شد و   نیگاز گذاشتم که ماش  ی و رو پام   ی جور

  .گرد و خاک بود که هوا رو پر کرد

*******************  

  " جـانـا "

راه مقصد  شدی م  یساعت  مین تو  بود  ی که  تنها   میمجهول  و 

 و نیماش  ی تو  نیولوم کم آهنگ بود که سکوت سنگ  ی صدا

تا هر   خواستمیفقط م  م،یری. واسم مهم نبود کجا مشکستیم

  .دور بشم  زیتنفرآم ی و راه داره از اون روستا شهیم یچ
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و به  بارون  ی هاداده بودم و برخورد قطره  هیتک  شهیبه ش وسرم 

  .کردمیتماشا م  شهیش

و  و به در و سرش آرنجش   هیکه    ی آراد  ی هاهم نگاه  یگهگاه

 شدم یو وادار م  کردمی داده بود رو حس م  هی به مشتش تک

  .کنار نره نمیس ی قفسه ی حواسم به شنلم باشه تا از رو

  .و هم قطع کرددفعه کنار جاده نگه داشت و آهنگ  هی

و  هام داشت چندبار پلک زدم و بعد نگاهمکه چشم  یسوزش  از

  .به سمتش چرخوندم

  .دیکشی م قیبسته بود و مدام نفس عم  وهاش چشم

فرمون  یدست نظرم که  بود  گرفته  و و  محکم  کرد.  جلب  و 

م فشارش  رگ   ی جور  داد،یپرقدرت  دستش    ی هاکه  پشت 

  .متورم شده بودند
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دادم.   هیتک  یبه صندل  شهیو رو به ششدم و سرم   نهیبه س  دست

 ی آور رو از روعذاب  ی هاش ی آرا  نیتا ا  شدیم  دای پ   یآب  هیکاش  

  .کردم یصورتم پاک م

  جانا؟ -

  ه؟یچ -

  جانا؟ -

که هنوزم دلم ازش پر بود گفتم:   ینگاه کردم و درحال  بهش

  ه؟یبله آراد؟ چ

هاش چشم   ی دی زدن سف  ی نگاه کرد که تازه متوجه قرمز  بهم

  .شدم

ق - چه  به  هان؟  پ  ؟یمتیچرا  اون  با  ازدواج  به  تن   ی ریچرا 

  ؟ی داد

گفتم:   ی باالتر  ی و رو کردم و با تن صدادل پرم   گه ید  نبار یا

نامردم که   ی نداشتم، تو  یپشت و پناه  چیه  گهیچرا؟ چون د
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آراد هان؟ مگه من   یاصال چرا برگشت  ،ی رفته بود  یجا گذاشت

  ی ولم کن  یتوئم که هروقت خواست  ی شب باز  مه یعروسک خ

  ؟ی برگرد  دیو هروقت عشقت کش

ا  تموم بدون  بود  بخواد وسط حرفم   نکهیمدت سکوت کرده 

  .روترش کنه  ایبپره 

  .جون گرفت میبغض از دلخور بازم

  گه یراه د  دم؟ی کش  یدو روز چ  نیمن تو ا  یدونی م  یتو چ -

  هم برام مونده بود؟

ن  نییپا  وسرش با  و  به مان  م یانداخت  گفت: درست    تور ی نظر 

وقت  یگیم زدم،  جا  ا  یزود  تهران  اما   دمیفهم  ونیبرگشتم 

نفر بهم گفت مسئلت حل شده   هیخواستم فرداش برگردم اما  

  .تا باز دهن مردم باز نشه ام یو بهتره تا چند روز روستا ن

و تبرعه تا خودت   یگیدروغ م  ی و پر بغض گفتم: دار   یعصب

  .یکن
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  .گمیتحکم گفت: نه نم با

  بهت گفت هان؟ یمثال ک -

  .و بدمجوابت تونمیچون نم ینپرس ک -

  .یگیدروغ م ی پس دار -

ا  وهاش چشم و  نم  یعصب  نباریبست  گفت:  بلند  جانا   گمیو 

  .بفهم

بغض کرده داد زدم: چرا    اد یزود سرم  گهی که د  ی صبر و طاقت  با

و وسط وگرنه من   ،ی اتظاهر کننده   ه ی  یستیتو عاشق ن  ،یگیم

  ...تو هنوزم ،ی کردیاون مهلکه ول نم

و محکم گرفت و هم زمان با انداختنم به سمت دفعه مچم  هی

خودش و سوزش پوستم بخاطر دستبند داد زد: لعنت بهت 

  ...دروغ  گمیم

خاموش شد و نگاهش به سمت دستم   کبارهیصداش به    اما

  .رفت
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  ر یخودش از ز  ی ه یبرد که دستبند هد  ترنییو پادستش   آروم

کمتر شد و ماتش   اومد و فشار مشتش دور مچم  رون یدستش ب

  .برد

 [16.07.20 21:06] 
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 کرد ی و مجبورم م  شدی تر موار بزرگ و بزرگگلوم توده   بغض

  .تند نفس بکشم دنی واسه نفس کش

و که حاال به اشک نشسته بود رو باال نمک نگاه پر بهتش  نم

سر  دیکش گوشه  عی که  و  گرفتم  ازش  محکم لبم  چشم  و 

  .دمیگز

  گفت: جانا؟ وارزمزمه 

  .بستم وهام چشم

  .دستبند حس کردم ی و روانگشتش  لمس

  جانا؟ -
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  .و ندادمجوابش  بازم

 ده یچونم نشست و سرم به سمتش چرخ   ریدستش ز  یگرم

  .شد

  .و باز کن... لطفاهات نکن جانا چشم   ترمتاب یب   شتری ب  نیاز ا -

  .دیصدام از بغض لرز نباریباز کردم و ا چشم

  و؟حرف دلم  یباز کنم که از نگاه و اشک چشمم بخون -

  تر بشم؟عاشق  یترسیاگه بخونم؟ م شهیم یچ -

  .بودلبالب پر از اشک  نگاهش

  ت ی و از زندگمن  دیبا  ،ی کردیازدواج م  ی ریبا اون پ  یداشت -

  ...ی اما نکرد رونیب ینداختیم

  .کوتاه به دستم دوخت  ونگاهش 

  .چون دستبندم تو دستته  -
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 ی قهیبه    حواسیو بشنلم مشت کردم و نگاهم   ی رو  ودستم

  .کتش دوختم ریباز لباس ز شهیهم

  .فمیک ی و نامت تو نکی ع نطوریهم -

پا  ه یکه    دم ید  ونش یس  ی قفسه نفسش    ن ییلحظه  و  افتاد 

  .رفت

  ن ییقطره اشک سرخورد و پا  ه یزمان با باال آوردن نگاهم    هم

  .اومد

تالشش   از صورتش  شدن  بغضش سرخ  نشکستن  واسه  و 

  .دمیدیم

ن  وهام چشم از سوزشش تاب  اما  بازشون   اوردمیبستم  بازم  و 

  ن یی چشم فرار کرد و پا  ی قطره اشک از گوشه  ه یکردم که بازم  

  .اومد

صورتم نشست و تو امتداد   ی اشارش باال اومد و گوشه  انگشت

  .شد دهی به باال کش نییاشک از پا
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  م؟یفرار کن  -

  .دی لرزی م صداش

  .ده ینجاتمون نم شهیواسه هم -

  .نطوری منم هم  ی صدا

  .و بهش کردماز دور مچم کندم و پشتم ودستش 

اما   وفتمین  هیبه گر  یبه دندون گرفتم تا درد بکشم ول  واشارم 

 ن یکه هم  دیو تو بغلش کشآراد دست انداخت دور شونم و سرم 

برا و  شکست  که  بغضم  واسه  شد  بهونه  بار    نیاول  ی کارش 

م آرومم  بود،  اما خوب  لورده شد  و  له   کرد،ی غرورم جلوش 

  .کردیم  مو گربودنش وحشتناک دلم   داد،یبهم م  تی حس امن

ب  صانهیحر  هاشدست اونم  انگار  و  بودند  تنم  از   شتریدور 

  .محتاج وجودم بود ی زیهرچ 
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بر - روز  بش  میواسه چند  گور  و  از    م،یگم  دور  از همه،  دور 

و   دمیم   امیپ  هیفقط من باشم و خودت، به عموم    ،یرحمیب

  .کنمیخاموش م ومیبعد گوش

نم  هیگر گفتم:  م  دونمیکنان  فقط  از    خوامی آراد  بشم  دور 

ن   یهرکس من  دل  فکر  به  باخودخواه  ستیکه   خواد یم  یو 

هم    یلیخ   ایکنه، خسته شدم آراد از دن  لیبهم تحم  وی زیچ

آروم نشه کارم    ختمیذهن به هم ر  ن یخسته شدم، بخدا اگه ا

  ...ستیشدن کم ن وونهیاز ترس د کشه،یم  مارستانیبه ت

  .ستیچنگ زدم و با هق هق گفتم: بخدا کم ن رهنشیپ به

  .سرم گذاشت  ی رو وچونش

 ی نکرد  دایدلت گرفته، غمت نباشه من هستم؛ پ  ایاگه از دن -

 یکه زندگ   ی دیکه باهات هم صدا شه من هستم؛ اگه د  ویکس

چشم    میکنیمن هستم... واسه چند روز فرار م  ومدیبا تو راه ن

 ال یخی و وجود من قرار؛ ب  شهیذهن تو آروم م   نطور یسبز من، ا
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ا  نکهیا چند روز    یتونینمبشه،    یقراره چ  ی گم و گور  نیبا 

نه خانوادت؟ واسه خودت باش... واسه منم   یواسه خودت باش

ا  ام   داستی و ناپ  بهی غر  گرانیکه واسه د  ییجا  برمتیباش، م

  .یلب تر کن  هیجانا، کاف میرینه واسه من و تو، م

صورتم    ی کوتاهم رو  ی فر شده   ی که موها  دمیعقب کش  وسرم 

  .و پشت گوشم بردعقب رفت و موهام   یو خودشم کم  ختندیر

  م؟ی بر شهیپس م -

  .و پاک کرد هام هام اشک به چشم  رهیخ

  .تو جون بخواه -

  .انداختم ن ییو پاکه هنوزم ازش داشتم سرم  یخجالت از

  م ی شونیپ  ی باال  ی موها  ی شه یر  ی و که رولبش   ی گرم  انصافیب

دلم بد  کرد چه  بازموندگار  به  از    ی و  پر شد  وجودم  گرفت، 

  .تر تابی و دلم ب ت یآرامش و امن
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رو باز کرد   نیو در ماش  دیاز دور تنم برداشت و چرخ  ودستش 

  نکه یکردم تا ا  ش یهمراه   نیکه سر باال آوردم و تا پشت ماش

  .و باال زدصندوق عقب 

و  با شنلم خودم   دیچ یپ   نیماش  ی هوا که از در باز تو  ی سرد  از

  .بغل کردم

هم  صندوق و  بست  نشست    ن یرو  تو  ه یکه  دستش    ی پتو 

  .دمید

رو بست و به سمتم خم شد که واسه چند لحظه نفس تو    در

  .حبس شد نمیس

  .خوابوند و بهم نگاه کرد وی صندل

  .خونه ی هات کاسه بخواب، چشم -

  .که پتو رو باز کرد و روم انداخت  دمیکش دراز

پا  به و کفش   ن ییسمت  پام  هام پام خم شد  که  درآورد    ه یو 

  .دینفس راحت کش 
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ز  نیهم روپاهام   ری که  و  از خجالت    یصندل  ی و گرفت  آورد 

  .و سفت گرفتمخودم 

رو   پتو هم  به    ی رو  نگاهش  اما  کرد  نگاه  بهم  و  انداخت  پام 

قفسه کنم    نمیس  ی سمت  نگاه  بهش  منم  اومدم  تا  و  رفت 

کششنلم روش  هم  پتو  و  انداخت  روش  درست  جا    دیو  که 

  .خوردم

چشم   نطور یا - حاال  رسهات بهتره،  ببند،   دارت یب  میدیو 

  .کنمیم

  .خودم جمع شدم ی تو وارنی جن شتریبستم و ب وم هاچشم

از    ی خبر  گهید  نمیبب  کنمیچشم باز م  یوقت  خواستیم  دلم

  .آروم آرومه  زی همه چ ست،ی ترس و دلهره ن

  "بهزاد"

مخمصه    نیو تو ا  کرد یم  ونیمدت مهربانوخانم ناله و ش   تموم

  .و کالفه کرده بودهممون
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تو  ی بود که کرد  ی چه کار  نیا - چرا همراهش    آراد، دختر 

رفت دوون  کر   ؟یدوون  بهونه  میحاال  که    ی اخوب  داره 

  ؟یچ رهیبم یاگه رئوف رون،ی بندازتمون ب

  مارستانه یب  یهمراه با بازدمش گفت: مهربانو خانم! رئوف  عمو

قلبشم بهتره، اصال آراد و جانا خوب کردند فرار کردند،   تیوضع

بهتره    خوادی م  یهر غلط  ممیاون کر به درک، شماهم  بکنه 

 میبر  دیو جمع کن  دی بگذر  نیاون زم  ریبخاطر نوتون از خ  گهید

  .تهران

  .د یچرخ نشونیمن و نوا ب یسوال نگاه

  ؟ی... نـ ی: چه... چه زمنوا

سوال   ی ریو  ی ریه  نید و گفت: تو او باال بردستش   مهربانوخانم

  .نپرس، نپرس نوا

  کجاست؟ ستی: فاطمه نعمو

  .: همون شب جشن اومدند دنبالش بردنشمهربانوخانم
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  .گفت و رو کرد سمت من یآهان

  ...پسر بزن، به من که نیزنگ به ا هیبهزاد  -

و  انداخت و رمزش   شیبه گوش  ی دفعه سکوت کرد و نگاه  هی  اما

  .زد

  .دی کش  شیشونی به پ   یکه چشم بسته دست  دید   یچ  دونمینم

  شده عمو؟ یچ -

  .اتاق قدم زد و انگار شماره گرفت دور

  !وونهید ی داده... پسره  ام یآراد پ -

  .به گوشش چسبوند  ویگوش  ی فرستاد و باال  رونیب ونفسش

  گفته؟ یبا عجله گفت: خب چ مهربانوخانم

  .و بستهاشو چشم  سادیوا

  !خاموش کرده! خدا رحم کنه -

  شده عمو؟ یگفتم: چ  نگران
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  .باز کرد چشم

م - روز  چند  نش  خوانیفرستاده  نگرانشون  باشند،   می تنها 

  .گردندیبرم

  .به صورتش زد و از جاش بلند شد ی ایلیس مهربانوخانم

  !خاک به سرم، خاک تو سرم -

شده رد شدم و   یعقد متالش  ی سفره   ی و از رو  دمیکش  یپوف

  .نشستم یصندل ی رو

  ...ییتنـ... ها نی... اـ ی: انوا

  .گرفت و ادامه داد: وا... واسشون... خو... خوبه نفس

  ن یاگه او کالفه گفت: کجاش خوبه نوا؟    یعصب  مهربانوخانم

 یهان؟ اونوقت من چه خاک  ؟یکار دست جانا بده چ  ییتنها

بر سرم  معن   زم؟ ی تو  چه  نامحرم   دهیم  ی ایاصال  پسر  دختر 

ازشون   یی ممکنه چه خطاها یدون ی کنار هم باشند؟ م ییتنها

  سر بزنه؟
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بستم و خدا خدا کردم چشم آراد از هوس کور نشه    وهام چشم

آراد حال و احوالش دست    نیجانا کارش تمومه... ا  گهیکه د

  .ستیخودش ن

با واهمه ز  ی ادآوری  با  ی وا   رلبی لباس عقد به تن بودن جانا 

  .موهام فرو کردم  ی و توهام گفتم و خم شدم و دست 

  .بکن ی امعجزه  ه یخودت  ایخدا

  .خب خب -

 ی کیخ  هی.  دمیاز جا پر   دهیمرد ترس  هیبلند و ضمخت    ی صدا  با

  .و شلوار پوش با دوتا مرد پشت سرش دم در اتاق بودند کت

  ؟یگیم یچ  گهیتو د ه؟یگفت: چ ییروبا ترش  مهربانوخانم

  .گذاشت و اومد تو دهنش  ی تو یخیس

  .پسر فرار کرده هینوت با  دمیشن -

  .درهم بلند شدم ی اخم ها با
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که االن اصال   می نگاه ازش گرفت و گفت: برو کر  مهربانوخانم

  .ستیواسه بحث و مجادله ن  یزمان مناسب

  .هیخوب یلیدرواقع زمان خ -

برخورد اول حالم ازش    نیو از هم  دیبارینگاهش شرارت م  از

  .به هم خورد

  .ساد یاخم آلود و مستقر رو به روش وا عمو

بذار طرف حسابت من   ی دار  یجنگ   ی دار  یبحث  ی دار  یحرف -

  .باشم نه مادرم

از لبخند    ی ... رددی عمو و مهربانوخانم چرخ  نی نگاهم ب  ری متح

  .لب مهربانوخانم بود ی رو

  .دیبلند خند یکیخ

  د یهست  یمهربانو پسر داشت و خبر نداشتم؟ اصال شماها ک -

  د یآورد  یشده و باخودتون ننگ  داتون یساله پ  نیکه بعد از چند

  روستا؟ نیتو ا
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  .و باال آورداشارش  عمو

دست از   دارم،یو نگه محرمت سنت  گمیبهت نم  ی زیاگه چ -

  .خانواده بردار  نیسر ا

  .از هم باز کرد وهاش دست

  .روستا برند  نیاز ا نکهیبه شرط ا پیباشه جوون خوشت -

من و نوا چرخوند و درآخر خطاب    ن یو بخانم نگاهش   مهربانو

و ببر بچرخون، کارمون تموم شد بهت زنگ  به من گفت: نوا ر

  .میزنیم

  ...جبهه گرفت: نه... من عیسر نوا

  .میباش رجیفقط من و ا  نهیکه گفتم نوا صالح به ا نیهم -

  ی هاش سرو بست و همراه با فشار دادن دندونهاش چشم  نوا

ذوق کرده بودم   میقراره باهم تنها باش  نکهیتکون داد. هم از ا

  .نگران یو افتادن اتفاق یکیخ نی او هم بخاطر 

  .سمت نوا رفتم به
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  لباس گرمتون کجاست؟ -

  .ارمشی: ممهربانوخانم

  .بدون داد و قال میزنیحرف م ی تو اتاق کنار می: برعمو

  .نوا ی مدت نگاهم ثابت مونده بود رو تموم

  و ش یکالفگ  نی ا  کردیوادارم م  زیچ  هیبسته بود و    وهاش چشم

  کردم ی حس م  دونستم،یو نمبشورم و ببرم اما راه و روشش 

  .دستمه اما نوا نه شی نوا با جانا فرق داره، اخالق جانا کم و ب

و باال آورد که به محض  و باز کرد و سرشهاشدفعه چشم   هی

و نفسم    دمیلرز  دیگره خوردن نگاهش به نگاهم از درون شد

حت اومد،  باال  زور  آب  یبه  مردمک  خودشم   ییایدر  یلرزش 

  .دمید

اومد  یکی  سادن یوا  با خودمون  به  سر  میکنارمون   ع یکه 

  .دم یکش شمی به ته ر یو چند قدم برداشتم و دست دمیچرخ

  .ستیاز اون آدما و عمو ن ی متوجه شدم خبر تازه
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  .دی: نوا حاضره بهزاد بر مهربانوخانم

  .ششیگرفتم و برگشتم پ  نفس

  .شی شونیپ  ی هم رو  ی زیبود و اخم ر نییپا سرش

  .گرفتم و به سمت در بردمش ولچرش یو ی هادسته 

  .اتاق رفت و در رو بست یکیخانمم تو اون  مهربانو

که دقت کرده بودم کفشش    ییو از اونجا  سادمیپله وا  کینزد

پا پله   نییکدومه  رو  و  داشتم  برش  تا    یدوم   ی پله  زدم  زانو 

  .و پاش کنمکفش 

  ...ی آ... آقا... بهـ... بهزاد... نـ... نم -

  .باال آوردم  وسرم 

  !شهیبدون کفش که نم -

راحت بدون برخورد دستم به پوستش    نیبود واسه هم  کالج

  .پاش کردم  ی تو
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  .آوردم  نییرو پا  لچریو تموم زورم و اط یا احتشدم و ب بلند

  .میشدی م شیمتوجه معذب خوب

ا  در فکر  از  کردم.  باز  رو  تنش  دستم  دیبا  نکهیجلو  دور  و 

شده بود اما    تابیبشونمش وجودم ب  نیتا تو ماش  نداختمیم

  .و نامفهوم بود واسم بیعج شی جزئ لیدل

.  گرفتیم  شرمم  یبغلش کنم و از طرف  خواستمی م  یطرف  از

ز به  سر  لبش هاشچشم  ریخودشم  و  بود  بسته  گاز و  و 

  .گرفتیم

  .به سمتش خم شدم و دسته رو گرفتم  مردد

  .به سمتش بردم اما وسط راه نتونستم و مشتش کردم  ودستم

ب  وجودم، م  قراریقلبم،  زودتر  و  بود   ی گرما  خواستیشده 

  .گرفتیو ممانع به اسم شرم جلوم  هیو تجربه کنه اما تنش 

  .میتو کوچه بگرد می بر م،ینر نیلب زد: با ماش آروم
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گفتم:   د یچرخیچهرش م   ی که نگاهم رو کل اجزا  طورهمون

  .هم ممکنه آزرده خاطرت کنند  هاهیاما شبه خطرناکه، همسا

ح  قشیتو    شتریب  سرش و  حجب  رفت.  دلم    اشیفرو  به 

  .ومدیتر از خواهرش مهربونبه نظرم آروم و م شست،یم

و  دستم  هیو دور کمر و  دستم  هیو    ایو زدم به دردل   باالخره

اون منقبض شدند و قلب منم   ی هاپاش انداختم که عضله   ریز

  .ختیخورد و فرو ر ی دیتکون شد

سر  نیماش  ی تو و  رو   عینشوندمش  در  و  کردم  صاف  کمر 

  .بستم

هوا سرد   نیتو ا  دم،یبه گردنم کش  یبستم و دست  وهام چشم

  !عرق شده بود  سیخ

  .دمیبلع قی باال گرفتم و هوا رو عم  وسرم 

  .که شدم به سمت در رفتم و بازش کردم  قرارتر
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شدم و روشنش کردم. عقب روندمش و بعد از    نیماش  سوار

رفت در رو ببندم   ادم یاومدن اونقدر حواسم پرت بود که    رونیب

  .و بعد برم

  .بود ریبهش انداختم. هنوزم سر به ز ی اه یچند ثان نگاه

رو  رفته لبخند  پررنگ  ی رفته  بود، لبم  تر شد. حسش خوب 

  .هم خوب  یلیخ

  .بهش نگاه کردم  تریدفعه طوالن نیا

و بشکنم، حاضر باز کنم تا سکوتش   ویموضوع  هیداشتم    دوست

ساعت  بشبودم  بر  نمیها  هرچند  زدنش   ده یبر  دهیو  و حرف 

  .نم یو ببسالم شدنش  خواستیبشنوم... دلم م

  .میآسفالت شد  ی جاده   ه یها خالص و وارد  کوچه پس کوچه  از

تنها کس - نظرم  جاناست   یبه  فکر  به  دل  ته  از  و  واقعا  که 

اما    میکرد  یدر حقش کوتاه  یی اجور  هیهرکدوم ما    د،ییشما
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هم داشت هواش  شهی شما  همچ  د،یو  که  خوشبخته    ن یجانا 

  .داره ی خواهر

  .تکون داد ن یبه طرف ی سر

  ...ینـ... نه، من... وا... واسه... جا... نا... کا... کاف -

و و قطع کرد و با صدا نفس گرفت و نفسش دفعه حرفش   هی

  .فرستاد رونیب

  .نمیو ببشدم تا بهتر بتونم صورتش روندم و خم  ترآروم 

  .شهیم  تیکه انگار داره اذ  فهموندیبهم م  ونی چهرش ا  حالت

چ  کنار  گفتم:  نگران  و  داشتم  نگه  حالتون   ی ز ی جاده  شده؟ 

  خوبه؟

  .دیری... نگـ یلط... لطفا... به... به حرفم... نگ -

  گفتم: آخه چرا؟ ری متح

  .کرد ی گذاشت و تنها با پوست لبش باز جوابیو بسوالم اما
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  .بشه دنیبه فکر کردن نبود تا دردش قابل فهم ازین چندان

  .خاموش کردم  ونیماش

بشم:    تریمیگذاشتم کنار و به خودم جرئت دادم صم  وت یرسم

  آره؟  رهیمن سر م ی با حرف زدنت حوصله یکنیفکر م

نم اشک  هام با  و حس کردم و چشمبغضش   دی که لرز  چونش

  .و نگه داشتملبخندم   یگرم شدند ول

من لذت    ست،ی ن  نطور ینوا؟ اصال ا  یکنیم  ی فکر  ن یچرا همچ -

کنارت   نمیها بشاز صحبت کردن باهات، حاضرم ساعت   برمیم

رو با   نکاریو بشنوم، نکن اهات و حرف بزنم و با حوصله حرف 

  ...یب یع  چیخودت از نظر من تو ه

  رون ی لحظه از دهنش ب  هیکه    یشکستن بغضش شد هق هق  اثر

هاست پشت سد جمع شده  که انگار مدت  ییهااومد و اشک 

  .راه انداختند  البیبودند و حاال با شکستن اون سد س
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ا ور شالش   هی واسه  و  گرفتم  نامحرم  دونستمیم  نکهیو   یرو 

ال باهاش  صورتش    نیب  ی اهیحساسه  کنار  پوست  و  دست 

  .چرخوندم یو کمشگذاشتم و سر 

ه - سالم   ی ندار  یب یع  چیتو  منم  از  تو   ،ی تربنده   ،ی ترنوا، 

چون   یمن خجالت بکش  شیپ  دیو، تو نبامن  نی... ببی تربامرام 

چشم به  رو  تو  م  نمیبینم  یمن  مردم    خوام ی م  نند،یب ی که 

باش راحت  بزن  ،یباهام  حرف  گوش    یراحت  حوصله  با  منم 

  .نیو ببکن، من و باز هات... چشمدمیم

هاش به هم  و با فشار دادن لبهق هقش   ی که صدا  همونطور

  .و به چپ و راست تکون دادسرش کردیخفه م

نزد  ترک ینزد باز    ک یبهش درست  نوا،  دنده نشستم و گفتم: 

مرهم بودن واسه همه   فهممیچقدر سخته، م   فهممیکن، م

م دارم  واسه خودت چقدر دردناکه، من  یاما مرهم نبودنِ کس

  ی کس   میکنیم  یسع  م،یهم  هی من و تو شب  کنم،ی تجربش م
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تنها از همه  یی احساس  تنهاتر  اما خودمون   کنباز    م،یانکنه 

  .نمیبب وت ییایدر یو، بذار آبهات چشم

 [18.07.20 21:26] 

 141پارت #

ا   وسش یخ  ی هامژه   یکم تا  داد  فاصله  با چندبار    نکهیاز هم 

هاش  چشم  ی ایو تو در و باال آورد و من پلک زدن نگاه و سرش 

نداشت، حس مردن نداشت...   یغرق کرد... غرق شدنش خفگ

جور داشت  م   ی لذت  دلت  بش  خواستیکه  د  یغرق    گه یو 

  .نجاتت نده یکس

چه به   اتین درکرد   یبا طوفان  یدونستیلب زدم: اگه م  آروم

  .ی کردی رو نم نکار ی ا چوقتیه  ی اری روز دلم م

تماما چشم   اشک و خواست چشم هاش بازم  کرد  پر  و هاشو 

بزن،  باهام حرف  نبند...  نوا،  نبند  گفتم:  ملتمسانه  که  ببنده 

باشه،   ی حرف بزن  هینکن، سختته بعد از گر  یبیدردودل کن، غر 
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بنو بنو  سیپس  تو  م   س،یبرام،  حرف  نوا   زنم،یمن  قبوله 

  ؟یجون

و تکون سرش  ر یلبش نشست و سر به ز  ی از خنده رو  ی رد

  .کرد

  شش یو از رو صورت بدون آراهاشاشک   یسیهمون شال خ   با

  .پاک کردم 

  .زنه ینکن وگرنه صورتت جوش م هیگر گهید -

  .دارش باال اومد متعجب نم نگاه

ا - نم   صیتشخ  نیالبته  پ   دونمیمنه  ادکتر   د یتائ  ونیوست 

  .نه ای کنهیم

و ول کردم و هم که شالش   دیبست و آروم خند   وهاش چشم

  .به سمت داشبورد خم شدم دنمی زمان با خند

  .دمیدفترچه و خودکار داخلش د  شهیکردم که مثل هم  بازش
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رو  برشون رو  دفترچه  داشبورد  در  بستن  از  بعد  و    ی داشتم 

  ی شتریجون ب  دونستمیکه م  ی دست  ی دامنش و خودکار رو تو

  .داره گذاشتم

  .کار یب ی درست مثل زنا میکم فک بزن هی میبر  ن،یاز ا نمیا -

  .دیبلندتر خند نبار یا

  .خنده به دفترچه زدم  با

  ؟یکنیشروع م  ایشروع کنم  -

ـِ... نوشتنـ... تنم، ممـ... ممکنه نفس   ...گرفت و گفت: ن

که معترضانه گفتم: نوا بازم؟! و بست  هاش ادامه نداد و چشم  اما

  .ادامه بده

  .تکون داد و چشم باز کرد ی سر

... طول... طول بکشه... چو... چون...  یکم  هی...  هیممـ... کنه،   -

  ...دسـ... دستم
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چ  ی ادامه  دوستمیم م  هیحرفش  خودش   خواستمی اما 

  .کنه لشیتکم

ژ - خالشیانر...  خا...  می...  کم شهی ...  کمـ...  بای...  با...  ...  دی... 

ـَ... نداره؟یاسـ... استرا... حتش... بدم... اشـ... اشکال   ... که... ن

تو هر چند دق  - بابا،  بنو  ی اقهینه  ا  س،یکه شد  که   نهیمهم 

  .یسیبنو یتر بتون که راحت   وفتمیراه نم ،یباهام حرف بزن 

 ی و دور سر صندلآوردم و دستم   یصندل  ی رو  شتریو بپام   هی

  .دم یچ یپ

خونتون واسه ورزش دادن به پا و   اد یسوال، دکتر م  هیاول   -

  ؟یوتراپیزیهمون ف ایدستت 

  .شد ادداشتیباال انداخت و مشغول  ی سر

  .که کرد دفترچه رو برداشتم تمومش

  .لبم نشست و بهش نگاه کردم  ی رو  ی دست خطش لبخند  از

  .خوشگله یلیدست خطت خ -
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  .لبش نشست ی رو ی اگونهخجالت  لبخند

  .سمت دفترچه برگردوندم و خوندم  ونگاهم 

بار   هی  یبار دوماه  هی  یماه  نیواسه هم  شه،یم  ادی ز  نشیهز "

  " دهیکم ورزش م  هیمطب دکترم  میریکه م

  .رو بهش دادم  دفترچه

نم  نجوریا - نشهیکه  درمون   ی وتراپیزیف  هیبه    ازی!  درست 

ب  ،ی دار توان  االن دستتم  شت، مطمئنم که دا  ی شتریوگرنه 

ا  گهید نم  ی روستا  نیتو  شده    د ی اومد  یوقت  د،یمونیخراب 

  .برمتیتهران خودم مدام م

  .معترض شد نگاهش

  هاشم نه یکه من گفتم، هز  نی بهم نگاه نکن نوا، هم  نطوریا -

رو    نکاریهم ا  ی دلسوز  ی جانا بده، از رو  ستین   ازیخودم ن  ی پا

  .تر بشهانجام کارها واست راحت خوادیدلم م کنم،ینم



[812] 
 

انداخت اما متوجه لبخندش شدم که تشکر و    ن ییپا  وسرش

  .ازش خوندم وتش یرضا

دادم و خم    هیتک  شیو به صندلجمله نوشت که دستم  ی سر  هی

  .شدم تا بتونم بخونم

ن  ونکم یع از راه    نیبودم واسه هم  اوردهیبا خودم  سختم بود 

  .دور بخونمش

آراد واقعا   د،یخبر دار  شتریپس ازش ب  دیت آرادشما که دوس -

  جانا رو دوست داره؟

هم  وسرم  زمان  هم  که  آوردم  خ  ن یباال  کرد.  رو  به    رهی کار 

 ه یاالن    دیدرصدم شک نکن، شا  هیهاش لبخند زدم: آره  چشم

  ن ی اما بذار زمان بگذره، آراد با ا  کنهیم  یگوشیداره باز  یکم

  .شهی عشق مرد م

و خدا کوتاه سرش   دیان شاءاهلل و به ام  ی زد و به نشونه  لبخند

  .باال برد
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م  گمیم - جون،  بخور  میبر   ی خواینوا  حرف   م؟ی شام  اونجا 

آراد و جانا    ی بال  نبار یا  اد یفضول ب  ه یممکنه باز    نجایا  م،یزنیم

  .ارهیرو سر ما ب

  .تو نگاهش رنگ گرفت و تند سر تکون داد ینگران

که خودم واهمه انداخته بودم تو جونش    یلآروم کردن د  واسه

 پزم یواست م  ی قرمه سبز  هیتهران    ی ایگفتم: بذار ب  طنتیبا ش

بخورانگشت  خوشمزند،    ی غذاها  ،ی هاتم  بانو  هیمن   م ییکد 

  .واسه خودم

بلند شد که خودمم   دشیبر  دهیبر  ی خنده   ی کرد و صدا  تعجب

  .به خنده افتادم 

  د؟یغـ... غذا... بلَـ... بلد -

بچه    هیبه نظرت تعجب آوره که    هیخنده گفتم: خب آره، چ  با

  کنه؟یم ی پولدار آشپز

  .سر تکون داد دیخندیکه م  همونطور
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 نبار یبار واست غذا درست کنم تا ا هیگفتم: حاال بذار  خندون

  .ی نخند شمیبه ر گمیراست م یبفهم

هند  یسع مثل  درست  و  نخنده  که   های کرد  داد  تکون  سر 

  .روشن کردم ونی و ماش  دمیخند

  .یفهمی حاال بخند م -

  " آراد "

مظلوم  دارشیب  خواستم از  اما  خواب  یتیکنم  تو  دهیکه   ی و 

ن و مشت و وسط راه دستم   ومدی خودش جمع شده بود دلم 

  .کردم 

  ن ی سرم از ماش  ی و بعد از انداختن کالهش رو  دمیپوش  وکتم

  ی کتم فرود اومد و صدا  ی وار روشدم که بارون شالق   ادهیپ

  .دیچ یگوشم پ ی کالهم تو ی بارون رو ی ها برخورد قطره 
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سنگ    هیخاک گل شده به سمت در رفتم و از کنارش    ی رو  از

بابا احمد    ی صدا  نکهیتا ا  دمیبرداشتم و تند و محکم به در کوب

  .امی دارم م ام،یبلند شد: دارم م 

  .کردم  زی و با کتم تمهام انداختم و دست  وسنگ 

  .گرفته بود  ی شتر یداختم. بارون ضرب ببه چراغ برق ان  ینگاه

روم  ی صدا  با کدر  رو  احمد  بابا  که  چرخوندم  سر    سهیو  به 

  .دمید

  .سالم -

خونه آماده کردم، نسبتا گرم   ی رو تو زیسالم پسرم، همه چ -

  .شهیتر م کم که بگذره گرم  هیشده 

  .واقعا ازت ممنونم ان شاءاهلل که بتونم جبران کنم -

من   گهیانجام دادم، پس د  ومیپدر  ی فه یوظ  ه؟ی چه حرف   نیا -

  .برم



[816] 
 

ا - تو  اصال،  نه  جاده   نینه  و  خطرناکه    ی بارون  شده  گل 

  .گمیم یس یبمون فردا برو، بدون رودروا ،ی بر ذارمینم

م  لوخبیخ - م  مونمی پس،  خون  باش  رمی خروس   د،یراحت 

  کمکت؟ امیب ی دار ی زیچ

بق  نکهی ا  از نم  هیمثل  لبم   ی رو  ی لبخند  کردیسرزنشمون 

  .نشست

 هی زحمتیب دم،یموندن خر نجای کم خرت و پرت واسه ا هی -

  .ارمیآدم گنده رو ب هی دیبده، چون من با یکمک

  ،ینگفت  دم ی: پرسدی پرس  یرکیانداخت و با ز  نیماش   ی تو  ینگاه

  ؟ی داد  ی دختر فرار

  .کردم ینچ

  .دادم ی معشوقه فرار  -

که دل پسر ما    یو خندون گفت: پس کس  دندی باال پر  ابروهاش

  .نجاستیرو برده ا
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  .و سر تکون دادم  دمیخند

  .بازوم زد به

بر - تخل  میزودتر  بعد  آب   کنم،ی م  تیاطالعات  ی هیتو  موش 

  کجاست؟ یگیکه م ییهاخرت و پرت   ،ی شد دهیکش

  ...یخودم برم  ی صندوق عقب، اما اگه سختته ببر -

  .و کامل کنمحرفم  نذاشت

کرد - اندازه   ی فکر  پسر؟  فرسوده شدم  هم   ی من  تا  سن ده 

  .خودم زور دارم 

  !گفتم: او دهیاز کنارم رد شد که با خنده کش بعد

  .عقب رو واسش باز کردم خودمم طرف جانا رفتم  صندوق

بدنش    ری و دست ز  دم یبدن و صورتش کش   ی رو خوب رو   پتو

  .بردم و بلندش کردم 

  .قفل کردم  ون یپا در رو بستم و ماش با
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  .روش بکش تو همون صندوقه ون یپوش ماش زحمتیبابا ب -

  .گفت که وارد باغ شدم  ی اباشه

و به کمک دستم  پام   ه یدادم و    ه یکم به درخت تک  هیراه    وسط

  .جان جانان ی نی دستم برگرده. ماشااهلل سنگ  ی آوردم تا انرژ

  .باال اومدم یو گل  سی خ ی هااز پله  اطیاحت با

با بازو باز کردم و وارد شدم که خودش   ویچوب  یمیدر قد  دو

  .بسته شد  بایتقر

لرز  ی هوا داخل  سرد  ی گرم  از  بدنم   ی که  تو  بارون  و  هوا 

  .انداخته بود رو از تنم گرفت

پام درآوردم و به    ی و با پنجه هامبه فرش کفش   دنیاز رس  قبل

  .بود رفتم  نهیکه کنار شوم ی اسمت تک کاناپه

شده   سی رو آروم روش خوابوندم و چون پتو و شنلش خ  جانا

  .عوضشون کنم گهید ی پتو هیدادم با  حیبود ترج
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تپه از تشک   هیدور تا دور اتاق چرخوندم که باالخره    ونگاهم 

  .دمیو پتو د

 نشونیکردم و بعد از ب  زونیآو  یو درآوردم و به جالباس کتم   اول

  .کلفت و بالشت برداشتم ی پتو هی

از روش برداشتم    وی سرش گذاشتم و پتو مسافرت  ریز  وبالشت 

  .و گرفتمو مردد شنلش 

  ن ی اول  ی و اگه بردارم برا  ستین  دهیشنل چندان پوش  ریز  قطعا

  .نمیبیو مبار تن و بدنش 

  .تم و نفس گرفتمبس وهام چشم

خراب و   ی نه دخترا  ی که دوسش دار  یجاناست آراد، کس  نیا

 ،ینظر بد رو معشوقت داشته باش  ی حق ندار  ،یابونیخ  یالابال

م  رو  جانا  کنخودت  دیبا  ی خوایاگه  عوض  فاصله  یو   ی تا 

  .دالتون به صفر برسه

  .بابا احمد بلند شد ی در و پس بندش صدا  ی صدا
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حموم    رشیز  تونهی هم گرفته، آدم م  یبارونخداروشکر چه   -

  .کنه

  .باز کردم چشم

م - شاشنلش   خوامیبابا  گفتم  بردارم،  باش  دیو   ینخواسته 

  .وفتهینگاهت به بدنش ب

  .نباشه یممکنه خودش راض ،ی بردار دیتو هم نبا -

  .دمیصاف کردم و به سمتش چرخ کمر

  .ممکنه سرما بخوره سهیاما خ -

  .و برداشتسرش ی رو   یبافتن کاله

و بردار، پتو شنل  ریو بکش روش بعد از زخشک   ی اول پتو -

  .وفتهینگاه تو هم نم گهی د نطوریا

اما از    نمشیاالنش بب  تیوضع  نیتو ا  خواستیدلم م  نکهیا  با

باعث م  یراهکار خوب نره   شدیکه داد و  فکر من تو هپروت 

  .لبم نشست ی رو  یلبخند قدردان



[821] 
 

  .هیفکر خوب -

حرو*مزاده    طونی کار رو انجام دادم. بماند که ش  نیهم   قایدق

  ن یاول  ی نظر بهش بندازم اما برا  م ین  هیوسوسم کرد    یحساب

  .بار سخت مقاومت کردم 

  ؟ی شام خورد -

  .رهیندارم، جانا هم خوابه دلم به خوردن نم  لی اصال هم منه،   -

  .زد  لبخند

 ،یکنیبردار بخور تا صبح ضعف م  ی دیکه خر  یکیک  هیالاقل   -

  ؟ی فرار د یشد یواسه چ  نمی حاال بگو بب

مرد چهل ساله،   هیعروسش کنند، اونم عروس  خواستندیم -

  .نجاتش دادم، واسه عمومم فرستادم نگرانمون نباشند

و به عنوان  فقط سرش   ،یتصورم نه اخم کرد و نه بدخلق  طبق

  .تاسف تکون داد 
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ها  وقت   یها بعضچرا خانواده   دونم ینم  فه،یدختر جوون ح -

 یفرار راض   نیفرعون! دل خودش به ا  شندیهاشون مواسه بچه 

  بود؟

 شناسمیکه من م  ییجانا  نیبهش گفتم: ا  رهیزدم و خ   لبخند

  .ومد یباهام نم خواستیاگه نم

... خب ی از دل معشوقت بشنو  یخوب  ی فکر کنم قراره خبرا -

  .ی نره بخور ادتی  کمیک م،یوقته بخواب  رید گهید

  .به سمت همون تپه رفت بعد

~~~~~~~~~~~~~~~~  

  ی و خاموش کردم و روبابا احمد چراغ   دنیراحت خواب  واسه

  .شستمکاناپه دو زانو ن نییتشک پهن کرده پا

  .بود دنیقابل د نهیشوم ی خوشگلش با نور شعله  صورت

  .دادم  هیو به مشتم تکبه کاناپه و سرم  وآرنجم 

  .نگاش کنم ی نطوری و هم  نمی تا صبح بش خواستیم دلم
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پ  زمزمه اون  اگه  م  ی ریکردم:  رنگ  موهات   کرد ی مجبورت  و 

  .دیدیو تو سردخونه متا االن خودش دیبا یکن

که معلوم   یشی آرا  ی . بخاطر موادادمیگونش کش  ی رو  ودستم

اصله   ر   یرپوستیز  ی هاجوش  یتقلب  اینبود  انگشتم    ریز  زیو 

  .شدی حس م

با   یتفاوت اساس  هی  خوادیدلم م  ،یکن  شی دوست ندارم آرا -

  از ین  که  یاونقدر خوشگل  ،یکه دورم بودند داشته باش  ییدخترا

شدم نه   شی آرایصاف و ب  ی من عاشق جانا  ،ی ندار   شی به آرا

  .دهیغلت  شی تو آرا

  .دمیدندونم کش  ریو زلبش بردم و لبم  یکی تا نزد وشستم

  !کنمی م دیکه واسه لمسش ترد ی دختر نیاول

  .داشته باشمت تونستمی تر مو راحت  ی زنم بود کاش

. تو با من دمیخند  ری و متح  دندیفکر خودم ابروهام باال پر  از

  !جانا؟  ی چه کرد
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ز  ودستش  دستم   ری از  و  درآوردم  الپتو  به  ال  قفل    ی و 

  .و خوشگلش کردم دهیکش ی هاانگشت 

  .و اندازه گرفتماون دستم دور مچش  ی شست و اشاره با

 ییو غما  یزندگ  تی. چوب خشک من؛ با وضعدمیخند  آروم

ا  ی رکه دا از  امروز به بعد د  ،یباش  دی نبا  نمیبهتر  من   گهیاز 

م بهت  اونقدر  م  رسمیهستم  چلت  و  چاق   کنم،یو 

و به خانم    رمیکه خودم م  یباشگاه  ی سانس زنونه  فرستمتیم

درست درمون بهت بده؛ تا آراد رو   ی برنامه   هی   گمی م  ییرضا

  دا یبه دلت راه پ   ی بذار  ای  ی غم بخور  ی حق ندار  گهید  ی دار

  .کنه

بهش زدم.  یقیعم ی لبم گذاشتم و بوسه  ی و رودستش  پشت

  .قربونت برم

  .پتو برگردوندم ر یز ودستش 

  .شونم انداختم  ی و باز کردم و روخودم  ی پتو
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  ی وحش   ی باهات کار دارم گربه  یوقت خوابه، فردا حساب  گهید -

  .من

  .دم یو بوسهام و سر انگشت دمیآروم کش  ولپش 

سرم    ی بالشت گذاشتم و طبع عادتم پتو رو تا رو  ی رو  وسرم 

  .باال آوردم 

  "جـانـا"

چرا   دونمیغلت جانانه زدم اما نم  هیرو تشکم    نکهیا  الیخ  به

ز  هی رو    یخال  رمیدفعه  و  اومدم که   زیچ  هیشد  فرود  سفت 

 و مینیب  یرمقیعطر ب  ی گرم فرو رفت و بو  زیچ  هیصورتم تو  

  .قلقلک داد

سر  از دستمهام چشم  عیترس  دو  و  کردم  باز  جاو  به   یی و 

بدنم   ی آراد کل اجزا  دنیاما با د  دمیعقب کش  یگذاشتم و کم

  .قفل کرد
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شده    ختهیر  ی شده و هنوزم مست خواب موها  ز یر  ی هاچشم  با

گرفته   یین و صداباال زد و با لبخند کم جو  وش یشونیپ   ی رو

  .نمیبی روم م ی حور هیگفت: صبح اول صبح 

  تونست ینم  ی اکلمه  چیو زبونم به ه  ومدیبه زور باال م  نفسم

  .بچرخه

از   تم یوضع دنی هام رفت که با دکم نگاهم به سمت دست  کم

  .کشوند  شی و به آتصورتم   ی و اجزا  د یشرم خون به صورتم دو

بدنش نشسته بودند   ی رو  قایمنم دق  ی هاباز و دست  هاشدکمه

  !روش بودم  قا یبود که دق نی و ازهمه بدتر ا

و محکم  دستش   هیبلند شدم اما    غیج  ه یخودم اومدم و با    به

  .نصفه موند و به سمتش پرت شدم   غمیک ج  دی چی دور کمرم پ

و به بالشت دستم  ه ی  عیبود تو صورش فرو برم که سر  کینزد

  .دادم هیو به بازوش تک و اون دستم 

  .تو بغل من یوفت یقسمتت بوده ب کنه،یکه فرار نم ی حور -
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  .کردم بلند بشم یسع

  .نمی ولم کن بب  ه؟یچ ی آراد؟ حور یگیچه م -

  .دی چیتازه اون دستشم دور کمرم پ  چی که نکرد ه ولم

  .دیباریم  ش یهام آت تنم نبض گرفته بود و از گونه کل

 ی هست  یخجالت  یلیچشم سبزم، خ  ی خنده گفت: لبو شد  با

  .و برسمخجالتت  دیبا

رو  هی و  چرخوندم  ه  ی دفعه  که  خوابوندم    ی بلند  نیبالشت 

  .صورتم گذاشتم ی و روو دو دستم  دمیکش

  .لباس قرمز به تنت نشسته  نیبخورمت چقدر ا یلعنت -

دست  دمیکش  یغیج  تمیوضع  ی ادآوریبا تقال  با  و هام و 

  .برداشتم

  .پتو بده بهم هیآراد لوس نشو بلند شو،  -

  .کرد ن ی زم خیو مپاش هردو پام  هی با
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  .ثابت موند قمی رو   زشی ه نگاه

شب حجلمون امون   یعنیکال لختت کنم،    خوادی اصال دلم م -

  .دمیبهت نم

زدم:   غیصورتم گذاشتم و ج  ی و روشرم و خجالت دو دستم   از

  .نگو ولم کن

رو   یگرم تنم   ی لبش  و  رفت  پس  نفسم  که  نشست  دستم 

  .دی لرز

زدستش   هی از  نفس   ریو  هرم  و  کرد  رد  گوشمبدنم  و هاش 

  .سوزوند

 شه؛ یاز امروز تا هم   ،یگوشت جانا، تو مال من  ی بکن تو   ونیا -

واسه من بشه، کل   دیبا  اتیمن باشه، دلبر  ی برا  دیهات باخنده 

که بهت چشم داشته   یمال من باشه، کس  دیتن و وجودت با 

باشه،    یهرکس  خوادی حاال م  کنم،یم  کسانیباشه رو با خاک  

  .آقازاده باشه، پرنفوذ باشه
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پسش    تونستمیهم نم   گهیهاش رفته بود و دواسه حرف   دلم

  .رم یبگ

از حس گناه و لذت باهم   یقیاالنمون که درونم تلف   تیوضع

م  نیا  ادیشده    بیترک م  ندازتمیجمله  دوست    "  گهیکه 

باشد   گناه  م  ایداشتنت  گناه  حت  کنمی اشتباه،  را  به    یتو 

  ".اشتباه

  .دمی شنیم ونش یو سنگ یطوالن ی هانفس  ی صدا

 وفتهیمثل اونشب ب  یاتفاق  نکهی لب زدم: بهتره قبل از ا  آروم

  .آراد  یولم کن

اون   گهیآراد د  نی ازم نترس، ا  گهیتو گوشم رها شد: د  صداش

عشقه   ی از رو  بوسمتیم  ای  کنمیاگه بغلت م  ست،ین  یآراد قبل

دالمون به هم   ی گناه باشه وقت  تونهی نه هوس، پس کجاش م

  محرمه؟

  .و باز کردمهام آوردم و چشم نییآروم پا وهام دست
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برا  یواسه کاله شرع  یخوب  ی بهونه  نیا -   ده یناد  ی گذاشتن 

 ی آراد، باور کن منم دوست دارم بغلم کن  ستی گرفتن گناه ن

من دوست ندارم   ه،یای اما بحث خالف شرع بحث مهم و جد

  .خدا رو از کارامون ناراحت کنم 

نچرخ  ادامش  زبونم  تو  دی به  همونجا  موند.   ی و  ذهنم 

  .عشقمون پاک باشه خوادی بگم دلم م خواستمیم

چقدر    اهیس  ی هاچشم  نیا  فهممی . حاال مدیعقب کش  وسرش

  .باشند یخواستن تونندیم

  بغلت کنم؟ ی دوست دار -

که بهش    ی زیبود گفتم: آدم از چ   شیکه شرمم چاشن  یلحن  با

که مربوط به تو باشه    ی زی بگذره؛ هرچ  تونهینم   دهیآرامش م

  .وش ی رو دوست دارم اما بدون گناه و شرع

  .تر کرد و جذاب لبش چهرش  ی رو  لبخند
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  ی زود زود بش  دمیهان؟ بهت قول م  یو بلرزوندلم  ی عادت دار -

بذار   االن  اما  خودم  کن  هیخانم  گناه  م  م،ی کوچولو    دم یقول 

تموم امروز    کنمینم  ن یتضم  ی بارم باشه اما اگه نذار  نیآخر

  .بدون گناه بگذره

  .لباسش دوختم ی از خجالت به دکمه  ونگاهم 

  ؟یکن کاریچ ی خوایم -

  .ببوسمت -

  .به سمتش رفت و از خجالت گر گرفتم عیسر نگاهم

  .و ندارم، طاقتش نه آراد -

  .دندی باال پر ابروهاش

  !چرا طاقت؟ -

  دنت ینتونم واسه بوس  گهی تو جلدم بشه و د  طونِیش  ترسمیم -

  .جلوت مقاومت کنم
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  .گرفت طنتیاز ش ی و لبخندش رد نگاه

  .وقته شده  یلیخب بذار بشه، واسه من که خ  -

نزد  به که  ب   ترک یصورتم  رو  ارادهیشد  تو تشک   ی روکش  و 

  .مشتم گرفتم 

  .که عاشقت شدم یاز وقت -

من    ی نه یو نفسم تو س  شدیلبامون کمتر م  ی لحظه فاصله   هر

  .ترن یسنگ

  .شدم وونتید -

م  کرد،یم  اغوا اغوا  بدم  مکردیالمروت  حاال  چرا   فهممی... 

وسط    نیا  یحس  هی  ی وقت  ارند،ی جلوش دووم ب  تونندی دخترا نم

واست م و دشر  شهی باشه  اسمش   وونهی اب  مکننده...   شهیو 

  عشق و ضد اعتقادات؟ یمنف تی گذاشت خاص
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کرد که کل وجودم شد    ری و اسلبم   ی به طور دل لرزوندن  لبش 

از    خواستیم  ار یاختی که ب  ییمحتاج خواستن بوسش و صدا

  .گلوم رها بشه رو خفه کرد 

حر  دستش  و  پ  ترصانه ی محکم  کمرم  محض    دی چی دور  به  و 

جانا تموم شد   نی ا  گهیتموم شدم، د  گهی حس کردم د  دنمیبوس

نفر تماما   هیکه حاال    یبا قلب  یک یاومد،    گهید  یکیو به جاش  

  .خوادشیم وار وونهیتصاحبش کرده و د

  .و ول کردکه آروم لبم  ومدیباال نم گهید نفسم

 قلبم، وجودم آروم شده بود   ی قرار ی ب  نیبا بوسش در ع   اونقدر

  .که دوست داشتم دوباره بخوابم

گرسنته    رمیم - اگه  ک  ه یحموم  تا   دمیخر  ک یچندتا  بخور 

چند   هی رونیب رم ی بعدم م م،یو باهم صبحونه بخور امیب رونیب

  .یلباس خالص بش نیاز شر ا خرمیدست لباس واست م

  .آروم گفتم: باشه رفتیلبم نم ی که از گوشه ی لبخند با
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لب خودش و خودم   نیو مابدستم  نباریخواست ببوستم که ا  باز

  .گرفتم

  .باره  نیآخر ی قول داد -

  .دی بست و آروم خند وهاش چشم

  !دادم یسخت یلیقول خ -

پتو رو بردارم خودش    نکهیول کرد و بلند شد. قبل از ا  وکمرم 

  .دیبرداشت و روم کش

  .شترهیدربرابر من ب  تتیامن  نطوریا -

  .دم یخند

  .یدونیخوبه خودتم م -

و از تنش درآورد  لباسش   شدیو همونطور که ازم دور م   دیخند

  نجا؟یخودش لباس داره ا یعن یکه زود نگاه ازش گرفتم. 

  .به مبل گذاشتم و به کمکش نشستم دست
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ند  نوریا  از مبل  بخاطر  که  اتاق  اونور  رفت    کار یچ  دمیاتاق 

  .کنهیم

شونش از رو به روم   ی نگذشت که با رخت و لباس رو  ی زیچ

  ن ییو پابهم نگاه کرد که سرم   ی رد شد و با لبخند و نگاه خاص

  .و به هم فشار دادم تا لبخندم دندون نما نشههامانداختم و لب 

  .باز شدن در و پس بندش بسته شدنش بلند شد  ی صدا

لبم    ی ولبم نشست و باز لبخند ر  ی رو  میاشاره و وسط  انگشت

  و داره؟حس و طعم  نیا یعاشق یعنیجون گرفت. 

  ی راو

 میری گفت: م  کردی درد م  یکه از شرمندگ  ی با وجود   مهربانو

که واسش خودخواه    ی اروستا، بخاطر جانا، بخاطر نوه  نیاز ا

  .ارم یبه روزش م  یدارم چ دمیفهمیشده بودم و نم 

پ  رجیا در  گذشته  شب  از  با   نی ا  دنیشن  یکه  بود  جمله 

بهتر  ی تمندیرضا کر  د،ی گرفت   وم یتصم  نیگفت:    م یاون 
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کن   شرفمیب امون خدا، خودش    دیول  و  جوابش   ی روز  هیبه 

  .چوب خدا صدا نداره گندیم ده،یم

بلند    شیو دست به زانو از جا  دیکش  ینفس پر حزن  مهربانو

  .شد

بهزادم    نم،یصبحونه رو بچ  ی کنم و سفره  دار یمن برم نوا رو ب -

  .کن  داریب

  .بذار خودمم کمکت نکنم -

  .زد یرمقیلبخند ب  مهربانو

  .مهمونم گهی البته منم د د،یمهمون نجای نه مادر شما ا -

  .رفت رونی از اتاق ب بعد

 ل یروستا، تنها به دل  نیزده بود نه بخاطر رفتن از او غم  مغموم

  آورد،ی شده بود و داشت به سر جانا مکه چشمش کور    ییبال

تا    گرددیکه چند سال است مردوار به دورشان م  ی ابه سر نوه

  .کمرشان را نشکند یپولی فشار ب
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خدا گذاشته بود   ی و عفتش را در محافظت خانه   ی و آبرو  جانا

  .کار دستشان ندهد  طانیش ی تا وسوسه کردی و مدام دعا م

درب  خواستی م  دلش دلش  از  بتواند  تا  بازگردد    اورد،یزودتر 

  .از چشم جانا افتاده باشد گر یهراس داشت از آنکه د

  ی مردانه به رو   کلیکه با آن ه   ی بار به کمر بهزاد  ن یچند  رجیا

ز  هیو    دهیدلش خواب را  بود کوب  ر یدستش  برده  تا    دیبالشت 

  .شد دار ی داد و ب جهیآنکه ضرباتش نت 

 توانستیخوب م  د،ی هوا را سنج  یروشنباز    مهین  ی هاچشم  با

  .بفهمد هنوز اول صبح است

آلود لب زد: بذار بخوابم عمو را بست و خواب  شیهاچشم   باز

  .هنوز سر صبحه 

به دست و صورتت بزن پسر بعداظهر نشده   یآب   هیبلند شو   -

باش  دیبا صبحت  م،ی تهران  دادکالس  دست  از  به    ی و  الاقل 

  .یبعداظهرش برس 
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  .برخاست شی و از جا دیکش یپوف

بکنم آخه وسط    تونمی م  کاریچ   نمیبب  دیواسه اون آرادم با -

  درس و کالس چه وقت گم و گور شدن بود؟

چشم   بهزاد در   ییهابا  به  بودند  خواب  مست  هم  هنوز  که 

  ی شد و لبخند بود که از همان ابتدا  رهیاتاق کنار خ  ی بسته

  .لبانش شد ی وصله صبح 

پشت   ی باروی آن دخترک ز  ی خواست و ناخواست دلش برا  چه

  گر یکه د  ی ابه گونه  افتادیو به تب و تاب م  رفتی در اتاق م

اش بخاطر آن تصادف شوم در  از کار و زبان لکنت افتاده   ی پا

  .کردی نم بشیاز آن ترغ  ی دور ی ذهنش برا

بود و    نیریگذاشت، اما ش  دیحس را چه با  نینام ا   دانستینم

از دور   شیبرا  یحالوت خاص امان  اما  از آن چشم   ی داشت، 

م  ییایدر لبش  به  را  جانش  لبر  رساندیکه  را  صبرش    ز ی و 

  .کردیم
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خوب چشمانش  یهردو دستش بالشت را بغل کرد و با حال  با

با پا اما  که به کمرش خورد تمام حس و حالش    ییرا بست 

  .دیپر شی و از جا فروکش شد

  .ش یاهای آورده بود در برج رو ی ابود که با پا زلزله  رجیا

  و هاشونلهیوس  ی کمک کن  دیبلند شو بهزاد بلند شو، بعدم با -

  .میجمع کن

  ~جـانـا ~

بود رو دور   دهیکه واسم خر   یخوش رنگ   ی زمستونه  ِیروسر

  .مگلوم به هم گره زد   ی و جلوزدم بستم و دو طرفش نم  ی موها

و بغل کردم و به  هوا خودم   ی اومدم از سرد  رونیحموم که ب  از

  .دمیسمت در اتاق دو

گرم لرز    ی که رفتم تو هوا  نیدرآوردم و هم   ویی عجله دمپا  با

  .و گرفتبدنم
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سر پا نشسته و داره    نه یشوم  ک ینزد  یکه کم  دم یرو د  آراد 

  .ذارهیسفره م ی خامه رو تو ی اشه یظرف ش

 [21.07.20 21:27] 

 146پارت #

پرذوق  ی تو  وهام دست لبخند  با  و  کردم  قفل  به    یهم  آروم 

  .سمتش رفتم

  نه؟ ایمهر و چادرنماز هست  نجایا یدونی آراد م -

  .و نشست و بهم نگاه کرد  د یطرف سفره کش هی وخودش

  .صبحونه خانمم دیبفرمائهست اما اول   -

  .گفتم ی اباشه

  .و بردارمبه روش نشستم و خم شدم تا نون رو

صورتم حس کردم و   ی جلو  ی شده   ختهیر  ی مو  ی رو  ودستش 

 ختمیصورتم ر  ی بازم رو   عیپس بندش پشت گوشم برد اما سر

  !کنهی م تتیکه متعجب گفت: اذ
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م  نییپا  وسرم  لقمه  که  همونطور  و  گفتم:   گرفتمیانداختم 

  .پوشونهیو مخوبه، رد زخمم  ی نطوریهم

ثان  دمیشن  وش یرلب یز  نچ چند  کنارم   هیو  و  شد  بلند  بعد 

  .نشست

پا  ودستش  انداخت و به سمت صورتم رو به    ن یی دور گردنم 

  .خم شد

 ی تو   یاز نظرم زشت  ایرد واسم مهمه    نیا  یکنی چرا فکر م -

  ت یاگه تو رو اذ  کنه،یو هم جلب نمصورتته ها؟ اصال توجهم

با چند   ییبایز  کی ن یکل  برمتیتهران م   میباشه، برگرد  کنهیم

ل م  زری جلسه  حل  خورد   شه،یحلِ  سبز   ی غصه  چشم 

  خوشگلم؟

  .پنهون کرده بود بهش نگاه کردم  وش یکه نصف  یذوق با

  گه؟ید یگیم  ی دار یواقع -

  .ن رکمکه م یدونی آره م -
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  .خامه زدم ی و توذوق و شوق نون با

  .باشه پس حله  -

بودم   ی القمه   بعدم گرفته  جلوکه  با    ی و  که  گرفتم  دهنش 

  .بهم خوردش رهیخ یقیلبخند عم 

مچم   هی انگشتدفعه  و  گرفت  توهام و  و   ی و  کرد  فرو  خامه 

  .دشیدهنش برد و مک ی گرد شدم تو ی هادرمقابل چشم 

حالم از کارش به هم نخورد تنها ماتم برد و    ی بیطور عج   به

  .تعجب کردم

ا  ودستم از  به   یمحکم  ی بوسه  نکهیتو مشتش گرفت و بعد 

  .نشست  شیقبل  ی گونم زد بلند شد و سرجا

  .هام گرد بودنددستم معلق و چشم  هنوزم 

  .م اشاره کرد کرد و با خنده به خامه کهیت ونون

  .ی بخور خانمم ضعف کرد -
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بهش رفتم اما مثل   ی او چشم غره   دمیهم کش  ی تو  وام هاخم

  .دیپررو پررو خند  شهیهم

 *****************************  

کرده بودم به سمتش    دایباغ پ  ی تو  یکه به طور اتفاق  یبا طناب 

  .دمیدو

  آراد آراد؟ -

  .دیتخت گذاشت و به سمتم چرخ  ی رو وی پشت

  .جونم -

درست   وطناب  تاب  گفتم:  زنان  نفس  و  گرفتم  سمتش  به 

  ؟یکنیم

  .خندون شد نگاهش

  .باشه -

ز  یکم وا  ی شاخه  هی  ری جلوتر  و مشغول    سادی کلفت درخت 

  .بستنش شد
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برداشتم و کنارش   ومیکه آورده بود  ییهااز بالشت  یکی  منم

  .سادم یوا

بالشت  وتاب  درونم  کودک  ذوق  با  که  سمتش  بست  به  و 

  .گرفتم

  .نمی تاب تا بتونم بش ی رو رشیبگ -

  .گرفتش. هنوزم نگاهش خندون بود ازم

و گرفتم و  و گذاشت که دو طرف تاب تاب رفت و بالشت  پشت

  .دمی بالشت پر ی رو

  .نمشیباال گرفتم تا بب وسرم 

  .هولم بده -

  .دمی گفت: چشم هولتم م دهیکش

ا  ی رو  ودستش  با  همراه  که  داد  هولم  و   ن یکمرش گذاشت 

و هم تکون دادم تا باالتر بره. طرف و اون طرف رفتن تابم پام

  .تنگ شده بود ی آخ که چقدر دلم واسه تاب باز 
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  گه یگفتم: دستت دردنکنه د  د ی که مدنظرم بود رس  ی حد  تا

  .خوبه

  .ارمیب ویی پس من برم بساط چا -

  .دمیو شنخندش  ی رفت اما صدا بعدم

و بهتر بتونم حس کنم و ازش  بستم تا حس خوبش   وهام چشم

با باد حس ا  ی لذت ببرم. حرکت موها بهم   ون یکنار صورتم 

که    یوقت  م،یبرگشتم به بچگ  ای  کنمی که دارم پرواز م  دادیم

مغازه داشتند    ه یو بابا    مانیبابا سل  م،یدیرنجینم   یپولیواسه ب

ترش  ی تو و  مامان    زیعز  ی هایروستا  دس  حوراو  ت  و 

مهاشونسازه  تور  فروختندیو  کورور    هاست یو  کورور  هم 

ب  دند،یخریم هم  نوا  و  پس    ی من  کوچه  تو  محنت  و  غم 

کنار رودخونه    م،یکردی م  ی و باز  میدیدوی سرسبز م  ی هاکوچه

  .میکردیو کوزه رو پر از آب م  میرفتیم

  ...... نوازیعز
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و باز کردم و  هامبود چشم  دهیخواب  گهیکه د  یشوق و ذوق  با

  .سونمیکردم تاب رو وا یسع

ول کردم    ی زیو وسط اون آبروردارم   ایدن  نیکه تو ا  ییکسا  تنها

  کنم؟یم  ی و راحت نشستم دارم تاب باز

  که سر قبر به هر سه نفرشون دادم؟ ی وفا به قول نهیا

به   دیو آروم و پر ترد  دمیپر  نیی پا  اطی با احت  ساد یکه وا  تاب

  .ساختمون رفتم سمت

 یو ترک کنه حت که خانوادش   ستمین  یی از اون دسته آدما  من

  .اگه بهش ظلم کرده باشند

که داره از نفس    زم یداره و نه زبون، عز  یدرست  ی نه پا  م یآبج

  بمونم؟ نجایا رحمانهیب تونمیپس چطور م وفتهیم

  ول کردم و خودم فرار کردم؟ شی رو وسط آت  اونا

  .دمیبه دست د ینیراه آراد رو س وسط

  ؟یگفت: خوب یمیبا اخم مال دیکه رس بهم
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که به جونم افتاده بود   ی اتکون دادم و با دلشوره   ی به نف  ی سر

  ...گفتم: آراد راستش

موندن   نجایکه از ا  یشور و شوق  دنینتونستم ادامه بدم. د  اما

  .گمو بداره نذاشت حرفم

زدستش   هی اون    ینیس  ریو  با  و  مچم   ی کیگرفت  و دستش 

  .گرفت و به سمت تخت کشوندم

  .و گرفتگذاشت و هردو مچم  وینیس

  شده؟ یچ -

  .به تخت دوختم ونگاهم 

  د یبرگردم روستا نبا  خوامیدارم، م  ی حس بد  ی لیآراد من خ -

  .ول کنم تیو نوا رو تو اون وضع  زیعز

  .گرفت و مجبورم کرد بهش نگاه کنم وچونم
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م - درکت  نگران  کنمیمن  واسشون  بهزاد   یکه  و  عمو  اما 

 ی از یاونا رو آزار بده، ن  یکس  ذارنیهستند، مطمئن باش نم

  ...نجایما ا ست،یتو ن ایبه رفتن من 

  ...: آخه آراد دمینال

لحظه روشن کردم، عمو   هی  ومیجانا، گوش  میمونی م  نجایما ا - 

فرستاده بود، تموم حرفش    اممیفقط دوبار بهم زنگ زده بود، پ

اونا ازمون   ارم،ی سرت ب  یینره تو جلدم و بال  طونیبود که ش  نیا

م   ستندین   یعصبان خوب  هم  رو  عمو   ی وقت   شناسم،یجانا، 

  ی اون هوا  ده،یم   امیپ  و  زنهیباشه هزاربار بهم زنگ م  یعصبان

 نه یته تهش ا  ،ینگران باش  ستی ن  ازیرو داره پس ن  زت ینوا و عز

  گه ی که د  ن یاز اون روستا و چه بهتر، باالتر از ا  برتشونیکه م

  ست؟ین

باشه و بتونم متقاعدش   یتا منطق  دیرسیبه ذهنم نم  یحرف

 ی خودش کامال رنگ و بو  ی هاکنم واسه برگشتن چون حرف 

  .و داشتمنطق 
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  .دیبازوهام کش ی باالتر رو ودستش 

رو از    هیپس فکر بق  م،یتا واسه خودمون باش  نجایا  میما اومد -

لذت   عت یکنار خودم از طب  نیکن، حاال هم بش   رونیسرت ب

  .میببر

  .درآورد  و ش ییتخت نشست و دمپا ی رو

  .باال ای ب اریدرشون ب -

  .نشست  یبه پشت هیتخت تک ته

  .تخت اومدم ی درآوردم و رو ویینفس گرفتم و دمپا قیعم

و گرفت و به سمت  اما مچم  نمیتو نود درجه ازش بش  خواستم

  .دمیکنارش خود کش

  .ن یبش نجایا -

و دور گردنم  شد و دستش   کینشستم که کامال بهم نزد  ششیپ

  .انداخت
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  ؟ی گفتم: مگه قول نداد یشاک

انگشتدستش   هی و  آورد  باال  نزدهاش و  هم  به  و   کیو  کرد 

  .چسبوند و همراه با حرف زدنش تکونش داد

تو فکر کن   خورهیپوست به پوست برنم  گهیکه د  نیخانمم ا -

  .هم نکن  یطنابه دور گردنت، بدخلق هی

  ی پس گردنم چطور  خورهیه حرارتش مدسته ک  هی  یوقت -

  فکر کنم طنابه؟ 

  .گل کرد طنتشیش باز

نکن  یتونیم - فکر  ا  ،یهم  هم   نهیمهم  به  پوستمون  که 

  .برنخوره

  .به چپ و راست تکون دادم ی سر

م  وسرش نصفه  ی له یبه  تا  که  پشت سرش  هاش شاخه بلند 

  .و بستهاش داد و چشم هیشده بود تک دهیچ یپ
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بود که بدون چشم تو چشم شدن باهاش   یفرصت خوب  حاال

بود  نجای نگاش کنم اما نکتش ا ر یدل س هی دنی و خجالت کش

  !شدمیم تابش ی ب شتریازش، برعکس ب شدمینم ریکه س

 نهیبتونه س  چوقتیافتاد. فکر نکنم ه  نشیس  ی به قفسه  نگاهم

  .و کنار بذارهچاک بودنش 

 ای نماز    یشد. خالکوب  ده یکش   نشیس   ی تو امتداد اژدها  نگاهم

  غسل داره؟

به    خواستم نگاهم  اما  بندازم    ر یز  یخالکوب  هی به صورت نظر 

اول    دمیگوشش افتاد. کنجکاو شده به سمتش خم شدم که د

و  بزرگ شدن لبخندم  ی جلو  ی. به سختهیسیاسم خودم به انگل

  .گرفتم

  ده؟ی جد ای دمشیداشتش و ند قبال

  .دمیعقب کش ع یصداش سر با

  .هات کار دستت نده جانا به پا هرم نفس  -
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و که خودمم متوجهش نشده بودم  بودنم  کیبسته نزد  چشم

  .رو حس کرده بود

  .انداختم  نییو پادرست نشستم و سرم   عیباز کرد که سر  چشم

  .تو زدمش رو بدنم، به عشق تو تیشک نکن که به ن -

 ی نتونستم جلو  ی و امثالش مخالف بودم ول  یببا خالکو  نکهیا  با

  .رمی و بگلبخندم 

  .و گل انداختنفسش به کنار صورتم خورد و لپم  حرارت

 ،ی اِ  ،یشد ج  می دلم کل زندگ  نینششاه  ی که شد  یاز وقت -

  .جانانِ دلم جان جانان  ی شد ؛ی اِن، اِ

  .حرفش بستم فی از حس خوب و لط وهام چشم

  .و به خودش فشردم دور کتفم حلقه شد  دستش

 دنش یتا با هر بار د  کنمیم  یو اسمت خالکوبشده کل تنم  -

  .چقدر عاشقتم یبفهم
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ن  ی ازین - با د  ستیبهش  هات  چشم  یاهیس  دنیچون هربار 

  .فهممیم ونیا

  .و به سمتش چرخوندمباز کردم و روم  چشم

 ی و توهاش گفتم: هنوز نگاه اون شبتشده تو شب چشم  غرق

تا بله رو ندم   ی زد ی که با التماس صدام م  وادت یعقد کنون و فر

  .هست ادمی و پرپرت نکنم 

  .اشک تو نگاهش افتاده بود برق

 نکهیفکر به ا  خوامت،ی که چقدر م  ی و باور کن  یبدون  خوامیم -

وابستت شدم دختر،    کنه؛یلهم م  کشونتم،یتا جنون م  ینباش

  گه یترم کرده ددلبسته   دم یامروز که تا چشم باز کردم تو رو د

  .شی به حال بق ی وا

و و پشت سرم   دم یچرخ   رفتیلبم نم   ی که از گوشه  ی لبخند  با

و دور  دادم که از خدا خواسته هردو دستش   ه یبه شونش تک

  .داد هیو به سرم تکو چونش دی چیشکمم پ
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  ؟ی دیبهم م  یقول هی -

  .تو بگو صدتا -

به خودت، حاال که   ی و گرفتارم کرد  خوامتیحاال که منم م  -

دزددلم ه  ی دیو  که  بده  قول  ترکم   ،ی رینم  چوقتی بهم 

قول بده که دلت،   ،ی دینم  حیبه من ترج   وی دختر   ،یکنینم

  .آغوشت، بوست فقط مال من باشه

ازت   تونمیاما آخه مگه م  ذارمیگرو م   وم یمردونگ  دم،یقول م -

وقت بکنم  دلم   ی دل  اکه  رفته؟  دادم  جانا    نیو  رفته  من  دل 

  .رمی پسش بگ خواممینم

خوشبخت  نیاول  ی برا حس  دل  ته  از  اونم   کردمیم  ی بار 

بال شکسته   ی پرنده   هیبه    ،یِقشنگ  یلیخ  زیخالصانه... عشق چ

و   رهیگیو مخورده دستش   نیکه زم   یکی  ده،ی قدرت پرواز م 

م ت  یحت  کنه،ی بلندش  اول    که یت  کهی دل  روز  مثل  رو 

  .گردونهیبرم
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  ،یحسش کن  یتونی اما م  شی نیبب  یتونیمثل باده، نم  عشق

مباشه روح و جسمت   مینس آروم  با وجود مشکالت    کنه،ی و 

شا  ک،یکوچ بشه  تند  نسبتا  اذجسمت   دیباد  اما   ت یو  کنه 

 کنه،ی م  رونیشدنش که و  یبه حال طوفان  ی و نه اما وا روحت 

  .وت یو و زندگو، دلت و، جسمتروحت 

به حد عشق   م،یسومش نرس  ی به مرحله  چوقتی که ما ه  کاش

  .اما به عاقبت سرنوشتشون نه میبرس ی لیمجنون به ل

  "ارش یک"

بوتم  یدرحال لواسونم،    دمیپوشیم  یدست  هیو  که  گفتم: 

  .امیب رسمینم

ک  معترض  بپاش   ارشیشد:  م  یمستوف  ا،یو   خواد ی اومده، 

  .نتت یبب

  بشه؟  یکه چ  ام ی ب  نم،یبب  خوامی اما من اون مردک دزد رو نم -
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 ؟ ی دی از دست م  ویفرصت  نیهمچ   ی حرص گفت: چرا دار  با

گمرک حسابکاراش  تو  درعوض  اونم  بنداز  راه  کمکمون   یو 

  .کنهیم

  .پله نشستم ی رو

 یبه ساختمون  خوادیهان؟ م  خوادیاز من م  یچ  یدونیتو م -

 ی ونیبرم پادرم  ستیکه اصال امکان مجوز ساخت دادن بهش ن

بابام بگم کاراش  تا مجوز بهش  کنم به  و تو دولت راه بندازه 

  نکارم؟یمن ا بدن،

 ن یپسر! بخاطر ا  شهیحل م  مونیدرعوض مشکالت گمرک -

م مزخرفت  د  یدونیتعصب  ضرر  گمرک  بخاطر   می دیچقدر 

بابات    م؟یرد کن   وی راحت همه چ  یبا مستوف  می تونستیم  یوقت

بق  ؟یشده که چ  ریوز استفاده آقازاده   ی هیچرا مثل  ازش  ها 

  ؟یکنینم

  .هم فشار دادم ی و روهام بستم و دندون  وهام چشم
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من    گمیم   یچ  نیبب - کن،  فرو  گوشت  تو  خوب  سامان 

آقازادگ   چوقتیه استفاده    هیواسه    میاز  کالهبردار  مشت 

ها رو بدون کمک  اون فروشگاه   روانیمن و تو و س  کنم،ینم

زد اون    م،یبابام  کمک  بدون  آخرشم  د  ایتا  فرد   ی اگه یهر 

  باز تکرار کنم؟ ای ؟ی دش یجلو، اوک  میریم

  .دمی شن وش ینفس عصب ی صدا

  هان؟ کتمیکه من شر ی پس قبول دار  -

  ؟یزن یو محرف  نی انکارش کردم که ا چوقتیه -

  انش یاما ضرر و ز  میکنی رو رد م  یباشه، مستوف  لوخبیخ -

  .خودت ی پا

  .کنارم دست گذاشتم و بلند شدم ریش  ی مجسمه  به

ا - اعتماد کرد  یمیهر تصم  نجایتا  بهش  پس    ،ی که گرفتم 

  .بکن شمیبق



[858] 
 

که پس فردا   یدونیاما م  کنمیباشه داداش، قرار رو کنسل م  -

دار ماش  م؟ یواردات  از  دوتا  بخاطر  مشکل   هانی ممکنه  به 

  .مایبربخور

  .کردم زی از خاک تم وشلوارم 

نباش، خودم درستش م  دونم،یم -   ذارم ینم  کنم،ینگرانش 

  .م ینیدفعه ضرر بب نیا

  .دند یکه ابروهام باال پر  دمیپشت خط شن  وروانی داد س  ی صدا

  ؟یگیم  ی دار یطلوع کدوم قبرستون -

  و انداخته پس سرش؟چشه باز صداش -

از من گفتن    دند،یطبق معمول مثل سگ و گربه به هم پر -

  .کنندیته باهم کات مدوتا تا آخر هف نیا

  .به عنوان تاسف تکون دادم ی سر

  .ششیبرم پ  کنهیکه داره بهم اشاره م دمیرو د بابا



[859] 
 

  .برم، انگار بابام باهام کار داره گهیمن د -

  .باشه پس خداحافظ -

  .خداحافظ -

کاپشن چرم تنم    بیقطع کردم و همونطور که تو ج  وتماس 

  .به سمتش رفتم ذاشتمشیم

نرس  هنوز بهش  از   دهیکامال  باز حرف  کرد:  باز  لب  بودم که 

  بود؟ یمستوف

  .جا خوردم ی الحظه  واسه

  .کامال دکش کردم رفت گهیدفعه د نیآره اما ا -

  .ها شدبادزدن جوجه مشغول

بشنوم، مردک اومده   ییو جااسمش   گهیخوبه، خوش ندارم د -

پا و  گسل  داره    ده یخر  نیمز  متی ق  نیترنیی رو  انتظار  حاال 

  چ یو به مردم از هواحدهاش   یکالن   متیکه با ق  ره ی مجوزم بگ

  !بفروشه خبریجا ب



[860] 
 

  .نکن یو عصبخودت  الش،یخیب -

 و یی شد و پس بندش عطر دا  دهیشونم کوب  ی رو  یدفعه دست  هی

  .حس کردم

  ه؟یبحث پدر و پسر -

  .و بردن جهنمفضول  نیبا خنده گفت: آره واسه هم بابا

 [23.07.20 20:51] 

 149پارت #

  .و از دستش چنگ زدبادبزن  ییدا

 ی ها رو از بس حرف زدپس خازن جهنم برو کنار که جوجه -

  .ی سوزوند

  .تا نخندم دمیبه لبم کش وشستم

  .کرد سمتم رو



[861] 
 

 امرزت یمامان خداب  ر،یجبهه نگ  ع یسر  گمیبهت م  ی زیچ  هی -

زنت بده که به رحمت خدا    یو سه سالگ  ستیتو ب   خواستیم

  .رفت

اما ادامه داد: اما االن    دم یکش  یاواخر پوف  نیاز بحث ا   خسته

دلش شاد    ایو نه سالت پسر! بذار حداقل تو اون دن  ستیشده ب

  .باشه

بحث  هی که  انگار  ظاهر  به  انداختم.  بابا  به  با    دهی نشن  ینظر 

  .کردیکار م  شیگوش

دوره زمونه اعتماد   نیا ی به دخترا  تونمینم  یمن، وقت   ییدا -

  گه؟یم یکنم زن گرفتنم چ

  .بابا به حرف اومد نبار یا

  !تند سیپسرم همه که بد ن -

با اصل    ی دخترا  دیگیچرا هستند، شما م  نمیبیاما تا دارم م -

خانواده و  نسب  اما  و  باشه،  باباش سرشناش  که  پولدار  و  دار 



[862] 
 

که   دمشونید  ان،ی تو زرد از آب درم  ییباباها  نی همچ  ی دخترا

 شگاه یکجا بره آرا  نکهیو ا  شیکردن فقط آرا   یاز زندگ  گمیم

ا اونجاش   نجاشیتا  و  کنه  درست  درست  ا  کنهو   ن یبلدند، 

 دونم یو م  شهیم  یخودمم جزوشون تلق  ی دخترا که دختر عمو

 دنیجز به خودشون رس  نهیهم  قایکه تو ذهنتونه دق   ی دختر

پس همون بهتر که تا آخر    دونندی نم  یاز زندگ  ی اگه ید  زیچ

  .شتره یب یل یعمر مجرد بمونم، شرفشم خ

  .به چپ و راست تکون دادند ی و سر  نگاه کردند گهیهم د به

  .درآوردم بمی از ج وچیسوئ

  .بزنم ی دور هی رم یم  شهیتا جوجه حاضر م -

  .به تکون دادن سرشون اکتفا کردند تنها

  .نرفتنم دلخور شده بودند  ربار یاز ز شهی هم مثل

 ی دختر خوبم حاال با هر طبقه   ه یمن دنبال    دیدیفهمی م  کاش

و تو هر   دارهینه ما  ست،یکه داشته باشه برام مهم ن  یاجتماع



[863] 
 

و اون باشه اما    نیا  ی شده   یبرو که دستمال   ی قبرستون پارت

که مدنظرشونه   ییاونا که خبر ندارند دخترا  دمی بهشون حق م

سردرم خبرش   ارنی کجاها  کالغه  به  فقط  خودم   گوشو 

  .رسونهیم

  .شد  رمیگ یپ  ریرفتم که طبق معمول اردش   نگیپارک  سمت  به

  قربان؟ رونیب دیریم -

  .به محافظ ندارم ازین خوام،ی دفعه راننده نم نیآره اما ا -

  !خطرناکه آقا  یلیاما خ -

  .میسادی وا نیماش  کنار

 دم یمحافظت از منه اما االن بهت دستور م  فتیدرسته که وظ -

  از ین  بمیهم تو ج  یهست گوش  نیکُلت تو ماش  ،ی ایکه باهام ن

  .دمیباشه بهت خبر م

  یچشم  یتیانداخت و با نارضا  نییو پاسرش  ی حالت رسم  به

  .گفت



[864] 
 

باز کردم و باال    ون یگرفتم و در ماش  موشیاز سر کامال ب  نگاه

  .پرناز بهاره بلند شد ی اصد  نمیبردم اما تا خواستم بش

  جون؟  ارشیک -

  اد یعنوان دختر عمو و هم خون قبولش دارم و ازش بدم نم  به

  .درصدم نه هی  یحت یاما به عنوان زن زندگ

  بله؟ -

پر شده از بچه   الی آخه و  ام؟یمنم ب  شهیم  رون؟ی ب  ی ریم  ی دار -

د  زهی م  زی ر  ی ها گفتم  مادراشون  به  گرفتم  بچه    گهیسرسام 

  ست،یجز تو و حسام ن  گهیبزرگم که د  ی بسشونه، نوه  ارندین

  .دهیو افسرده هم که رفته خواب حالیاون ب

  .دادم هیبه سقف تک ودستم

کمتر   نیبش  ؟ی ار یواسم ب  ی خوای م  لی استدالل و دل  شتریب -

  .کن یپرحرف



[865] 
 

شونش انداخت و در    ی ور  وفش یک  یقیو با لبخند عم  دیخند

  .رو باز کرد 

  .دمیکش  نییو در رو پا نشستم

  " جـانـا "

  .قابلمه بردم ی و توشدم و آروم آروم دستم   کیآراد نزد به

  .شونیجوجه پز ندویرونیا ی مردا  گندیم -

  .بهم انداخت ینگاه مین

  چه خبره؟ ی شد کیبهم نزد یلیخ -

جوجه برداشتم و در    ه یدفعه    ه یزدم و    ییدندون نما  لبخند

نخور واسه سر    نقدریرفتم که معترض و خندون گفت: جانا! ا

  .هامونهی سفره جا نم

  .گاز ازش زدم  هیکردم و با لذت  فوتش

  .شمیوسوسه م اره یخوشمزست دلم طاقت نم -



[866] 
 

  .و به چپ و راست تکون دادو سرش  دیخند

م آروم آروم  زدم و به سمتش رفتم. دوست داشت  گهی گاز د  هی

  .بجوم تا با تموم وجود از مزش لذت ببرم

رو بورس   ی هاواست بخرم تموم برنامه  یگوش  هی  خوامیم - 

  .بدم  ادیبهت  نستای و مثل ااالن

  .رمی و بگبزرگ شدن لبخندم ی کردم نتونستم جلو هرکار

  .رو کامال خوردم جوجه

  ها؟یاز اون لمس یعنی -

  .دیخند

که دست   یمدل، مثل همون  نی اپل آخر  هیآره از همون اونم   -

  .شی خودمه منتها صورت

 [23.07.20 20:52] 
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[867] 
 

  .خفه کردم  وغمیج ی و گرفتم و صدا هام ذوق گونه  از

  ...عاشقتم آراد -

  .دستش ثابت موند ی دفعه بادبزن تو هی

  !داره  نیتازشم چهار تا دورب -

  ی غ یذوق بچگونه لکه دوون به سمت تاب رفتم و به جبران ج  با

  !خوبه یلیداد زدم: خ  دمیکه نکش

اما   وفتهیتا روش بپرم که ن  دمی روش گذاشتم و چرخ  وبالشت 

 ی خورد و منم با کمر و سر پرت شدم رو  زیبالشته به عقب ل

 یکیو گفت  داد آراد که اسمم  ی با صدا  غمیج  ی که صدا  نیزم

  .شد

و هام چشم   دیچی کمرم پ  ریکه تو کمر و ز  ی ری درد نفس گ  از

  .گفتم یهم فشار دادم و آخ ی رو

خرد شدند و بالفاصله حضور آراد   ییپا  ریتند و تند ز  هابرگ

  .رو کنارم حس کردم 



[868] 
 

  جانا؟ -

  .زدیتو صداش موج م ترس

  .و به پهلوم گرفتمو باز کردم و دستم هام درهم چشم  یصورت  با

  .خوبم -

آروم  ریز  ودستش  آخ  که  برد  ب  یکمرم  و  به   اریاختیگفتم 

  .بازوش چنگ زدم

  ست ین  ی زیتخت بخوابونمت، چ  ی تحمل کن بلندت کنم رو -

  .شهیکم بعد بهتر م   هی دهیضرب د

  .و به دندون گرفتمبستم و لبم  وهام چشم

و گرفت که از حرکت دادن  زانوم  ر یآروم بلندم کرد و ز  آروم

پنهان   نشیو تو سسرم   غمیج  ی کمرم واسه بلند نشدن صدا

هاش باز بودند تو مشتم و که دکمه از لباسش   ی کردم و قسمت

  .بود  ی رارادی گرفتم. حرکتم کامال غ



[869] 
 

نگهم   عیم اما سرو حس کردهاشلحظه سست شدن دست  هی

  .داشت

  .و قدم برداشت  دمیو شنقورت دادن آب دهنش  ی صدا

  .رفته بود لی که بهم وارد شده تحل یتنم از شک کل

  .ول کردم  ورهنش یتخت خوابوندم که پ ی رو آهسته

  .ارمیواست آب قند ب رمیم -

و    شهیتند داره ازم دور م  ی هابا قدم   دمیباز کردم که د  چشم

  .گردنشه ی دستش رو

 یخوب  تیدمت گرم پاراز  ایبه آسمون با حرص گفتم: خدا  رو

  !شد تو ذوقم

  .کردم  ی او ماساژ دادم و ناله کمرم  کنار

  .به دست برگشت وانینگذشت که ل یلیخ 



[870] 
 

عم کمرم   ریز نفس  مدام  که  کرد  بلندم  آروم  و  گرفت    ق ی و 

  .داد میتک یو به پشت نشوندم نکه یتا ا دمیکش

  .به سمتم گرفت که ازش گرفتم ووانیل

دجوجه - نخر  ادمیآمادند    گهیها  دوغ  م  دم،ی افتاد    رم ی زود 

  .ام یو م  خرمیم

انگار   ؟یهاش گفتم: خوببه چشم  یقیکالفه بود. با نگاه دق  انگار

  شده؟ ی زی! چی اکالفه

  .ازش خوردم  یاشاره کرد که کم وانیباال برد و به ل ودستم

وضعم عادت کنم که تو هر    نیبه ا  وام ینشده، تا ب  ی زینه چ -

  .کشهیکم طول م  هیزود آمپرم نزنه باال   ی لمس دختر

  ؟ یچ یعنی: دمی شده پرس جیگ

  .د یخند کوتاه

  .گردمی برم رمیخانمم، م  الیخیب -



[871] 
 

  .گفتم ی اهنوزم از حرفش سردرگم بودم باشه نکهیا با

 خت یقابلمه ر  ی جوجه رو تو   ی ها که یت  نیدور زد و آخر  وتخت 

  .و بستو درش 

  .بره که گفتم: مواظب خودت باش خواست

  .دیلبخند به سمتم چرخ  با

  .شتری ب  هاتییسر به هوا نیتو با ا -

  .کردم نخندم  یچپ بهش نگاه کردم و سع  چپ

  .و بعد از باال بردن دستش رفت  دیخند

  .و خوردمآب قندم ی هیو بق دمیخند آروم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

آراده   نکهیا  الیبه خ  شدیم  دهیکه به در کوب  یمشت  ی صدا  با

  .حوصلم رفت بخدا  یی. تنهادمی بلند شدم و دو



[872] 
 

مرتب کردم اما تا اومدم در رو    وم یو روسر  سادمیدر وا  پشت

  .و رو قفل نگه داشتدستم ییمرد ناآشنا ی باز کنم صدا

در حقش    ی بابا احمد، به قول عموت حکم پدر  میگیبهش م -

  .هیمهربون یلی خ  رمردیداره، پ 

 زده یکه آراد درموردش حرف م  ی مهمون همون بابا احمد  انگار

  و باز کنم؟درش  دیبا ستیاما االن که ن

  .دمیاز جا پر دهی که ترس دیمشت به درکوب بازم

دختر   هیدست دست کردم و درآخر در رو باز کردم که با    یکم

  .و پسر جوون رو به رو شدم 

  .جا خورد دنمیچرا پسره از د دونمینم

  .برگشتند تهران ستندیبابا احمد ن د یسالم بفرمائ -

  ذره آشناست پسره نه؟ هی

ر  با اخم  و  پرنفوذ  چهرش   ی زینگاه  جدکه  کامال  نشون   ی و 

  ...گفت: سالم، شما... شما تا حاال از... نه دادیم



[873] 
 

  .و تکون داداز هم باز شدند و اشارش هش اخم

د  دم یفهم - از    دیبود  یهمون  دمتون،یکجا  گفت  بهم  که 

  .دیخجالت بکش کلتونیه

 ار یاختی اومد که ب  ادم ی  ز یشد اما کم کم همه چ  یسوال  چهرم

  .کردم ک یدر رو کامال به خودم نزد

  .پس خداحافظ  ستیکه بابا احمد ن  دیدیاومد، خب فهم  ادمی -

 زم ی گفت: وا عز  یپرناز حال به هم زن   ی کنارش با صدا  ی دختره 

  ؟یمهمونمون کن ییچا هی ی خواینم  میاومد نجایتا ا

  .زدم  یپرحرص لبخند

  .مهمونم نجا یمن خودمم ا زمیعز -

  .ارشمیک -

 ت یجد  ی لبخند  مچهیپسره نگاهم به سمتش رفت. ن  ی صدا  اب

و   ی از سرد  یو کمو نگاهش   شکستیو مچهرش  ی حاکم تو

  .دادیبهم نم یاما اصال حس خوب کردیخشونت پاک م 



[874] 
 

م  ،ی زد یا  ارشیک - دلم  د  هی  خواستیراستش    گه یبار 

  !یو چه تصادف نمتونیبب

 [25.07.20 21:28] 

 151پارت #

  کنه چرا باز افتاده سر راه من؟ نیا

  .به حرفش نشون ندادم  یتوجه

  د،یندار  نجایا  ی کار  گهیپس فکر کنم د  ستیبابا احمد که ن  -

  .کار دارم، خداحافظ یبا اجازتون حساب 

  .خواستم در رو ببندم با قدرت دستش مانعش شد تا

  د؟یبابا احمد ی شما نوه -

  .کردم آروم باشم و از حرص لحنم زهر نشه یسع

  .از آشناهاشم، به سالمت یکیمنم مثل شما  ریخ -



[875] 
 

 یو طوالنبالفاصله قبل از عکس العملش در رو بستم و نفسم  و

  .فرستادم رونیب

  !دختره بلند شد: وا چقدر پررو  زی رقت انگ  ی اصد

  .دفعه صداش متعجب شد  هی و

جد ارش؟یک - پررو  دیبا  ؟ی خندیم  ی دار  ی جد  ی !    ش یی از 

  !ی حرص بخور

  .و درآوردماداش  یلب ریز

  .بهاره وقت ناهاره  میگفت: بر خندون

تخته سنگ نشستم. چرا   ی و همونجا کنار در رو  دمیکش  یپوف

  اد؟ینم

آرنج  خم و  روهام شدم  مشت   ی و  و  زهام زانوهام  چونم    ریو 

  .گذاشتم

  ی رو   ی نیریلبخند ش  م یکه امروز ساخت  یخوش  ی خاطره   ادی  به

  .و بستمهام خوب چشم یلبم نشست و با حال



[876] 
 

بلند شدم   عیخاموش شد سر  واریکه پشت د  ینیماش  ی صدا  با

  .دم یبه صورتم کش یب کردم. دستو مرتو موهام  ی و روسر

  گه؟ید خوبم

  .و منتظر در زدنش قفل رو گرفتم سادمیدر وا پشت

بلند شد و پس بندش    کیپالست  سهیتکون خوردن ک  ی صدا 

  .که با سنگ به در خورد ی اتقه

 ز ی چ  ن یهم در بزنه و بعد باز کردم که اول  گهیبار د  هی  گذاشتم

  .افتاد بازش  شهیهم  ی قه ینگاهم به 

  .صدام گفتم: سالم ی رارادی حرکت سر و لحن پرناز غ با

  .جا خورد ی اخم کرد و انگار خندون

  .سالم خانم خانما -

به در    هیدر کنار رفتم که اومد تو و عقب عقب تک  ی جلو  از

  .بستمش

 [25.07.20 21:29] 
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کم   هیآماده، جوجه سرد شده بود    زمیسفره پهنه و همه چ -

  .گرمش کردم

از در گرفتم    ومی شدن بهم قدم برداشت که زود تک  کینزد  واسه

  .تو تا باز سرد نشده میو گفتم: بر

  .لبش به جلو اشاره کرد ی رو   بارطنت یو با لبخند ش سادیوا

  .خانم میبر -

باز   وم یروسر  نییپا جفتش  باهر  که  همونطور  و    ی گرفتم 

  .راه افتادم که هم پا باهام اومد   کردمیم

  .افتادیلحظه هم از لبم نم  هیخودم نبود... لبخند  دست

و کنترل  خودم   تونمیلبخند نزن جانا چون سخت م  ی نجوریا -

  .رم یو گاز نگکنم تا اون لپ گرد شدت 

  .به گلوم آوردم  ی و جمع کردم و فشارلبخندم  عیسر



[878] 
 

  .زنمیمنکه لبخند نم -

  .بهش انداختم  ینگاه  میکه ن  دم یو شنآرومش   ی خنده   ی صدا

فرو کرده بود و با   بشیج  ی و تودستش   هی  یخاص   ژی پرست  با

  .دیخندینگاه به اطراف م 

لبم   ی پسش زده بودم نشست رو  ی که به سخت  ی لبخند  بازم

  .و هم با خودش آوردو اون حال خوش

  .و چرخوندمسرم  عیکه نگاه کرد سر بهم

  ؟یکنیم  نیشده جانا؟ چرا همچ  یخنده گفت: چ با

  .میها باال رفت پله  از

  .باال انداختم ی اشونه

  .یچیه -

  .درآوردم و تا خواستم برم داخل در رو بست وم ییدمپا

  بزم؟چشم س -



[879] 
 

  .نگاه کردم  بهش

  .بگو -

  .خوب یل یچون... چون حالم خوبه، خ -

  ه؟یحال خوبه به خاطر چ  نیا -

ز  ونگاهم  به  خ  ریکوتاه  درآخر  و  چشم  ره ی انداختم  هاش  به 

  .آراد  یکنیو خوب مگفتم: به خاطر تو، تو حالم

  .کرد   شیکه تو نگاهش افتاد چقدر دلبر و خواستن یبرق

 [25.07.20 21:29] 
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  .و هم مسکن ی تو که واسه من هم درد -

  .کنمینم  تتیکه اذ گهیچرا درد؟ د -

رو    خوردیهام همراه با باد تکون مچشم  ی که جلو  ییمو  تار

  .کنار زد



[880] 
 

 هیچون    شمیم  ت یاذ  یو بکنکه فکرش  ی زیاز اون چ  شتریب -

  .سراب هیتشنم و تو 

  ؟یچ یعنیاز استعارش گفتم:  سردرگم

  .دم یعقب کش  یصورتم آورد که زود کم ک ینزد ودستش 

تشنه   یدرحال  یعنی ...  نیا  یعنی - نم  ی که   تونمیوجودتم 

بخاطر چارچوب  فقط  اونم  باشمت  تو که   یزندگ  ی هاداشته 

  .بهشون احترام بذارم خوامیم

  .انداختم نییپا وسرم 

  .میندار نایا گهی که د میمحرم شد یخب وقت -

  .ارم یو سرت درمهمش  یکه اونوقت تالف نه یواسه هم -

  .و در رو باز کرد دیبا تعجب باال اومد که خند  سرم

  .داخل دینکن ناهار سرد شد، بفرمائ رشیدرگو فعال فکرت -



[881] 
 

و رو بهش که داشت  اوردم یو گذاشتم داخل اما طاقت نپام  هی

  ؟یکنیم  یتالف ی گفتم: چجور کردیو باز مبند کفشش 

 ی داد و با لبخند مرموز  هی تک  واریو به دصاف کرد و دستش   کمر

  .و درآوردکفشش 

  ...خب -

داد که از    هیو کنارم تکدفعه به سمتم خم شد و دستش   هی

  .دم یترس به در چسب

خوب و واضح   یل یبعدا خ  وی لب زد: مسائل زن و شوهر  آروم

  .کنمی واست باز م

خجالت   بعد و  استرس  پر  نگاه  لبم    هیزدم  درمقابل  به  نگاه 

تو با خنده  و  دور    هیو  دوغ   کی اتاق رفت و پالست  ی انداخت 

و  کارم   مهین  ی هاقلبم گذاشتم و نفس   ی و روستمچرخوند که د

  .جبران کردم 



[882] 
 

دوستان، امروز واقعا   خوامی کوتاه بودن پارتها معذرت م  بابت

تمرکز و  کرده  قفل  جبران   ی ذهنم  فردا  شاءاهلل  ان  ندارم. 

  .کنمیم

******************  

  ی سبد گذاشتم و سراغ بشقاب بعد  ی شسته شده رو تو  بشقاب

  .رفتم

  ی پشت سرم حس کردم و تا اومدم بچرخم دست  ویکی حضور

  دم یزم شن ا  ی متر   یلیآراد رو تو م   ی پهلوم نشست و صدا  ی رو

  .دمی که از جا پر

  .خونه ی کدبانو  یخسته نباش -

به عقب انداختم که حرارت وجودش   ی و بستم و نگاهآب   ریش

  .و گرم کردکنار صورتم 

  ر ی و از رو پهلوم بردار فاصله بگآقا حاال دستت  یدرمونده نباش -

  .ازم



[883] 
 

  .دم یو بهش کوبکه آرنجم  دی کش میروسر ی رو  وشش یر ته

  .داد  هیفاصله ازم به اپن تک یگفت و با کم یخنده آخ با

 ی هاو باز کردم و به شستنم ادامه دادم، اونم با نگاه آب   ریش

  .شد  رهیبهم خ زی ر هی طونشی ش شهیهم

و تا متوجه بشه نگاهش   فرستادمیم  رونیو با صدا بنفسم  مدام

ان نه  انگار  اما  برداره  نگاه کردم و از روم  گار که درآخر بهش 

 یبهم نگاه نکن وگرنه ظرف و کاسه   ی نطوریمعترضانه گفتم: ا

  !شکنهی م رهی مردم از دستم در م

  .ازت چشم بردارم تونمیکه نم کنمی فکر م زی چ ه یدارم به  -

  .دادم   هیتک نکی و به سبستم و ساق دستم  وآب 

  ؟یبه چ -

  .و منقبض کردمعضالت پام   ارادهیداد که ب  هیبهم تک   ترک ینزد

  .م ییچقدر مثل زن و شوهرا نجا یا نکهیبه ا -



[884] 
 

پرذوق   با پاسرم   یلبخند  اشارش   نیی و  گوشهانداختم.   ی و 

  .دیکش  میروسر

... مییخودمون دوتا  ،ی شوریظرف م  م،یکنیناهار درست م -

  جانا؟

نم  سر چون  و  کردم  بدجوابش  ی چجور  دونستمیبلند  م  و 

  .ساکت موندم اما انگار اونم منتظر جوابم بود

  .نظر روش برداشتم و باز بهش نگاه کردم  کوتاه

  .تا پشت لبم اومد و باز برگشت  "جونم"

  جانا؟ -

  .بود  دنشیواقعا مصر به شن انگار

ا  یکم تا  رفتم  ور  لبم  لبخند    نکهی با  با  و  آروم  آخرش 

  .گفتم: جونم ی ازده خجالت 

  .انداختم  نییو پابالفاصله سرم  و



[885] 
 

شدش گفت:   دیکل  ی هادندون  نی و از ب  سادیبه روم درست وا  رو

  .من  یآخ آخ خجالت

و باال آورد که غرق شدم تو شب  و گرفت و سرم چونم   ی روسر  با

  .هاشچشم

پوستش    ذاره یو نم  ذاره یکه به اعتقاداتم احترام م  خوشحالم

  .به پوستم بخوره 

 م،یهم نباش  شی اگه پ  ،یو باور کن  یرو بدون  زیچ  هی  خوامیم -

 یاز هم، تو شمال باش  مینکرده زبونم الل دور بش  ییاگه خدا

ذره هم از دوست    هیو من شرق،    یغرب باش  ایو من جنوب  

اتفاق  شه،یداشتنم کم نم  تا آخر عمرم هر  ب  یمن   وفتهیهم 

  .مونمیعاشقت هستم و م

چشماشک  شی دور  فکر تو  دووو  شهام  و    یجمله   ینیری ند 

  .و نزددوست داشتنش قند تو دلم آب کرد اما دلم 



[886] 
 

دست گذاشت و تو صورتم خم شد که هرم لذت   نکیس  به

  .هاش به جز به جز صورت خوردبخش نفس 

م - چه  م  بارمیهر  باران  رنگ  هم    م یشعرها  شود؛یغزل 

با عطش    تیهاگونه   بیتا به س  شود؛یآشوب طوفان م  ی طعمه

  .شودیم طانیش ی دلم ماوا ی نایطور س زنم،ی زل م

 ی انداختم اما باز به کمک روسر   نییو پاو سرم   دمیخند  آروم

  .هردو چشمم چرخوند   نیو بو باال آورد و نگاهش و چونم سرم 

از سر    یچشمم ساختم، با نگاه  اقوتیکه با    ییهاآن غزل  -

چشم سبز   ی هالاز ش  زدیریمعجزه م  شود؛یم  رانیخشم تو و

  .شودیتو، کافر عاشق به چشمانت مسلمان م

کردم و مثل خودش    لیبه چپ ما  یو کمذوق و شوق سرم   با

خوش صداش   ی و از نواهام دادم و چشم  هیتک  نکیو به سدستم

  .بستم



[887] 
 

سهم من از رفتنت    ،ی بری حرف رفتن را نزن بانو، دلم را م -

مرگ را،   ی هادست  فشارمی و م  ی رویم  شود؛یبرف زمستان م 

  .شودی م انیخط پا ری دفتر شعرم اس

  .زمزمه کردم: خدانکنه آروم

کنار سرم نشست که چشم باز کردم تا عقب بکشم اما    دستش

تار به    نیو از ب لبش   یکه گرم  د یبوس  ی روسر  ی از رو  وقمیشق

ال ک   افی تار  و وسوسهپارچه حس  بوسش   ی اردم  باز  تا  و  شد 

  .بخوام

 [26.07.20 21:11] 
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لباس   میری و گفت: ساعت شش م  د یمکث عقب کش  یکم  با

  .میبر دیلواسونه با نیتو هم یمهمون هیساعت هشت  م،یبخر

  ؟یچجور مهمون -

  .دوستانه -



[888] 
 

  .زدن شمیکلمه انگار آت  نیا دمی محض شن به

اون    ،ی تو هم بر  ذارمینم  یحت  امیفکرشم نکن که م  یحت -

  ...برهنه  مهین ی دخترا

 ی بذار، مثل اون مهمون  گریلحظه دندون رو ج  هیخنده گفت:    با

ن تو رو آورد  و   ابونهیوضع دخترا مثل تو خ  ست،یکه سمانه 

  .ستدوستانه  ی دورهم هی ست،ین یمخت یهم از لخت ی خبر

  .صورتش گرفتم ی جلو واشارم 

  ی تهرانا، باهات شوخ  رمیم  کنمیاگه وضع بد بود فرار م  نایبب -

  .هم ندارم

  .آورد نییو پاگرفت و دستم وساقم

هرچ  لوخبیخ - من  بگ  یخانم  اصال   ی دید  ،یشما  بود  بد 

  .میمونیهردومون نم

**************************  

  .و نذاشتم  سادمی وارد بشه اما جلوش وا خواست



[889] 
 

تو رو از کاسه   ی ها اول چشم   یبا اون دخترا گرم گرفت   نمیبب -

  .کنمیبعدم دختره رو کچل م  ارمیدرم

  .شد رم یخ ب یمدت با نگاه و لب خندون دست به ج تموم

  ؟ی دیفهم -

  .شال برد ریز شتر یو مرتب کرد و بسمتم خم شد و موهام  به

از   ی جونم تو فقط حسود  ی ا - کن چشم سبزم، نترس من 

  .عاشق تو شدم سر به راه شدم یوقت

  .د ید میشده گفتم: خواه ز ی ر ی هاچشم با

 و م یمشک  ی تا پشت پا  یسرهم  ی رو  ییمویکت چرم ل  نییپا

  .دیکش

  .دید یخواه -

خوش    ی بو  می که وارد شد  نی رو باز کرد و هلش داد. هم  در

  .راحت کرد والم یجو خ تیو وضع  دیچ یمشامم پ ی عود تو



[890] 
 

  ی که آراد سپهر  کنمی اعالم م  بون یتر  نیبلند گفت: از هم  آراد 

  .اومده سالم 

  .باال رفته بهش نگاه کردم  ی و با ابروها خندون

  ان یم  ی چجور  نیگفت: بب  طنتیبه بازوم زد و با ش  ی اضربه

  .استقبالم

شد    لیتبد  قتی با خنده مسخرش کنم اما حرفش به حق   اومدم

به سمتمون   زدندی و دختر و پسرا همونطور که تو هم حرف م

  .بهم انداخت یگفتم ی دید ی به معنا یاومدند که نگاه 

پسرا   از  یکیکردند و درآخر    یبه تک سالم و احوال پرس   تک

 و دم یدیخودم م  ی همشون رو  ی هاکه تو چشم  ی ای کنجکاو

  .به زبون آورد 

 ی کینکنه باالخره    ،ی ایبا پارتنر دخترت م  نمیب ی باره م  نیاول -

  دوست پسرش؟ ی و زد شد مخت 



[891] 
 

بود انداخت و گفت:   میشونیپ  ی رو   ی زیکه اخم ر  ی به من  ینگاه

  .کرده می و زده، کال متالشبدجورم مخم

و بهش داشتم که مخش   کاریمن چ  گهیحرص گفتم: دروغ م  با

  بزنم؟

  با خنده گفت: پس اون مخ تو رو زده؟ گهید یکی

دوختم اما هرچه قدر زور زدم    ن یو به زمنگاهم   یدنبال جواب  به

  !گهینه! داره راست م دمید

  .رو کردم سمت آراد یلسوا ی چهره  با

  ؟ی و زدمخ من یعنیتو  ی جد ی جد -

از خنده    یکیبه اون ش   یبود تا هال چوب  یحرفم کاف  نیهم

  .آرادم اوج بره ی بره رو هوا و قهقه

خودش فشردم و با خنده گفت: نه من مخ تو رو نزدم عشق   به

  .و زدهمخت 

  .بهش رفتم ی اغره  چشم
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  .مینیبش می خندش گفت: بر ی ته مونده با

  .م یدختر قدم از قدم برنداشت  هی ی از صدا اما

  شهره؟  نییدوست دخترت واسه پا -

جامعه  نییپا ی ذره هم به هم برنخورد چون از طبقه هی یحت

  .دمیکشیخجالت نم بودنم

بار انگشت شمار  خنده  ی از تو صورت آراد محو شد و واسه 

  .دم ید وتش یجد

  چطور؟ -

جلو اومد و کفش پاشنه    یقدم برداشتنش کم  ی تو  ی عشوه  با

  .راه انداخت تو سالن ی بلندش تق تق
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[893] 
 

تحق  با ا  ی زیرآم ی نگاه  رفتاراش  آخه  گفت:  پام  سرتا   و ن یبه 

  است،یشهر  نییحرکات بدنش، مثل پا  نطور یهم   دهینشون م

  .رژ لبم نزده، ابروهاشم که اصالح نکرده  هی یتازشم حت

ف  خودم متاسف نشدم بلکه بخاطر تفکرات پوچ و مزخر   واسه

  .و بافرهنگ متاسف شدم  هیباال شهر کردیاون که ادعا م

  یبزنه اما قبل از به حرف اومدنش کم  یلب باز کرد حرف  آراد

 ن ییتو پا  ی ادیبه سمتش رفتم و گفتم: اوه پس انگار مدت ز

  ...یدونیو خوب مکه رفتارشون ی بود ناییما

گذاشته   ی ها چشم   حرص  صدا  وش یطوس  ی لنز  و  کرد   ی پر 

  .دی چند نفر به گوشم رس ی خنده 

به    از یو نکه خودم   ادی بدم نم  افم یبعدشم منکه مثل تو از ق  -

مانند واسه باال بردن اعتماد به    ی صافکار  یظیغل   نیبه ا  شی آرا

  !نمینفسم بب



[894] 
 

هم فشار داده بود هر لحظه منتظر    ی و روهاشبس دندون   از

تونستم که  بردم  لذت  که چقدر  آخ  بودم.  اون   شکستنشون 

  .بشکنم وش یشهر ی حق به جانب و غرور باال ی چهره 

 ی و تا کبودپسرا چهرش   یگفتن و خوشم اومد آروم بعض  او

  .بردیم

جا  درآخر گفت:  و  زد  مهمون  ی پوزخند  تو   هیکه    ی ایمن 

  .ستیباشه ن ی شهر نیی پا  فرهنگیب

  .و در رو بهش نشون دادم  دمیخند

  .ی خانم بافرهنگ باال شهر دیبفرمائ -

رفت که دست به   یو تق تق کنان به سمت  دیکش  ی اخفه  غیج

  .لبم نشست ی رو  ی اروزمندانه ی لبخند پ نهیس

  .برداشت و برگشت  وفش یک

 هیباشم    یگفت: من هرچ  لرزوندیو مکه ته صداش  یحرص  با

  .ستمیبچه پولدار ن رخوابیز
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  یی و تموم ناسزاها  دیبود که تو وجود من شعله کش  شی نبارآتیا

  .و پشت لبم آوردکه بلد بودم

از کنارم گذشت که زود خودم   هی  با از  تنه  و کنترل کردم و 

  .مشتم گرفتم  ی تو ورهنم یخشم و شرم دامن پ

اما    رونیب  خواست بازوش   هیبره  آراد  و محکم گرفت و  دفعه 

هم فشار داد چشم    ی رو  وهاشچشم بسته دندون   نکهیبعد از ا

و بار خشم و غضب خالص   نیاول  ی برا  گهیدفعه د  نیباز کرد. ا

  .دمی نگاهش د ی تو

  .از پسرا به حرف اومد یکی

  ...که ندا زبونش یدونی آراد م -

  .و قطع کردحرفش  اما

من   ی به جانا  یبُهتون   نیبخواد همچ  یشده کس  دهییمادرنزا -

  .ببنده
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فروکش    کبارهیبه    تمیو تموم عصبان  خت یر  ی حرفش دلم هر  از

  .شد

  .شهیندا وگرنه بد برات تموم م  ریو پس بگحرفت -

به صورتش لب    کیو نزد  دیکش  رونیو با قدرت ببازوش   دختره

  .یبکن یتونینم  یغلط  چیزد: ه

  .رفت  رونیب بعد

  ک یبهش نزد  دمیترسی گردن آراد متورم شده بود و منم م  رگ

  .بشم

  ی کینذاشته بود که    رونیو بدفعه پشت سرش رفت اما پاش  هی

  .از پسرا گرفتش و به داخل پرتش کرد و در رو بست

اوقات خودت   الیخیب - امشب  نداره  ارزش  کنآراد،  تلخ   ،یو 

ب  کیبه خدمتکارا بگم واستون ک  مینیبش  میبر  ارند،یو قهوه 

اومد س  یخوشگذرون  میمثال  صفا  با  ،یتیو  تموم    دیتازشم 

  .دی کن فیو واسمون تعرماجراتون 
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کنجکاو و شکمون   یحساب  گهی از دخترا گفت: راست م  یکی

  .ی کرد

لبخند  رفته سرم   ی رو  ی رفته  زود  که  نشست  پالبم    ن یی و 

شد! چقدر    یرتیفتم. بخاطر من غ گر  ی و به بازانداختم و شالم 

  .شدنشم جذاب و ترسناکه یرتیغ

  .م یهمراه با بازدمش گفت: باشه داداش بر آراد 

  .د یجانا خانم شماهم بفرمائ -

  .گفتم ی باال آوردم و چشم یکم وسرم 

رو  آراد گذاشتن  با دست  و  اومد  بر  ی کنارم  گفت:   م یکمرم 

  .خانمم

  .م یرفت یسمت به

  .پراکنده شده بودند اغلب

  .فرستاد رونیو بو نفسش  دی به گردنش کش یدست
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  ن ی نشده بودم، عجب حس سنگ  یرتیغ  یتا حاال واسه کس  -

  !داره ی وارو تعصب 

  .دمیخند آروم

  واسش؟ یشیم یرت ینفرم که غ  نی من اول یعنی -

  .نگاه کرد بهم

اول - تازه   ن یتو  و  حس    یمیزندگ   ی تو  زیچ  نیتردختر  که 

  .روش دارم تیمالک

  .دیدهنم کش ی و تولبم  یلبخند پرذوق  با

براش کامال   رم یسرش که بم   ی محکم خورد تو   یدفعه دست  هی

  .آخش دراومد ی گردنش خم شد و صدا

ناباور  با و  چرخ  ی تعجب  عقب  د  دمیبه  با  جا   دنیاما  بهزاد 

  .خوردم

ته دهنش بس  دنشیاما با د  دیبا توپ پر به سمتش چرخ   آراد 

  .دندیشد و ابروهاش باال پر
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 نا،ی! خوب واسه خودتون خوشی به به داماد و عروس فرار -

کرد ول  رو  بخور  دیماها  تو   میحرص  خودتون  دستتون  از 

  !شهیم داتونیپ  یو خوشگذرون یمهمون

  .انداختم نییو پاسرم  یشرمندگ از

خآراد ع  لوخب ی:  نشو  ا  ی مادربزرگا   نیا  نیتو   نجا یغرغرو، 

  ؟یکنی م کاریچ

  نم یبب  ام یگفتم منم ب یدورهم  ی ای گاو امشب م ی تو دم یشن -

  .یختی تو سرت ر یچه خاک

  .هم فشار دادم ی و روهام اما زود لب   دمیخند

  .دکتر   ی بلند کردم و خندون گفتم: اول سالم آقا سر

  .فرو کرد بیج ی تو وهاش دست

  .سالم زن داداش -

  تعجب گفتم: ها؟ با
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  .و دور گردنش انداخت و دستش  د یخند آراد 

  .جملت خوشم اومد نیاز بدر ورودت فقط از ا -

  .چپ بهش نگاه کرد  چپ

به عمو   ی دلم رحم اومد  ی پررو نشو! شانس آورد  لوخبیخ -

  .شروع کنم ومیی بازجو مینیبش میحاال هم بر ،یینجاینگفتم ا

  .دیو بوسهاشو سرانگشت  دی و کشلپش  آراد 

  .یلعنت یجون داداش خودم -

و گرفت و همزمان با کشوندنش اشاره کرد باهاشون  کتش   بعدم

  .برم

  !دوتا  نیبه چپ و راست تکون دادم.از دست ا  ی و سر  دمیخند

~~~~~~~~~~~~~~~~  

  د؟یرابطت با آراد چطوره؟ چند بار دعوا کرد نمیبگو بب -
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پ  وهام دست زانوهام  خنده  دمی چی دور  با  و    ی و  پرذوق 

نکرد  ی ازده خجالت  دعوا  چ  م،یگفتم:  حد   شی ب  زی همه  از 

  .خوبه

  .و باال بردپرجذبش فنجون بارطنت ینگاه ش با

  پس چشمتون کنم؟ -

  .اش خوردکم از قهوه  ه یپس بندش  و

اخم کردم و معترضانه گفتم: نه نکن، تازه دارم بهش    خندون

م کن  کنمی عادت  همون  گردمیبرم  یچشممون   یجانا  به 

  .بدخلق

  .دیرو با زبون تر کرد و خند لبش  

  .که رفته بود دوختم ییانتظار آراد نگاهم رو به جا چشم

  گرده؟ یبرنم ییچرا از دستشو  -

  .انداخت نیبدجنس و مرموز بهزاد تو گوشم طن ی صدا
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  !ها ی بدجور بهش وابسته شد -

فقط دلم براش    رم یگفتم: نخ   هوای نظر بهش انداختم و ب  مین

  .تنگ شده 

کش   با گفتن  فهم   دشیاو  و چشم   یچ  دمیتازه  از  گفتم  هام 

  !جانا؟  یگفت  ی. چدمیرو گز  تعجب و خجالت گرد شدند و لبم 

رو تندتر    خجالتم   ش ی ها آتحرف  ن یتر از اکه بدجنس   بهزادم

  .ی تونیبدون اون نم گهیکرد: اعتراف کن که د

  ن ی از ا  ییدم و واسه رهاسرکوب کردن خجالتم اخم کر  واسه

  .جو بلند شدم

 یزبونم بکش  ریحرف ز  یکه ه  مونمی کنار تو نم  ییاصال تنها -

  .گردم ی با آراد برم رمی! مرونیب

  .از خنده بود زیلبر نگاهش

تند ازش دور   یکوتاه ول   ی هابهش رفتم و با قدم   ی اغره   چشم

  .شدم
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واگور  قمی  نامحسوس با خودم  و  دادم  تکون  کردم: چرا    هیو 

 ن یا  اد؟یاز دهنت درم  هیها چحرف   نیجانا؟ ا  ی شد  ی نجوریا

  اره؟یسرت م ییعشق داره چه بال

  .دمیکش میشونی به پ یفرستادم و دست رونیو بنفسم ر  کالفه

  ش ی اومد بق  نجایتا ا  دمیرو به دور و ور دوختم. خب د  نگاهم

  از کدوم طرف رفت؟

  ه یطرفش    هیبود و    ی کار  شهیش   نشیکه ب  دمیتا ستون د  دو

. رفتیساختمون م  ی گهیقسمت د  هیراه باز داشت که انگار به  

  .و به اون سمت رفتم ایرو زدم به در دل 

  .درگاه رد و وارد اون قسمت شدم ی تو از

بود که به باال    یاما خوشگل چوب  بیعج   ی راه پله با معمار  هی

  .رفتیم

 رم؟ ی پله قدم گذاشتم. آدرس آراد رو درست دارم م  نیاول   ی رو

  اد؟ینکنه صاحبش خوشش ن
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  .ستیهم که ن یکس چیبه پشت سرم انداختم. ه  ینگاه

  .نیی پا ام یاما اگه صداش زدم و نبود زود م رمیم

کمتر  بخاطر با  کالجم  پله   ی صدا  نی کفش  از  باال ممکن  ها 

    .اومدم

  .نکن سارا -

  .پله نگه داشت  نیو رو آخرآراد پام  ی صدا

  آخه؟ یچ یعنی -

لحظه    هیو واسه  و لرزوند و زانوهام دختر تنم   هی  ی صدا  دنیشن

  .رو گرفتم وارید عیسست کرد که سر

  .و واضح بهت گفتمفکر کنم حرفم -

سرم فرو رفت    ی دختره مثل مته تو  ی پرعشوه   ی خنده   ی صدا

  .سرم گذاشتم ی و روو بستم و دستم هام که چشم
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فکر کنم    م،یباهم داشت  یخوب  ی هاآراد، من و تو شب   الیخیب -

  .ادتهیخوب 

ا  فکر دخترا  نکهیبه  با  دن  ی ادیز  ی آراد  نابود    ایبوده  برام  رو 

قلبم  کردیم مو  اسوزوندیو  قبال  بهزاد  که  درسته  بهم   ونی. 

  .کنهیم رونمی فکر و نین که عاشقش شدم اگفته بود اما اال 

هات  شب   ی های خوشگذرون  ستیسارا، اسم من رو تو ل   نیبب -

  .ستمین گهیخط بزن، من د

  ه یشبمون باشه، بذار با    نیآخر  گه یباشه اما بذار دوشب د -

  .میکن  یتوپ از هم خداحافظ ی رابطه 

دادم. هراس داشتم از    ه یتک  واریوجودم آروم به د  شی تشو  از

بب  نکهیا پ  نمیبمونم و  با  کنهیقبول م   وشنهادشی آراد    د ی اما 

  .نه ایمن هست  شی تموم دلش پ دمیفهمیو م موندمیم

هرلحظه   داد ینم  یجواب نفس   ی و  بسکوتش  ازم   شتریو 

  .کردی م تررمق یو بو تنم  گرفتیم
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 ی هاس ی ک  نیب  کنمی اوف آراد، گذشتن از تو سخته، اعتراف م -

  ...و هم یطونی ش ی ادیهم ز ،ی تو بهتر گهید

ا  ی صدا  باالخره اما  شد  بلند  صداش   ویخش   نباریآراد  ته 

  .دمیشنیم

  .به من دست نزن گهینکن سارا، د -
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تعصب    سوختم،یم  داشتم حسادت،  دخترونه؟    رتی غ  ایاز 

جور  دونمینم م  ی اما  حساب  دادی آزارم  داشتم  دوست   ی که 

  .و کبود کنم اهیبزنم و دختره رو س غیج

  .پس دست از سرم بردار کنم،ی دارم ازدواج م گهیمن د -

  .آراد صبر کن نرو -

  .پاهام جمع کردم و با دو دور شدم ی تو وی انرژ عیسر

  .ازدواج کنه، گفت بهش، پنهون نکرد خوادیگفت م اون
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  .دستم خفه کردم   ریو زپربغضم  ی خنده  ی صدا

بخاطر من    خواد،یو از ته قلبش ممن  ه،یآراد جد  گهید  پس

  .حاضره از کاراش دست برداره 

  .دمیبه صورتم کش یو دست  سادمیبهزاد وا کینزد یکم

  .یآروم به خنده افتادم. آراد جون خودم زمبا

 ی و باز کردم اما تا اومدم قدم بردارم دستهام چشم  ی تو  اشک

  .و پر کردنجواگونش گوشم ی پهلوم نشست و صدا ی رو

  خانمم؟ ی کجا بود -

لبم بود   ی که بخاطر پس زدن دختره هنوزم رو  ی لبخند  از

  .و چرخوندم شدم و سرم  لیبه چپ ما  یکم

  ست؟ین نجایا شونیی دستشو گشتم،ی ل تو مدنبا -

  .باالست ی طبقه -
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دختر از    هیشد و درآخر    ترکی و نزد  ک ینزد  ی عطر تند  ی بو

  .همون ساراست دیکنارمون گذشت. شا

 کنم،ی تنفر به دور شدنش نگاه کردم. آراد رو از همتون دور م  با

  .شرمیب ی دخترا د؛ی ریان شاء اهلل تو حسرتش بم

  .دمیپهلوم برداشتم و به سمتش چرخ ی آراد رو از رو دست

 کردم ی عوض شده بود اما درک نم  ییجورا  هی نگاهش    حالت

  .دهی م ی ایچه معن

  گفتم: حالت خوبه؟ ینگران با

  .پشت سرم ثابت موند نگاهش

  .شم یم فیرد -

آروم   لبش  و  کرد  تر  زبونش  با  جوررو  تونستم    ی تر  بازم  که 

  .بشنوم ادامه داد: البته اگه المصب بذاره

رو به صورتش    دستش   ه یشده اومدم بچرخم اما زود    مشکوک

  .رو گرفت دستش بازوم یکیو با اون  دیکش
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  ...ش یپ میبر -

صدا  کالمش   اما بندش  پس  و  نکرد  کامل  رو   ی رو  بهزاد 

  .دمیشن

  ه؟یشده کار ک زونیحالت نام نمیبیم -

  .د یگرم و تلخش زودتر از خودش رس عطر

  .ساد یوا کنارمون

و آلودش ر و نگاه اخم   دیرو به لبش کش   ش یانگشت وسط  آراد 

  .بازم به پشت سرم انداخت

  ه ی بهتر از همه بلده ظرف ده ثان  یک  یدونیخودت بهتر م -

  .کنه مییهوا

  .چرخوندم نشونیرو ب سردرگم نگاهم  

  د؟یگیم یچ فهممیچرا من نم -
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ا  ادشی لحظه    ه یاصال    انگار من  بود  نگاهش    نجام ی رفته  که 

  .شد و جا خورد دهیبه سمتم کش عیسر

  .مینیبش میبر ،ی چی... هچـ یه -

  .شده بهش نگاه کردم  ز ی ر ی هاچشم با

  .به کمرم زد آروم

  .خانمم میبر -

  .دمیبه هردوشون انداختم و بعد چرخ یپر شک نگاه

  .مینشست مونیقبل ی سرجا

رو بسنجم که   مرتب بودن شالم  زیم  ی شهیشدم تا از ش  خم

راست نشست    هیکه    یکیو    دمیبعد دوتا پا جلوم د  ی الحظه 

  .مبل رو به رومون ی رو

  ش ی دختره همانا و آت  دن یدرهم سر بلند کردم اما د  ی هااخم   با

  .گرفتن منم همانا
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  .خب آراد جون از کار و بار بگو -

مانتو  دختره ب  ی اون  باز  رور   صاحابشیجلو  از  کامالً   ی و 

  .هاش کنار انداخته بودرون 

  .به آراد انداختم  ی آلودنشستم و نگاه اخم  صاف

  .زدی داشت و انگار با نگاهش داشت با دختره حرف م اخم

و    یانداختم و با لبخند مصنوعپا    ی مثل اون دختره پا رو  منم

  ؟یشناسیآراد رو م  یگفتم: شما از ک یپراز حرص پنهون

رونش    ی رو  دنی. همراه با دست کش دیبه سمتم چرخ   سرش

  ...شهیم ی گفت: پنج سال

  ی بار تو پارت  نی آراد ادامه داد: اول  ی به سر تا پا  ینگاه  مین  با

  .دمشید

م  دمیکشیم  نفس باال  زور  به  حرص  از  نگاه ومدی اما   ی ها. 

 ی مرد کاف  هیکشوندن    ک یبار  ی رسما واسه به جاها   شرمانشیب

  .بود
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 ی بار تو رو تو  نی که آراد گفت اول   دمیجانا جون، فهم  یراست -

  ؟یبگ شهیاما نگفت کجا، م  دهیرستوران د

  ...خب -

  .کردم ی اگرفته شد که سرفه  صدام

و قشنگ، با دوستم نرگس   یست یتور  ی روستا  هیرستوران   -

  ...آراد جونمم م،یاونجا بود

  .دندی دختره باال پر  ی ابروها

دفعه که نگاهش بهم افتاد    نی اول   دمش،یاونجا تک و تنها د -

کامالً متوجه عوض شدن طرز نگاهش شدم، فکر کنم نگاه اول  

  .رو کرده بود کار خودش 
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کرد و مدام   ی باز  قشیگفت و با    یآهان  ی البخند مسخره  با

به قفسهدستش  آزادانه بودن   د یکش  اشنه یس  ی و  که بخاطر 

  .بود دید ی شالش به طور کامل  تو

م  متوجه مدام    شدمیآراد  ر  ایکه  ته  به  رو    شش یدستش 

  .گردنش ای دیکشیم

 هی  رونیب  میریمن و آراد م   دی: آم دخترا، شما حرف بزن بهزاد

  .م یکم مردونه اختالط کن

من و   نیرو ب  آراد زد و بلند شد. آراد نگاهش   ی به بازو  بعد

  .سارا چرخوند و بعد بلند شد و به همراه بهزاد رفت

  .کنم کسانی فرصت بود تا دختره رو با خاک  ن یبهتر حاال

  .زدم  یسمت سارا چرخوندم و لبخند پر حرص ونگاهم 

  ؟ی دست از سر آراد بردار ی خوایتو نم نم،یبب -

  .لبخند زد متقابال



[914] 
 

 تونمینم گذرونم،یهام رو با آراد ممن پنج ساله شب زمیعز -

  .ازش بگذرم

  .هم گذاشتم  ی رو جمع کردم و از حرص پلک رو  لبخندم

 گهیرو من پر کردم، تازشم واسه دوشب د  هاش وقت   نیشتریب -

  .دمی باهاش هماهنگ کرده بودم، از دستش نم  شی ماه پ  هیاز  

  .هام رو به لب مبل گرفتم باز کردم، خم شدم و دست چشم

  ی دست از سرش برندار  م،یمن و آراد قراره باهم ازدواج کن -

  .کنمی م تیازت شکا

 هاش و متقابال خم شد و آرنج   دی بترسه خند  ی اذره   نکهیا  بدون

  .هاش گذاشترون  ی رو رو

برعکس،    ره،یمن وز  ی نترسون دخترجون، بابا  سی رو از پل   من -

  .یاز من بترس  دیبا یتو اگه دست از آراد نکش

وجودم   حس بند  بند  خانواده   تنفر  به  به  کرد.  آلوده    ی هارو 

  .آورهو نگاه! واقعا تاسفمملکت ر  ی رایوز



[915] 
 

  فاسده؟ نقدریبابات خبر داره دخترش ا -

رو    و نترسون دخترجون، بابام منمن ر   نطوریخنده گفت: ا   با

ازش   ینکن  ی دور ،ی ندار  ی ابرگ برنده   چیآزاد گذاشته پس ه

  .ینگفت ینگ کنم،یم کسانتیبا خاک 

که به خون نشسته بودند    ییهارو گفت و درمقابل چشم   نیا

  .بلند شد

 چ یخوشگله، فکر نکنم ه  یلیآراد خ  یپنهون  یخالکوب  ،یراست -

  .شین یبب یوقت بتون

  گهیتا دوشب د  ،ی رو ندار  ادامه داد: چون عرضش   شخندین  با

اما   هیچ   لشیکجاست و شکل و شما  یبفهم  قایدق  ی وقت دار

و شب آراد مال منه،   دونم یم  نی ا  ی من برنده   یبفهم  یاگه نتون

وقته    یلیاما بدون من خ  دهیآراد بخاطر تو وا نم  یفکر کن  دیشا

  .بلدمرو  کردنش  وونهید ی هاکه خوب نقطه ضعف



[916] 
 

هام از بس  و دندون  زدیهام دو دو مبدنم چشم  یگر گرفتگ  از

. حالم اصالً خوب  کردندی ون داده بودم درد مهم فشارش  ی رو

که باعث   ی زیو تنها چ  کشوندمیتا جنون م  تم ی نبود، عصبان

  .بودنش بود ریدختر وز وفتمیبلند نشم و به جونش ب  شدیم

بگم،   نمیگفت: ا  ی مرموز  ی رو باال انداخت و با خنده   شونش  هی

  ...ینیآراد رو کامال لخت بب دیبا یاون خالکوب دنیواسه د

  .و زنده شدم آورش مردم از فکر خجالت  ی برد و حت ماتم

  .دیکوب زیم  ی رو رو ی سمتم اومد و کارت به

 ی بهم زنگ بزن، شب خوش از االن بازنده   ی دیشمارمه، فهم -

  .معتقد

  .انداخته بود رفت شمیکه تو آت  یرو گفت و درحال نیا

رو    رنگ انداختم و دست لرزونم  یمشکبه کارت قرمز و    ینگاه

درست نفس بکشم، انگار    تونستمی . نمدمیکش  م یشونیبه عرق پ

  .شدی کم و کمتر م ژنیاکس



[917] 
 

  .از جام بلند شدم یبه مبل گذاشتم و به سخت دست

به    شی سرد تا آت  ی لیخ  ی هوا  ه یآزاد داشتم، به    ی به هوا  ازین

  .و خاموش کنهدرونم ر  ی پا شده 

به سمت   بمیج  ی رو برداشتم و هم زمان با گذاشتنش تو  کارت

 ی لیخ  ؟یشب مال خودش کنه چ  هیدر رفتم. اگه بتونه آراد رو  

درمورد   تونممی! نمشمی! اونوقت من نابود مزدیمطمئن حرف م 

به گفتنش نم  یاون خالکوب  چرخه،یازش سوال کنم، زبونم 

  کنم؟ کمشر دختره رو از سرش  ی ورچج ا؟یکنم خدا  کاریچ

بازش کردم   یدستم به سخت  یجونیرو گرفتم و از ب  رهی دستگ

که رو به    یبا کس  امیب  رونیاما تا سر باال آوردم و خواستم ب

و به کل لرزوند زانوهام  نبار یا  دنشیلحظه د  هیشک    دم،یروم د

سر که  کردم  سقوط  دست   عیو  و  داد  نشون  العمل  عکس 

ر  پ   وقدرتمندش  کمرم  ن  د،یچی دور  و  گرفت   ذاشت بازومم 

  .وفتمیب



[918] 
 

  .د یچی هال پ ی پسر تو هیبلند  ی صدا

خان ضد   ارشیو قبول کرده! ک دعوتم  یک نیبه به سامان بب -

  !دخترامون اومده

  !دختر افتاده تو بغلش  هیاول کار    نیخنده ادامه داد: اما هم  با

حرف  توجهیب نگران  یبه  با  بود  اون  خطاب  مورد    ی تو  یکه 

  هاش گفت: حالتون خوبه؟چشم

نشون   دیبا  یچه عکس العمل  دونستمیقفل کرده بود و نم  مغزم

  .موندم شیاقهوه ی هاچشم ی رهی بدم و فقط خ

 [31.07.20 20:11] 

 159پارت #

حرف  دهن کرد  ر  یباز  جاش  به  و  شد  منصرف  اما   ز ی بزنه 

  .لبش نشست  ی گوشه ی لبخند

  جانا؟ -



[919] 
 

آراد پشت سر پسره به خودم اومدم و با  ی نسبتا جد ی صدا با

  .پسش زدم و عقب رفتم نیه هی

درهم از کنار پسره رد شد که من من کنان   دیشد  ی هااخم  با

  ...گفتم: آراد... من... من

  .خود پسره نجاتم داد اما

گرفتمشون که   وفتادند یداشتند م   د،یحساس بش  ست یالزم ن -

  .ستیانگار حالشون خوب ن وفته،یاتفاق ن نیا

و جاش   ینگاه آراد درهم شکست و به جاش نگران  یمتینامال

  .گرفت

دو طرف گردنم   ی و با دست گذاشتن رو  سادیرو به روم وا   زود 

  .مارستانیب متیببر ی خوایشده؟ م یشال گفت: چ ی از رو

درهمش از   دیترسناک شد  ی هابه پسره افتاد که با اخم   نگاهم

  .کنارمون گذشت و رفت

  .آوردم  نییو پا هاشو قورت دادم و دست دهن نداشتم آب



[920] 
 

  .میبر نجایاز ا ایکردم، بکم ضعف  هیفقط   ستین ی زیچ -

  .بهزاد تازه متوجه بودنش شدم  ی صدا از

بر - رستوران    هی  می ریم   م،یبه نظرم واسه جفتتون بهتره که 

  .میخوریاطراف شام م نیا

  .کردم دیحرفش رو تائ زود

  .گهیآره بهزاد درست م -

  .میریپس م لوخبیخ -

بچه  سرش به پشت سرم گفت:  و خطاب  بلند کرد  ما  رو  ها 

  .م یریم گهید

از م  هیو فقط    دیخواب  کبارهی به    صداهاشون بلند    ونشیصدا 

  !آراد  دمیشام تدارک د د؟یریم یچ یعنیشد: 

  .سادیو بهزادم کنارم وا دمیچرخ

  .بهتره  میکم ناخوش احوال شده بر هیجانا  -



[921] 
 

شد و   کیبود بهمون نزد  یکه کامال مو بور و چشم رنگ  پسره

  .به من انداخت ینگاه کوتاه

حالش رو    نجا ی هم  ؟یواسه چ  دیپس شما دوتا دکتر شد  -

  ی چ  د یهم تو خونه هست، فقط بگ  یهمه چ  گه،ی د  دی خوب کن

  .نیخوایم

  .میبر میخوایاشکان، م گهینشو د لهی: پبهزاد

عقب   جلوتر عقب  و  گرفت  رو  آراد  و  بهزاد  کت  و  اومد 

  .دشونیکش

  .دیبر ذارمیبه جون خودم نم -

  .کرد سمتم رو

  .درخدمتم یخواست یهر چ   ا،یجانا خانم شما هم ب -

 لوخبیجلو رفتم و با باال بردن دستم گفتم: خ  یتیبا نارضا 

  !نیپس انگار کمر همت رو موندن ما بست

  .و آراد و بهزاد رو ول کرد دیخند



[922] 
 

داده بود گفت: اشکان   هیتک  ی باز   هی  ز یاز پسرا که به م  یکی

دور هم جمع   یبعد از چند وقت درست و حساب   گه،یراست م

  .دی زود بر  نقدریا میشیناراحت م م،یشد

  ارم؟یبرم ب هیچ تونی: خب آرادخان دستور پزشکاشکان

  ی همه کار  میبر  یگفت: اگه بگ  ی بهم نگاه کرد و به هند  آراد 

  .به رفتنمون بشند یتا راض کنمیم

 ی بودند به هند  دهیکه ابروهاشون باال پر  ی ابه عده  ینگاه  بعدِ

اما قول   میبمون  م،یپا بذار  ریو زاصرارش   ستیگفتم: نه، خوب ن

  .شتی پ ادیسارا ب ی بده نذار

  .افتادنش تعجب کردمبه خنده  از

  !م یبر یگی لب زد: پس تو به خاطر سارا م آروم

فقط    رم،یجبهه گرفتم: نخ  عیو سر   دمیهم کش  ی تو  وهام اخم

ساعت چند شام بخورند، ضعف    ست یکه معلوم ن  ناهم یگشنمه ا

  .کردم بابا 



[923] 
 

ندارم،   یمن حرف  م،یگفت: باشه ابرو کمون  یو به فارس  خندون

  .تا موقع شام برسه ی بخور اره یب ی زیچ هیبه اشکان  گمیم

  .دیسارا حرص بود که تو جونم شعله کش ی صدا با

هند  - آرادجون چه خوبم  م  ی اوه  نکنه کالس    د،ی زنیحرف 

  ؟ی داد  ادیبهش  یبراش گذاشت  گانیرا یخصوص

چشم  با به  ن  ی هاتنفر  که  انداختم  نظر    شخندش یشرورش 

  .زد  شمیآت  شتریب

  .ه یاش هندرگه  هینا هم مثل من نه، جا -

  .جا خورد  انگار

  .میلیفام ییجورا هی مید یفهم میباهم آشنا شد یوقت -

  .گفت ی ااکراه چه خوب با

بدم و    لشیتحو  روزمندانه ی لبخند پ  هینوبت من بود تا    نبار یا

  .اون حرص بخوره
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 نم یآراد تو هم لب باز کن بب   د،ی نیبش  د یها بر: خب بچهاشکان

  .ارمیب دیبا یچ

  .دین یبش دی: شما دوتا برآراد

 [31.07.20 20:11] 

 160پارت #

  .امیباهات م  ی من هرجا بر رم،یگفتم: نخ ی تند به

  ی نگاه  میاما زود چهرش خندون شد و ن  دندی باال پر  ابروهاش

  .به سارا انداخت 

  .نترس، حواسم به خودم هست -

  .شدندیلحظه هم از هم باز نم  هی هاماخم

  .صورتم خم شد تو

  .اخم نکن چشم سبزم، برو ی نجوریا -



[925] 
 

انداختم  شرفیب ی به اون دختره  ی آلودنگاه اخم نکهیاز ا بعد

نارضا و    ی اباشه  یتیبا  همونجاگفتم  سمت  قبال   ییبه  که 

  .رفتم، بهزادم پا به پام اومد مینشسته بود

واقعا دوستت   ده،یوا نم  یبه کس  گهی نگران آراد نباش جانا، د -

  .داره

  .سر تکون دادم تنها

کوب  حرف تو سرم  پتک  مثل  ه  شدیم  دهیسارا    ی حرف  چیو 

  .و آروم کنهآشوب وجودم  تونستینم

  المصب کجاست؟ یبفهمم اون خالکوب ی من چجور  آخه

  .کنارم نشست ی نفره هی ی دو نفره و بهزادم رو ی رو من

موهام   ی شالم ال به ال  ریو زدادم و دستم  هیبه دسته تک  وآرنجم 

  .بردم

م  ازش بهم  خالکوب  گه؟ یبپرسم  کجات  آخه  زشته.  نه    ی نه 

  ؟یبرهنه بش  دیبا گه ی که م ی کرد



[926] 
 

  .دم یو گزلبم ی و گوشه و بستمهام شرم فکرش چشم از

  ن ی ... خدا لعنتت کنه سارا همچکیو اتوب و عل   یرب  استغفراهلل

  .تو سرم ی انداخت ییفکرا

  .شده یجانا بدون پرده بگو چ -

باز کردم و رو بهش گفتم: سارا    ی جد  ی صدا  با بهزاد چشم 

  .کنهینگرانم م

  .سمتم خم شد به

  یاز چ  ده،ینم  نمیبهش پا بده که ا  دیآراد که با  وونهیآخه د -

م  ینگران ناراحت  بخدا  بفهمه  آراد  بهش   گهیم  شهیآخه؟ 

  !ی اعتماد ندار

و همراه با فوت کردن نفسم   دمیرونم کوب  ی آروم رو  وهام دست

  .دادم هیبه مبل تک

  .بگم واال یچ -



[927] 
 

ا  با نزد  ی اعده   نکه یحس  به   شندیم  ک یبهمون  نگاهم 

  .دی سمتشون چرخ

و    چندتا  پسرا  پسره    یکیاز  اون  با  همراه  اونم  بود  از دخترا 

  .ارش یک

سر  به نگاهش  به  نگاهم  خوردن  گره  ازش    عی محض  چشم 

  .انداختم ریو به زگرفتم و سرم 

عطرهاشون   بیجلو و کنارمون نشستند که ترک   ی هامبل   ی رو

  .سوزوند ومی ن یو گاهاً ب  دیچی مشامم پ ی تو

  .اسمش سامانه به حرف اومد دونستمیکه م یاون

راست - هان  بهزاد؟  خبرا  دوست   کنم،یم  یمعرف  یخب چه 

  .ی زدیا  ارشیدبستانم ک ی دوره 

  .بلند کردم سر

  .و پسره بلند شدند و به هم دست دادند بهزاد

  .یمی: خوشبختم، منم بهزاد رحبهزاد



[928] 
 

ن  پسره  نم  ی لبخند  م یبا  کم  ابهتش  از  بازم  گفت:    کردیکه 

  .خوشبختم

  .سرجاشون برگشتند 

سرم   بازم اومدم  تا  اما  تو چشم شدم  پسره چشم  پابا   نیی و 

  .بندازم خطاب قرار دادنم مانعم شد

البته از چهرتون مشخصه که   د؟یجانا خانم شما ازدواج کرد -

  .برام سواله ینه ول

  .شالم بردم ریو زکنار صورتم  ی موها ی طور سهو به

  .ی ان شاء اهلل به زود -

  .دیمانند باال پر کیابروش ت ی تا هیکوتاه  ی الحظه  واسه

  .نطوریکه ا -

کنار    ی موها  عیزخمم افتادم و سر  ادیصورتم زوم شد که    رو

  .ختم یو روش رزده شدم 



[929] 
 

  .ستین یگفت: مطمئناً اثر اتفاق خوب  یمیاخم مال با

و به دستم دوختم و همراه با تکون نگاهم   یرگی خ  یاز کم  بعد

  .تصادفه  ه یگفتم: آره، واسه دادن سرم 

  .تصادف تلخ هیحتما هم  -

  .به سمتش رفت  عیخورده نگاهم سر جا

  د؟یدونی م ی زیشما درمورد من چ -

پا انداخت و به جاش سامان به حرف   ی پا رو  یغرور خاص  با

  ق ی دق  ی ما جور  ارشیک  نیجانا خانم ا  دیگیم  ی زیچ  هیاومد:  

 ی حساب  گذره،یتو مغزت م   یچ  فهمهی رو چشمت که م  شهیم

  !ترسناکه 

 نمون یکه به جز من ب  ی . تک دختردی آروم و کوتاه خند  پسره

 ترسم ی داشته باشم م  ی راز  هیبود با خنده گفت: شخصا منکه  

جور  نخونه  نگاهت  از  هم  اگه  ز  ی برم سمتش،  ازت   یرکیبا 

  !ی لو داد  ی چجور یفهمیکه نم کشهی حرف م



[930] 
 

ثابت   ارش یپسره ک   ی و نگاهم رو  ددنیباال پر  رتی از ح  ابروهام

  !داره  یمرموز و ترسناک   تیموند. شخص

  !به به -

  .شد دهیبه سمتش کش  یآراد نگاه همگ  ی صدا از

  .شدی م کیدستش داشت بهمون نزد ینیس هی با

  .ها؟ دارم واستون دی حاال بدون من گرم گرفت -

  .دمیخند نیو مت  آروم

  م یگفت: دار  یکه کنار سامان نشسته بود با بدجنس   ی پسر  اون

  .میزنیو ممخ نامزدت 

 [31.07.20 20:11] 
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  .میدیکش  یآروم نیه



[931] 
 

پس   شهی و خنده گفت: مخ نامزد من زده نم  نان یبا اطم   اونم

  .چون ممکنه باد معدتون در بره دی زور نزن هودهیب

دهنم گذاشتم   ی و رو هاشون بلند شد و منم دستم خنده   ی صدا

  .دمیزده خندو خجالت 

  .مانعش شد ارشیپسره ک  ی اما صدا نهیکنارم بش خواست

  .دییبرام آشنا یلیشما خ -

  .می: راستش شما هم واسه من، من آراد سپهر آراد

  .دادسر تکون  دهیرس ی ز یکه به چ  انگار

اومد  ادمی - ع  ی مغازه   دیاومد،  دخترونه    یآفتاب  نکیمن 

  .دیبخر

  ی کیش  ی و از همون مغازه من  نکیع  یعنی.  دندی باال پر  ابروهام

  !ده؟یخر دمیکه د

  .آرادم نشون داد اونم شناختتش ی چهره  ی تو شواهد



[932] 
 

آقا  ادمیبله بله،   - از    ،ی زدیا  ارشیک   ی اومد،  خوشحال شدم 

  .دنتونید

  .خم کرد یو کمسرش  پسره

  .نیهمچن  -

و س  کنارم د  زیم  ی رو  وینینشست  با  تخم    دنیگذاشت که 

  .مرغ و سس کنارش و نون متعجب بهش نگاه کردم 

  !آراد؟ -

 ن ی از ا  شتریب  رسهی جونم چشم سبزم، بردار بخور تا شام م -

  .یضعف نکن

  .حرف زدنش باعث خجالتم شد نجوریجمع ا ونیم

 ی تخم مرغ بخورم درحال  نمیآخه... آخه زشته منِ تنها بش -

  ...هیکه بق

  .و قطع کردمبلند شدنشون حرفم  با



[933] 
 

  .ی که راحت بخور می ری: ما مسامان

  .و خجالت بهشون نگاه کردم یشرمندگ با

  .شرمندم -

  .پیاک میبابا راحت باش... بر هی چه حرف نیا -

برمبهم  رو بازم  اما  گفت:  خنده  با  و  سرتون  میگردیون 

  .میخوریم

  .و باال برد و دستش  د یخند آراد 

  .با خنده گفت: بذار پشت سرتون جارو کنم بهزادم

  !و آروم گفتم: بهزاد؟ً معترضانه

  .دی بهم انداخت و خند ینگاه مین

چسامان ا  ستین  ی زی:  خانم،  عاد  زایچ  نیجانا   ه،یواسمون 

ول باالست  همه   یجنبمون  که   هانیا  ی خب  باور  خرافاته 

  .میندار



[934] 
 

  .سمت بهزاد گرفت  واشارش 

 ی که دختر خواست  ی بعد  ی دارم برات دکترجون، دفعه  یول -

  .و کبودت کنه  اهیکه س فرستمی برات م ویکی

ناباور   نگاهم مشتش   ی رو  ی با  انداخت.  لنگر  جلوبهزاد   ی و 

کرد، بعد با همون دستش    یمصلحت  ی دهنش گرفت و سرفه

  .اشاره کرد بره 

  .و کبودت کنم اهی برو تا خودم نزدم س -

از پسرا با خنده    یکیو    د یبلند خند  یخجالت  چی بدون ه   سامان

  !بهزاد ده یشد! از تو بع دیگفت: پسرمون سرخ و سف

  .زودتر از همشون به سمت گروه اون سمت رفت  ارشیک  پسره

  .دمیو جلوتر کشانداختم و شالم  نییو پاکه رفتند سرم  یوقت

  ...توئم کردمیو نمفکرش -

  .ی ا غه یبار اونم ص هی یقطع کرد: فقط سال وحرفم 



[935] 
 

نم - ازدواج  چرا  خب  رو   هی  یتون یم  ؟یکنیخب...  دختر 

  .ی خوشبخت کن

  .کنم چرا که نه دایپ یدختر اهل زندگ -

و  وشبود و لبخند مح  ن ینظر بهش انداختم. نگاهش به زم  مین

زبونش    ری و خواهرانه از زلبخندش   ی. اومدم معندمیدیخوب م

  .بکشم اما آراد جلوم رو گرفت رونیب

  .کرد خیبردار بخور  ال،ی خیها رو بحرف  نیا -

  .مکث نگاه ازش گرفتم و به آراد دوختم یکم با

  .خورمی م امیو بشورم مدستم ،یی برم دستشو -

  .شهیخوردن م رقابلیدستپختم غباشه فقط زود، وگرنه  -

  .دیو بلند شدم که متقابال خند  دمیخند

  .داره  ییدستشو  ی بر یبدو برو باال تو هر اتاق -



[936] 
 

که قبال رفتم تند    ی اگفتم و به سمت همون راه پله   ی اباشه

  ...قدم برداشتم

و مرتب  و شستم وضعمو انجام دادم و دستمکارم  نکهیاز ا  بعد

  .اومدم رونیب ییکردم و از دستشو

شد با باز شدن در اتاق که از ترس    ی مساو  ییدر دستشو  بستن

  .و استرس به جونم افتاد  دمیکش  ینیه

و به درهم دستش   ی هاکه با اخم  یدرحال  ارشیپسره ک  همون

  .وارد شد دیکشی ساق اون دستش م

اما تازه متوجهم شد و   امیب  رونی تند از اتاق ب  ری سر به ز  اومدم

  .سادیباال آورد و همونجا دم در وا سر عیسر

  .شروع شد ممیی هل شدن چرت و پرت گو از

  ...االنم  یی... اومدم دستشوزهیچ -

به ساق دستش افتاد. ورم کرده و به شدت سرخ شده    نگاهم

  .بود



[937] 
 

  .که دارم نگران شده به سمتش رفتم ی ایدلرحم  ی رو از

  شده؟ یچ -

  .از روم برداشت  وش ی رگیپلک زدن خ هی با

  .رو دستم  ختهیقهوه ر ست،ین ی زیچ -

  داغ بود؟ یلیخ -

  .شده بود  خته یر وانیتازه تو ل  -

  .به گونم زدم آروم

آت  - اومد   ش یپس  چرا  م  نجایا  دیبوده،  تو   دیرفت یآخه؟ 

  .روش ن یذاشتیم ی زی چ  یتخم مرغ ،یخی آشپزخونه 

  .هست یپماد سوختگ  نجایاشکان گفت ا -

گفتم: آره آره   دمید  ییکمد روشو  ی که تو  ی پماد   ی ادآوری  با

  .هم هست   هیاول ی هاهست، تو کمده، تازشم باند و کمک 

  د؟یاومد  نجایقبال ا -



[938] 
 

  .خاروندم ومی شونیو پ دمیخند زده خجالت 

 نم یخوشگل بود دوست داشتم بب  یلینه... راستش کمدش خ -

  .هی داخلش چجور

  .معذبم کرد  شتریکه ب دندومی ن نییلحظه هم ابروهاش پا هی

خوشگل   زیچ  هی  م،ینطوریا  شهی هم  دیبهم نگاه نکن  ی نطوریا -

  .کنمی نگاه م وزشیبه ر زیباشه ر

درست    دنیبار خند  نیاول  ی نگاهش کم شد و برا  ی تعجب تو  از

  .دمید وش ی و حساب

  .برگشتم ییسمت دستشو به

  .تا تاول نزده  دیپماد بزن  نیایب -

استفاده   یروشور پماد کم  ریرفتم و از کمد ز  یی دستشو  ی تو

سنگ کنار گلدون   ی رو برداشتم و رو  ه یاول  ی ها شده و کمک 

  .گذاشتم



[939] 
 

فاصله  اومد تو  و  وا  یکم   ی داخل  سنگ  سادیازم  از   ی نی که 

 .عقب رفتم و در پماد رو باز کردم یحضورش با خجالت کم

 [02.08.20 21:03] 
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تبل   دوستان رو  کنهیم  تتونی اذ  غاتیاگه  رو    صدا ی ب  ی کانال 

 قهیدق  یو س  کیو    ستیساعت ب  ی پارت گذار  ی و روزها   دیبذار

  غیکه تبل   ییهااز رمان   یاما بعض#واسه خوندن پارت    نیایب

   خوشتون اومد دیشا دی نیو ببقشنگه بنرهاشون  یلیخ شهیم

و    با آوردم  باال  رو  پماد  شست  انگشت  دو  رو  هیهر   ی کم 

  .ختمی ر یسوختگ

دستش با حرکت دست گفتم: با دستتون آروم   ی به قرمز  رهیخ

  .نسوزونتتون ادیکه ز دیپخشش کن 

اشاره  با بانگشت  اما  کرد  پخش  آروم  رو  پماد    چاره یاش 

  .گفت یرلبی سوختش و اوف اوف ز



[940] 
 

  .درهم بود  دی. شددمیبه سمت صورتش باال کش ونگاهم 

بسته   جعبه و  کردم  باز  استر  یرول  ی رو  گاز  و  از    لیباند  رو 

  .سنگ گذاشتم ی آوردم و رو  رونی داخلش ب

 خ یو پاهام م  رفت  ی اسمتم خم شد که نفسم واسه لحظه   به

  .شدند نیزم

آب رو باز کرد و انگشتش رو    ر ی ازم ش  ی متر  ی لیتو م  درست

  .شست

  ی آرام بخش  ی حه ی عطر تلخ و گرمش که را  ی بو   هیبه ثان  هیثان

  .شدی مشامم موندگار م ی از قهوه داشت تو

با نگاه پر نفوذش   یاومدم نفس  د یکه کش  عقب اما  تازه کنم 

سنگ  نفسم  خالص  نیبازم  واسه  که  ا  یشد  سر  نیاز   ع یجو 

  .دستش گذاشتم ی رو برداشتم و آروم رو لیگازاستر

  .دشیریبگ -



[941] 
 

دستش   گرفتش ساق  دور  دقت  با  و  کردم  باز  رو  باند  که 

  .دم یچ یپ

  ن؟ی دوستش دار -

هاش نگاه  مکث به چشم  یسوالش دستم ثابت موند و با کم  از

  .کردم 

  .سر تکون دادم و گفتم: آره ی ازده لبخند خجالت با

  ن؟یباهاش آشنا شد یتو پارت -

  .دم یخند

 ن یاول   ستم،ین  ی آور شرم   ی محفال  نجوریمن؟ اصال اهل ا  ؟یک -

  .دمشیروستامون د ی بار تو

  .دندی باال پر ابروهاش

  روستا؟ -

  .آره -



[942] 
 

با ق  گهیدور د   هیپس بندش باند رو    و   ی چیهم چرخوندم و 

  .دمشیبر

همچ - م  ی دختر  نی چطور  فکر  الابال  کنمیکه   ی گری اهل 

پسر  ستین همچون  از    خوادی م  ی با  کنه؟  از   یکیوصلت 

  .دختر بازه ییجورا  هیکه  دمیهاش شن دوست 

  .رو برداشتم رهی نشست و گ میشونیپ ی رو  ی زیر اخم

  .ستین گهیبود اما د -

  .مانع باز شدن باند شدم رهیگ با

  .و درحق خودتونظلم نیا دینکن -

  .جعبه شدم ی تو لیگذاشتن وسا مشغول

  ه؟ی منظورتون چ -

 خوام ینه، بعد م  ای  دیکنیم  یتو خود تهران زندگ  دیاول بگ -

  بهتون بکنم؟  یحت ی برادرانه نص



[943] 
 

  .شدم و در کمد رو باز کردم سکوت خم  یاز کم بعد

  .روانیش ی نه، روستا -

  .رو گذاشتم و در رو بستم  جعبه

و تو   نیازش ندار  ی اکه هنوز تجربه   زهاستیچ   یلیپس خ -

وگرنه بد ضربه   دیبدون  دیبا  رحمیشهر درن و دشت و ب  نیا

  .دیخوریم

و با آب هام شونم انداختم و دست  ی ور شال باز شدم رو رو  هی

  .شستم یخال

با - ب  دیشرمنده  زود  بود  قرار  برم،  و   ییدستشو  امیزودتر 

  .برگردم

  .اومدم رونیجلوش گذشتم و ب از

  خت ی ر  ی در رو کامل باز نکرده بودم که بستش. دلم هر  هنوز 

  .دمیچرخ  عیو سر

  .بود ی ابد و نگران کننده  زی از هر چ ی و عار ی جد نگاهش



[944] 
 

م  یحرف  هی - کن  زنمیبهتون  فکر  بهش  قبلش   دیخوب  اما 

  .من نه دشمن نامزدتونم و نه بدخواه رابطتون دیبدون

  .عیاما فقط سر دمیگوش م دیاجبار گفتم: باشه بگ به

  .برد  هاشب یداخل ج وهاش دست

کارها  - نامزدتون  که  فرض  و   ش یقبل  ی به  کنار  گذاشته  رو 

که قبال باهاش بودن   ییاما دخترها  رهینم  ی سمت دختر  گهید

هنوز اون قدر    شونیاممکنه عده   ؟یخاطرخواهشند چ  دیو شا

 اد یز  یلیوجدان داشته باشند که کنار بکشند اما به احتمال خ

رو تو   ماش  کشندی قدر نقشه م  نیدو نفرشون نه، ا  یکی  یحت

  ن یا  دیتا از هم جداتون کنند، باور کن  کنندیچشم هم خوار م

عذابشم مال شماست، تا    نیشترینداره، ب  یخوش  ی رو  یزندگ

شما و نامزدتون هزار درجه   اتیروح   دم یکه من فهم  ییاون جا

ممکنه،   زیچ  نی ترخطرناک   فاصله  نیو هم  کنهی باهم فرق م

  .ایو باح  یخجالتدختر  ه یشما  طنتهیپسر پر ش هیاون 



[945] 
 

  .اش رو به هم زداشاره  ی هاانگشت 

ا - خصوص  نیو  ابتدا  اتیدوتا  هم    ایدن  ی از  به  حاال  تا 

  ی شما مثل اون دخترا  نهیبیم  گذره ی چند وقت م  خورند،ینم

  یی و از اون جا  دیست یدورش بودند ن  شهیکه هم  ی زی عشوه ر

  ی ها و حرکات هرزه مانند ملکه عشوه   نیا  یکه به شکل مخرب

م سرد  بهتون  نسبت  شده  ا  شهی ذهنش  تو   نجاستی و  که 

اون    عیسر  شهی کم ازتون دورتر م  هیکه    ی متر  یلیم  مونه

  .کنندی فرصت طلب پرش م ی دخترا

 [02.08.20 21:05] 

 163پارت #

مشاور    هیو دردناک بود و درست مثل    نیسنگ  هاشصحبت 

  .زدی حرف م

  .بودم و قلبم آروم و قرار نداشت دهیهاش ترسحرف  از



[946] 
 

و ذهنم   شیمنطق  ی هاها و استدالل جمله  یشکل وحشتناک  به

  .کرده بود  ری درگ

 د یبکن  م یمنم نگ  د یسخته از عشق دل بکن   دونمی جانا خانم م -

م ازتون  برادرانه  لطفا،  رسم  خوامی فقط   ه ی  د،ینکن  یعقد 

و کامالً دهنش   ی سال مزه   هی  نی تا تو ا  د یساله بش  هی  تی محرم

لذت بخش،    ایآوره  باهاش درد و عذاب   یزندگ  د ین یو بب  دیبفهم

ست، ساده   یدلبستگ  هی  ایواقعا از ته قلب دوستتون داره    دینیبب

نتونست  ی نجوریا کارها  دیاگه  دخترا  ی بخاطر  و  قبال    ی اون 

 د یشیبه طالق باشه جدا م  ازین  نکهیبدون ا  دیاریدورش دووم ب

  .شهیخود به خود سر موعدش باطل مو عقدم 

  .رو گرفت رهیسمتم خم شد و دستگ به

درست  هاشنگاه  و  بودند  نفوذ  باور  کالمش   یپر  طور  به  و 

  .کردندی م لیبهت تحم ی اینکردن

  .د یکش نییرو پا  رهی دستگ



[947] 
 

  .دی خوب بهش فکر کن -

ها رو  حرف   نیگفتم: چرا ا  دمیکشی که سخت نفس م  ی درحال

  د؟یزنیبهم م

  ر ی دختر خوب ز  هیکه    فهیسکوت گفت: چون ح  یاز کم  بعد

له بشه،   ی ها کارش بوده دختر بازکه مدت   یک ی  ی دست و پا

عدله که    نیآخه مگه ا  هاست،ن یاز ا  شتریب  یل یشما خ  اقتیل

ازدواج کنه که پاکه    یدست زده با کس  ی پسر به هر دختر  هی

پسر اون  ه  ی و  دختر   چوقتی که  به  بزنه    ی نخواسته  دست 

به    ویکی  نشونیکنند تا از ب  ف یها رو براش ردو نااهل   اپاکن

  انتخاب کنه؟ شی عنوان زن زندگ 

در کنار   ی انداختم و از جلو  نییو پانگاهش سرم   ینی سنگ  از

  .رفتم

  .کنمی هاتون فکر مدرمورد حرف  -



[948] 
 

تنها   د ینترس  د،یری بگ  ومیتصم   نیبهتر - نذار  ییاز    د یو 

تصم رو  تاث  میاحساسات  کنه    ر یعاقالنتون  ولتون  اون  بذاره، 

  .رتتونیهست که بگ یکی

  .رفت رونی سر بلند کنم از اتاق ب نکهی از ا قبل

دادم و    هیتک  واریمغشوش به د  دیشد  یشده و با ذهن  مشوش

  .و بستمهام چشم

دودل   بازم ن  ی ای لعنت  یاون  بودم   ستیکه  کرده  نابودش  و 

  .شده بود رمی گ بانیگر

  .داینمونش سارا، ش گفتی م درست

تو    یتیمغرور  هی که    نهیواسه هم  دیشا  ه،یاده یپسر فهم  چقدر

  .چهره و کاراشه

  ...اوه جانا جون -

و  هام چشم  عیو سر  دمیها از جا پرسارا مثل برق گرفته   ی صدا  با

  .باز کردم
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  .رفتی داشت م ارشیاون پسره ک  -

  .دیکش  وقمیحرکت عشوه مانند  با

  ن؟یاتاق بود  هیتو  -

واسه خودت داستان   یپس زدم و با حرص گفتم: الک  ودستش 

  .کردمینباف، داشتم دستش رو پانسمان م

  .دیو به لپم کوبخنده ناخون درازش  با

  ی جالب  ی زهایچ   ؟ی ! چطور اجازه داده تو براش ببند؟ی جد -

شن م  دم،یازش  نوک   هی  ذاره ینم  یحت  گندیهمه  دختر 

  .و بهش بزنهانگشتش 

  .دندی ابروهام باال پر ی الحظه  واسه

تنها  هیتو    ی چجور - که    یی فضا  جداً  مونده؟    ه یباهات 

  ...رو هم اغوا هان یترسرسخت یدختر! حت ی جادوگر

که امشب ازش    یجملش رو کامل کنه و با تموم حرص  نذاشتم

دستم دو  مداشتم  قفسهو  به  که   دم یکوب  اشنه یس  ی حکم 
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در رو    عیاما سر  وفتهیبود ب  کیقدم به عقب رفت و نزد   نیچند

  .گرفت

ک  ی هاحرف  د  ارشیپسره  و  بود  کرده  تحمل    گهیآشوبم 

  .دختره رو نداشتم نیا ی هاحرف 

نه، دور و ور آراد   ای  ی ری دختر وز  ستیدخترجون برام مهم ن -

  ...نمتیبب

  چه خبره؟ -

  .به سمتش رفت  عیآراد و ورودش نگاهم سر ی صدا با

  .چرخوند نمونیآلودش رو باخم  نگاه

  .رو بهم پوزخند زد و به آراد نگاه کرد سارا

جا    نیا  ییتنها  ارش ینامزدت با اون پسره ک   نیا  یدونستیم -

  بودند؟

گرد شدند و نگاه آراد    ش یذات خراب  زانیمن از م  ی هاچشم

  .نگاه کردبهم  زی شد و ت یطوفان
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  گه؟یم یچ نیا -

 دونستم یبهم زده بود نم  ی ادفعه  هیکه سارا    یکالم   ی ضربه   از

... نیاز خودم دفاع کنم و من من کنان گفتم: ا  دیبا  ی چجور

  ...من... آراد

  .صداش باالتر رفت تن

  ؟ی باال بود نی همه وقت با اون پسره ا نیا -
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اون...   - و  من  دستش   یعنیمن...  داشتم  پانسمان من  و 

  .کردمیم

مهلت حرف زدن    رشته و سارا  اون  به  که  افتاد  کالم دستم 

بود    ختهیندادم و تند و پشت سرهم گفتم: قهوه رو دستش ر

باند رو دور ساق   یدست  هی  تونستیو بنده خدا خودشم که نم
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بپ  هم  چهیدستش  کردم  کمک  بهش  داشتم   ن،ی فقط  االنم 

  .نیی پا ومدمیم

داد و همراه با   هی و به چارچوب تکبست و آرنجش   وهاش چشم

  .دی کش شیشونی به پ یفوت کردن نفسش دست

  ی نگاه  م یبا ن  نهی به دختره انداختم که دست به س  ی پرنفرت  نگاه

  .بهم پوزخند زد

م  یفیخف  لرزش فقط  و  بود  افتاده  بدنم  ا  خواستمیتو    ن ی از 

  .پرادعاشون دور بشم ی هاساختمون خراب شده با آدم 

 گندی آوره. راسته که ممثل من عذاب   یکیپولدارا واسه    جو

  .کبوتر با کبوتر، باز با باز 

  ی زی به جانا چ  های آراد درمورد اون خالکوب  ی: هان راست سارا

  ؟یگفت

  .بهش نگاه کرد یسوال

  کدوم؟ -
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افتاد    م یاشاره کرد که تازه دوهزار  ن ییبا چشم و ابرو به پا  سارا

ا و از شرم و    هیچ   ینیلخت بب   د یآراد رو با  نکهیمنظورش از 

  .خجالت تا گردن سرخ شدم

  .ستین ی ایگفت: خالکوب ی جد

  .شد ترک ی و بهش نزد دیخند سارا

  .باشتشون دهیانکار کن که ند  یکیبرو واسه  -

  .نگاه کرد بهم

  ...اول اسم من گم،یخودم بهت م یتو بفهم ستیالزم ن -

  دفعه آراد داد زد: سارا؟ هی

باال رفته بهش نگاه    ی و سارا هم با ابروها  دمیترس از جا پر  از

  .کرد

  دونه ی اون که م  ؟یپنهان کن  ی خوای آروم جذاب؛ چرا ازش م -

  ی بدونه چه اشکال  نم یخب ا  ی سر کرد   ی ادیز  ی قبال با دخترا

  داره؟
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به د  دست پاهام   واریعرق کردم رو  به زور  و واسه  گذاشتم و 

  .شدن بهشون تکون دادم ترک ینزد

  بدونم؟ ی خوایکه نم  هیچ زنه؟ی حرف م یسارا درمورد چ -

  .گرفت وبازوم 

  ...پا می بر ایب  الیخیب -

  .کردمو آزاد بازوم  

  .بگو -

  .خالص رو زد و داغونم کرد ری ت سارا

رابطه باهاشون داره رو کنار    نی شتریکه ب  ی اسم اون پنج نفر -

  .کرده که منم جزوشونم یپاش خالکوب

  .به اشک نشسته و پر انزجارم رو بهش دوختم نگاه

  ت یاون واسه قبال بوده جانا قرار شده برم پاکشون کنم اهم  -

  .نده
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شد و بغض   دهیگوشش کش   ریه سمت اول اسم خودم زب  نگاهم

  .و گرفتگلوم  یدردناک

به همه گفته شک    منم اول اسمم رو بدنشه؟  اونام که  جزو 

  نکن به عشق تو زدمش رو بدنم؟

تو  ارشیک  ی هاحرف  پتک  م   ی مثل  تک    خورندیسرم  و 

  .کردندیو بهم ثابت متکشون

  .سمتم اومد به

  ...جانا -

زدم که بلند و با    رونی به عقب انداختمش و از اتاق ب  محکم

  .عجله گفت: صبر کن جانا زود قضاوت نکن

دهنم گذاشتم و تندتر    ی و محکم روشکست که دستم   بغضم

  .دمیدو

 ه یکنار و اول    زنهی و مو بزنم منمدستش، دلش   ی چه ی باز  شدم

  .رو تنش  اد یم گهیاسم د
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 ین نکرده؟ چرا همون زمانعاشقم بوده چرا تا حاال پاکشو  اگه

فهم کارا  دهیکه  اثر  داره  نابود   ستین  وش ی قبل  ی دوستم  و 

  نکرده؟

  .دم یشن وادش یکه بازم فر دمیدو رونیقسمت راهرو ب از

  جانا؟ -

  .دیبود به سمتم چرخ یهرکس نگاه

رو گرفتم و سرراهش پرت کردم    زیم  هیبهم نرسه    نکهیا  واسه

شد:   بیروش با دادم ترک   ی زهایافتادن خودش و چ  ی که صدا

  .نمت یبب خوامی نم ایدنبالم ن
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  .زدیپر از ترس بود و نفس نفس م نگاهش

  .به بهزاد متوسل شد  نباریادامه دادم که ا دنمیدو به

  .بهزاد نذار بره -
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  .شده یچ نمیصبر کن بب قهیدق هی: جانا بهزاد

  شده آراد؟ ی: چسامان

  .از اشک تار شد که محکم پلک زدم دمید ی جلو

اومدن    نییپا  ی رو باز کردم و به محض محکم بستنش به جا   در

به سمت در   میراست مستق  ه یو    دمیپر  نییاز پله از کنار پا 

  .رفتم

  ع ی سر  دیکه به ذهنم رس  ی زیچ  نیاومدم با اول   رونیکه ب  نیهم

  ف ی رد  هیکه تو    ییرو به رو  ی خونه  ی جلو  ی هابوته   ی ال به ال

 ی اشاخه   ریشدم و شالم گ  و سر تا سر کاشته شده بودند پنهان

  .افتاد

هق هقم به   ی دهنم گذاشتم تا صدا   ی دستم و محکم رو  دو

  .گوششون نرسه

  .گرفتی م شی قلبم داشت آت کرد،ی درد م وجودم

  ؟یبلند شد: جانا کجا رفت  ادشیفر ی صدا
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  .و بستم هام کنان چشم هیگر

  .تهران رمیو م شمیسوار م شه،ی م دایپ  نجای که ا یتاکس هی

راست    ارشیست، پسره کهر*زه   ی همون دخترا  اقتتیل  اصال

  .گهیم

 رونی ب نیمحض باز شدن دو در بزرگ اون طرف، دوتا ماش به

  .اومدند

  جان یهوا و کوبش قلبم تنگ شده بود و حاال ه   ی از سرد  نفسم

  .اوردیهم که به جونم افتاده بود داشت از پا درم م ی زجرآور

  م کمکتون کنم؟من نیخوای: مسامان

  .رهیبگ نیبره تا سرکوچه ماش دهی: نه ممنون، حتما دوبهزاد

از ال به الکه رفتند چند تا از پسرا که چهرشون    یوقت   ی و 

طرف    نیکم ا  ه ی  دمیدیها و بخاطر دور بودن واضح نمشاخه

  .خونه ی زدند و بعد برگشتند تو دیو اون طرف و د 

  .که امن شد شالم و از شاخه جدا کردم و بلند شدم تیوضع



[959] 
 

خلوت و سرسبز انداختم. از هر دو    ی به دو طرف کوچه  ینگاه

خ  به  ا  شدی م  یمنته  ابونیطرف  با  طرف    نیاما  که  تفاوت 

  .راست دورتر بود

لحظه خوف ورم داشت که خواستم برگردم تو اما عزمم و    هی

برخالف طرف و  دوتا    یجمع کردم  اون  دکه  کنار    وار یرفتند 

  .شدم یراه

  .ابونهیبرم خ گهیکم د هی  ست،ین ی زیچ

  .و به گلوم فشار دادمبغضم گرفت که دست لرزونم   بازم

عده  " که    شونیاممکنه  باشند  داشته  قدر وجدان  اون  هنوز 

دو نفرشون   یکی  یحت  ادیز  یل یکنار بکشند اما به احتمال خ

  کنند ی شما رو تو چشم هم خوار م  کشند یقدر نقشه م  نینه، ا

کن باور  کنند،  جداتون  هم  از   ی خوش  ی رو  یزندگ   نیا  دیتا 

  " عذابشم مال شماست  نیشترینداره، ب
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رو تو   زایچ  نیخدا، چرا ا  رمیمیپربغض لب زدم: دارم م   رلبیز

  که یقلب وامونده بشکنه و ت  نیا   دیچقدر با  ؟ی ار یمن م  یزندگ

  وفته یم  یاتفاق  نم یو بب  ی ندگخوب ز  ی رو  امیبشه؟ تا م   کهیت

راه درست درمون   هی  اره،یو از دماغم درم حال خوب    نیکه ا

 کاریمرده بفهمم چ  نهپام بذار تا منِ بخت برگشته و ن  ی جلو

مدام تو    میکه باعث شده زندگ  لنگهی بکنم و کدوم کارم م  دیبا

  .باشه و بمونه دهیمرداب گند د نیا

وحشت   ینی ماش  ی صدا  با سرم  چرخپشت    ه ی که    دمیزده 

  .سادیو قلبم وا دم یبلند ناآشنا د یشاس نیماش

  .سادیبدوئم که درست کنارم وا اومدم

  .جون عقب عقب رفتمو کم   آروم

و ضربان قلبمم قصد جونم   دمیلرزی آشکارا م  گهیدفعه د  نیا

  .رو کرده بود

  .شد ادهیپ یک یعقب اون طرف باز شد و  در
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  ارش یپسره ک   دنیاومد با د  رونیب  نیکه از پشت ماش  نیهم

  .کرد  تمی اذ ی اعتمادیتر شد اما بازم اون بدلم آروم 

  .رسونمتونی م دیهرجا خواست  دینیبش -

که لرزشش دست خودم نبود   یی باال انداختم و با صدا  ی سر

  .رمیگیآژانس م  هیسر کوچه  رمیگفتم: نه ممنون م

  .تر رفتمقدم عقب  میشد که ن تر ک یکم نزد هی

از دست نامزدتون دار - که داره    دیبدون  دیکنی فرار م  د یاگه 

 یبخدا قسم قصد بد  د،یبهم اعتماد کن  ،یسمت  نیا  گردهیبرم

  .ندارم

  ...اما... اما -

 [04.08.20 22:02] 

 166پارت #

  .دمیکش ینیف

  .برم تهران خوامیم -
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  .رسونمتونی م رمی اشکال نداره خودمم دارم م -

  .به عقب انداخت ینگاه

  .رسهیوگرنه م  دیزود باش -

  .به سمتش قدم برداشتم مردد

  .و باز کرد ن یعقب ماش  در

  .د ینیلطفا بش  ست،یحالتون خوب ن دی لرزی م دیدار -

  .در نگاه ازش گرفتم و به داخل دوختم  کنار

  .نبود موشیکامال ب ی جز راننده  یکس چیه

  .دیبفرمائ -

  .از شرارت بودند ی هاش عاربهش نگاه کردم. چشم  بازم

دخترا بهش دست بزنند پس حتما پسر    ذارهیگفت نم  سارا

بهش    تونمیواسه خودش داره که م  ییو خط قرمزها  هیخوب

  .اعتماد کنم
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که بود   یکیکوچ  ی گذاشتم و به کمک پله   نی به ماش  دست

و دور زد و اونم    ن یرفتم داخل. در رو بست و بالفاصله ماش

  .دم یبه در چسب شتریعقب نشست که معذب شده ب 

  .ری زود برو اردش  -

  .گفت و به سرعت به راه افتاد یچشم مرده

  .ازشون نبود  ی به عقب انداختم. خبر ینگاه

 و به   رونم بردم و سرم   ی و ال  هام شده تو خودم دست   جمع

  .دادم هیتک شهیش

  دم یکشیکه م  ی رفته بود و از غم و درد  لیبدنم تحل  ی انرژ  کل

  .چشمم از جوشش اشک دست بردار نبود

اتفاقات  حرف  ر یاما ذهنم درگ   کردمیرو تماشا م  رونیب ها و 

  .اواخر بود نیا

خارج  آهنگ م  ی ای آروم  پخش  مراحت  شدی که   ذاشت ی تر 

استدالل  تک  به  برا  ییهاتک  ترغ   ی دور  ی که  آراد    بم یاز 
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به    یحس  هی  ز،ی چ   هیو بهشون فکر کردم اما    ف یرد  کردندیم

م رد  و  منطق  عشق،  با  کرد؛ی اسم   کردم؟ ی م  کاریچ   دیاما 

  د بلن   وارید  نیا  نمونه؟یهمه مانع ب  نیا  یوقت  کردم ی م  کاریچ

گوششه و اسم اون    ریاسم من ز  کردم؟ ی م  کاریو چ   نمونیب

چجور دوست    نیا  ؟یچ  یعنی  نیکنار پاش؟ ا  یالابال  ی دخترا

و برام باال  که با اون حرف سارا صداش    هیچه عشق  ه؟ یداشتن

 کنهی بهش اعتماد داره که حرفش و باور م  نقدریا  یعنیبرد؟  

  اما به من نه؟

  برسونمتون؟ دیکجا با -

  .پسره صاف نشستم و بهش نگاه کردم  ی صدا با

عز  بهزاد اثاث  زی گفت  اثاث  نوا  رفتند    شونیو  کردند  جمع  و 

 ینی حس  ی از آقا  دمیعمو پس بهتره برم آپارتمان؛ کل  ی خونه

  .رمیگیم
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صدا  جون  ی با  زعفران  یکم  مجتمع ابونی خ   ه،یگفتم:   ...

  ...یمسکون

  .رستوران هی تکون داد و رو به راننده گفت: اول برو  ی سر

فرصت مخالفت بده انگار که دستم و خونده خلع   نکهیاز ا  قبل

  .سالحم کرد

 ییخدا  د،یاون تخم مرغم که نخورد  ده،یرنگ صورتتون پر -

مر اول    د،یشیم  ضینکرده  گرسنمه  منم   ی ز ی چ  هیچون 

  .حرف اضافه هم موقوف رسونمتون؛یبعد م میخوریم

  .دوخت رون ی نگاه ازم گرفت و به ب بعدم

اما مال  با و لحن قاطع  و موم    دهنم   مشیکالم  و کامال مهر 

  .کرد

که    هییها! انگار از دسته اون بهیپسر واقعا عج   ن یکه ا  بالواقع

  !برهیبا پنبه سر م گندیم

****************************   
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نگاهش رو اطراف چرخوند منم سر    بیدر دست به ج  کینزد

  .سادم یدور ازش وا یکم ریبه ز

  .ندارم  سادنیاصال جون وا نه،یجا بش  هیزودتر  کاش

  ش ی هام انگار آتاما برعکس از چشم   لرزهیو تو بدنم م  سردمه

  نکنه سرما خورده باشم؟ زنه،ی م رونیب

زا  میشونی پ  ی رو  ودستم گاوم  تب خفدییگذاشتم...  که   فمی! 

 ره ینباشه و از بس فکرم درگ   یبخاطر سرماخوردگ   دیدارم! شا

  .مغزم داغ کرده

 ی نگاه  میآورد که ن  نییو پاشد و سرش  تر کی بهم نزد  پسره 

  .بهش انداختم 

  مارستان؟ یببرمتون ب نیخوایاصال م د؟یخوب -

  .دینگران نباش شمینه غذا بخورم خوب م -
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کمرم    ی رو  ییرو پشت سرم برد. فکر کردم االن با پررو   دستش 

اما با فاصله نگه داشت و با اون دستش به جلو اشاره   ذارهیم

  .کرد

  .کمکتون کنم دیبگ دی راه بر  دیاگه نتونست م،یبر -

  .زدم  یرمقی لبخند ب ش یرخواه ی خ از

  .ممنون -

نشست  هی  ی رو ازمون   میتخت  فاصله  با  مرد همراهش هم  و 

  .دو نفره نشست زی م پشت

  .رو خوابوند  هایاز پشت یکی  ارشیک  پسره

  .دمیکه زد خجالت کش  یبخوابه اما با حرف  خوادی کردم م  فکر

ب  دیبخواب - ن  ادیتا گارسون    گه ید  ی قه یساعت چهل دق  می و 

  .شام برسه

  !همه مردم نیا نی آخه زشته ب  -
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  .کرد ی زیر اخم

حالتون   زنهیچشم قرمز شدتون داد م  د؟یبه مردم دار  کاریچ -

  .دیبخواب ست،یخوب ن

  .نمیبش خواستمی از حال بدم اصال نم خودمم

ا  شتریب  وی پشت از  و خوب   دامنم   نکهی ازش دور کردم و بعد 

و خم و زانوهام    دم یپاهام انداختم رو به پهلوم دراز کش   ی رو

  .کردم 

  .مسرم گذاشت ری و بستم و دستم و ز نمی سنگ ی هاپلک 

  .کردیپتو هم بود و گرمم م  هی کاش

سوپ واسه خودم درست   هیخونه حوصلم باشه حتما    برسم

  .کنم

  .گارسون اومد انگار

م  ییصدا  با نشون  سن   دادیکه  گفت:   یچندان  نداره 

  .درخدمتم
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  .با مخلفات و دوتا دوغ  ی دو پرس کباب قفقاز -

  هست؟ ی اگه یگفت: امر د ه یبعد از چند ثان گارسون

  .نه ممنون -

اون روستا خالص کردم    ی تو  ی و خدمتکار   یو از گارسون  خودم

خ و    رم یم  نکه یا  الیبه  خانوادم   یزندگ  هیتهران  واسه  بهتر 

بال  سازمیم راه   ی تربزرگ   ی اما صدبرابر گرفتار  نه  شدم که 

  !شی و نه راه پ  نمیبی پس م

 [04.08.20 22:02] 
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چشم باز    نکهیشد و قبل از ا  ترکی حضور پسره بهم نزد  ی گرما

  .تر شدم با عطر خوش روم انداخته شد که گرم  زی چ هیکنم 

بود پلک باز کردم؛ درست   دهیچی هام پچشم  ی که تو   یخواب  با

  .که دو زانو نشسته دمشی رو به روم د

  سردتونه نه؟ -
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تکون دادم و کتش و که روم انداخته بود بغل کردم و    ی سر

  .تو خودم جمع شدم شتریب

گذاشت و به  میشونیپ  ی رو رو شی انگشت اشاره و وسط پشت

  .زود برش داشت دهی نکش ه یچند ثان

  .و پر کرده بود  نگاهش  ینگران

  !که  دیتب دار -

  زش ی گفتم: اما نه آبر  ومدیم  رونیکه انگار از ته چاه ب  ییصدا  با

  ه؟یتب بخاطر چ نیدارم نه سرفه و گلودرد، پس ا ینیب

بخاطر    ست،ینگاهم کرد و گفت: بخاطر جسمتون ن  ره یخ  یکم

  .ستیفشار روحتون، روحتون حالش خوب ن

  .چشم خشکم از اشک تر شد بازم

  .گاهش کرد هیو تک رون راستش نشست و دستش  رو

من   ی ها! نکنه حرف نیدفعه؟ باهم که خوب بود  ه یشد    یچ -

  آزارتون داده؟
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بود    شیبغضم قاط  مچهیکه حاال ن  ییازش گرفتم و با صدا  نگاه

که   ییاز اون دخترا  یکیبود،    یشما منطق   ی هاگفتم: نه، حرف 

داغونم   یقتیحق  هیخودش    ی جلو  دیگفتیم و  گفت  بهم  و 

  .کرد

  .دم یو شن قشیعم نفس

  د؟یکنیباهاش تموم م د؟یبکن نیخوایم  کاریحاال چ -

 ی پشت  ی چشمم رو  ی قطرش از گوشه  هیشدم    زی سر ر  اشک

  .دیچک

کش  ونگاهم  چهره دمیباال  اخم  ی .  و  بود  زده  غم  هاش  اونم 

  .درهم 

 وونهیدارم د  دمینرس  ییاز بس فکر کردم و به جا  دونم،ینم -

 ی زود قضاوت کرد  گهیقلبم م  ده،یقد نم  ییمغزم به جا  شم،یم

  .ازش دل بکن  خوره،ینه، به دردت نم  گهیاما مغزم م  یو رفت
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 شد یچشمم بودن و حوصلم نم هی ی که جلو ی مزاحم ی موها

گوشم   ی شالم برد و شال و درست رو  ریکنارشون بزنم رو ز

  .انداخت

ن - خوب  حالتون   د،یریبگ  دیتونینم   یمیتصم  ست،یاالن 

کن بخور  د ی استراحت  آوردند  که  برگشت    د،یشام  راه  تو 

  .میزنی هم باهم حرف م دینخواست دیبخواب دی بخواب دیخواست

به    هیکنارم تک  ش ی قبل  ی سرجا  ی تکون دادم که به جا  ی سر

  .تخت نشست 

بدم که نگرانم    ام یبه بهزاد پ   رمی رو قرض بگ   تونیگوش  شهیم -

  نشند؟

  .داشتو از اون ور تخت بر ش یگفت و گوش ی االبته 

 ای بدم    امیموندم که به آراد پ  یدوراه   ونیبهم دادش م  یوقت

  .هردوشون و بلد بودم ی بهزاد. شماره 



[973] 
 

سالم، جانام،   "شد و واسه بهزاد فرستادم    روزی عقلم پ  درآخر

  "خداحافظ د،یتهران، نگرانم نش گردم یحالم خوبه دارم برم

  .تشکر بهش برگردوندم هیو با  یگوش

که نتونه زنگ   دی کن  ی کار  دیتونی م  ن،یاگه زنگ زد جواب ند -

  بزنه؟

  .رو رد تماس ذارمش یباشه زنگ زد م -

  .گفتم یآروم ممنون

  ه یکردم فکرم و آزاد کنم تا بتونم    یو بستم و سع  هام چشم

  .کم بخوابم

*******************************  

  " ارشیک "

  .سوندیآپارتمان وا هی ی جلو و ن یماش ری اردش

  .آقا میدیرس -
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  .ساختمون انداختم  ی به نما ینگاه

  .منطقه نیا ی هاآپارتمان ی بود، مثل همه  کیش

 نیآپارتمان به ا  نیا  ی ه یو کنجکاو شده گفتم: قض  مشکوک

  باشه؟ تونهیم  یچ ییروستا  هیواسه  یگرون

  .اون پسره واسش گرفته قربان دیشا -

  .غرق در خواب جانا انداختم  ی به چهره  ینگاه

  ده یفرشته معصوم و مظلوم خواب  هیمثل    نجایرستوران تا به ا  از

به  هیو تک نیماش ی تو شهیهم  کیو به اصرار من بالشت کوچ

  .بود ده یمن گذاشته و دراز کش  ی پا

  .یستیدهنش ن  ی جانا، لقمه ی ادیواسه اون پسره ز تو

  .برو خونه -

 ن یکرد  ی کار  نی همچ  نهیبشه بب  داریگفت: اما قربان ب  متعجب

  !شهیم  یازتون شاک
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اردش  تونمیم - کنم  خوب    ری رامش  حالشم  نباش،  نگران 

  .ولش کنم، برو  نجایا تونمینم ست،ین

  .چشم -

  .راه افتاد  باز

دستم و رو   تریطوالن   نبار یو ا  دمیکتم و روش باالتر کش   آروم

به   از ینکرده بود و ن  یتبش فرق  ی نگه داشتم. درجه   شیشونیپ

     .داشت ژه ی مراقبت و هی

مال    یکه بش  ستیعدالت ن  نینشون بدم ا  ایبه دن  نکهیا  ی برا

به دست آوردنت با همه    ی دخترباز و عدالت رو اجرا کنم برا  هی

و درموردت    یهمه چ  دیه قراره واست بجنگم باو اگ  جنگمیم

  .یخودتم ندون د ی که شا ییزهای چ یبدونم، حت

ر  خوامیم - جانا،  اطالعات  ر  ز یتموم  ا  یزندگ  ز یبه  و    ل یو 

  .بشناسمش شتریب دیبا ،یبکش رونیو برام ب  فشیطا
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و اطالعات جد در   شمیرو چشمم آقا، فردا دست به کار م  -

  .ارم یجدش و براتون م

 [06.08.20 21:10] 
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***********************  

  جـانـا

که تار بود    ی دی دستم چشم باز کردم و با د  ی حس کرخت  با

  .دمیکش رونیبدنم ب ری حس شدم و از ز یب دستم

  .دو دستم خودم رو بلند کردم و نشوندم با

ب  ی جلو  ی موها و  زدم  کنار  رو  موقع  درکی صورتم    ت ی از 

  .ناآشنام نگاهم رو چرخوندم 

و   یمشک  ونیبزرگ شده اونم با دکوراس  نقدریاتاق خونم ا   چرا

  ر؟ی دلگ

  .درهم دهن تلخم رو مزه مزه کردم یصورت با
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افتاد که مغزم    رشیو کروات ز  دی کت با لباس سف  هیبه    نگاهم

  ی ادآوریآن با    ک یکردن و تو    لیو تحل   هیشروع کرد به تجز

ترس و استرس بود  یاول صبح نیهم ارشیو پسره ک شبید

  .که به جونم افتاد

روم و کنار زدم و خودم و به لب تخت دونفره   ی زده پتو   وحشت

گذاشتم در آروم    نیزم   ی که هر دو پام و رو  نی اما هم  دمیکش

  .و کم صدا باز شد و خودش اومد سر وقتم 

زدن  با نفس  کجا   ینفس  و  من  گفتم:  نبود  خودم  که دست 

  ...ید کنم ولبهتون اعتما ن یگفت ن؟یآورد

کالمش گفت:   ی نه یو پر طمان  م یسمتم اومد و با لحن مال  به

باش رفت  شبی د  د،یآروم  آپارتمان  د  میتا  تبتون   دمی اما  اصال 

خونم ازتون    ارمتونیبهتر دونستم ب  نیواسه هم  ومدهین  نییپا

  اوردم ی م  نییبودم تبتون رو پا  دار یب  شبیمراقبت کنم، تموم د

رفتنم   شگاه یقبل نما  دی و اگه خواست  د یاما خداروشکر االن بهتر

  .رسونمتونیم
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  .دم یترسیازش نم گهیدلم آروم شده بود و د  یبیطور عج  به

بش - بلند  صبحونه،  واسه  بزنم  صداتون  تو    میبر  دیاومدم 

  .آشپزخونه

  .سرم انداختم ی تختم رو برداشتم و رو ی افتاده رو شال

  .تازه نماز صبحمم قضا شده ،ییپس اول برم دستشو -

  .دند یباال پر شی مشک  ی ابروها

  شه؟ی م دایپ  ی مهر نجایا -

  .جا خورده بود انگار

  .آره آره هست اما اول صبحونه -

رفت    جیلحظه سرم گ  هیگفتم و از جام بلند شدم اما    ی اباشه

و دست  عیکه سر رو گرفتم  اس  یتخت  و  بازوم  و  پهلو    ر ی هم 

  .کرد

  .دیچ یگوشم پ ی تو  نگرانش ی صدا
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کار رو با خودتون،  ن یا دینکن گهیکرده، د فتونیتب ضع نیا -

  !شهیدرست نم ی زیچ  ی با خودخور

  .هاش رو برداشتکه دست  سادمیوا درست

ز  یزخم  با به  سر  بود  کرده  باز  سر  بازم  م  ریکه    رم یگفتم: 

  جاست؟ نی هم ،ییدستشو

  .پشت سرتون قا یآره دق -

  .تکون دادم و از جلوش گذشتم ی سر

  " آراد "

گفت: اول کامل    ی جام بلند شدم که بازم نشوندم و عصب  از

نکن نم  یکوفت کن ضعف  د  شب ید  پره،یجانا   وونم یتا حاال 

  !ی کرد

  .به جونم افتاده بود تن صدام باالتر رفت  شبیکه از د   یترس  از
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نرم   یبهم گفت  شب یهان؟ د  یفهمیبهزاد چرا نم  تونمینم -

نب  ایخونه   امروز کم  نتمیآپارتمان که  تا  اما آروم   یو  تر بشه 

  ؟یفهمیم کنمیدارم جون م تونم،ینم گهید

  .دیکش یازم گرفت و پوف نگاه

  .چنگ زدم و بلند شدم زیم ی رو از رو  چیسوئ

  .برم اما خم شد و مچم رو گرفت خواستم

بشم،    لوخبیخ - آماده  برم  کن  بزن،   هیصبر  عمو  به  زنگم 

  .شعور یدلتنگته ب

که دست خودم نبود   ی و با لحن تند  دمیکش  رونیو ب  مچم

زود باش   نمش،یبیخونه م گردمی گفتم: آخرش که امروز برم

  .رمی م  خورمیقسم م  ینباش  نیی بعد پا  قهیآماده شو، پونزده دق

  .و بلند شد دییدندون سا ی رو دندون

  !شکمم نیا ی تو  زمی بر ی زیچ هی  یاگه گذاشت -
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تا از دست   ی هان؟ مرز  کشمیم   یدارم چ  یفهمیم  یتو چ -

تو   شم،یو ول کنه پرت م  دادنش ندارم، لب پرتگاهم، دستم

  پرت بشم؟ ی خوایم

  .ها رفتنگاهم کرد و بعد به سمت پله  رهیخ یکم

  .ام یآماده بشم زودم م رمیم -

هم گذاشتم    ی باالم پلک رو   ی شده از لحن تند و صدا   هشرمند

  .دمی هام کشو انگشت اشاره و شستم و کنار چشم

تا خودش    لرزه،ی که جا گذاشت و رفت وجودم داره م  یوقت  از

  .شهی و درست نکنه آروم نم یو همه چ نهی رو نب

که قبال وجودشون باعث لذتم بود االن شدند کابوسم   ییدخترا

  کار یچ دیاون چشم سبز دورم کنند اما با ی ایاز رو  خوانیو م

کابوس از سرم باز بشه و گذشتم   نیکنم تا شر ا  کاریکنم؟ چ

خودم و جانا و از هم دورمون کنه؟ داد    ی رو  وفتهیوار ن بختک 
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فر م  اد یبزنم؟  ا  خوامی بزنم که  ز  ونبخاطر  قول    یتونیمو  به 

  ن؟یایسمتم ن گهیمعروف آدم بشم و د

ـ    اجـان

در رو گرفتم و خواستم به سمت خودم بازش کنم    ی ره ی دستگ

  .نشد یول

  .که در رو رو به باال باز کرد دمی رو د  پسره

باز شد و   نباریو مردد در رو به سمت باال بردم که ا زدهرت یح

  .انینما نیداخل ماش

  .تعجب خندم گرفت از

 [06.08.20 21:10] 
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سرفه خودم و جمع   ه یبا    عیسر  ارش یخندون پسره ک  ی صدا  با

  .نشوندم میشونیپ ی رو  یکردم و اخم
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  یو آرام بخش  میمال  ی حه یرا  نیماش  ی محض نشستن تو  به

  .و پر کرد مشامم

  .آوردم و بستم  نییرو پا در

تر با فقط و خوشگل  ترشرفته یاون آراد بود اما پ  نیماش  هیشب

  .دوتا در

و شما  از واقعا   وفتم،یم  ها ییفضا  نیماش  نیا  ادی  لشیشکل 

  ساخت کدوم کشوره؟ ن،یماش نیست امعرکه 

- BMW i8.  

  زات ی لحظه هم چشم از تجه  ه ی  دمیپسره تازه فهم  ی صدا  با

حت  نیماش  ی تو و  خونه   ی برنداشتم  از  نشدم   الیو  ی متوجه 

  !میاومد رونیمانندش ب

کنزهیچ - باور  چ  دی...  فقط...  ندارم  چشم  بهش   زه یاصال 

  ...گهید

  .دیخند  نهیطمان با
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باش - کس  نیماش  نیا  د،یراحت  م  وی هر  مثل    کنه،یاغوا 

  .خودتونه

  .دیبا تعجب به سمتش چرخ  نگاهم

  !؟یچ -

  .به گلوش وارد کرد  ی فشار

  .به شما رفته شی که خوشگل نهیآم... منظورم ا  -

  .متعجب بهش نگاه کردم بازم

ب - که    ال،یخیاصال  براتون  تو  یکیبگم   شگاهم ینما  ی ازش 

  .ها طرفدارشندمونده، پولدارا مخصوصا جوون 

  .شدم جیبا حرفش گ نبار یا

  !دی دار یفروش نکیفکر کردم ع -
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  ی فروش  نکیدرواقع سه تا فروشگاه دارم، ع  اون رو هم دارم -

هم    گه یو فروشگاه مردونه که با دو نفر د  نیماش   شگاه یو نما

  .کمیشر

  .گفتم و نگاه ازش گرفتم   یآهان  میحس خوب رفع کنجکاو  با

گذشت    رونیب  ی و غوغا  نیسکوت داخل ماش  ی تو  قهیدق  چند

  .و شکست نمونیباز سکوت ب نکهیتا ا

  .کنم فقط کنجکاوم   یفضول  خوامی سوال، البته نم  هیجسارتاً   -

  .دیبفرمائ هی چه حرف نیا -

رو   دستش کوتاه  ی رو  نگاه  و  کرد  جا  به  جا  بهم   ی فرمون 

  .انداخت

م  ییاونجا - دارم  خونتونه؟    رسونمتونی که    یخونه   ایبازم 

  مادرتونه؟

  .لبم نشست ی رو  یکرده و تلخ خی لبخند
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آراد، مامان بزرگ   ی عمومه، درواقع عمو ی ونهمامان؟! نه، خ -

  .اونجان ممیو آبج 

  .رفت  لیانگار ناراحتتون کردم آخه صداتون تحل -

  .ستین ی زینه چ -

  ...نکرد و ساکت شد قتیاصرار به دونستن حق خوشبختانه

بودنش متعجب شدم. سابقه   ی جلو باز  از  نگه داشت که  در 

  !نداره

  د؟ یصحبت کنم تا سرزنش نش ی الزمه با کس -

به سمتش کش  نگاهم از جسارت  دمیو  لبخند   یو  داشت  که 

  .زدم

د - ممنون،  دادم،    یلیخ  شبینه  زحمت   یی جورا  هیبهتون 

  .نیکرد ونمیمد

  .دونستم می انسان ی فهیوظ  ه؟یچه حرف نینه جانا خانم ا -
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داخلش    در که  زد  کنار  رو  وسط  و    هیکنسول  کارت  دسته 

  .دمیچندتا شکالت تلخ د

  .و به سمتم گرفت د یکش رونی ها رو باز کارت  یکی

  .مینیرو بب گهی شد باز هم د ازین دیشا -

  .گرفتم ازش

ماش  یراست - به  دار  ی هانیاگه  عالقه  آدرس    دیلوکس 

اما از قبل    دیاریب  فی تشر  دیتونی داخلش نوشته، م شگاهمینما

  .که باشم دیباهام هماهنگ کن

  .تر شدپررنگ   لبخندم

  .شم یروز مزاحمتون م هیحتما  -

که جد  ی لبخند   متقابال تو  تیزد  تا حد چهرش    ی حاکم  و 

  .شکست ی ادیز

  .دیمراحم -
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  .رو باز کردم  نیماش در

  .باز ممنونم، خداحافظ -

  .هاش رو کوتاه بست و باز کردر چشمحرکت س با

  .و دور زدم نیرو بستم و ماش در

  .دیکش نییرو پا  شهیکه ش دم ی در به سمتش چرخ کینزد

هم   ی هام رو روو باال برد که به حالت تشکر کف دست   دستش

  .وادیگذاشتم و گفتم: بُهات دهن

  .د یخند کوتاه

  تشکر بود؟ -

  .دم یخند

  .آره -

  .در گذاشت   ی رو رو ساقش
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خ  شنهادیپ  هی - من  واستون،   اد ی  ی هند  خوامیم  یلیدارم 

رگتون واسه هنده به فکر افتادم    هیشما    دمیفهم  یوقت  رم،یبگ

بهم   دیتونی قطعا بهتر م  دییاستادم چون مال اونجا  دیشما بش

  .دیبد ادی

  باال رفته و خندون گفتم: بشم استادتون؟ ی ابروها با

اشکال - چه  تدر  یالبته  حق  بهتون   یخوب  یل یخ  سی داره؟ 

اردش  دم،یم آمدم  و  م  ریواسه رفت  دنبالتون که   فرستمیرو 

  .دیو مترو هم ند یپول تاکس

منتظرش دو دوتا چهارتا    ی هابه چشم  رهیخ  ه یچند ثان  واسه

  .زنمیبهتون زنگ م کنمیکردم و آخر سر گفتم: بهش فکر م

  .لبخند سر تکون داد با

  .باشه پس منتظر تماستونم خداحافظ -

  .خداحافظ -

  .و وارد خونه شدم دمی که چرخ دیرو باال کش شهیش
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تراس و استخر    ی رو به رو  نگیپارک   ی آراد و بهزاد به جا  نیماش

  .هالم باز بود ییه بودند و در کشوپارک شد

   !چه خبره؟  نجایا

  .دمیبه تب و تاب افتاده بود دو یکه از نگران ی وجود با

 عیسر  دنمیاما با د  دندیدو  رونی مرد ب  هیکه با   دمیو د  ارسالن

خانم   سادندیوا جانا  خداروشکر  آقا  گفت:  بلند  ارسالن  و 

   .نجانیا

  .تر برداشتمرو آروم  هام قدم

  .زی و پشت سرش عمو و عز دیدو رونینفر آراد ب  نیاول

زودتر از همه خودش رو بهم رسوند و تا خواست بازوهام   آراد 

  .نگاه ازم گرفت یو با بدخلق دم یعقب کش عیسر رهی رو بگ

  .با تو حرف بزنم تا  نجایا ومدمین -

  : جانا؟دی نال درموند
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و بفهمه هنوزم لحن    نهی هام و ببچشم  ی اشک تو  نکهیاز ا  قبل

  .از کنارش گذشتم دهیدرموندش آزارم م

فکر    نکهیبرخالف ا  دیبهم رس  یو وقت   دیجلوتر از عمو دو  زیعز

محکم بغلم کرد که مات و    کنهی بارم م  چار ی چهارتا ل  کردمیم

  .مبهوت به عمو نگاه کردم

 [06.08.20 21:10] 

 170پارت #

ب - جانا،  کردم  نوه   رحمیاشتباه  دل  حرف  بودم،  رو  شده  ام 

  مونم،یبخدا پش  مونم،یخودم رو کور کرده بودم، پش  دم،یدینم

  .ببخشم

  .هام رو پر کردچشم ی شتریب اشک

  .بغلش کردم یهم گذاشتم و با دلتنگ ی رو پلک

  .اون روستا خدا لعنتشون کنه یاهال ز،یعز ستیتو ن ریتقص -

  .دیرو بوس  میشونیو گرفت و پ و صورتم  دیکش عقب
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آت  شیعسل   ی هاچشم و  بودند  اشک  رو   میدلخور  شی غرق 

  .کردندیخاموش م

  جـ... جانا؟ -

  .نوا نگاهم به عقب افتاد ی صدا با

  .ها آورده بودش ها و کنار کاناپه تا لب پله  بهزاد

رس پررنگ   لبخندم زودتر  واسه  و  سمتش   دنیتر  به  بهش 

  .دمیدو

  .که بود باال رفتم و بالفاصله بغلش کردم ی اپله  ازچهار

  .پر از بغض بود صداش

... دق...  یا... هرت... از... نگـ... نگران... خون ی... اـ ی ... ای... گینم -

  ... کنه؟یم

  .شکستیقطعا بغضم م  زدمیکردم چون اگه حرف م   سکوت

  .دمیعمو رو پشت سرم شن  ی صدا



[993] 
 

آراد و بهزاد   م،ینگرانت شد  یعمو جان؟ حساب  ی آخه کجا بود -

  .ی نبود یرفتند آپارتمان ول

  .دیسمکث از نوا جدا شدم و گونش رو آروم بو یکم با

و    سادمیاش درست وامقابل لبخند بغض آب کن خواهرانه   در

  .دمیچرخ

 ی فاصله هم تو  ن یکه موج اشک و از ا  ی نگاه کوتاه به آراد  هی  با

که داشت   یکیبا    شبیرو به عمو گفتم: د  دمیدی هاش مچشم

تهران برگشتم اما چون تب داشتم بردم خونش و تبم   ومدیم

  رش ی و سالم رسوندم، خدا خ  ح یآورد، االن هم صح   ن ییرو پا

  .بده

  .اما من زود چشم ازش گرفتم  میآراد بهش نگاه کرد  ی صدا  با

 رونش ی از سوءتفاهم ب  د یبا  د؟یمن و جانا رو تنها بذار  شهیم -

  .ارم یب

  .لبم نشست ی گوشه  ی محو پوزخند 
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  شده؟ یچ  نتونیب  د؟ی: اصال کجا رفتعمو

  .کنمیم فیداخل من براتون تعر می بر نیای: ببهزاد

عز  ینگاه م  ز یبه  فکر  م  کردم یانداختم.  اما    کنهی مخالفت 

  .داخل ن یایگفت: زود ب

ارسالن و اون    ی همشون حت  دمی باال پر  ی در مقابل ابروها  بعدم

  .عمو رفتند ی مردم با اشاره  یکی

و   دم یهم کش  ی و تو  هام شدن آراد بهم اخم  کی محض نزد  به

  .شدم  نهیدست به س

  جانا؟ -

  .بله -

  جانا؟ -

  ه؟یآراد؟ چ هیبهش نگاه کردم و گفتم: چ زیو ت  تند

  .رو باهام  نکاری: نکن ادینال عاجزانه
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نگاه ازش   عیزود بغضم گرفت که سر  ی نازناز  ی دخترها  مثل

  .گرفتم

تمومه، معلقِ   نمونی جانا، نرو، نگو ب  رمیمیبخدا بدون تو م -

با   شهیم  ی دستم و ول نکن که افتادنم مساو  ن ی هوا و زم  نیب

  .مردنم

 ی و دخترا  هاتیکرده رو ترش کردم: حال اون خالکوب  بغض

د رو   گهیمالکشون چطوره؟  قبل تخت خوابت  از  چندتاشون 

  !رزرو کردند؟ سارا که فرداشب نوبتشه

گونش   ی پلک زدن دو قطره اشک رو هیو با نگاهم کرد  رهیخ

  .و سر خورد دیچک

که سرم و چرخوندم و دستم   نمی هاش و بباشک  اوردمین  تاب

  .دهنم گذاشتم ی و رو

بغض و آروم گفت: خدا لعنتشون کنه، خدا همش و لعنت    پر

  .کنه
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  .تند قدم برداشت نشیدفعه به سمت ماش هی

نشست و با خودش لبم    ی رو  یجا زدنش پوزخند دردناک  از

  .کرد کهی ت کهیقلبم رو ت 

 د یبه بعد با  نیاز ا  یعنی... که جا بذاره و بره!  نهی عشقش هم   ته

و نابودش کنم بسوزم و شاهد    ستین  تونمیکه نم  یتو عشق

  دورش باشم؟  ی دخترا

جاش    نیماش  ی تو به  و  داشبورد    ی زی چ  هیننشست  از  و 

  .برداشت و بعد از بستن در به سمتم اومد

لحظه   هیمصمم که    بیمشتش بود و نگاهشم عج   ی تو  ز یچ  هی

  .ترسوندم

 [09.08.20 20:59] 

 172پارت #

  .سادیبه روم وا رو

  .خانمم کنمیتمومش م -
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رو چشم  ی تو  ی ایدر  از قطره  چند  ترس  فشار  بخاطر   ی هام 

  .دیگونم چک

  ؟یبکن ی خوای کار م یکار... چ یچ -

درآورد    شلوارش که  د  که یرو  با  و  تو  دنیخوردم   ی فندک 

  ه؟یواسه چ نی... ایگفتم: آراد؟ چ دهیدستش نفس بر 

  .رو تکون داد  فندک

اونم    زنمیم  شی رو آت  نمونیکه سد شده ب  ییهایاون خالکوب -

 یی حاضرم بخاطرت دست به چه کارها  یباور کن  دیجلوت تا شا

  .بزنم

  .و شکه شده بهش زل زدم خت یفرو ر قلبم

رو کنار بزنه که به   رش یرو روشن کرد و اومد لباس ز  فندک

شدم و دستش   ک ی زده کامال بهش نزدخودم اومدم و وحشت 

  .رو گرفتم
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تو   یهان؟ روان  ی اوونهیصدام رو لرزوند: تو د  تی و عصبان  بغض

  .؟ی اوونهید

گفت: ولم    ظیبکشه و با بغض و غ  رونی کرد دستش رو ب  تالش

ا بلکه  تا  کنم  شکنجه  و  خودم  بذار  از   نیکن  گذشتم  ننگ 

  .برداشته بشه میزندگ

که با اون دستمم گرفتمش و    کردی دستش رو آزاد م  داشت

  .دمیکوب نیپام و به زم

  .خوادینم -

  .دارم ینحس و دست برنم ی هاتا نسوزونم اون اسم -

  .قدرت جدام کرد و عقب رفت با

  ش ی ها آتنمونده بود دار و ندارش رو بخاطر اون ه*رزه   ی زیچ

رس گذاشتم کنار و دستش رو محکم  بزنه که خجالت رو از ت

  .کنار زدم و خودم رو تو بغلش انداختم

  !رو  نکاریبغض داد زدم: نکن ا با
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  .کنمیشکست و به هق هق افتادم: نکن آراد خواهش م  بغضم

ثان  ی صدا چند  و  شد  بلند  فندک  دست   هیافتادن  هاش  بعد 

پ  صانهیحر صدا   دندیچ یدورم  دم    ی هیگر  ی و  مردونش  آروم 

  .گوشم رها شد

  !ی خر یلیگفتم: خ  هیگر با

عالم    ی وونهید  شم،ی لرزون لب زد: بخاطر تو خرم م  ی صدا  با

  .شمیاصال مجنون م شمیم

  شتر یو ب   دمیکتش و با دل و جون بو کش  ی کم رمق رو  عطر

  .خودم و تو بغلش جا کردم 

ازش   تونستمیکه آغوشش و حس کرده بودم سخت م  حاال

  ی بار  نیاول  نیفقط با هم   ی آوربکنم و انگار به طور خجالت   دل

  .تجربش کرده بودم معتادش شده بودم یقلب تیکه با رضا
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گذشته و دود   ی ندارند، موندند تو  ییاون دخترا واسم معنا -

جانا، فقط تو،   ییفقط تو  شهی شدند رفتند هوا، االن و تا هم 

  .کنمیپاکشون م  زریبا ل  رمیوامونده رو هم م  ی هایاون خالکوب

وجودم بعد از اون تنش بزرگ قرار گرفته    ییطور معجزه آسا  به

  .تر شده بودخودشم آروم  ی هانفس تمیبود و صدا و ر

  .کرد ترتابی شونم نشست و دلم و واسش ب ی رو بوسش

حسرت    گهیبکشم، د  شیامروز بحث ازدواجمون و پ  خوامیم -

 ادته ی  کنه،یکه داره لهم م  ی شده، جور  نیواسم سنگداشتنت  

تو روز  باال  ی اون  وقت  ی باغ  گفتم  بهت  بوم  ازدواج   یپشت 

نفر متعهد باشم؟ تو   هیبه    تونمیم   گهیکه حس کنم د  کنمیم

  .ی رو متعهد کرد  ختهی جانا، منِ بند گر  ی رو باهام کرد  نکاریا

 ی و رو   یقیلبخند عم  شی نیریقند تو دلم آب کرد که ش  خوب

دفعه   هی  های اون دعوا و ناسازگار  نیشد که از ب  ی لبم آورد. چ

  و گرفت؟ مونی زد و کل زندگ   رونی عشق ب هی
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شده   ختهیر  ی که سر بلند کرد و موها  دمیو عقب کش  سرم

  .صورتم و قبل از خودم کنار زد  ی رو

  ...ز یاما عز -

  .کنمیم  شیراض  نبار ی گفت: ا مطمئن

  م؟ینامزد بش شهیم یول -

  .کرد تعجب

  !چرا؟ -

چند   تیمحرم  یعنی  مینامزد باش  شهیدرست تموم م  یتا وقت -

  ی دار زن   یدرس بخون  دیبا  یلیماهه، چون االن سال آخرته و خ 

 ،یدرست باش  یپ   دیسختته همش با  یلیخونه راه بردن خ  هیو  

شد    یوقت تموم  عروس  هیدرست  و  به    یبیترک  یعقد    اد یو 

  .دمور دل خو یوفتیرو ب  تیکه سرباز میریگیم یموندن

  .دیخند آروم
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منطق - شو،   هی حرفت  من  مال  فقط  تو  قبوله،  سبزم،  چشم 

  .رو بخرم   میتازش هم ممکنه سرباز

  !آراد؟ -

زده ازش جدا  از تعجب بهزاد هول کرده و شرم  زی لبر  ی صدا  با

  .دمیچرخ عیم و سرشد

  .بود سادهیگرد شده وا ی هاپله با چشم ی باال

بودن آراد افتادم   شلواریب  ادیشد تازه    دهیکش  نیی که پا  نگاهش

هام  چشم   ی و رو  و از شرم و خجالت کل تنم گر گرفت و دستم

  .گذاشتم

  .و انگار شلوارش بود که تکوند د یخند آراد 

  .شد  ترکیبهزاد نزد  ی صدا

  !! جانا؟؟ی چه خبره؟! چرا شلوارت و درآورد نجایا -

  گه ید  یدهن باز کنه و درسته ببلعتم ول  نیداشتم زم  دوست

  .با هردوتاشون چشم تو چشم نشم
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  .باالتر رفت صداش

  !کنه؟ ی م کاریچ  نجایفندک ا -

  .ستیها خوب نواسه بچه  ی : کنجکاوآراد

ت مهربانو حرکتتون و بذارم کف دس  نینکن برم ا  ی : کاربهزاد

  !خانما

  ؟ی دیتا حاال راپورت م ی با خنده گفت: به به از ک آراد 

ب  گهید ب  نشونینتونستم  به سمت خونه   ارمی دووم  دو  با  که 

  .رفتم و دو دستم رو محکم مشت کردم 

  .آراد گل کرد طنتیش باز

از تو خجالت کش  - تو بغل من که    دیخانمم  از  بهزاد وگرنه 

  .ادیب رونیب خواستینم

  .دمیبه سمتش چرخ  یو شاک دمیکش ی اخفه غیج

  .هاش و باال بردبود. زود دست دهیرو پوش شوارش



[1004] 
 

  .ی باشه خانمم با نگاهت رسما خلع سالحم کرد  -

  .اش رو رو به هردومون تکون داداشاره  بهزاد

  .دمیم لتونیوگرنه به ارشاد تحو دیباش یدختر و پسر خوب -

  .کردم نخندم و با حرص بهش نگاه کنم یسع

و آراد دست دور گردن بهزاد انداخت و به   دندی خند  هردوشون

  .سمتم اومدند

 [09.08.20 20:59] 
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 ه یکردن عمو و باالخره    کاریو امروز ب  تونیآشت  منی: به  بهزاد

من، ناهارم    ی خونه  میریم  ابوی  ن یخوردن من و ا  بتی جلسه غ

  .مهمون من

گفتم:   یقیها باال اومدم و با لبخند عمپا باهاشون از پله  هم

  .نمیبیم خونتم نجوریخوبه بهزاد جون، ا

******************************  



[1005] 
 

  آوررت یح  ی منظره   دنیاز همه وارد بالکن شدم که از د  زودتر

 نقدر یبالکن آپارتمان ا هی ،ی گفتم: وا دهیرو به روم بلند و کش

  خوشگل و بزرگ باشه آخه؟  تونهیم

  .پام تماشا کردم  ری و تهران رو درست ز  دمیبالکن دو  ی نرده   تا

  .رفت  جیارتفاعش سرم گ   زانی انداختم که از م  نیی نگاه به پا  هی

  .رهیمی درجا م نییپا وفتهیباال ب نیاز ا  یکیاوهَع!  -

اون   ارهیبلند شد: عه جانا! خدا ن  زیخندون و معترض عز  ی صدا

  .ره یروز رو، زبونت رو گاز بگ 

  .دمیخبه سطح شهر چر ییو بعد از نگاه گذرا  دمیخند

  .درست کنم ییمن برم چا  د،ینیبش  هایصندل ی : روبهزاد

  ی تو  شی دست آراد رو گرفت و گفت: برو آت  ی تو  ی هاسه یک

  .دون رو روشن کن سردتون نشه شی آت

  .کردم تعجب



[1006] 
 

  !ی روشن کن زم ی بالکن که خطرناکه ه ی رو -

  .دیخند

  .نترس منه یجاش رو داره، کامال هم ا -

  .گفتم و بازم زودتر از همه راه افتادم  یآهان

صندل   قی آالچ  هی با  اونم  وسطشم    ی هایبود  مانند،   هی تاب 

  .باشه  دیبا  شی آت  ی بود که فکر کنم همون جا  یسنگ  ی اره یدا

  اط یبا احت   کردیهام رو مشخص مکه اکثر دندون   ی لبخند  با

رو به    ی هابرج  ی صحنه   نیاندازترنشستم که چشم   یتاب  ی رو

  .و داشت رو ر 

پ   پاهام بو طبق عادتم دست   دمی چیو درهم  رونم    نیهام رو 

  .بردم

  .زهی انگ جانی واقعا ه ییهاخونه نی تو همچ بودن

نشست، عمو    شمینوا رو کنارم گذاشت و خودشم پ   لچریو  زیعز

  .قائممون ی ه یتو زاو  یهم رو صندل



[1007] 
 

 ی مانند روشن کرد که سرد  ی ارهیرو تو همون دا  شی آت  آراد

  .تر شدمهوا رو شکست و گرم ی حاکم تو

بهش    یانداخت که سوال  ز ینگاه به عمو و عز  هینگاه به من و    هی

  .نگاه کردم

  ...ی و بهادر ی حضار محترم، بزرگان خاندان سپهر زهیچ -

  .با خنده حرفش رو قطع کرد: برو سر اصل مطلب آراد عمو

که    یبکشه اما با حرف  شی زدواج رو پبحث ا   خوادی کردم م  فکر

  .نگاه کردم زی چشم به عز ی و از گوشه دمیزد لبم رو گز

  .ازم دوره یلیآخه خ   م؟ینیمن و جانا کنار هم بش شهیم -

ها داره از مظلومش گفت که حس کردم ماه   ی با اون رو   چنان

  !شهیو عمو بهش ظلم م زیطرف عز

  .نگاه کرد زیبه عز عمو

  د؟یدی اجازه مشما  -



[1008] 
 

  .نگاه کردم  زیدهنم بردم و منتظر به عز   ی ام رو تواشاره   ناخون

  !نه  گهیم االن

لبخند   هیناخونم رو ول کردم و    عینگاه بهم انداخت که سر  هی

  .ژکوند زدم

  .کرد ینچ نچ

  !هم داره ینگاش کن! چه شوق -

ا  هم از  هم  و  خجالت  نب  نکهیاز  رو  خندونم  و    نهیلب  سرم 

  .نییتم پاانداخ

  .دفعه به شونم زد و از جاش بلند شد هی

  .باشه قبوله -

ننشته   یرو اون صندل  ز یگل از گلش شکفت و هنوز عز  آراد 

  ت یبا جد  زیخورد اما عز  یدرست نشست کنارم که تاب تکون

  .تاب تو هم اونور تاب  نوریجانا ا یگفت: ول



[1009] 
 

 ی گفت که دستم و جلو  یشد و نچ  زونیبدبخت آو  ی چهره 

  .خندم بلند نشه ی دهنم گرفتم تا صدا

  .نگاه بهم انداخت و بعد دورتر شد هی

انداخت: دستتون دردنکنه مهربانو   نیخندون عمو طن  ی صدا

  .بهتره نطوریخانم ا

صورتش    ی اغره   چشم تو  رو  خنده  و  رفت  بهش  آراد  که 

  .تر کرد از چشمم دور نموندپررنگ 

  جـ... جانا؟ -

  .نوا بهش نگاه کردم ی صدا با

  جونم؟ -

شن   ی رلبی ز  ی صدا رو  بوددم یآراد  بلد  منم  واسه  کاش    ی : 

  !ی بد  یجواب نیهمچ 

  .خنده ریخودم و کنترل کردم تا نزنم ز سخت



[1010] 
 

  ...میبری... م یم -

شهر رو   ی خوایدست لب بالکن رو نشون داد که گفتم: م  با

  ؟یتماشا کن

  .رفتم لچرشیتکون داد که بلند شدم و پشت و سر

به   هادسته  رو  محافظش  و  بردمش  بالکن  لب  و  گرفتم  رو 

  .چسبوندم هاک یالست

  .تو... بـ... برو -

  ؟یمطمئن -

  .آ... آره -

  .باشه پس -

ا  بعد و  نکهی از  شدم  نم  گهید  لچرشی مطمئن   کنه ی حرکت 

  .و کنار آراد  قیآالچ ی برگشتم تو

  .درحال اختالط بودن زی و عز عمو



[1011] 
 

  .دم یگوشم شن کیآراد رو نزد ی صدا

هاشون فرار چشم  ی کمک کردن به بهزاد از جلو  ی به بهونه -

  م؟یکن

  .بهش نگاه کردم خندون

  بشه؟ یکه چ -

  .راحت نگات کنم ری دل س هیکه  -

  .زدم و سرم و به سمت شونم خم کردم  ی ازدهخجالت   لبخند

  .میبر ی خوایاگه م -

  !نکن ی دلبر  ی نجوریا -

  کردم؟ کاریگفتم: مگه چ ومدی که از سر تعجب م ی اخنده  با

و سرت و به سمت شونت    یزنیم  ی لبخند  نیکه همچ  نیهم -

ب  یکنیخم م کاف  شتریواسه   ترسونتم یمو    هی بردن دل من 

  ...نتونم مقاومت کنم و بِبو



[1012] 
 

  ها؟بچه -

رو نگاه کرد  قیو سقف آالچ   دیعقب کش   عیسر زیعز  ی صدا  با

  .دم یخند  یرکیز  ریکه ز

حرفش با    ی بود رفت سر ادامه  دهیکه به خواستش رس   زیعز

  .عمو

هاش  اون اضافه   گهی د  میبریجانا جا بشه م  ی تو خونه  ی هر چ -

  .بمونه تو انبار

  .شد دهی ها به سمتش کشبلند شدن آراد نگاه  با

دست    ینی س  چارهی کمک بهزاد، ب  میری با اجازتون من و جانا م -

  ؟یظرف خوراک ای رهیبگ

  .دمیکش ترن یینگاه کرد که بلند شدم و مانتوم رو پا بهم

 .کمکش دست تنهاست میآره بر -

 [09.08.20 20:59] 
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[1013] 
 

مبا چشم   زیعز بهم  جز   ی اگهید  ی کار  فهموندیهاش داشت 

هام  که زدم و کف دست   ی دارم براتون. منم با لبخند  دیبکن  نیا

رو تکون   ی رو  با  اونم  و  قبول کردم  رو  هم گذاشتم حرفش 

  .گفت ینیدادن سرش آفر 

  زه ی عز  نیبا  تنها شدن ما نداره و ا  یعمو مشکل  کردم ی م  حس

 ی آراد بعض  دم،یبهش حقم م  یول   ده،یبه خرج م  تیکه حساس

  !ده یاز دست م اریها اختوقت

  .میو به سمت در رفت  می گفت ی ااجازه  با

تا ناهار    ایآشپزخونه، ب  ی تو  می: نردمیشن وار  رو زمزمه  صداش

  .میفرار کن شهی درست م

  !و معترض گفتم: آراد خندون

فرو    شی نی دارچ  ی پالتو  ی هابیج   ی هاش رو توو دست   دیخند

  .کرد

  .رو باز کرد ییکشو در



[1014] 
 

  .اول خانما -

  .به نوا انداختم  یبرم داخل نگاه نکهی از ا قبل

برات، خوب    رمیبم  شه؟ی م  دای تر از خواهر منم پمظلوم   یعنی

بره اون    ادمی  شهیمگه م  ،یکنی فکر م  یبه چ  ی دار  دونمیم

ببرم حرف مادر    اد یاز    شهیمگه م  ؟ی دیکه کش  ی ریهمه تحق

ما رو    خواد،یاون پسره رو که بهمون گفت پسرم زن فلج نم

ما رو وسط   یرحمیو شما رو هم به سالمت؟ با تموم ب  ریبه خ

 دار و ندارمون   می اون همه قرض و قوله ول کردن و مجبور شد

   .میو از جمله مغازه رو بفروش 

  !جانا؟ -

  رونی ب  دمیخوش آراد از مرداب افکار کابوس مانندم کش  ی صدا

  .فرو برم  نیاز ا شتر یو نذاشت ب

  ارم؟یرو درن مییدمپا -

  .دهیکش یصبح خدمتکار ت  نی هم زه ینه، کف بالکن تم -



[1015] 
 

گفتم و وارد شدم که پشت سرم اومد داخل و در رو   یآهان

  .بست

عقب عقب    دییپای رو م  رونیرو گرفت و همون طور که ب  کمرم

  ا ی رفت که معذب شده به دستش زدم و خفه گفتم: نکن آراد ب

  .بهزاد  شی پ میبر

  .سادیوا  میخارج شد  دشونید  ی ه یوسط هال که از زاو  درست

بخش   نیترقشنگ  - لذت  کم   هیبذار    ،ییایدن  ادیاعت  نیترو 

  .بغلت کنم نعشه شدم

از بهزاد    ی به آشپزخونه که خبر  یو آشوب شده نگاه  مضطرب

انداخته بود تو فضا انداختم و آروم    ییساز صدا  یینبود و چا

  .نهیبیم  ادیم یکیگفتم: آراد لطفا االن 

 ی و هردو دستش رو دور گود   دمی سمت خودش کشدفعه به    هی

هام معلق شده رو  و دست   ختی کمرم حلقه کرد که قلبم فرو ر

  .هوا موندند



[1016] 
 

که وجودم پر شد    دیبو کش   قیو تو گردنم فرو کرد و عم   سرش

شدت تجربه نکرده   نیحس و ا نیبا ا  چوقتیکه ه   ی از آرامش

  .بودم

 ب ی چه گناه عج  گه یتن هم د  ی بودن واسه وجود و گرما   نعشه

بخش کردن   هیلذت  ترک  مثل  درست  ازش  گذشتن  که 

ارادش رو    یو هر کس  هیمواد دردناک و پر از سخت  نیتری قو

اونم   هم  ی کینداره  بود،  کرده  معتادم  من.  صبحم   ن یمثل 

  .معتادم کرده بود واسه آغوشش 

بزرگتر  زمزمه و  قشنگ  دلم   ،یمن  یزندگ  ی معجزه   نی کرد: 

ابد معتادت بمونم و ه  خوادیم ترکت نکنم، چون   چوقتی تا 

هم بهم   یشفا بخش  ی ترک کردنت اونقدر سخته که هر دارو

  .کشتمی بدن بازم م
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[1017] 
 

بزرگتر  زمزمه و  قشنگ  دلم   ،یمن  یزندگ  ی معجزه   نی کرد: 

ابد معتادت بمونم و ه  خوادیم ترکت نکنم، چون   چوقتی تا 

هم بهم  یشفاء بخش ی ترک کردنت اونقدر سخته که هر دارو

   .کشتمی بدن بازم م

بکشم   رونی از آغوش گناه آلودش خودم و ب  تونستمی م  کاش

و   بردی و هوش از سرم م  کردیم اما لذتش، آرامشش، مستم  

  .گرفتی قدرت اراده رو ازم م

و نفسش رو تو گردنم رها کرد که مور    دیکش  ی قینفس عم  باز

  .لبم انداخت ی از خنده رو  ی مورم شد و رد 

  آراد؟ -

  جونم؟ -

  .بس باشه نقدریهم گه یفکر کنم د -

  .شونم گذاشت ی و رو چونش

  .ستیاما واسه من بس ن -



[1018] 
 

  .هاش و از دور کمرم بردارم کردم دست یسع

  !لطفا -

هم فشار   ی هام و رومحکم به خودش فشارم داد که چشم  اما

  .هاش و محکم گرفتمدادم و ساق دست

  !زده گفتم: آرادو شرم  یشاک

ندارم    یرمونیس  شم،ی نم  ریس  کنمیبغلت م  یهر چ  یآخ لعنت -

  !که

  !اِهِم -

بازوهاش گذاشتم    ی هام و روبا واهمه دست  ی امردونه   ی صدا  با

نکرد و زود چند   یو پر قدرت پسش زدم که خودشم مخالفت

  .د یکش  یقدم به عقب رفت اما به اون شخص اشاره کرد و پوف

  !که یتوئ -

و    عیکه سر  دمی و طبق حدسم بهزاد رو د  دمیشده چرخ   هول

ش  هم   ست،یمن ن  ری تند خودم و خواستم تبرعه کنم: اصال تقص



[1019] 
 

اصال اهل   خواستم،ی به زور بغلم کرد من اصال نم  نه یا  ر یتقص

ن  نیا تا   ی ز ی چ  ه ی  ت،یاونم بدون محرم  ستم یکارا  بگو  بهش 

  .رو نکنه   نکارای ا میمحرم نشد

کارم    مهین  ی هانفس   ی به جبران همه   قی نفس عم  هیدرآخر    و

  .دمیکش

باال    ی ابرو  هیخندون و اما با    ش یشلوار ورزش  بیبه ج  دست

  .د یچرخیمن و آراد م  نی رفته نگاهش ب

و   دمیهام نشستند که از جا پرشونه  ی رو  ییهادفعه دست   هی

نفس  هرم  برخورد  ج  ییهابا  اومدم  گوشم  اما   غیبه  بکشم 

  .دهنم نشست ی دستش رو

  ؟یترسی غول دراز م نیاز ا -

به طرفش مشتم    دن یشده پسش زدم و به محض چرخ  یحرص

به سرش که آخش دراومد و صورتش درهم  و محکم کوبوندم 

  .رفت



[1020] 
 

واقعا    د؟یترس   دیشد: از من نبا  تر ک یبهزاد هر لحظه نزد  ی صدا

  !آراد خان؟ باشه 

و نشون داد   شی رو تمسخر بهش نگاه کرد و انگشت وسط  از

  !گهی د استینطوری : ادیچرا بهزاد غر دونمیکه نم

مبل فرو رفتم و آخم    ی کنارم زد که با پهلو تو  ی دفعه جور  هی

  .دراومد 

خودش و انداخت رو آراد که تعادلش رو از دست داد و   ی طور

  !ی و داد زد: روان نیخورد زم  "بومب  "با کمر 

و گرفت و انگار خواست پارش کنه که سخت   رهنشی پ  بهزاد

آغشته به خنده و حرص داد زد: پاره   ی مقاومت کرد و با لحن

  .کشمت یم یکن

گفتم:    دادمیدرهم پهلوم و ماساژ م  ی که با اخم ها  همونطور

  .ولش کن بهزاد



[1021] 
 

م  یدرحال زور  تقالها  زدیکه  تموم  با  خواستش    ی تا  به  آراد 

 .کنمی جانا وگرنه لباس تو رو هم پاره م  سا یبرسه گفت: عقب وا

 [12.08.20 11:49] 

 176پارت #

حد ممکن   نیهام تا آخرچشم  اشسابقهیب  ییپررو  زانی م  از

  .گرد شدند

  .تا حواسش و پرت کنه  دیصورتش کش  ی دستش و تو  هی  آراد

  .تو چشمت کنمی انگشت فرو م یولم نکن -

  .آراد داشتم داد زدم: ولش کن ی که رو  یحس تعصب با

 امینکن بعدا ب  ی کار   کنم،یقفل شده گفت: ولش نم  یفک  با

  !سراغ تو

آت   گه ید  نبار یا پا  تا  با    ش یسر  و    ی کوسن رو  غی ج  هیگرفتم 

  کشمتیخودم م  ”ور شدم:مبل رو برداشتم و به سمتش حمله

 ” .بهزاد



[1022] 
 

و حرص  تا قدرت  با  و  بچرخونه کوسن  ازش    یبخواد سر  که 

 ی زدم: معذرت خواه  غیو ج  دمیداشتم به سر و کمرش کوب

  .کن پررو

  .هاش محافظ خودش شدرو ول کرد و با دست  آراد 

  .و پرخنده گفت: نکن جانا بلند

  ؟ یپاره کن ی خوایقفل شده گفتم: حاال لباس من و م یفک با

  .بگو خوام،ی بگو معذرت م

  .خانمم، بزنش بهش امون نده نیبا خنده داد زد: آفر آراد 

دست بهزاد سهم خودشم بشه    هیبود تا    یحرف کاف  نیهم   اما

  .بشه دهی و پر حرص تو کل صورتش مال

وزنتم    ن یبا ا  شمیتقال کرد و بلند گفت: نکن دارم خفه م  آراد 

  .روم ی که افتاد

  .بهزاد رو گرفتم ی رو ول کردم و موها کوسن

  .و ول کن آرادم  -
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گرفتم و    میدفعه آراد رو ول کرد و قبل از هر عکس العمل  هی

و هم کر    غمیخوابوندم که ج  نیزم   ی رو  ی جور فلک  گوش 

  .هام رها شدندانگشت ی کرد و موهاش از ال به ال

و با حرص به هم    یو شاک  میزدی سه تامون نفس نفس م  هر

اما کم کم خنده تو صورت هر کدوممون رنگ    کردمینگاه م

هامون خنده   ی خنده و صدا   ری ز  میزد  نکهیگرفت تا ا  ی شتریب

  .کل هال رو برداشت

  .ادامه داد  دنش یخودش و کنارم انداخت و به خند بهزاد

  .دلم گذاشتم ی و روهام شده چشم بستم و دست جونیب

  .خندم و مهار کردم قینفس عم  هیسر با  آخر

  !بخدا دیاوونهید -

که هنوزم مملوء از خنده بود گفت: خودت رو    یبا لحن  بهزاد

  !جدا از ما ندون
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کف گرم هال جا به جا    ی کمرم رو رو  یو کم  دم یخند  آروم

  .کردم 

خرج کردنم تنم گرم شده و به عرق    ی کاپشن و انرژ  بخاطر

  .نشسته بود

  .هچقدرم کف خونت گرم و خوب  -

  .از کف داره  شیآره، گرما -

نم  ییصدا بلند  آراد  صدا  یحت  شد،یاز  هاشم نفس  ی کنارم 

. چشم باز کردم اما بالفاصله نگاهم بهش خورد که  دمیشنینم

  .کنهی نشسته و داره تماشام م

  .هاش رو بسته بودبه بهزاد انداختم. چشم ینگاه مین

مهربونش   اهیس  ی هاکردم سمت آراد. بازم با همون چشم  رو

م نگاه  م  کردیبهم  تاب  سخت  وجودم    ن یهمچ  ر یز  اوردیو 

  .ینگاه

  .گفتم: نگاه نکن آروم
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  خدا جلو رومه، چرا نگاه نکنم؟ ینقاش  نیباتریز -

  ق یصورتم گذاشتم تا لبخند عم   ی دو دستم و رو  زده خجالت 

  .د رو پنهان کنمکه متحمل گل انداختن ییهاو لپ 

که قند   یو پس بندش حرف  دمی آرومش رو شن   ی خنده   ی صدا

 ” .قربونت برم ”تو دلم آب کرد: یرو حساب

  .هام رو برداشتم دست  شهی بهزاد داره بلند م نکهیحس ا با

به سمت آشپزخونه   شی لباس ورزش  بِی و دست به ج  د یکش  قد

  .رفت

  .ادیشده م یاالن عمو شاک میببر زیم ز ی چ دیبلند ش -

بهش    ی اپا شد و دستش و دراز کرد که خندون چشم غره   آراد 

  .رفتم و خودم بلند شدم

  رم؟یدستت و بگ  ی واقعا انتظار دار -

  .بعد از اون بغل عاشقونه دلت بخواد دیگفتم شا -
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مشت محکم تو سرش حواله    هیآورد که فرار کرد وگرنه    شاس

  ...شدیم

  .داد  ینیریهمه تعارف کردم و پشت سرم آراد ش  رو به ییچا

  .شمونیهم نوا رو آورد پ بهزاد

  !دی: چقدرم اومدنتون طول کشعمو

دآراد زد  گهی:  حرف  د  هیو    میتا  هم  سر  به  سر    گه یکمم 

  .ساعت از دستمون در رفت میگذاشت

رو  ینیس رو  جعبه  جا  میگذاشت  زیم  ی و  سر   مون یقبل  ی و 

 .مینشست

 [12.08.20 11:49] 

 177پارت #

و خودشم کنار عمو    سوندیما و عمو وا  ی صندل  ن ینوا رو ب   بهزاد

 ” .همون ونه رو به آراد بگو ی ه یعمو، قض ی راست ”نشست:
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آورد   ن ییو پا  شی نیری اومده ش  ادش ی  ی زی چ  هی که انگار    عمو

زنگ زد گفت که اوال    ی نیآراد، سرگرد حس  یگفت: هان راست 

دستکار رو  ونه  جور  ی پالک  هم  آدما  اون  بودند،    ی کرده 

و گذاشته بودند   نشونیکرده بودند و اون ماش  یسنج  تیموقع

موقع رفتنم    نند،یبب   نیکه چهرشون به طور واضح نشده از دورب

جلو ا  ی دستشون  خالصه  بوده  پواس  نکهیصورتشون    دا یه 

  .ستیبند ن ییکردنشون دستمون به جا

  ری گیپ   گهی د  الی خ یها گفت: پس بحرف   ن یخونسردتر از ا  آراد 

کدوم    دونهیاونا هم که تا حاال بهم زنگ نزدند، خدا م  م،ینش

  !شدند مونیبودند و پش  ی دله دزد

  .ست یرفتن ن رونیاز ب ی خبر محافظی: اما بعمو

  .نگفت ی زیو فوت کرد و چ نفسش

داره به    زیر  هیکه از بدر اومدنمون    زیبه عز  یاز نگاه کوتاه  بعد

  .سوال عمو هیگفتم:  رجیرو به عمو ا کنهیمن و آراد نگاه م
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  .جونم بپرس -

 ست،یجاها همراهتون ن  یارسالن که محافظتونه اما چرا بعض -

  واستون؟ ستینبودش خطرناک ن

  .زد  لبخند

  .نگران نباش به بودنش ستین ازی جاها ن یبعض -

  .گفتم یآهان

د  ی صدا بله  شد:  بلند  آراد  حرص  ن  گه،یپر   ی ازیخودشون 

  !بندندی من م شیندارند، محافظ به ر

از جانب عمو گفتم: عمو حق داره آراد، نگرانته،   یاز کالم  قبل

  .غر نزن، اصال خوب کرد

بگ  رو محافظتون  به  دادم:  ادامه  عمو  بره   دیبه  خواست  اگه 

دختره رو دور    د یدخترم کنارش د  هیانه نذاره،  دوست  یمهمون

  .کنه
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لبش نشوند گفت: با    ی که از حرص دادن آراد رو  ی لبخند  با

  .برادرزادمون دستور بده ی معشوقه یهرچ  ل،یکمال م

  .بخش به آراد نگاه کردم  تی و رضا روزمندانهی پ ی لبخند با

  .و هم پر از حرص بودند دندیخندیهم م  هاشچشم

  .رسهیجانا خانم، نوبت ما هم م لوخبیخ -

  .پا انداختم ی نگاه ازش گرفتم و پا رو یترس  چیه بدون

  .بذار برسه -

داره   فونهیگفت: آ  یسوال  ی دفعه بهزاد اخم کرد و با چهره   هی

  خوره؟ی زنگ م

  .دمیو شن ینامفهوم ی کردم که صدا زی رو ت گوشم

  .کنمآره فکر  -

  .از جاش بلند شد دهیباال پر ی ابروها با

  !از ما کرده  ی ادی یک مینیبب -
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  .رفت  رونیب قی عمو رد شد و از آالچ ی جلو از

اون دستش زده بود    ر یدستش و ز  هیبه آراد انداختم.    ینگاه

  .کرد یرو لمس م شش یته ر شی به آت  رهیو خ

  بکشه؟ شیبحث ازدواجمون و پ خوادیم یک یعنی

  ...ی راو...

توان سع  موریت تمام  اربابش داشت:  یبا    ” در منصرف کردن 

 ” .سخت دنبالمونند هاس ی پل د،ی قربان بهتره دست بردار

شد و   رهی خ  زیبه م  دهیدرهم کش  دیشد  ی هابا با اخم  نیشرو

  .دیاش کشمرتب شده  شی به ته ر یدست

را   ی کار  شدیهم محال، م  دیازش سخت بود و شا  گذشتن

لج باز   دیبخواهد انجام دهد و سپس منصرف شود؟ هرگز! شا

  توانست ینفر م  کیتنها    دینبود. شا  ایتر از او دردنو سرسخت 

  ی که مسبب به وجود آمدن بخش  یمنصرفش کند، همان کس

از دستش به جوش آمده    رتش ی ! غ ی از آن آتش هولناک بود. آر
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دلش بود و بس، مگر    ی و صبرش به سر اما هنوزم دردانه بود  

  چند خواهر داشت؟ ا یاز دار دن

هم نه. دلش پر    یو از طرف  نتشیبب  خواستیدلش م  یطرف  از

هم بابت کارش نکرده   یمعذرت خواه  کی  یحت  وایبود ازش، ش

بله  جواب  درسکوت،  سفره   ی بود،  باز   ی سر  و  داد  را  عقد 

 ی بر رو  گذاردیغرور مردانه که پا م   خاموش شد و اما امان از

و    ی بردارقلبت قدم    ی در راستا  گذاردیدلت و نم  ی خواسته

  .یگوش کن شیبه نجوا

باخبر   یعنیشانسشان متوسل شده بود،    نیبه آخر  موریت  یول

ش آمدن    وایکردن  حال  اربابش،  قصد  دست    امدنش ین   ایبه 

آ بود.  م  ایخودش  بزرگترش    ی برا  شدینگران    ا یبرادر 

قاتل    گذاشتیم عنوان  به  تا  دهد  ادامه  سوء   ایآنقدر 

در آن    وایسکوت ش  ی اما معنا  فتد؟یب  سی پل  ر ی قصدکننده گ

  چه بود؟ دروز عق
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کدام   وا،یش  کمند، م  کیسارا؛  پا پس  جانا  نفع  و   کشندی به 

 کی  ایست  مسابقه  دانیم  کی   نیا  کنند؟یم  یرا خال  دانیم

اما   شودی ختم م  بیمسابقه به شکست رغ   ار؟یجنگ به تمام ع 

  !دشمن ی جنگ به نابود

 [13.08.20 21:17] 

 178پارت #

 “  آراد “

ب   مدام م  زیعز  نینگاهم  عمو  و  دنبال دیچرخیجانا   .

  .فرصت واسه باز کردن بحث ازدواجمون بودم نیترک یکوچ

مخالفت پس    دن یاما از ترس شن  ومدیتا پشت لبم م   حرفش 

  .رفتیم

هند، هم شما خانوادتون رو    م ی: چند روز تابستون رو برعمو

هم   یمسافرت  هی  نجور یمامانم رو، ا  ی و هم من خانواده   د ینیبب

  .شهیها هم باز مبچه  ی ه یروح  شه،یم
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  آراد؟ -

  .و چرخوندم بهزاد سرم  ی صدا با

  .دم در با تو کار دارند -

  .نشست میشونیپ  ی رو یاخم

  ه؟یک -

  .یفهمیم ایب -

  .همه چرخوندم و بلند شدم که جانا هم پا شد  نیرو ب نگاهم

  .امیمنم ب -

نا تو بمون، نه جا  ”بگم باشه اما بهزاد مخالفت کرد:  خواستم

  .نوا خانمم سرد شد بده بهش ییچا

  .گفت و نشست ی اصداش باشه ی مشهود تو یتینارضا با

هوا به   ی اومدم و به سمتش رفتم که سرد  رونی ب  قیآالچ  از

  .لحظه لرزوندم  هیگوش و صورتم خورد و 
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هال. پشت سرش رفتم و در رو    ی رفت تو  دمیکه رس  بهش

  .بستم

  اد؟یجانا ب یکه نذاشت  هیک -

شد و به راهش    مونیبزنه اما انگار پش  ی و خواست حرف  د یچرخ

  .ادامه داد 

  دم یباز رس  مهیبه در ن   یسر اومد که ازش جلو زدم و وقت  صبرم

رو که   یکس  یعسل   ی هااول چشم  ی بازش کردم اما تو وهله 

  .خوردم کهی دمید

صداش گفت: سالم   ی تو  یطنتیش  چیو بدون ه  ترن یسنگ  و  سر

  .آراد 

  .فرو بردم   هامبی ج  ی هام و تودر رو ول کردم و دست   متعجب

  .سالم، اگه بگم تعجب نکردم دروغ گفتم -

  .بکنم یخواهش هیاومدم تا ازت   -

  .ی شوهر کرد دمیشن -
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  شخند یبه ن  شباهتیکه ب  ی اخنده   د،یازم گرفت و خند  نگاه

  .نبود

  .ی شوهر اجبار -

  .نگاه کرد بهم

  !ی نکرد  یبخاطرش ازم معذرت خواه چوقتیه -

  .دم یخند ری متح

رو آوردم؟ تو   نی ! مگه من اون شامپاوا؟یش  یکن یم  یشوخ -

  .خودت بود نه من ری! تقصمی مست بش ی خودت باعث شد

ما پسر هر   ی تو جامعه گه،یزد و با حرص گفت: بله د  پوزخند

نم  یغلط غلط  نم  یبکنه  آبروش   ی لکه   هیاما دختر    رهی شه 

  !شهیروش و هرگز پاک نم  وفتهیوار مننگ 

  .دمی کش یازش گرفتم و پوف نگاه

  .ومدمین یمیقد ی مسئله نیواسه ا  میبگذر -
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 رمی تو، من م  ارشیآراد ب  ”:دمی بهزاد رو پشت سرم شن   ی صدا

 ” ه یبق شیپ

نفر نشسته که    ه یکه داخل    یدونی گفتم: نه چون بهتر م  رک

  .گذشتم حساسه ی رو دخترا  دیشد

  .نگاهم رو به سمتش برد وایش ی خنده  ی صدا

به فکر حرص نخوردنش - بابا! چقدر مهمه که  از    ؟ینه  بهتر 

  ت؟ی ماست که شده سوگل ی همه 

  .دادم و به سمت صورتش خم شدم  هیو به چارچوب تک  دستم

شماست اونم هزار برابر؛    ی بهتر از همه  قا،یگفتم: دق  محابایب

  .عشقمه ست،ین ممیسوگل

  .که صداش تو کل راهرو اکو شد دیخند ی جور

چ   نیبب - ترشنومیم  یدارم  کننده  شکه   ی خبر  تریت  نی ! 

  !عمرم 

  .گرفت  حرصم
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  !ستم یگ که نداره؟ منم آدمم، سن زهرمار کجاش خنده  -

  .د یمش شدش کش ی به موها یخندش دست ی ته مونده با

  .کردمیدختره بودم اصال بهت اعتماد نم ی من جا -

  .چهرم داد ی تو تیفروکش شد و جاش رو به جد حرصم

نم - و ورت    ی شوهرت چجور  دونمیمنم  کرده  اعتماد  بهت 

  !داشته

  .گرفت تیاونم رنگ جد صورت

که    ییدنبال اون کسا  گه یاومدم ازت خواهش کنم د  م،یبگذر -

  .ی نگرد رنتی بگ خواستندیم

  .خوردم جا

  ؟یدونیرو م  ی زیچ  نیتو از کجا همچ -

  .پا و اون پا شد نیا
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  یلیبهت نگفته بودم، خ  ی زیآراد، من درمورد برادرم چ  نیبب -

تلخ   ستمیدختر ن  گهید  دیفهم  یمخصوصا سر من؛ وقت  ه،یرت یغ

کتک جانانه ازش خوردم، دنبال عاملش بود    هی شد و    و زهرمار

کار    یعنی نگفتم  بهش  من  خودش    یکیتو،  بوده،  تو  مثل 

  .ی بودتو کنار من  یتو اون پارت دهیکرده و فهم قیتحق

هام دررابطه با اون  سوال  ی سخت نبود تا به جواب همه  ادیز

  .ها برسمپوش  اهیس

  من و بکشه؟ خوادیپس کار برادر تو بوده، م -

دست از سرت برداشته، ازت   گهینه، مطمئن باش که د  گهید -

بابا و   ی برادرم جا  نیا  ر،یرو پس بگ  تتیشکا  کنمی خواهش م

ا با  به زور شوهرم داد اما هنوزم دوسش دارم؛   نکهیمامانمه، 

م قول  خودشم   گهید  دمیلطفا،  باشه،  نداشته  کارت  به  کار 

  .شده مونیپش
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هام و به چارچوب گاهش کردم و سر انگشت ن  ره ی خ  هی ثان  چند

  .دمیکوب

  گه یسراغم د  ادیاما اگه باز ب  رمیگی سر گفتم: باشه پس م  آخر

  .سر وقتش  فرستمی راست م  هی و مأمورها رو    هی کار ک  دونمیم

داشته   نانینگاهش گفت: ممنونم، اطم  ی تو  یبرق خوشحال   با

 ی رد پا   یحت  ،ینیبی نم  تیرد پاشم تو چند قدم  گه یباش د

  .منو

  .به شوهرت یبچسب یگرفت میپس تصم -

  .با سرنوشتم بجنگم و قبولش نکنم خوامینم گهید قا،یدق -

  آراد؟ -

حبس کرد و استرس بود که به   نمی جانا نفس و تو س  ی صدا

  .جونم انداخت

  .چرخوند  اویمن و ش نیو نگاه اخم آلودش رو ب سادیوا کنارم

  .دمیکرده خند  هول



[1040] 
 

  .عشقم وا،ی... ش وایجانا، ش -

خندم    ی متر  یل یم  سادن یوا  با استرسم  وسط  کنارم  جانا 

  .گرفت

  ند؟یخانم ک وایخب؟ ش -

 [13.08.20 21:17] 

 179پارت #

اما ش  اومدم بزنم  باز کرد:  وایحرف  ن  ”زودتر دهن   ست یالزم 

کرد    ی بکنم، اونم برادر  یخواهش  هیاومدم ازش    ،یحساس بش

  .ینیبیو نمرنگ من  گهی و قبول کرد، از االن به بعدم د

  .نطوریآهان که ا -

  ی ک ی  کردیفکرش رو م  ی. کدمیکش  ی اته دل نفس آسوده   از

  !دختر مشوش بشه هیمثل من بخاطر  

 ،یاصاف و ساده   ه،یآراد درموردت واقع  ی هامشخصه حرف -

صاف و ساده   حت،ی از چهرت کامال مشخصه اما از من به تو نص



[1041] 
 

 ی که وقت  کنهیاغوات م   ی جادوگره جور  هیآراد    ار،ی درن  ی باز

بهت   ،ی رو از دست داد  زتیهمه چ  ینیبیم  ی ایبه خودت م

  .یجا تنها باهاش نمون  هی چوقتیه کنمیم شنهادیپ

سع  یحرص  با پرت   یکه  و  چرت  گفتم:  داشتم  پنهانش  در 

  وا؟یتموم شد ش تییگو

که در حق    یرفتم، بازم بخاطر لطف  ”عقب قدم برداشت:  عقب

 ”.ممنونم، خداحافظ ی برادرم کرد

  .تکون دادم سر

  .خداحافظ -

خداحافظ  رو هم  جانا  خ  یبه  گفت:  و  به   یلی کرد  حواست 

  .اش ندهخودت باشه، دم به تله 

  .دمییدندون سا ی رو دندون

  .و در آسانسور رو باز کرد د یچرخ

  .شروع شد  شیی تو و در رو بستم بازجو می که اومد نیهم
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  ؟یداشت؟ چه لطف کارتیچ -

  .برادر اون بودند ی هاپاساژ آدم  ی تو ی هاپوش اهیاون س -

  .میبه عمو بگ می عجله گفت: پس تا نرفته بر با

  .تموم شد و کار به کارم نداره گهید  ست،یالزم ن -

  خب چرا باهات دشمنه؟ -

بوده تموم شده، نذار اعصابمون   یتحکم گفتم: خانمم، هر چ  با

  .خرد بشه

  .و فوت کرد نفسش

  .باشه -

 و هم پا باهاش به سمت در  دمیاز کنارم گذشت که چرخ  بعد

  .رفتم

  .با حرف دختره موافقم یول -

  کدومش؟ -
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  .هانیهمون اغوا و ا  -

و نذاشتم    سادمی وجودم و قلقلک داد که رو به روش وا  طنتیش

  .قدم برداره

  کنم؟یمگه اغوات م  -

هات مثل مار  دلش پر بود که با حرص گفت: اون چشم  انگار

ا  مونند،یم کارتن   ییمارها  نی از  تو  چشم   دهیها نشون مکه 

و جور  ندازهیم م  ی تو چشمت  نم  کنه یجادوت    ی فهمی که 

  .شهیم کی واسه خوردنت داره بهت نزد

  .کنم تشی کم اذ هیوادارم کرد  ی ای قو طنتی ش حس

شدم که   ک یآروم بهش نزدانداختم تو چشمش و آروم    چشم

  .بهم به همون قدر ازم دور شد رهیخ

حرف رو    نیهم  دیبا  یکیلب زدم:    میذات  ی لحن اغوا کننده  با

چشم بزنه،  خودت  مبه  جادوم  سرم    کنه،ی هات  از  هوش 



[1044] 
 

به مشروب واسه مست شدن   ازیکه ن  یتو کنارم باش  پرونه،یم

  .ندارم

ستون خورد اما بازم چشم ازم برنداشت. کم کم داشتم به    به

 ر یبعد از چند ماه باالخره تونستم تحت تاث   دمی رسیباور م  نیا

  .خودم قرارش بدم

نمک به صورتش  سرش به ستون گذاشتم و نم  ی باال  ودستم

  .شدم  کینزد

سرخ شدش   ی هاو لپ   دمیشنیرو م   اشمهینصف و ن  ی هانفس

  .بردی دلم و م اشیحجب و ح  نی. ادمیدی رو هم م

  .نفس بکشم تونمیعقب؟ نم ی ریم -

 ند یعال  ری نفس گ  ی هامن لحظه   د یاما از د  رهیگینفس منم م -

  .و من یاونم اگه عاملش تو باش

  .دیخند مشوش

  ...رهی نفس گ یلیخ  گهید نیاما ا -
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  .کنهی نفس گرفت و ادامه داد: داره خفم م قیعم

به خنده دست   یبود، حت  دهیبه ستون چسب  خوب هاش که 

  .نداختمیم

  .دمیدندونم کش ریو به سمت لبش بردم و لبم و ز نگاهم

و    دنشیبوس  گهیبار د  هیبه تب و تاب افتاده بود واسه    وجودم

لب  دنیچش طعم  نزداون  عواقب    کیهاش.  چه  بهش  شدن 

  !هم داره  ی او وسوسه کننده  نیسنگ

دفعه زانوهاش    هیدلم برسم که    ی نمونده بود به خواسته  ی زیچ

  .دستم در رفت ریرو خم کرد و از ز

هام و بستم و لبم و با زبونم حرص و خنده چشم  ونیم  یحس  با

 یلیاالن دور دور توعه اما خ   ،ییتر کردم. االن فرار کن جانا

  .بهت ندم که امون رسهیزود روز منم م 

  آراد؟ -
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گم    ی لحظه هول کردم اما زود دست و پا  هیعمو    ی صدا  از

موهام به   ی تو  دنیکردم و جمع کردم و هم زمان با دست کش

  .دمی سمتش چرخ

  جانم؟ -

  .به چپ و راست تکون دادم ی نگاهم کرد و سر معترض 

  .دمیهام رو پشت گردنم فشار دادم و خندانگشت  سر

ن - من  دست  بگ  ی قهیبرو    ست یواال  رو  وسوسم   ر یجانا  که 

  .کنهیم
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  .رو حفظ کنه تشی نخنده و جد کردیم یسع

که   ی ابه چپ و راست تکون داد و به سمت پنچ پله   ی سر  باز

  .رفت شدیبه تک اتاق باال ختم م

  .سمتش پا تند کردم به



[1047] 
 

  ؟ی ریکجا م -

  .و بهم نگاه کرد  سادیباال رفته وا ی ابروها با

  !ییدستشو -

  .باهات حرف بزنم خوامی م سایوا یعنی... زهینه چ -

  .د یبه سمتم چرخ کامل

  .بگو -

  .دست دست کردم  یو کم سادمیبه روش وا رو

  .هیعکس العملش به حرفم چ دوستمینم

  ...بگم که  خواستمیراستش... م -

پس   ی و موها  دمیکه کالفه نفس کش  ارمیبه زبون ب  نتونستم

  .سرم و لمس کردم

به زبون   دیو با  ی اجمله   نیهمچ   ی روز  کردمیعمرمم فکر نم  تو

  !هم سخته   بیو عج  ارمیب



[1048] 
 

  درمورد ازدواج با جاناست؟ -

  .هاش ثابت موندندچشم ی گرد شدم رو ی هاچشم

  ؟ی د یاز کجا فهم  -

  .دیخند

  بخونه؟ یام رو بخونم کمن نتونم حرف تو نگاه برادر زاده  -

  .هام و شکستماسترس قلنج انگشت  از

  ه؟یخب نظرت چ  -

  .کنمی م شیراض زنمی حرف م  زیبا عز رمیم -

زده  بازوش رو گرفتم و متعجب و ذوق   ی بره که با ناباور  استخو

  ؟یهست یراض یعنیگفتم: جون من؟ 

  .زد و به گونم زد   یمهربون لبخند

رو ازت    ینجات  ی فرشته   نیهمچ  کنه،ی جانا داره تو رو آدم م -

  .رمیگینم
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  .و با شور و شوق محکم بغلش کردم  دمیخند

  .کردمی م کاریمن تو رو نداشتم چ ،ییآخ عمو -

  .و چند بار به کمرم زد دیخند

  .ه یبق شیبرو پ  گهید لوخبیخ -

  .جدا شدم ازش

 ی عنی  م،یاما جانا گفته بهتره تا تموم شدن درسم نامزد بش -

  .میبخون تی محرم  ی غهیص

  .کرد ی زیر اخم

  چرا؟ -

 یدرس بخونم زندگ  ادیز  دیچون االن سال آخرمه و با  گهیم -

 یدنبال درسم باشم، وقت  دیاداره کردن برام سخته همش با

شد   تموم  عروس  هیدرسم  و  که    میریگیم  ی بیترک   یعقد 

ب  ی سرباز ب  نجا،ی هم  وفتمیهم  بخر  میسرباز  ایاما  بخدا    میو 

  .واسش رهیم  میبرم، دوسال زندگ  خوامینم
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  .شونم زد به

نگران نباش، حرف جانا هم    کنمی م  شیکار  هی رو    تیسرباز -

  .گم یم زی رو به عز  هانیو درسته، پس هم  یکامال منطق

  .زدم یقیعم  لبخند

  .دمت گرم -

کرمم قلقلکم داد که فکش رو رفتم و گونش رو محکم   بعدم

دست محکم خورد تو کمرم و    ه یو فرار کردم اما بازم    دمیبوس

  .با خنده درآورد  آخم رو 

  !سه نقطه ی پر حرص و خنده گفت: پسره  عمو

  .دم یو خند دمی ازش به سمتش چرخ دور

  .رو به چپ و راست تکون داد و قدم برداشت  دستش

  .دم یخند طنتی و پرش آروم

  .مانعم شد فونیآ ی بالکن اما صدا ی برم تو  خواستم



[1051] 
 

  .و به سمت در رفتم دمیکش یپوف

که    ینگاه کنم در رو باز کردم اما با کس  یاز چشم  نکهیا  بدون

  .ختی چشم تو چشم شدم کرک و پرام ر

 هی  د،یمونی واه، تو و بهزادم که درست مثل زن و شوهرا م -

  !نایلحظه هم از هم جدا نش

  .اجبار لبخند زدم به

  .داخل دیبفرمائ مانه،یسالم خاله ا -

  .به اطراف انداخت  یتق کنان وارد شد و قبل از همه نگاه  تق

  .و در رو بستم  دمیکش ی پر حرص نفس

  ی گفت: بو  شی پشم  متیگرون ق  ی زمان با درآوردن پالتو  هم

  د؟ینکنه مهمون دار اد،یجوجه م

بو  ی هاچشم  با تخته حس  به  بزنم  گفتم:  شده   تونییایگرد 

  ...نیع
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  .دمیدهنم کوب ی رو  عیخواستم بگم سگ سر تا

  .د یشده به سمتم چرخ ز ی ر ی هاچشم با

بود آدم ازش    ده یکه کش   یو خط چشم  یمشک  ه یاون سا  با

  .دیترسیم

  ؟یبگ یخواستیم یچ -

  .و دستم و جلو گرفتم  دمیزور خند به

و    میبر  دیبفرمائ - امروز عمو  بالکن،  فام  یکیتو   هامون ل یاز 

  .جمعند نجایا

برانداز    ی رو رو  فشیک پام رو  تا  انداخت و سر  ساق دستش 

  .کرد

  !دعوت کنند دیما رو هم که نبا -

از    دیبر  دیبا  گهی رو د  نیا  لینجات دادن خودم گفتم: دل  واسه

  .ستمین ی اواال من کاره  د،یپسرتون بپرس 



[1053] 
 

  .تکون داد  ی سر

  .نطوریکه ا -

  .خالص شدن از دستش با عجله دستم رو دراز کردم واسه

  .ببرم تو اتاق  دیرو بد فتونیلتو و کپا -

  .رو از داخلش برداشت و هردوش رو بهم دادش یگوش

  .یمونیبهزاد خودم م  ن یع ،یپیخوشت  شهیمثل هم -

  .راه رفتنش به سمت بالکن رفت  ی و با ابهت تو  دی چرخ  بعدم

رو رو اون دستم انداختم و با دست آزادم زدم تو سرم و    پالتو

  .آشپزخونه رفتم کیبه سمت اتاق نزد

واو - و  اومده  بهزاد  اعصاب  رو  با   یعن ی!  الیمادر  امروز  اگه 

بمب نکنه و آخرش منفجرش    هیبه    لیهاش جانا رو تبدطعنه

  !فرانک  ذارمیم کنمی نکنه اسمم و عوض م

  " جـانـا "



[1054] 
 

چونش گذاشته و کامال مشخص بود داره   ر یمشتش رو ز  عمو

کردن نوا    تیکه خودش رو با تقو  زمی عز  ره؛یحوصلش سر م

کردن   خیس  ی سرگرم کرده بود، اون بهزاد و آرادم که به بهونه

خونه، فقط منِ بدبخت مجبورم    ی ها فرار کرده بودند توجوجه

. کم کم مو افادش رو گوش کن  س یپر ف   ی هاحرف  ز یر  هیبودم  

جرقه بودم تا منفجر    هیو دنبال    شدمی باروت م  هی  هیداشتم شب

سرم رفت، به من چه که تو مد    گهیبسه د"بشم و داد بزنم  

  "!گذرهیم یچ

  تش یداره که اصال رعا  یاصول خاص  هی  یپوش  کی ش  زمیعز -

داشته باشند،    یخونبا هم ست بشند و هم   دیها بارنگ   ،ی نکرد

  ت ی و با نظم باشه اما بخاطر رعا  دهی لباست اتو کش  د یاالن تو شا

  .یشینشون داده م نظمیهمون اصول ب نکردن

  !نطوریگفتم: که ا یلبخند پر حرص با

  .نمیکنارم بش ادیکم مونده بود که بلند بشه و ب نمیهم
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نم  ،یخانم  نیبب - ا  دونمیمن  چجور  نیتو  لباس    ی روستا 

لوکس    دیپولدارا با  نیب  ی اومد  گهیاما االن که د  ی دیپوشیم

  .تا آراد بخاطرت سرافکنده نشه یباش

که    دیگرفتم و پلکم پر  یعصب  کیحرفش ناخودآگاه ت   نیا  با

  .ام رو بهش فشار دادمنوک اشاره 

تا عصب  خودم ا  ”نگم:  یرو کشتم  با   نهیمهم  و  بافرهنگ  که 

 ” .ستیلباس که مهم ن ،یشعور باش

 اصال فردا   ،یتموم باش  زیهمه چ  دیباور غلطه با  نیا  زمینه عز -

  سازم،یخانم باکالس و خوش پوش م  هیمزونم ازت    ایسر ب  هی

 ی بر  دیآخه؟ واسه رد کنار صورتتم با ستین تی خوشگل فیح

  .ییبایز ک ینیکل

کل صورت و تنم برافروخته شده    شدم،ی داشتم منفجر م  گهید

  .بود

  .بلند شدم عیسر ادی صبرم سر ب  گهی د نکهی از ا قبل
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  .گردم ی گرفته برم مییدستشو یل یخ  دیببخش -

  .پا انداخت ی دست و پا رو ی رو دست

  .باشه -

  .هم بلند شد  زیعز

  .سر به برنج بزنم هیمن برم  -

  .خندم گرفت  دمیکشیکه م  یحرص   ونیپا شدن عمو هم م  با

  .نه ایبه کمک دارند  ازی پسرا ن نمی منم برم بب -

  .گفت: باشه الی خیخونسرد و ب یلیخ

م   ینگاه نگاهش  از  حرص  انداختم.  نوا  انگار   دیباریبه  و 

  .واسه نجات ندادنش هممون رو خفه کنه خواستیم

  .از همه فرار کردم و وارد خونه شدم زودتر

و    هی آراد  سر  رو  تا حرصم  آشپزخونه  وقت  سر  رفتم  راست 

  !کنم که خودشون رو نجات دادند اما من رو نه  یخال  ی بهزاد



[1057] 
 

  خ یو جوجه س  دندیخندی سوده داشتند مآ  یالی بهم با خ  پشت

  .کردندیم

به سمتشون   صدایدستم رو به کمرم زدم و پر حرص و ب  دو

  .رفتم

  .واسه من، خوراک تو رونه هاشنه یس  نی: اآراد

دوست دارم، حالش   شتریب  نهیبا خنده گفت: اما من س  بهزاد

  .رون واسه تو  شتره،یب

  .دیآرنجش رو به پهلوش کوب آراد 

  !اونم بزرگ و قلنبه، جون نه،ی فقط س رینخ -

حرف   تازه بودن  منظوردار  گردن متوجه  تا  که  شدم  هاشون 

 گه یشدند د  یکه با هم قاط  یسرخم کرد و از شرم و حرص 

  !اها یحیگفتم: ب غیمنفجرم کردند و با ج

س  هردوشون زنان  و    ی تو  ی هاخ یداد  انداختند  رو  دستشون 

  .دندیچرخ  نتی به کاب ده یچسب



[1058] 
 

  ن یهمچ   نجایا  دیاومد  دیزدم: من و به امون خدا ول کرد  داد

  !دیخجالت بکش د؟یزنیرو به هم م  یمبتذل ی هاالوگید

به زور نفس    یبودند که حاضرم قسم بخورم حت   دهیترس  ی جور

  .دندیکشیم

 ”شده؟ یچ ”:سادیوا ونمونیم عمو

  .شدم رو از روشون برنداشتم زیر ی هاهم چشم هیثان هی

  .چرخوند نمونی و نگاهش رو ب سادیهم کنار عمو وا  زیعز

  ها؟بچه -
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: زهر  دیبه حرص شد و غر  لیآن ترس تو نگاه آراد تبد   کی

شدم   مترک  سکته  راحت   کردمیالمصب،  بود؟  خوب 

  ؟ی شدیم



[1059] 
 

غ  حق با  و  جانب  حت  ظیبه  پرروها!  حقته،  مرغ   یگفتم:  از 

به اون    دیآخرش با  زیهان؟ همه چ   د یداریدست برنم  زبونمیب

  کنه آره؟ دا یربط پ  تونیذهن خراب

  .به بهزاد انداخت یو نگاه  دیتو نگاهش خواب  حرص

  .سر صورتشون خندون شد و بهم نگاه کردند آخر

ب   آراد  ا  محابایمرموز و   ی تو هم کم کم دار  نکهیگفت: مثل 

  .نه اون که تو سر توعه میگفتی ! ما مرغ رو میشیمنحرف م

  .آراد کشمتیم یعنیگفتم:  دوار ی و تهد آروم

ور  اپن رو برداشتم و به سمتش حمله   ی رو  ر یحرکت کفگ  هی  تو

  .فرار کرد  عیشدم که سر

  !معترضانه گفت: جانا زیعز

: دستم بهت برسه دمیو غر  سادمیپناه گرفت که وا  زی م  پشت

  .کشمتیم

  !که ی خنده گفت: واو! قاتل بودنتم رو کرد با
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خم شد و با همون   عیرو به سمتش پرت کردم که سر  ریکفگ

  .د یدو رونیحالت از آشپزخونه ب

رو بردارم اما عمو زودتر برش داشت   ریرو دور زدم تا کفگ  زیم

  ،ی ایاخالقش کنار ب  ن یبا ا  دیو خندون گفت: ولش کن جانا، با

  .شهیفازاست کم کم درست م نیتو ا ی ادیز

رو  هام دندون پر حرص  ی رو  و  بلند  نفس  و  دادم    ی هم فشار 

  .دمیکش

  .بودبه بهزاد افتاد؛ از نگه داشتن خندش سرخ شده  نگاهم

  .ام رو تکون دادمکردم و اشاره  ز یرو ر  هامچشم

  .سراغ تو  امیم ی بخند -

  .انداخت  نییصورتش گذاشت و سرش رو پا ی رو رو  دستش

  .دادم هی تک  زیازش گرفتم و به م نگاه

  .پررو  ی پسرا -

*********************************  
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  "بهزاد"

پا  لچریو  ی رو رو  بالفاصله سرش    ن ییخودش نشوندمش که 

  .انداخت

که بعد از چند    دم یم   نیتضم  ارش،یها رو بدون وقفه بجلسه -

از دستش استفاده کنه، عضالت دستش    تونهیجلسه راحت م 

  .تنبل شدند 

  .دکتر حتما ی چشم آقا -

  ...خانم جوان ”کرد سمت نوا: رو

  .دکتر نگاه کرد به

درمان هست و اونم باور داشتن   ی وره د  ی شرط مهم تو  هی -

ست، هرگز قدرت ذهن فوق العاده   ،یشیکه درمان م  نهیبه ا

  .شهیو نم یتونینکن نم نیتلق

  .چـ... چشم -

  .د یببر فی تشر دیتونیتکون داد و رو بهم گفت: م ی سر
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  .ها رو گرفتمرفتم و دسته   لچریو پشت

  .بعد ی ممنونم جناب دکتر، خداحافظ تا جلسه یلیخ -

  .خدانگهدارتون  -

بودند.   یوتراپیزی نفر تو صف ف  نی. چندمیاومد  رونیاتاق ب  از

منه، دلم    ی از الگوها  یکی  شهیدکتر کارش حرف نداره، هم   نیا

زم   خوادیم تو  اون  ا  ی نه یمثل  کاربلد    نقدر ی خودم  و  بزرگ 

  .بشم

آوردم و کامال از مطب  نییپا  یب یاز سراش  اطیرو با احت   لچر یو

  .میخارج شد
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  .رو باز کردم  نیقفل و در ماش ابونیخ  کنار

من    ی خونه  میر یگرمه، م  یدنینوش  هیخب نوا خانم، وقت   -

  .یباش  شمیناهار پ دیتازش هم با
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  .گرد شدند هاشچشم

  ی واست بپزم که وقت  یینرفته؟ گفتم غذا  ادتیقرارمون که   -

  !ی بهم نخند گهیبلدم د ی آشپز گمیم

  ...ز یآ... آخه... عـ... عز -

  .رو به چپ و راست تکون دادم  اشارم

 ،یمن باش  اریدراخت   دیگفتم امروز کال با  زتی نچ نچ، به عز -

  .یبکش ش یبهونه رو پ نیا یتونی نکرد پس نم یاونم مخالفت

  ده ینکش  قهیطرف و اون طرف چرخوند و به دق  نیرو ا  چشمش

  .بهم نگاه کرد  عیکه سر دیرس  ی زیانگار به چ 

خو...  - محرم...  نا...  پسر...  پـ...  و...  دختر  دخـ...  اما...  امـ... 

  ...... نـ... ندارهتیخوب

نوا جون اصال من امروز    نیو حرفش رو قطع کردم: بب  دم یخند

باش من  درخدمت  ناهار  کردم  جلودارم    ی ابهونه  چیه  ،ینذر 

  .ی دار  یبعداظهرم که گفتار درمان ؟یاوک ست،ین
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  .به خنده انداختم شتریرو پر کرد و ب  شییایدر یآب  حرص

  .بهم نگاه نکن ی نجوریخوشگلت برم ا ی هاقربون چشم -

زدم و  یهوا چه حرف یب دمیهاش تازه فهمگرد شدن چشم با

  .درشت شدند  ی اخودمم واسه لحظه  ی هاچشم

  .دمیپا و اون پا شدم و به زور خند نیکرده ا هول

سرپا نمونم شماهم   یعنی  م،یسر پا نمون  گهید  می... برزهیچ -

  گم؟یدارم م ی... اصال چدینشسته نمون

  .هاش رو به هم فشردانداخت و لب  ن ییرو پا سرش

کامل    نکه یا  دمی باز نشدنش فهم  شتر یکه از برو هل دادم    در

  !بازه

نسبتا   ی بود چهره   یرو جمع کردم و به هر جون کندن  خودم

  .گرفتم ی جد

  .مین یهوا سرده زودتر بش -



[1065] 
 

که هم    دمی چیسمتش خم شدم و دستم رو دور بدنش پ   به

هم    ی هاش رو روانداخت و چشم   ن ییزمان باهاش سرش رو پا

  .فشار داد

  ی صندل  ی آشوب نشدنم با عجله بلندش کردم و رو  شتریب  واسه

که رهاش کردم و خواستم کمر    نینشوندمش اما هم   نیماش

 ع یخورد و به سمتش پرت شدم که سر  زی پام ل  هیصاف کنم  

  .گرفتم یدستم رو به صندل هیعکس العمل نشون دادم و 

به خودم   یاتفاق افتاد که وقت  ه یتو صدم ثان  زی همه چ  اونقدر

  ی ل یآزاد شد خودم رو تو م  نهی اومدم و نفس حبس شدم از س

تو وجودم   ی زیچ  ه یو    دم ینوا د  یشکه شده   ی ها چشم   ی متر

  .ختیمحکم فرو ر

تونستم خودم و   گهیهاش و دچشم  ی ایغرق شدم تو در  انگار

  .نجات بدم 
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واسه    مشدیو وسوسه م  دیکوبی م  نم یکومب کومب تو س  قلبم

تا    کردمی واسه نجات نم  ییاما تقال  نمونی بردن مرز ب  ن یاز ب

  .به عمل نشه  لیوسوسه تبد  نیا

نصف و  ی هااونم سرخ شده بودند و بازدم نفس  دیسف ی هالپ

  .خوردندیبه صورتم م اشمهین

رو    تابمی و با صدا قورت دادم و نگاه ب  یدهنم رو به سخت  آب

  .دمیبه سمت لبش کش

خواسته  االن بوس  میقلب  ی تنها  بود  اونقدر    دنش،یشده 

ا تا  د  یعطش  نیببوسمش  با  هربار    رم ی گ  بانیگر  دنشیکه 

ا  تمی اذ  گهید  شهیم اما رفع    ی واه  الیخ  هی عطش    نینکنه؛ 

 شه؟ ی نم  شتری عطشم ب  ی بعد  ی بار ببوسمش دفعه   هینبود؟  

  شم؟یوجودش نم ی تشنه  شتریب

  آ... آقا... بهـ.. بهزاد؟ -
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ضرب نجاتم داد که با   هینجاتم شد و    قیلرزونش غر  ی صدا

  .رو بستم نیدر ماش عیو سر دمیشتاب عقب کش 

  .سرد به صورت گر گرفتم خورد و سوزوندم سوز

نفس    قیآلوده عم  ی هوا  نیدادم و مدام تو ا  هیتک  نیماش  به

انگشتدمیکش سر  و چشم.  فشردم  گردنم  به  رو  رو  هام  هام 

  .بستم

 ی هالب   ریتصو  ی ارحمانه یرو با زبونم تر کردم اما به طور ب  لبم

چشم باز کردم و آشوب شده و   عیشد که سر  ینوا واسم تداع

  !المصب هیدرمونی پر حرص گفتم: عجب درد ب
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***************************   

مبل   ی گذاشتم و رو  یعسل  زیم  ی بشقاب خورشت رو رو  هردو

  .نشستم لچرشیکنار و
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  ی به خنده بهم نگاه کرد و سر   ه یو با لبخند شب  د یبو کش  ق یعم

  .تکون داد

  تمسخر؟ ایبود  نیاالن تحس  ن یگفتم: ا مردد

  .بو... بوش که... خو... خوبه -

  .لبم نشست  ی رو یقیعم  لبخند

ـَ... مزه دی... ددی... با... بایو... ول -   .اش... چطو... چطوره... م

 ی قاشق برداشتم و به کمک چنگال پر از برنج و قرمه سبز هی

  .کردم 

قاشق گرفتم و فوتش کردم تا سردتر بشه و قابل    ر یو ز  دستم

بعد جلو کم  ی خوردن.  با  که  گرفتم  از    ی دهنش  نگاه  مکث 

باز کرد. توچشم رو  بردم که    ی هام گرفت و دهنش  دهنش 

  .خوردش

و گفتن نظرش   دنیبردم و منتظر کامل جو  ن ییرو پا  قاشق

  .بهش نگاه کردم 
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 ی نگاه به رو به رو سر تکون داد و لب چرب شدش رو تو  با

دهنش کشوند که نگاهم به سمتش رفت و روش لنگر انداخت. 

ام به خواسته  دنی بازم اون حس وسوسه اومد سراغم و واسه رس

  .کرد بمیسخت ترغ

  ...خوش -

  .هاش دوختمنگاهم رو به چشم ع یصداش سر با

  .... هس وشمزهخ

بهم دست داد و سرخوشم   یحس قدرت خاص   شیتحسن   از

  .کرد

  که؟ ی خندیبهم نم گهی خب پس د -

  .دمیبه چپ و راست تکون داد که خند ی سر خندون

  .اش هیسراغ بق می خوبه پس بر -

  .دیخو... خودتون... هم... بخو... بخور -
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  .خورمیخودمم م -

 ی پر از برنج و قرمه کردم تو  نکهیرو برداشتم و بعد از ا  قاشقم

  !بدونم داغه  نکهیاز ا حواسی دهنم بردم ب

  ی دستم و رو  ع یدهنم رو سوزوند که سر  ی کل اجزا  شی داغ

  .دمی دهنم گذاشتم و مدام هوا رو داخل دهنم کش

 ”!دا... داغ... بود... که ”نگران نوا بلند شد: ی صدا

قورت   دمیجو  درآخر و  و  دادم  تو  هیش  دوغ  از   وان یل  ی قلپ 

  .خوردم

و   ری آروم نوا حواسم رو بهش جلب کرد و متح ی خنده  ی صدا

  خندون گفتم: سوختن من خنده داره؟

نف  ی سر اما...   یبه  امـ...  نه...  نـ...  با خنده گفت:  تکون داد و 

  .... آ... آرهتونیحواس... پر... پرت

برا  خندون که  کردم  نگاهش  معترض  شا  نیاول   ی و  و    د ی بار 

  .هام برنداشتاش رو از چشم از خنده   زینگاه لبر حواسیب
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لبم   ی لبخند گوشه   ه یبه    لیچهرم تبد  ی تو  ی کم خنده   کم

وسوسه اون  بازم  و  به   یعنی.  رمیگ  بانیگر  یلعنت  ی شد  تا 

  شد؟یول کنم نم  دمی رسی مرادش نم

که دست خودم نبود معذب شد که سرش    یاز طرز نگاه  انگار

  .انداخت نییرو چرخوند و پا 

ب  یکم  د یترد  با سرش  که  شدم  خم  سمتش   ی تو  شتریبه 

 ”نوا؟ ”فرو رفت. آروم لب زدم: اشقهی

 ” بَـ... بله؟ ”زمزمه کرد: متقابالً

نزد  یسانت  هی  تا برخالفم   کی صورتش  رو  سرش  که  شدم 

  .چرخوند

ب  مقدمهیب م  پردهیو  طاق  داره  طاقتم    شهیم  شه،یگفتم: 

  ببوسمت؟

چرخ   عیسر  سرش سمتم  چشم   دیبه  شده  ی هاو   ی گرد 

  .هوش از سرم برد  شیی ایدر
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  ...دیدا... دار ی... چیچ -

  .ادامه نداد و باز رو ازم گرفت  اما
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از حرارت باال رفته   وجودم افتاده بود و  تنم   ی به تب و تاب 

تر رو باز کردم اما خنک  مییباال ی دکمه  هی. سوختمی داشتم م

  .نشدم

  .... عقبدی... بری لطـ... لطفا... بر -

  .عاجزانه و پرالتماس بود لحنش

 ی خواسته  ست،ین  ینامعقول  زی چ  ایهوس    ی از رو  م،تونینم -

از صبح تا حاال خود    کنه،یم  چارم یدله که داره ب  نیدلمه، ا

داره    گهیاما د  اد یبه زبونم ب  یتابیب  ن یکردم، نذاشتم ا  ی مراقبت

قلبم االنه که سکته    ادیاز تپش ز  کنمی حس م  ده،ی به کشتنم م

  .خواهشه نوا هی نیکنم، ا
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  !دینـ... نگ -

از غم بود. بهم که نگاه کرد با    ی اپر از تحکم و رگه   صداش

 ی ارفته   لیتحل  ی هاش ماتم برد و با صدا چشم  ی اشک تو   دنید

نداشتم، نکنه   ی گفتم: چرا آخه؟ اشک چرا؟ باور کن منظور بد 

  ازم؟ ی دیترس

  .هاش و بستازم برداشت و چشم  چشم

هـ... بهتون... اعـ... اعتماد... ... مُد... مدت... بنینـ... نه، تو... تو ا -

  .کر... کردم

  !فهممینم  ؟ی خب پس چرا بغض کرد -

  .اشبسته  ی هاتنها جوابم سکوت شد و چشم اما

نشده   یبار دلم گرفته بود از پس زده شدن، عصب  ن یاول  ی برا

  .دلم  ی بودم و حسرتش حک شده بود رو ری بودم فقط دلگ

اما وسط راه مشت شد   نهی جلو رفت تا کنار صورتش بش  دستم

  .و برگشت



[1074] 
 

  .زی... عزشی... پـ ی... پدیمن... من و... بر... برگر... دون -

  .هام و تر کرده بوداشک چشم  نم

  ؟یکنار من باش  ی خواینم  ؟یخودت و ازم دور کن   ی خوایم -

  .دمی نگفت که دلخور شده عقب کش ی زی چ بازم

  .یباشه، هرطور راحت -

  .و چنگال رو برداشتم قاشق

  .گردونمیبرت م یبعد گفتار درمان -

*******************************  

  .رو به داخل برد و برگشت دم در  نوا

از خجالتت   ،ی دی زحمت کش  یل یتو امروز خ  ی ومدیکاش م -

  .ومدم یدرم
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بود گفتم: زحمت  ی ای دلخور  با نوا تو وجودم  از    ی که هنوزم 

راست بهتره؛  برم  رفت   ،ینبود،  آراد  واسه   دیبا  مامانم  مزون 

  ؟یلباس انتخاب کن ی نامزد

  .می دنبالم که بر ادیگفته شب م -

  .رو سمتم گرفت اشاشاره 

  .ایایب د یاما تو هم با -

  .دمیخند کوتاه

  چرا من آخه؟  -

  .ی ایباهاش کنار م  رشتیمزون مامانته، تو ب -

به عقب انداخت و بعد رو بهم آروم گفت: دکتر    یکوتاه  نگاه

  تش ی صحبت کنه رک بگو ظرف  تونهیگفت؟ اگه گفته نم  یچ

  .رو دارم 

  ی لبم نشست و کم   ی رو  ی لبخند  مچهیحرف دکتر ن   ی ادآوری  با

  .شد میدلخور ش یآب رو آت 
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  .کار درست ی نقشه هی م،یزینقشه بر هی دیبا -

  .شد  یسوال نگاهش

درست صحبت    تونهیدکتر گفت نوا خودش باور نداره که م -

  ش ی صوت  ی تو تارها  یمشکل  چی وگرنه ه  کنهیکنه و تالش نم 

اسمش رو   دیهم که بوده درمان شده، شا  یبیو اون آس   ستین

  !گذاشت معجزه  دیبا

 ی تو  یدهنش گذاشت و با برق خوشحال  ی دستش رو رو  دو

  ...شکرت... بهزاد ایش گفت: خداهاچشم

  .رو انداخت  دستش

ا - م  هیخبر  نیبهتر  نیبهزاد  چ  شنوم،یکه    م یکن   کاریپس 

  تالش کنه واسه درست حرف زدن؟

که احساس خطر کنه،   مشیبذار  یتیدکتر بهم گفت تو موقع -

و کمک خواستن    ی همه   نطوریا زدن  واسه صدا  رو  تالشش 
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خودش متوجه بشه کامل به   نکهیداد بدون ا  نی و تضم   کنهیم

  .ادیحرف م

تو  اشک، پس  چشم  ی جنگل  و  پنهان    ی هاله  هیهاش  تار 

  .از فشار بغض قرمز شده بود دشیو صورت سف کردیم

نبود - اگه  تو  تو...  نم  ن یا  ی بهزاد   ی تو معجزه   م،یدیفهمی و 

  .ونتمیتا آخر عمر مد ،یینوا یزندگ

  .به چارچوب برداشتم  هیزدم و دستم و از تک  یپر حزن  لبخند

  .کن یخداحافظ زت یاز طرف من از عز گه،یمن برم د -

  .دیو چشمش کش ینی ب  ریبه ز یدست

اونجا با آراد واسه   ای ب  گه؟ید  نمتیبی مزون م  ی حتما، شب تو -

  .میکشینوا نقشه م

  .قدم ازش دور شدم هی

که عمو تازه به مهربانو    ی ایگوش  ی شماره   دم،یبهت خبر م -

  .خانم داده رو هم دارم 
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  .زد  لبخند

  .ی ایب دیباشه اما بازم با -

  .دمیخند کوتاه

  .سیباشه رئ -

  .و موهاش رو پشت گوشش برد  دیخند

  .یخداحافظ -

 ” .خداحافظ ”رو باال برد و تکون داد:  دستش

بچرخم لبخندم رو نگه داشتم و به محض به سمت    ی وقت  تا

  .جونش و گرفتم  قی آسانسور رفتن با نفس عم

سنگ    ه؟یمشکل چ  کنه؟یم  ی چرا ازم دور   زنه؟یپسم م  چرا

  برداشت؟  شهیم ی رو چجور نمونهی که ب یبزرگ

 [19.08.20 21:01] 
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 “  آراد “

رو از دستش گرفتم و تا دهن باز کرد حرف بزنه تو سرو   ادکلن

کردم که در آخر از دستم چنگش زد و با حرص    یگردنم خال

  .یازش استفاده نکن  ادیبگم ز خواستمیگفت: م

  !ادیاست؟ اصال بهت نمگفتم: عمو جون تو و خس  یبدجنس  با

اخم  زد که  گردنم  گذاشتم پس  و  دستم  و  رفت  درهم  هام 

  .روش

هم   یتنها ادکلن  اد،یم  ری سختم گ  گم،یآخراشه م  نکهیواسه ا -

  .هست که مورد پسندمه

  .نقرم رو دور گردنم بستم ری زنج

  .زدم  ادیمنم چون جانا بوش رو دوست داره ز -

از خنده شد:  لحنش م   ”پر  از کجا  تو  دوست    یدونیاونوقت 

 ” داره؟
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تا   دمیموهام کش  ی تو  ی خم شدم و دست  نهیبه سمت آ  یکم

  .تر بشندمرتب 

و    دارهیفضا رو برم   یادکلن جناب عال  یکه وقت  ییاز اونجا -

  .کشهی نفس م قی جانا عم

و    ی کردی ! خوب بهش توجه مکالیخنده و تعجب گفت: بار  با

  !میشتخبر ندا

  .میهم خاص یو پرغرور گفتم: ما تو عاشق سادمیوا صاف

گذاشت و به شونم زد و از پشت    زی م  ی ادکلن رو رو  خندون

  .سرم گذشت

از   گفتی! آقاجون که ممیتو رو هم داد  یو عاشق  مینمرد -

هم از  جوون  ی دخترباز   یبچگ  نیبس  دستت    یتو  از  دخترا 

  !ندیعاص

  .دمیگذشته آروم خند ادی به

  .لحن گفتنش رو یحت ادمه،یآره خوب  -
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  .رو باز کرد ییدستشو در

  .برو معشوقت و منتظر نذار گهیخب د -

  .برداشتم  زیم ی رو از رو  چیسوئ

  .تجربه کنه  ذارمیعشق قشنگه، دارم م  دنیانتظار واسه رس -

دستشو  ی سر  خندون وارد  و  داد  تکون  راست  و   ییبه چپ 

  .شد

  ...به سمت در رفتم  یو با سرخوش  دمیخند  یرپوست یو ز  رومآ

مانعم   یگوش  ی صدا  نم یو باز کردم اما تا خواستم بش  نیماش   در

  .شد

ج  همونطور از  م  بیکه  درش  گفتم:   دمیخند  اوردمیکتم  و 

  !ما رو نگاه صبریخانم ب

شد    یتموم بادم خال  دمیکه د  ی صفحه نگاه کردم اما با اسم  به

  .دم یکش یو پوف
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 ” ه؟یچ ”دست دست کردم اما درآخر جواب دادم:  یکم

  .متعجبم کرد ونش یگر ی صدا

  آراد؟ -

  ؟یکنیم  هیگر ی شده سارا؟ دار یچ -

ازت خواهش م - به   شم،یم  یخونم، دارم روان  ای ب  کنمی آراد 

به کس  ازین  یکی اما  بزنم  باهاش حرف  اعتماد    یدارم  تو  جز 

  .ندارم

  .هق هقش اوج گرفت ی صدا

  .کنمی التماست م -

رفتن   ن یهام ضرب گرفتم و مردد ببا انگشت   ن یسقف ماش   رو

  .و نرفتن سکوت کردم 

ازت خواهش    ،یکنی آره؟ تو که بهتر من و درک م  ی ایآراد؟ م -

و فقط با حرف زدن با تو حالم   ییمن تو  یتنها دلگرم  کنم،یم

  .شهیبهتر م
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  .دمیکش  میشونیبه پ  یهام و بستم و دستچشم  دیاز ترد  کالفه

  ؟یکنی م هیگر ی دار یسر چ -

  .د یکش ینیف

تعر  ایب - واست  م  نطوریا  کنمیم   فیمفصل  قول    شم،ی آروم 

  .رمیوقتت رو نگ  ادیز  دمیم

  .فرستادم رونیو ب نفسم

  .باشه -

  .نشستم نیماش ی تو

  .ام یباشه سارا دارم م -

  .دم یاش رو به وضوح شنگرفته  ی صدا  ی تو یخوشحال

  .کنمیممنونم آراد ممنونم، بخدا جبران م -

و   زی مشترک عز  یقطع کردم و بالفاصله به گوش  یجواب  بدون

  !مایبا عشقمون راحت باش می شب خواست هی جانا زنگ زدم. 
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صدا  ادیز که  تو  ی نگذشت  پ  ی خوشش  رد   د یچی گوشم  و 

 یک یلبم نشوند. چقدر لذت بخشه    ی از لبخند رو رو  ی محو

  .تیصداشم بشه تموم دلگرم  یحت

  ؟یرسیم یسالم آراد جونم، ک -

به حداقل رس  شیبودم که معذب  خوشحال بهم  و   دهی نسبت 

راحت  ولباهام  ا  یتره،  که  ا  نمیبماند  به  تا  کندم    نجا یجون 

البته اون بغل کردن دو روز پ   ده یرس کارساز بوده اما    شمیو 

  !رهیاز دستم در م دنیهنوزم واسه بوس

بب - خانما،  خانم  د  هیمن    ن،یسالم  نگران    امیم  رتریکم  اما 

  .میری و م امینباش حتما م 

  .تو صداش کمتر شد  جانیه

  شده؟ ی زی چرا؟ چ -

 هیاره،  د  ازیهام کمک ناز دوست   یکی نه خانمم نگران نشو،   -

  .امیو زود م  کنمی بهش کمک م رمیسر م
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  .مونمی باشه پس منتظرت م -

  .فعال زنم،ی بودم بهت زنگ م کیقربونت برم، نزد -

  .فعال -

  .انداختم یصندل ی و رو یرو قطع کردم و گوش تماس

 “  ارشیک “

  .سادم یوا S500 بنز کنار

شده، حجم باکش    رانیوارد ا  جدهی اس پونصد؛ دو هزار و ه -

حداکثر قدرتشم چهارصد و پنجاه و پنج اسب    تره،ی هشتاد ل

  .ستقه یبخار در پنج هزار و پونصد دور در دق

  .بهش انداخت ی اه یچند ثان نگاه

  شهرش چقدره؟مصرف سوخت خارج از  -

  ...در هر صد تر یهشت و شش دهم ل  -

  قربان؟ -
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و    دمیمانع ادامه دادن حرفم شد. به عقب چرخ  ری اردش  ی صدا

  .بهش نگاه کردم  یسوال

  .ستآماده  دیخواستیکه م ی زیاون چ -

  .لبم نشست ی گوشه ی محو لبخند

  .امیبرو تو دفتر تا ب نطور،یکه ا -

ادامه    دمیچرخ  ی گفت و رفت که به سمت مشتر  یچشم و 

  .دادم

 م یرو بهش دادم و گذاشتم تصم   خواستیکه م  یاطالعات  تموم

  .رهیبگ

هم   ی دیدفترمم، اطالعات جد  ی شد تو  یقطع  متونیتصم -

  .دیو صدا بزن ینیام ی لطفا آقا دیخواست

  .رو دور زدم و به سمت دفتر رفتم نیماش

  .بهم خورد که در رو واسم باز کرد  ری نگاه اردش  شهیش  ی تو  از
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  .نشستم یصندل ی رو زی راست پشت م  هیشدم و  وارد

  خب؟ -

  .ستادیا یرو بست و رو به روم به حالت رسم در

  ی جانا تو  یمادر حورا، پدر تا دو سالگ  ،یپدر عل  ؛ی جانا بهادر -

 ی از نوزاد چرخونده،ی رو م یاتی لبن هیتهران کار آزاد داشته و 

  ی اونجا بوده، کس  یسالگ  جده یپرورشگاه بزرگ شده و تا ه   ی تو

امامزاده   ی با مادر جانا هم تو  ند،یمادر و پدرش ک   دونهینم

نگاه عاشق شده،    هیکه با    گندی آشنا شده و م  میشاه عبدالعظ

  دهی خانقاه شن مان یسل یعنیدو بار جواب رد از پدربزرگ جانا 

نکش  پس  پا  باز  دهیاما  پ و  ا  ریگ یم  تا  نرم    مانیسل  نکهیشده 

ترک بوده که تموم   ل یاص  هی  مانیسل   ده،یو جواب بله م  شهیم

از دست    یلیخانوادش به جز خواهرش رو بخاطر جنگ تحم

داشته که به کمک    یدختر سندروم دان  هی  همخواهرش    ده،یم

تو  مانیسل رو  م  شگاهیآسا  ی اون  و خواهره هم    داشتهینگه 

  .رفته  ا یاز دن ش ی چند سال پ



[1088] 
 

 ی رو باز کردم و از داخلش شکالت هشتاد و پنج درصد  کشو

  .برداشتم

و    ی و از پدر هند  ی رانیسراغ مهربانو کاپور، از مادر ا  میریم -

با    شونهیدختر همسا  یعروس  ی هندوستان، تو  ی بزرگ شده 

  .شهیآشنا م  مانیسل

از مزه   دمشیبه شکالت زدم و جو  ی گاز تلخش غرق   ی که 

  .هام و بستملذت شدم و چشم

  کرده؟ی م کاریهند چ مانیسل -

 ی داشته که عاشق دختر هند  یمیدوست صم  هی  مانیسل -

 ی واسه عروس  کنند،ی ازدواج م  تاً یو نها  شهیدانشگاهش م  ی تو

رستم  خان  هفت  گذشت  از  بعد  آخر  در  بوده،  اونجا  اون 

تو همون هند برگزار    شونیپدر مهربانو عروس  ی های ریسختگ 

سل  شهیم کار  بخاطر  ازدواج  از  بعد   ران،یا  انیم  مانیاما 

بودن    ی به دوره   میرسیسروان، م  هیبوده،    ینظام   هی  مانیسل
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 نی زترینوا خواهرش، عز  یجانا و هشت سالگ  یجانا، سه سالگ 

سل هند  یهمون   ومرز،یک  مان،یدوست  دختر  با  ازدواج    ی که 

خانوادگ  دوست  خانوادش  کل  و  بود  و    مانیسل  یکرده 

به همراه دختر و داماد و نوش   شدندیخانوادش محسوب م

شون که انفجار کارخونه تایبرق و نها ی اونم تو اتصال رند،یمیم

اون  یجشن همراه  به  و  بوده  آدم برگزار  فوت   ی ادیز  ی ها ها 

خانوادشون    شند،یم کل  ساله   هیاز  شونزده  اول    ی پسر 

هشت ساله، البته ناگفته نماند   ی نوه  هیو    مونهی م  رستانیدب

اثر تصادف از   بر  ومرزیاتفاق همسر ک   نیکه پنج ماه قبل از ا

  .رهی م ایدن

  .رو تکون دادم شکالت

  .بابابزرگ آراد بوده ومرزیزنم، کبذار حدس ب -

  .زد  لبخند

  .قایاحسنت به هوشتون قربان، دق -
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دهنم گذاشتم و همراه با   ی کل شکالت رو تو  ی حس غرور  با

  .دادم هیتک یبه صندل نهیدست به س دنشیجو

 [20.08.20 20:43] 
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  .خب -

و آسمش    شهیم   میوخ  مانیسل  یبعد از اون حادثه حال روح -

روستا با    هیبرن به    دهی م  شنهادیدکتر بهشون پ  کنه،یعود م

هوا و  اونجا  ی آب  از  خ   ییخوب،  که حورا  و    یلیهم  پدر  به 

 یمغازه   ه یاونجا و    رن یمخصوصا مادرش وابسته بوده باهم م

 شه،ی ک میباهاشون شر  مانمیدفعه سل   نیکه ا  زنندی م  دیجد

 ی روستا  هی  شهی م  شی سال بعدم اون روستا با همت اهال  هی

سلیستیتور چرا  حاال  اما  زندگ  روانیش  مانی ...  واسه    یرو 

  انتخاب کرده؟
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کرده بود حرفش رو قطع    ریکه ذهنم رو درگ   یسوال  بخاطر

  .کردم 

کارخونه بوده   هی صاحب    ومرزیسوال و جواب بده، ک   نیاول ا -

  درسته؟

  .درسته آقا  -

  .دمیام رو به لبم کش اشاره  متفکر

سل  ی دیفهم - ا  مانیچرا  نزد  نکهیبا  بوده    یکی دوست  بهش 

  نشده؟ کی اون کارخونه باهاش شر ی تو

اهل تجمالت نبوده،   مانیبله قربان، از مستندات معلومه سل -

ک ب  گفتهیم  ومرزیبه  کارخونه  امیچرا  که ب  کیشر  ی اتو  شم 

  ی و رشدش دخالت   ییدسترنج پدر تو بوده و من بخاطر پرپا

ا دِ  هیرو    نینداشتم،  م  نیجور  ز  دهیدیبزرگ  بارش    ریو 

  .بوده و سروان یهم نظام ومرز یبگم ک نمیالبته ا  رفته،ینم
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دسته گذاشتم و ساق اون دستم رو رو اون   ی دستم رو رو  کف

  .دسته یکی

که مربوط به جاناست گفتم: خب   ی زیشده به هر چ   مندعالقه

  .رو بگو  تیاطالعات قبل ی ادامه 

  .جا به جا شد یکم

تا قبل از کشته شدن   مانیسل  نه،یا  روانیانتخاب ش  لیدل -

 ی تا رو  کردهیم  ی کارگر  روانیش   ی خرمشهر تو  ی خانوادش تو

باشه، ش  ی پا ترک و    مانهیسل  ی پدر  ی روستا   روانمیخود  که 

 ی کشاورز  نیزم  هی  مانیپدر سل  کنند،یم  یکردها باهم زندگ

دوره   ی تو که  داشته  روستا  توسط    ی اون  ک  یکیشاه   له از 

اطرافش به زور از اون و    ی هان یدولت به همراه زم   ی هاگنده 

  ی کردن تو  ی کارگر  یاصل  لیگرفته شده دل  گهی د  یچند اهال

بوده که ثابت   یارک مد  ی آورانقالب و اون روستا جمع  ی دوره 

ا اونه نه کس  نیزم  نیکنه  از پدر کشته    یمال پدر  که حاال 

دل  برده،  ارث  به  روستا    لیشدش  اون    یادامه   واسهانتخاب 
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که   شی ری بوده که باز تالش کنه واسه پس گ  نی هم هم  یزندگ

به   میرسی. حاال مکردهیدفعه مهربانو هم بهش کمک م  نیا

  .و حورا یو عل مانیعلت فوت سل

دارند   ی حسن و مشتر  دمیاز اتاق افتاد که د  رونیبه ب  نگاهم

  .شگاهندینما ی و چند نفر هم تو انی سمت م نیبه ا

و باال بردم و گفتم: فعال بسه، فکر کنم سرم شلوغ شده،    دستم

  .راه خونه ی ادامش باشه واسه تو

  .چشم آقا -

  .در از جام بلند شدم و کتم رو مرتب کردم  ی صدا با

  .داخل دیبفرمائ -

  .کرد ییو به داخل راهنما ی باز شد و حسن مشتر در

  ؟یرضائ دی س ی آقا دیگرفت  یمیتصم -

مشک - رنگ  پونصد  اس  بنز  مرسدس  انتخابم   ه یاما    ه،یبله 

  .چک روز بهتون بدم خوامی چون م دیتر بگمنصف  متیق
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زدند و به   یاز خوشحال  یهام برقآماده بودن پولش چشم   از

  .اشاره کردم زیم ی جلو ی های صندل

  .میرس یبه توافق م  د،ی نیلطفا بش -

  .لبش نشست و جلوتر اومد ی رو ی لبخند متقابال

 ”؟ ی زنگ زد روانیبه س ”کردم سمت حسن: رو

تو - که  گفتند  مدل   ی بله  تموم  و   د یجد  ی هافروشگاهند 

  .دهیرس

  .تکون دادم ی سر تیسر رضا از

  .رو راه بنداز گهید ی های خوبه برو کار مشتر -

  .رفت  رونیگفت و ب یچشم

هم قفل   ی تو  زیم  ی هام و رونشستم و انگشت  یصندل  ی رو

  .کردم 

  ه؟یخودتون چ ی شنهادی خب مبلغ پ -
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 “  آراد “

باز بودن در بدون زنگ زدن وارد واحد آپارتمانش شدم که    با

  .بالفاصله نگاهم بهش افتاد 

  .بود هیمبل نشسته و صورتش سرخ از گر ی رو

 [20.08.20 20:43] 

 190پارت #

و به سمتم بستن در متوجه اومدنم شد که به سرعت پا شد    با

  .افتاد هیاومد و باز به گر 

  آراد؟ -

رس   بهم حرف  دیکه  بغلم    وی فرصت  تو  خودش  و  نداد  بهم 

  .انداخت

  شده سارا؟ یگفتم: چ جیگ

و تو گردنم فرو کرد و هق هق کنان گفت: مامان و بابام   سرش

  .از هم جدا بشند  خوانیم



[1096] 
 

و به    دم یهاش مور مورم شد که سرم و کنار کش هرم نفس   از

  .عقب بردمش

  !که منصرف شدند  یگفتم: اما گفت متعجب

  .د یکش  شینی و به ب  دستمال

  .اما بازم بحث و دعواهاشون اوج گرفته -

دهنش    ی بست و دستش و رو  کرد که چشم  دای شدت پ   شیگر

  .گذاشت

  .آراد شمی بخدا جدا بشند نابود م شم،یم  وونهیدارم د -

کتفش گذاشتم و تو بغلم   ی دستم و رو هیآروم کردنش  واسه

  .دمش یکش

  !شهیدرست نم ی زیکردن تو که چ هیآروم باش با گر -

گردنم   ی قه یکنار    به دور  رو  دستش  اون  و  زد  چنگ  بازم 

  .دیچ یپ



[1097] 
 

  .کابوسه آراد  شونمییفکر جدا -

  ی تو  یم رو لمس کرد که حسپس گردن   یعنیحساسم    ی نقطه

  .رفت  نییو پا دیچ یوجودم پ 

آروم   میکم حرف بزن   ه ی  مینیبش  میگفتم: بر  قی نفس عم  هی  با

  .یشیم

 ی قهی  نیاون دستشم دور گردنم حلقه کرد و صورتش و ب  اما

نفس  هرم  که  گذاشت  شد بازم  باعث  و  خورد  تنم  به  هاش 

  .به پهلوش چنگ بزنم  ار یاختیب

  کنم که جدا نشند؟  کاریچ یگیم -

  .کردم جداش کنم  یقورت دادم و سع  یدهنم رو به سخت  آب

  .میزنی حرف م  مینیبش میبر -

  .دیچشمش کش   ریدفعه جدا شد و پشت دستش و به ز نیا

  .میمبل دو نفره نشست  ی رو



[1098] 
 

  هم مشخص کردند واسش؟  یخیتار -

نگاهم کرد که متقابال سکوت   رهی نم زدش خ  ی ها با چشم   تنها

اومد که تو    ادمی وی شب ی ارحمانهیدفعه به طور ب هیکردم اما 

هاش خونه و اتاقش از شدت حس خوب و لذت چشم   نیهم

سرخوش از  هردومون  و  بودند  شده  زده   م،یدیخندیم  ی نم 

  .هامب ثابت ش  ی هاه یاز پا  یکی که بعد از اون شد    یهمون شب

هام رو  نگاه ازش گرفتم و چشم  عیدگرگون شد که سر  حالم

شبانم رو   ی هایو خوشگذرون   گرفتمیم  یبستم. کاش فراموش

  .بردمی م ادیاز 

شونم   ی حلقه شدن دستش دور بازوم و گذاشتن سرش رو  با

  .چشم باز کردم  عیو سر دمیلرز فیخف

ممنونم   ،یکنیتو آرومم م   م،یباش   ی نجوریا  قهیچند دق  هی -

  .یکه هست



[1099] 
 

 شمیبه ته ر  یدار دستو برخالفش چرخوندم و کالفه و تب   سرم

  .خودت بهم تحمل بده  ای. خدادمیکش

بکشم اما بلند شد و   یدفعه جدا شد که اومدم نفس راحت  هی

حلقه و بغلم کرد  هاش و دور گردنم  پام نشست و دست   ی رو

  ؟یکنی م کاریگفتم: چ ری که متح

که هنوزم بغض داشت گفت: حرف نزن بذار   یگردنم با لحن   تو

  .با وجودت آروم بشم

دلم    ی مبل رو تو مشتم فشردم و مدام اسم جانا رو تو  ی دسته 

  .ازم سر نزنه  ییبردم تا خطا

و معترضانه گفتم:    ختی ر  ی به خودش داد که دلم هر  یتکون

  !اسار

  .کرد  تابمیب شتریحرف که اومد لبش به گردنم خورد و ب به

  .ی ممنونم که اومد -



[1100] 
 

و ببوسمش   رمیمشتم بگ  ی موهاش و تو  شدمیوسوسه م  مدام

  .دم ی جنگیداشتم باهاش م ی ر ی اما به طور سخت و نفس گ

هاش رو تکون داد که  و رو بدنم گذاشت و انگشت دستش   هی

ا از  تا    ترن یبود سنگ   ن یهم که سنگ  ینی نفسم  و دستم  شد 

ز خودش   ریفشردن  شد.  مشت  راه  وسط  اما  رفت  و کمرش 

طاقتم طاق شد و واسه تن ندادن به    گهیکه د  دی جلوتر کش

ضرب بلند شدم که   هیسرش بود    ی تو  دونمیکه م   ی اخواسته

رو  غیجه  یبا   رو  نی زم  ی پرت شد  تا  لباس  باال   ی و  زانوش، 

  .رفت

بزنم اما تا   مهیو اومدم روش خ   دیلحظه هوش از سرم پر  هی

پ  ی مرحله  شدنش  و    شی خم  اومدم  خودم  به  زود  و  رفتم 

شعله   ی درحال تو  داشتم  و    سوختمی م  شی آت  میمستق  ی که 

غر و  تسل  یسع  زمی نفس  تند    ممیدر  پا  در  به سمت  داشت 

  .کردم 



[1101] 
 

 اد یزمزمه کردم:    رلب ی و ز  دمیعرق کردم دست کش  یشونیپ  به

سرد بهت بخوره    ی جانا باش آراد، دست از پا خطا نکن، هوا

  .ی به سارا ندار  ی از ی ن یشیآروم م

دفعه سارا ازم جلو زد و    هیبه در نمونده بود برسم که    ی زیچ

  .بشم خکوبیباعث شد سرجام م

رو    دشیدر بود در رو قفل کرد و کل  ی که تو  ی دیبا کل  عیسر

  .برداشت که به زور بدن سست شدم و سر پا نگه داشتم

  .د یکش نییلباسش و آروم پا ی جلو پیداد و ز  هیدر تک به

  .آراد  یامشب مال من  -

به   یو بستم و دستهام نگاهم به بدنش چشم  وفتادنین  واسه

نشسته عرق  به  کشگردن  خدادمی ام  کن،   ای.  کمکم  خودت 

   .ر یو بگخودت جلوم 

که دستش    نیحضورش رو رو به روم حس کردم و هم  ی گرما

  .ام نشست با شتاب چشم باز کردم و مچش و گرفتمرو دکمه 



[1102] 
 

بردار   دار شده بود گفتم: دست از سرمکه تهش خش   ییصدا  با

شبانت خط    ی ها ی خوشگذرون  ستیو از ل اسم من  گه یسارا، د

  .بزن

عکس العمل نشون   عیاما سر  دمی دفعه به سمت خودش کش   هی

  .پام و جلوتر گذاشتم  ه یدادم و 

هاست که چون ذهنت سال   ،ینفر باش  هیبا    یتونیآراد، تو نم -

عج  تنوع  ا   ن یبا  از  بردار  دست  پس  قرمز    نیشده،  خط 

  !ی که واسه خودت درست کرد ی امسخره 

روش زوم   گهید  یبی شد اما به طور عج  دهیکش  نییپا  نگاهم

  .رم ی تر تونستم چشم ازش بگنکردم و راحت 

غر  ی درحال از  بود  شده  پر  وجودم  تموم    ی زه یکه  و  مردونم 

  ز،ی چ  هیواسه تن دادن بهش    کردندی بدنم مجبورم م  ی اجزا

واسه    کردیو کمکم م  شدیم  تری و قو  ی داشت قو  یحس  هی

  .اوردمیم  مانیا  یبیپس زدنش، انگار کم کم داشتم به امداد غ



[1103] 
 

که    اومد کنه  فرو  گردنم  تو  و  عقب   هیسرش  به  ضرب 

مشتش کنده شد و نتونست رو کفش    نیانداختمش. لباسم از ب

  .خورد نیآخ زم  هیپاشنه بلندش تعادلش رو حفظ کنه و با 

  .و با صدا قورت دادم و درست کردم و آب دهنم  امقهی

   .رو بده من دیکل -

  .گاهش  هیهاش و تکصورت درهم پاش و صاف کرد و دست   با

  .شبمون باشه نیپس بذار امشب آخر -

  .هم فشار دادم ی هام و روو چرخوندم و دندون  سرم

  .جاش بلند شد از

 یاز جانا باش  ریغ   ی با دختر  ی خواینم  گهیباشه قبول که د -

  ...اما

گفتم: من   ظیآغشته به غ  یو سمتش گرفتم و با لحن  اماشاره 

  .من عاشقشم، پس مواظب کالمت باش ستم،یباهاش ن



[1104] 
 

  .شد کیهاش داد و باز بهم نزدبه چشم  یچرخ

  .یندارم اما امشب باشه واسه خداحافظ یباشه، حرف -

  .دی و کش امقهی

  چطوره؟ -

  .کندم  امقه یو از دستش   یو عصب کالفه

بلند    ی که تا حاال دستم رو دختر  یدونی صرار نکن سارا، ما -

  .شی اول ینشده پس نذار تو بش

  .دیو خند دندی باال پر ابروهاش

مثل دختره    ی! نکنه بش یکنیم   رییتغ  ی تا آسمون دار  نیزم -

  .ی شیمعتقد؟ حال به هم زن م

  .دی: کل دمیو باال آوردم و غر دستم

بود طبق    کیگفت و دستش و دور گردنم انداخت که نزد  ینچ

هم بپ   می شگی عادت  کمرش  دور  اراده   چه یدستم  با   ی اما 



[1105] 
 

پ  ی اسابقهیب چون   دایکه  و  انداختمش  عقب  به  بودم  کرده 

بار دستم    نیاول  ی کالفم کرده و خونم و به جوش آورده بود برا

فرود اومد که صداش همه جا    ی تلخ شد و تو صورتش جور

  .اش گذاشتگونه ی رو  ی و دستش و با ناباور دیچ یپ

گفتم که   ”ام و تکون دادم:زدش اشاره بهت  ی هامقابل چشم  در

  .اولش سارا ینذار بش

و از    دم یکش  رونیمشتش ب   نیرو پر خشونت از ب   دیهم کل   بعد

  .کنارش گذشتم 

. تکونم نخورده دم یو در رو باز کردم و به سمتش چرخ   قفل

  .بود

و  نفس فقط    گرفتم  اگه  رو صفحه   هیگفتم:  و  اسمت   ی بار 

  .کنمی م چارتی ب نمیبب میگوش

اومدم و در رو محکم بستم که صداش   رونیو گفتم و ب   نیا

  .راهرو اکو شد ی تو



[1106] 
 

طبقه بود که واردش شدم و    نی هم  ی آسانسور تو  خوشبختانه 

  .همکف رو زدم ی دکمه

  .ناخوش چشم بستم یدادم و با حال  هیتک نهیآ به

. اون کنهیتونستم ازش بگذرم خودم و هم متعجب م  نکهیا

  و بهم داد؟ ی ااراده  نیبود که همچ  یحس چ

  .به دلم خوش اومد بیلبم نشست عج ی که رو  ی لبخند

   شهی باورم نم  زم،یکه تونستم پا بذارم رو غر ه یحس خوب چه

  .باشه نیری قشنگ و ش نقدریا که

  .دادم هی تک  نهیو باال گرفتم و به آ سرم

که   دونمیخدا، م  هیحس و حال خوب  یزندگ  ی کردنت تو  حس

رو ندارم و تا   نکاریا  ی کار خودت بود وگرنه منِ سست عرضه 

  .حاال وا داده بودم

 “  جانا “



[1107] 
 

رو به روم  نشیگذاشتم ماش  رونیکه پام و از محوطه ب  نیهم

  .ترمز گرفت

که خم شد و در رو باز کرد و هلش   دمشید  ی دود  ی شه یش  از

  .نمش یبیم یوقت شهیداد. چقدر حالم خوب م

  .چشمک گفت: بپر باال خانمم هی با

خوش عطر عمو  ی حه یو نشستم که بالفاصله را دمیخند آروم

  .نفس بکشم ق یو باعث شد عم  دیچی مشامم پ ی تو

  .زمان با بستن در گفتم: سالم هم

  .سالم -

  آره؟ ی : عطر عمو رو زددمیو مردد پرس دمیسمتش چرخ  به

  .داد  هیدستش و به فرمون تک ساق

 نه؟ ی هوم، فکر کنم دوسش دار -

 [23.08.20 21:10] 
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 192پارت #

  .دم یشوق خند با

بو  - عاشقشم!  دارم؟!  م  ی دوسش   خاک   ادیآدم    ده،یبارون 

  ده،یم   عتیطب  ی بو  وفته،یخورده و جنگل تر و تازه م  س یخ

  .کنهی آرومم م

تر  لبش سکوت کرد و مهربون و پراحساس   ی رو  ح یلبخند مل  با

  .شد که دلم واسه طرز نگاهش رفت رهیبهم خ شهیاز هم 

ثان  گهیشد که د  یطوالن  اونقدر و چند  بار    هی  هیمعذبم کرد 

  .چشم ازش گرفتم

  ؟یکن وونمینگاهت د نیبا ا  ی قصد دار -

به قلبم که   ی دی چسب  ی جور  ؟ی کرد  وونهیاما تو چرا من و د -

م کنده  باهاش  قلبمم  بکنمت  بخوام  و   شهی اگه  جونم  و 

  !رهیگیم



[1109] 
 

دست راستم و به   یانداختم و با لبخند پر ذوق  نییپاو    سرم

  .دمیسمت چپم کش ی موها

  .گذاشت  میاومد و دستش و به صندل جلوتر

  .انداختم ابونی به خ ینگاه

  م؟یبر گهید ی خوای... نمگمیم -

  جانا؟ -

کلمه واسم   نیکردم سمتش و چون هنوز به زبون آوردن ا  رو

  سخت بود آروم گفتم: جونم؟

  .فرستاد  رونینفس گرفت و بازدمش و با شدت ب قیعم

  .به وجودم چنگ زد  ینگران

  شده؟ ی زیچ -

گرفت و پوست لبش و کند که من    ی شالم و به باز  ی گوشه

  .اون صورتم جمع شد و انگار سوختم  ی جا



[1110] 
 

و پنهون   یبدون  دیبا  کنمیبهت بگم، فکر م  ی زیچ  هی  خوامیم -

  .ی و درک کن ی زود از کوره در نر خوامینمونه اما ازتم م 

گفتم:    رهی انگار مضطربش خ  ی هابه چشم   یکم بعد  و  شدم 

  .بگو

که بهم زد   یبگذره و به حرف اومد: اون کس  ی اه ی ثان  نگذاشت

  یلیکه حالش خ   گفتی م  کردی م  هیکمکش گر  رم ی و گفتم م

وقت پ  یبده،  دارند   ششیرفتم  باباش  و  مامان  که  گفت  بهم 

بود   یرخواهیبه دردودل داره قصدم خ  ازیو ن  رند یگی طالق م

انگار قصد   مااونجا نرفتم ا  ی اگهیجانا باور کن، اصال به قصد د

چشمم و کور کنه تا    خواستیبود، م   گهید  زیچ  هیاون    یاصل

  .که بهت دارم  ی تعهد نمینب

تره و هدف شومشم و دخ  هیطرف مقابل    دمیخوب فهم  یلیخ

  .کامل و به وضوح متوجه شدم



[1111] 
 

سع   ی درحال ک  یعصبان  کردیم  یکه  دختره  گفتم:    ه؟ ی نشم 

  دوستت داره؟

  ادم یکه برد سوختم اما فر  یانداخت و با اسم  ن ییو پا  نگاهش

  .و تو گلو خفه کردم

  .سارا -

  .بستم و مدام قلنج دستم و شکستم چشم

به   - تن  جانا،  براخواستهباورم کن  و  ندادم  بار    ن یاول  ی اش 

  .دختر بلند کردم  هیدست رو 

نم   ک یبه    تم ی عصبان  تموم و  فروکش شد  به    دونمیباره  چرا 

  .خنده افتادم 

هام و و باز کردم و سر تا پاش و برانداز کردم و لب   هام چشم

  .محکم به هم فشردم تا نخندم 

  واسم؟ مونه ی دست بزن داشتن آراد مثل جک م چرا

  .بودند دهیصورتش نظر انداختم. جفت ابروهاش باال پر  به



[1112] 
 

هم    هیچقدر محکم؟ گر  ؟ی خندون گفتم: سارا رو زد  ی لحن  با

  کرد؟

  .خورده بود کهی انگار

  آرامش قبل از طوفانه؟  نیالـ... االن ا -

  .خندوندم یو م کردی کتک خوردن سارا دلم و خنک م تصور

 ی دختره  ش،یشد که زد چقدر دلم خنک  یدونی آخ آراد نم -

آراد    ی هابهم گفت من نقطه ضعف  یتو اون مهمون  ی ریکبیا

  ...اما کنمی و رامش م دونمی رو م

  .دمیکامال به خنده افتادم و به شونش کوب نبار یا

 یعکس گرفته بود   هیکجا؟ تو صورتش؟ کاش    ش؟ی بخدا زد -

  .افشیاز ق

  .و جاش و به خنده داد   دینگاهش بود خواب  ی که تو  ی زی چ  هر

داد و    ه ی! ته تهش منتظر  ی خندی م  ی که دار  شهی باورم نم -

  .هوار بودم
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و ر  چشم اشاره  زی هام  و  به سمتش گرفتم که تو کردم  و  ام 

  .خودش جمع شد

  ...هیشد  یچ -

  ؟ی تا کجا خرت کرد که به خودت اومد نمیبگو بب -

اما در رو قفل کرد،    کردمی تش فرار متا دم در، داشتم از دس -

 دم یمحکم کوب  یکیمنم جوش آوردم و    دادیرو بهم نم  دیکل

  چارش ی صورتش و بهش گفتم اگه بازم دور و ورم بچرخه ب  ی تو

  .کنمیم

  .خندم جون گرفت بازم

  .اشاره کردم  ابونیدادم و با خنده به خ   هیتک  یبه صندل   درست

  .شد ر ید گهید میبر -

گونه  هی و  کرد  بغلم  بوسدفعه  محکم  و  حرص   دیام  از  که 

گونش    ی خوابوندم تو صورتش. دستش و رو  ی کیو    دمیچرخ

  .گذاشت و با تعجب بهم نگاه کرد
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د  هیگفتم:    دواریتهد محرم  گهیبار  از    میببوس  تمونیقبل 

  .زنم یبدترش و م 

  .دیگل کرد و خند شییپررو ی خو بازم

  .یش یتر مجذاب  یل یخ یکنیم دی که تهد یوقت -

  .بهش رفتم ی او چشم غره  اوردمیو به روم ن  ذوقم

  .ی نخورد گهید یکی تا  وفتیراه ب -

  .دیکش  نییو پا یو هم زمان باهاش ترمز دست دیخند

*****************************  

  .مورد پسندشه در اتاق پرو رو باز کردم  گهید  نیا  نکهیا  دیام  به

  .به خودم دادم  یچرخ

  چطوره؟ -

بعد صورتش و جمع کرد   یبه سر تا پام انداخت اما کم  ینگاه

  .باال انداخت ی و سر
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  .ادینه بهت نم -

 ؟یخوشگل  نیچشه به ا  گهید  ن یا  ”حرص صدام باال رفت:  از

 ” هان؟

  .و بهش نشون دادم  نمیآست

کار - ا  ی های سنگ  نم  یفیظر  نیبه  بد   یلیخ  ؟ینیبیو 

  !ایاقهیسل

  .پا رو نظرش موند هی اما

  .میلباست و تنت کن بر اد،ینه جانا بهت نم -

  .و در رو محکم بستم دمیکش ی اخفه غیج

 رهنیپ  خواستیحرص به نفس نفس افتاده بودم و دلم م   از

  .خودش و پاره کنم

کدومشون   چیاما حضرت آقا ه  ه یمدل لباس نامزد  نی هفتم  نیا

االنه که مامان   یعن یو بردارم!    شونیک یو نذاشتند    دندیو نپسند
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بارش کنه، بهتر بکنه دل من خنک    راهیبد و ب  یبهزاد حساب

 !شهیم

 [23.08.20 21:10] 
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 دم ی بود رو پوش  ده یکه خودش واسم خر  ی قرمز  ی مانتو  همون

  .دستم انداختم  ی وو لباس و ر 

که باهاش چشم تو چشم شدم اخمم  نیرو باز کردم و هم   در

  .اومدم رون یکردم و از اتاق ب ترق یو عم

فکر    نهیو ازم گرفت و حق به جانب گفت: تو تو اون آ  لباس

من  یکنیم اما  م  یخوشگله  دارم  و  مقابلتم    نم یبیکه طرف 

رسه، چشم سبزم    یخودت نم  یخوشگل  ی اصال به پا  فهممیم

  .جذاب باشه و خاص  دیلباستم با یتو جذاب

  .کردم لبخندم پر رنگ نشه و اخمم و نگه دارم  یسع

  .هاخب بچه  -
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  .مامان بهزاد نگاهمون به سمتش رفت ی صدا با

  ن؟یکدوم و پسند کرد -

  .کدوم چیرک و راست گفت: ه آراد 

کردم و   یمصلحت  ی خانم درهم رفت که سرفه   مانهیا  ی هااخم

لباس گفتم:  آراد  حرف  کردن  جمع  فوق واسه  واقعا  هاتون 

  .رهینظیهاشم بست، طرحالعاده 

خوشحال  هاشاخم و  پرغرور  حالت  و  شدند  باز  هم  به    یاز 

  .خودش گرفت

 ونیباشه آقا  ینه، هر چ  گهیاما چون آراد طرح ساده پسنده م -

  .ستندیا خوشگل پسند نهکه مثل ما خانوم

کردم   یگلوش رو صاف کرد و با آرنج به پهلوم زد که سع  آراد

  .نخندم 

خانم گرفتم    مانهیدستش برداشتم و به سمت ا  ی رو از رو  لباس

  .که ازم گرفت
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که    دونمی اما م  میگردی رو هم م  گهی د  ی هامغازه  میری ما م -

  .شهی نم نجایجا مثل ا چیه

اطمبچهباشه   - بهتون  ما    یمزون  چیه   دمیم  نانیها،  در حد 

اصال گول    ست،ی هاش مرغوب نو جنس پارچه   زی کارهاش تم

  .دیو نخور هاشونیبعض

  .آرنجم و گرفت ی گود آراد 

  .میبرگشت  دیشا  م،یخاله جان ما بر گهیخب د -

  .تکون داد  ی سر

  .کردم یکرد و کشوندم که با عجله خداحافظ یخداحافظ

با  د   کینزد چشم غره زودتر ازش    هیر دستم و آزاد کردم و 

  .اومدم رونیب

  ی جا  هی  مینشده خونسرد گفت: خب خانمم بر  ی چیکه ه   انگار

  .گهید
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چشمم و گرفته بود    یلیها خ از لباس   یکیکه    ییاون جا  از

خس نمسیگفتم:  تو  بد  یخواستی!  و  لباس  اون  که   ی پول 

  !ستی قشنگ ن یگفت

  .میسادیوا نیدو در ماش   کنار

که سوئ  همون از ج  چیطور  آره    اوردی م  رونی ب  بشیو  گفت: 

  .بابتش پول بدم چون قشنگ نبود  خواستمینم

و به محض باز کردن قفل، در رو باز    دم یکش  ی پر حرص  نفس

  .کردم و نشستم و در رو هم محکم بستم

  .و روشن کرد نینشست و ماش یاعصاب ی آرامش رو با

دار  ی زبالج   با دوست  جا  هر  ول  ی گفتم:  الک  یببرم   ی بدون 

م  نتیبنز م   شهیمصرف  مجبور  آخرش    ی برگرد  یشیچون 

  !سیجا... خس  نیهم

  .پر از خنده شد و به راه افتاد چهرش

  .دید میخواه -
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  .و خاموش کرد نیماش سای مزون به نام آت هی ی جلو

  .بود یبه داخلش انداختم. پر از لباس مجلس یاکراه نگاه با

  .شو ادهیپ -

  .از سرجام جم نخوردم نهیبه س دست

  .ام ینم شم،ینم -

  .سمتم خم شد به

  ؟ی ایکه نم ؟یشیکه نم -

  .فرو رفتم یصندل ی تو

  .رینخ -

  .ببوستم ی که بذار شمی م التیخیب یباشه به شرط -

  .به سمتش رفت   زمی تند و ت نگاه

  !چه غلطا -
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  .کنمی م ادتیهم پ بوسمتیوگرنه به زور هم م  ،یخوددان -

  .و در رو باز کردم  دمییدندون سا ی رو دندون

  !پررو سیخس -

شدم که اونم در رو باز کرد   ادهی در مقابل نگاه خندونش پ  بعدم

  .اومد رونیو ب

 نه یبه س  مغازه رفتم و دست  ی بذارم بهم برسه تو  نکهیا  بدون

  .عبوس نگاهم و چرخوندم دیو شا

نامزد  ان لباس  که  باشه،    ی شاءاهلل  و    ا ینداشته  باشه  داشته 

  .باشه ختیریزشت و ب  یلیخ

  خانمم؟ -

  .دم یآراد کنارم گوشم و از کنارم رد شدنش از جا پر  ی صدا  با

  .دی و چرخ  سادیجلوتر ازم وا یکم

  .ایدنبالم ب -
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به هم   هیکه شب  ی اعده   ی هاازش گرفتم و در مقابل نگاه   نگاه

  .بودند پشت سرش رفتم دهیمانتو پوش

  کجا هستند؟ ی هستم، خانم عسکر  ی سالم سپر -

مجلس  از لباس  از  و  نگاهم  و    ی های صداش  گرفتم  رنگارنگ 

  .سادم یکنارش وا

سپهر - جناب  شمان،   ی طبقه   ی سالم  منتظر  هستند،  باال 

  .باالست سفارشتونم همون

  ؟یگفتم: چه سفارش آروم

مجلس  ک یش  یلیخ از    یو  خانمه  سر  پشت  و  نداد  و  جوابم 

باال رفت که زود خودم و بهش رسوندم و با   یچ ی مارپ  ی هاپله

  .به کمرش زدم و به کنار هلش دادم یحرص مشت

  .اول خانما پررو -

  .دم یآرومش و از پشت سرم شن  ی خنده  ی صدا
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سفارش    اگه اون  از  منظورشون  که  بودم  نشده  کنجکاو  بگم 

 .دروغ گفتم  هیچ

 [25.08.20 20:43] 
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متر دور گردنش    هیسال که    انیم   بایخانم تقر  هیکنار    خانمه

و به    ساد یوا  کردی فرو م  یلباس  ی و تو  ییهابود و داشت سوزن

  .اش زدشونه

آراد لبخند زد و به سمتمون    دنیبلند کرد و به محض د  سر

 ” سالم  ”:سادیاومد. آراد کنارم وا

  .ی سالم جناب سپهر -

  نکش یع   دنیو هم زمان با باال کش  دهیبه سمت من کش   نگاهش

  .با چشم و ابرو بهم اشاره کرد

  عروس خانمه؟ -
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ز  هام دست به  تو هم قفل کردم و سر    ق ی لبخند عم  ه ی  ری و 

  .زدم

  .گفت: بله عروس خانم ماست  یطون یو ش  دهیبا لحن کش  آرادم

  .کنارش زی به م زد

  .خوشگله  یلیماشاهلل چشم نخوره خ -

م  گوله آب  دلم  تو  قند  نگاهشدیگوله  ان  ی.  آراد  داختم. به 

  .بردی نظرش سمت من بود و لبخندش دلم و م

چشمم و کنار زد و گفت: مگه خوشگلتر ازش   ی جلو  ی موها

  ا؟ی هست تو دن

  .دمیآروم به پهلوش کوب ذوق و خجالت با

رفت و گفت: سفارش   یبه سمت  ی اگه اشتباه نکنم عسکر  خانم

  .به پرو داره ازیست و فقط نآماده  ی آماده 

  .شده به آراد نگاه کردم ز ی ر ی هاچشم با
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  واسه منه؟ ه؟یچ -

  .و به جلو اشاره کرد دیخند

  .یفهمیبرو م -

  .میها رفتبه سمت مانکن یاط یچرخ خ  ی زهایم ی ال به ال از

پارچه   شون یکیکنار    ی عسکر  خانم روش    ی دیسف  ی که 

  .بود سادهی انداخته شده وا

تاک  ی عسکر  خانم بازم  آراد گفت:  به   یبه کس   کنمیم  دی رو 

بدوزم چون واقعا دوختش پدر    تونمیم  ویلباس  نیهمچ  دینگ

  .ارهیآدم و درم 

  ...سفا  نیاز ا دیکن ییگفتم: توروخدا رونما طاقتیب

زبونم   دم یکه د  ی زیام پارچه رو انداخت اما با چ جمله   ونیم

  .و تعجب گرد شدند رتی هام از ح و چشم  دینچرخ گهید
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خارق   دم،یدیو رو به روم م  ی ز ی چ  نیکه همچ   شدی نم  باورم

 ی از آرزوهام تلق  یکیبار به تن کردنش    هی  یالعاده بود، حت 

  .شدیم

صدا  یحت عسکر  ی با  قفل  ی خانم  نتونستم چشم  زده   یهم 

  .روش رو ازش بردارم

  .لباس که پرو کرد من و صدا بزن -

  .رفتنش رو داد ی نرم و کم صداش نشونه ی هادم ق و

  ت؟یباشه لباس نامزد نیاز نظرت چطوره؟ ا -

رو  کنار و  ب  ی دو دستم  و  متح  مینی لب  و  گفتم:   ری گذاشتم 

  !آراد شهی باورم نم

  .بود دوختم  سادهینم زدم و بهش که کنار لباس وا  ی هاچشم

  م؟یهند ی شده  یعاشق لباس طراح ی د یاز کجا فهم  -

  .برد و سرش و کج کرد  هاشب یو داخل ج هاشدست



[1127] 
 

  ؟یها نباشلباس  نیو عاشق ا یباش ی هند شهیمگه م -

 [25.08.20 20:44] 
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از اشک شده    ز یهام لبرکه برام کرده بود چشم  ی شوق کار  از

  .االن و باور کنم تمتونسیبودند و نم

سف  یدست لباس  گلدوز  ییطال_دیبه  نگ  ی تماما    ی کار  نیو 

دستم حس    ریز  وش ی نرم  یو گاه  ی و با لذت زبر  دمیشده کش

  .کردم 

  .لباس رو برداشتم و براندازش کردم ی رو ی سار

  .خوشگله یلی خ  نیآراد... ا -

  .ببر بپوشش -

و    یشدم که خوشحال  رهیخ  ییهاو باال آوردم و به چشم   سرم

  .زدی لذت توشون برق م

  .اد یب  نییهمه حس خوب پا  نیبود اشکم از ا  کی لحظه نزد  هر
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  .بود رو به حداقل رسوند نمونیکه ب ی افاصله

به تک تک    نمت،یحال بب  نیتو ا  شهیتا هم   کنمی م  ی هر کار -

به دلت    شیکی  یحسرت حت  ذارمی و نم  رسونمتی آرزوهات م

  .بمونه

که باالخره متداول    ی ای همه خوشبخت  نیگرفته بود از ا  بغضم

م م  کردم ی حس  پ  دونستم ی و  ادامه  کنارشم  که  ابد   دا ی تا 

  .کنهیم

انگار کج شده بود که درستش کرد و هم زمان باهاش    شالم

  .قشهیبپوشه که ال ی زیچ  دیگفت: خانم خوشگل من با

  .آورد و موهام و پشت گوشم برد   نییپا ودستش 

 دیفقط به اسم مد، شا  یبه دور از فرهنگ  ی هانه اون لباس  -

 ی عروس رگه هند   هیواسه    یکالس داشته باشه اما اصل و نسب

  .نداره
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هام و بستم و دو کردن افتاده بودم که زود چشم   هیمرز گر  به

  .دم یهام کش دستم و به پلک 

  ؟ی دیبغل م هیحاال  -

  .و چشم باز کردم  دمیکرده خند  بغض

  !سوءاستفاده کن تیاز موقع -

شده گفتم شانسم و امتحان کنم   یخنده گفتم: فضا احساس  با

  .بغلت کنم ی بذار دیشا

  .دم یو بهش کوب ی کردم نخندم و سار یسع

  .تا پس فردا صبر کن محرمتم  -

تو   وفتادنیکه واسه ن  دیو گرفت و به سمت خودش کش  ی سار

  .پام و جلو گذاشتم  هی عیربغلش س

روزا   نیا  ی همه   یخانم، تالف  دمیامون بهت نم  گهیاونوقت د -

  !ی ندار ینامحرم ی هم بهونه  گهید ارمیرو سرت درم 
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کش  نکهیا  با رس  دمیخجالت  واسه  شمار  دنشیاما   ی لحظه 

  ی اما کامال شرع  خواستمیو آغوشش رو منم م  دنیکردم. بوس

  .و حالل

  .آورد لباس شد رونی و رها کرد و مشغول ب ی سار

  .خودت بود کل یاندازت باشه، آخه دختره هم ه  دوارمیام -

  ی از بازوش گرفتم که اوف  یکی درهم رفت و پ  دیشد  هاماخم

  .آورد  نییگفت و دستش و پا

  ؟ی آورد  گهیدختر د ه یمن  زیسا ی ری گواسه اندازه  -

 داد ی رو ماساژ م  که با صورت درهم و خندون بازوش  همونطور

وقت تو  نیاول  یگفت:  گذاشتم  و  پام  پشت    ی بار  از  مغازه 

لحظه جا خوردم فکر    هیخودت بود    ی هم قواره   یلیخ  دمشید

خانم    ارم یتو رو ب  تونستمیهم که نم  ییاز اون جا  ییکردم تو

  .اون و آورد تو کار ی عسکر

 [25.08.20 20:44] 
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  گفتم: االنم هست؟  یلیدلیو ب ی حرص پنهان با

  .باال انداخت ی اشونه

  .دمشیند -

  .لباس و درآورد  ی نصفه ی هیبق

  .خب لخت شو  -

  .گرد شدند هامچشم

  !؟یچ -

  .دیخند

  .اتاق پرو میکردم، بر یشوخ -

  .دیکه پررو بازم خندبهش رفتم  ی اغره  چشم

سار  تو و  شدم  پرو  اتاق  وارد  طبقه  جالباس  ی همون  به    ی و 

  .کردم  زونیآو
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اما نذاشت    رمی و خواستم لباس و ازش بگ  دمیسمتش چرخ   به

  .و اومد تو

  .شیبپوش کنمیکمکت م -

  .ابروم و باال انداختم هیکردم و   زی و ر  هامچشم

  ؟یگفت یچ -

طرف و اون طرف اتاق انداخت و بعد لباس و    نیبه ا  ینگاه

  .شونم گذاشت و در رفت و در رو بست  ی رو

  .نثارش کردم  ی اوونهیو د دمیخند آروم

 ی آوردن مانتو و لباس بافتن  رونیرو قفل کردم و مشغول ب  در

  .شدم رشیز

پوش  لباس لباس  دمیو  از  امان  ه   دارپ یز  ی هااما    چوقت یکه 

  .امیب رونینتونستم از بستنش سربلند ب

  .کم استراحتش دادم و بازم زور زدم هیدرد اومد که  دستم
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اما آخرشم موفق    خوردمیوول م  یو کل  دمیچی پیخودم م  دور

  .نشدم

  .فرستادم رونیو باال گرفتم و نفسم و ب سرم

  .کمک خواستم یاز کس نبار یکه ا دیتا حداکثر رس میکالفگ

  آراد؟ -

  جان؟ -

  .داده بود ه یبه در تک انگار

  .کرده ریلباس گ  پیها رو صدا کن زاز خانم یکیبرو  -

ش  ی پرروباز  بدون تعجب   یطنتیو  بگم  اگه  که  گفت  باشه 

  .نکردم دروغ گفتم

رو  لباس توشونه  ی و  از  و  داشتم  نگه  به   ینگاه  نهیآ  ی هام 

  .خودم انداختم 
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عاشق    نکهیا  لی دل  دیشا  وفتم،ی مامان حورا م  اد یلباس    نیا  با

هند مجالس   شه یهم  نه،یهم  میلباس  هند  هیها  تو   ی لباس 

م و  داشت  رنگ  بابام   میرفت  یوقت  دش،یپوشیخوش  هند 

من و نوا    ادمهیاون لباس کرد و    د یپولش و خرج خر  شتریب

  .میکرد  ی چقدر حسود

 “  ی راو “

ش به سرآمده و سکوت پدر  ی کمند از آن همه خونسرد   صبر 

  ی سر سخت   بی رق   دیفهمیکه اگر م  ی به حال روز  ی بود و وا

  !است و دل و جان آراد را برده است  شیبرا

ک - کن  ی خوایم  یتا  که   یسکوت  مامان  جون  به  هان؟ 

نه من نه تو   ی شد   الش یخیقسمش و بخورم اگه ب  خوامینم

  .بابا

  .دیاز عجول بودن دخترش خند روسی برعکس، س اما
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 ستیکار کردن به نفعت ن  یبودن و هول هول  طاقتیب  نقدریا -

دارم    دونمیباال، م  یکمند، روند کار من آروم آرومه اما با بازده

ا  کنم،ی م  کاریچ د  نیفقط  وقت  چند  تا  بدون   یاتفاق  گهیو 

قرارداد ببندم و    خوامی م  گهیکه آراد با زبون خودش م  وفتهیم

  .کمند ازدواج کنم با

نم  کمند و  بود  مانده  مهبوت  و  پر    ی هاحرف   توانستی مات 

  .پدرش را هضم کند ی ادعا

  !یزن یاز آراد حرف م ی بابا تو دار -

  ی سر انگشتانش را به هم چسباند و با لبخند مرموز  روس یس

  .را چرخاند اشی صندل یکم

  .زنمی نم دهی و نسنج یمن حرف -

  .داد  هیتک  زیپر کرد و کنار پدرش به م  یصندل  ی را رو  فشیک

  ؟یرو بکن  نکاریا ی خوایم  ی گفت: خب چطور جانی ه با

  .هنوز زوده خوشگل بابا دنشیواسه فهم -
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شبنم   ی موضوع گفت: راست  نیپرت کردن حواسش از ا   ی برا  و

  .رانیا گردهی برم د یتا ع

موضوع آراد را از ذهن کمند کم رنگ کرد و   یبه خوب   کالمش 

  .پدرش را گرفت ی هاشور شوق مچبا 

زندگ  یزن  نیا و  خانه  در  است  چهارسال  فقط  پا   شانیکه 

کمند را پر کرده بود    ی دهیمادر هرگز ند  یخال  ی گذاشته جا

  .کردی مادر م ی هی و با بودنش حس داشتن سا

اما قرار بود که   اد؟یمامان شبنم داره م  ؟یگیبخدا راست م -

  !ششیپ میما بر

  .ها زدبه آن ی اکمند را گرفت و بوسه ی هادست  روسیس

شوهرت    ی خوای باشه، االن مگه نم  ی اونوقت قرار نبود آراد -

  بشه؟

پدرش گرفته بود   ی هاکه از حرف  یبا حس و حال خوب کمند

بکنم،   یکه بگ  ی گفت: حاضرم واسه به دست آوردنش هر کار
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  ن ی بگم اول  دیحرفم اما با  نیاز ا  یبش  یعصب  د یادرسته که ش

تو دلم رفت که تا    ی جور  هی  دمشید  یمهمون  ی که تو  ی بار

  .کنم رونشی حاال نتونستم ب

همه چ  روسیس آنکه  پطبق خواسته   زیاز  بود    شیاش  رفته 

  .دانستیم دانیم نیسرخوش و خودش را برنده و باهوش ا

م  قتیدرحق   اما باعث  که  بود  پدر  شدیچه  هر    ی برخالف 

ناد  رتشیغ به دخترش در رس   ردیبگ  دهی را  پسر  دنیو    ی به 

  ی ادیو با زنان ز  ستین  شیب  ی کمک کند که از نظرش دخترباز 

  کرده است؟ یهم خوابگ

 ” بهزاد“

  بابا؟ -

از تو  ه ی  کهنیا  بدون برداره    وتریکامپ  ی لحظه هم نگاهش و 

  .گفت: بگو
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و به لب    میه و وسطبار تند و پشت سرهم انگشت اشار  نیچند

ترس و دلهره زبونم رو واسه   ش،ی تشو  ،ی. کالفگدمیکوب  یصندل

 خواست ی که م  یی چوب کرده بود و صدا  کهیت   ه یزدن حرفم  

  .شدی از گلوم رها بشه مدام خفه م

  ی دار  یحرف  “اون لحن تندش وجودم و از درد پر کرد:    بازم

 ” .خته ی کار شرکت سرم ر یبرو، کل ی بگو ندار

ها افتاده که مدت  ی اخواسته  ی وضع و اخالقش چجور   نیا  با

  و له نشم؟  ارمیدووم ب  شیدیمخالفت شا  ری به جونم رو بگم و ز

 ی اکه با فوت کردن نفسم و ضربه  نمیجا بش  هینتونستم    گهید

   .ها زدم از جام بلند شدمکه به دسته 

  .و پس گردنم به هم قفل کردم و قدم زدم هامانگشت 

حرف  کهنیا  بدون چه  گفتن  از  باشه  مهم   قدر نیا  یواسش 

عنوان  به  باش  شرکت  ده  ساعت  رأس  فردا  گفت:  مرددم 

  .می جلسه دار یباش دیسهامدار با
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. بعد از اون اتفاق شوم دیلبم و باال کش  ی گوشه  یتلخ  پوزخند

نخواست و  کرد  جدا  من  از  هم  و  پسر  سهامش  و  تو   ی پدر 

  .میباش کارنیا

پدر  خوادینم  کهن یا  از واسه زدن    ی واسم  کنه مصمم شدم 

ب و  نم  الیخیحرفم  که  حاال  مخالفتش.  واسه   خوادیشدم 

  .گمینداره و فقط م تیپسرش باشم پس نظرش واسم اهم

چرخ  شجاع  ب  دمیشده  م  مقدمهی و  ازدواج    خوامیگفتم: 

  ...کنم

  .بهم دوخته شد رشی به شدت باال اومد و نگاه متح سرش

اما انسانه،   ستی گفتم: پولدار ن  محابایشدم و ب  کینزد  بهش

داره، چشمش دنبال    ایاما حجب و ح   پوشهیلباس مارک نم 

من باشه،    نیدِ  ریز  خوادیوجه نم  چیچون به ه  ستیپولم ن

  .درمان بشه و سرپا  شهیاما م  لچره یو هی ریاس



[1140] 
 

شدند   کیبهم نزد  قیاخم عم   هی و پر پشتش با    یمشک  ی ابروها

: فکرشم از سرت دمیکه انتظارش رو داشتم شن  ی زیو اون چ

دختر با اصل    هی باشه اما    یداماد بش  ی خوایکن پسر، م  رونیب

  .کن  دایو نسب و سالم پ

خونم   لهیگفته بود نوا عل  میمستق  ریکه به طور غ  نشی توه  از

  .فرود اومدند زشیم ی م روهام محک به جوش اومد و دست

چشم  ره یخ غربه  خشم  پر  پول دمی هاش  به  نسب  و  اصل   :

و  ست،ین هر  فرهنگه،  به  شعوره،  عل  ینی نش  لچریبه    ل یهم 

   ...چون هزاران آدم سالم هستند که  ستین

  لچر یو  هیو    لهی و عل   وبیمغز و تفکراتشون مع“سرم زدم:    به

  ”!تره صد برابر ذهنش سالم  نینش

تر لب زد: تو، حق ازدواج باهاش و سمتم خم شد و آروم   به

  .ی ندار
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پر گفتم: چهار ساله   یمن فاصله رو کمتر کردم و با دل  بارنیا

پدر   هیبه بعد هم نکن و به عنوان    نیاز ا  ی نکرد  ی برام پدر

  .نه یازدواج کنم و با ک تونمیم یبهم دستور نده با ک

 اشقهیاز فشار خشم سرخ شده بودند و رگ شق  هاشمچش

  .هم باد کرده بود

پس تا آخر عمرت    یگرفت  نهیچهار ساله بارانا رو از من و ام -

رو   میخوایکه ما نم  ی زیاون چ  ی و حق ندار  ی بهمون بدهکار

  .یداشته باش

بارانا فقط مال شما بود هان؟ من    ”:دیو بغض لرز  ظیاز غ  نفسم

فکر جمع کردن پول    ه یترک  ی که تو تو  ی؟ وقتداداشش نبودم

  ...کردم! حاال هم قاطع بگم ی من واسش پدر ی بود

  .دم یکوب زیو محکم به م مشتم

 ستیو واسم مهم ن  کنمیازدواج م  ییایمن با اون چشم در -

  ...که تو
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 د یصورتم فرود اومد گوشم سوت کش  ی که تو  یتلخ  یِلیس  با

  ...و

 ن ی از ظلمات اتاق نفس سخت و سنگ  درک یو ب  دمیخواب پر  از

که فقط خواب    ی زیفرستادم. راحت شده از چ  رونیشدم و ب

  .بالشت فرود اومد و نفس گرفتم ی بود سرم باز رو 

. خداروشکر که  دمیصورتم کش ی بستم و دو دستم و تو چشم

  .خواب بود

  .تخت نشستم ی و باز کردم و رو  هامچشم

کردم    زی هام و رانداختم و چشم   به ساعت  ینگاه  یکیتار  ی تو  از

شا ب  دیتا  تالشم  چنده.  ساعت  تازه   جه ینتیبفهمم  که  موند 

  .افتادم  میگوش اد یهوش و حواسم جمع شد و 

  .برداشتم زیم  ی و از رو یو گوش دم یو لب تخت کش خودم

هام و کرد و اخم   زیهام و رچشم  ادشیکردم که نور ز  روشنش

  .دیهم کش ی تو دیشد
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  .انداختم  یاش و کم کردم و به ساعت نگاهصفحه  نور

که خواب رفته بودم و عجب حس   شدیبود و پنج ساعت م  نه

  .داشتم ینی مزخرف و سنگ 

  .هام افتاد. آراد پنج بار بهم زنگ زده بودبه اعالن  نگاهم

  .به زانوهام گذاشتم و از جام بلند شدم دست

  .بهش زنگ زدم  رفتمی که به سمت در م طورهمون

ها جواب اومدن از پله   نییمحض باز کردن چراغ راهرو و پا  به

  ؟ییداد: معلوم هست کجا

از چراغ هال رو روشن کردم و به سمت آشپزخونه    یکم  تعداد

  .رفتم

  ؟یداشت کارمیچ ،ی زنگ زد   دمیخواب بودم نفهم -

  به به! خواب چه وقته داداش خان؟ -
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که هنوزم به   یخواب  مچه یو با ن  دمیبه کنار چشمم کش  یدست

 ی د  ی دادم و چند المپ ال ا  هی کنار اپن تک  واریجونم بود به د

  .تر بشهروشن   یسردرگاه آشپزخونه رو روشن کردم تا فضا کم

نکرده    ییخدا  دم،یسردرد بودم مسکن خوردم گرفتم خواب -

  که نشده؟ ی زیچ

  !مزون مامانت ی ای جانا بهم گفت قرار بوده ب -

هام و باد کردم و نفسم و با شدت  موضوع لپ  نیا  ی ادآوری  با

  .فرستادم رونیب

  .رفتم  نکیگرفتم و به سمت س واریو از د امهیتک

  ؟ییجانا  ش یرفت، پ  ادم یسردرد مغزم و از کار انداخت اصال   -

  .آره -

 [17.09.20 19:28] 
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  .برداشتم نکیس ی از باال  وانیل هی

  .و بده بهش یگوش -

تو  وانیل سردکن    ی و  دکمه   خچال یآب  فشارِ  با  و   ی بردم 

  .پر از آب کردم  یلمس ی صفحه 

  .سالم -

نوا افتادم    ادیگوشم خواه و ناخواه    ی جانا تو  ی صدا   دنیچ یپ  با

کرده   فیرد  ومدنمین  حیکه واسه توج  یو باعث شد تموم کلمات

  .و سکوت کنم  ارمیبودم رو به زبون ن

  قدر ن یکه وجودم ا  ی کرد  کارینوا؟ چ  ی اریبه سرم م  یچ  ی دار

  .ی بود شمی داره؟ کاش پ اجیبهت احت

  !بهزاد؟ -

شدم    ده یکش  رونیافکارم ب  ونیضرب از م   هیبلند جانا    ی صدا  از

هام سر بخوره که همراه با انگشت ونیاز م وانی بود ل کیو نزد

  .گرفتمش  عیخم کردن زانوهام سر یکم
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ات شدم که چقدر شرمنده   دونهیخانم، خدا م  ی سالم آبج -

اما سردرد بهم امون نداد، مسکن و که خوردم    ام یب  خواستمیم

  .شدنم دست خودم نبود داریب گه ید  دمیو خواب

  ش یو نگران  یخور شد و نه تند، برعکس مهربون نه دل  صداش

  .لبم آورد  ی از لبخند رو ی خوش به دلم نشست و رد

بهتر - االن   ی ااونجا جوشونده  میایب  ی خوایم  ؟ی فدا سرت، 

  واست درست کنم؟ ی زیچ

سرد  هیگلوم    یخشک  بخاطر که  آب خوردم  از  تا   شیکم  و 

  .گلوم حس کردم نییپا

نباش، کجانه دوست جونم خوبم   -   ام یب  خوامیم  د یینگران 

  .شتونیپ

  .ادیب خوادیبهزاد م  شه؟یکجا م جانیبه آراد گفت: ا خطاب

 ” .زما یبگو کافه کار“: دمیبود شن کینزد یلی و که خ  صداش

  ...کافه -
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  .اونجام گهیساعت د  میتا ن  دمیشن -

منتظرت - بد  ی خور یم  یچ  م،ی باشه  م  می سفارش   یرسی تا 

  آماده بشه؟

دهنم   ی لبم و تو  یسیو خ  دمی آب رو الجرعه سر کش   تموم

  .بردم

  .مخصوص ی تزایپ -

  .نمتیب ی باشه پس م -

  .دمیآب کش یدست هیو   وانیآب رو باز کردم و ل ریش

  .منم فعال -

  .و سرجاش گذاشتم وانیآوردم و ل  نییو پا یگوش

 ی مدن فکر اتاق که برگشتم و چراغش و روشن کردم با او  ی تو

  .سادمیوا ییبه سرم دم در دستشو
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و شست و   دمیهام و به چارچوب کوبانگشت   د یو پرترد  مردد

  .آوردم  نییو تا چونم پا  دمیپشت لبم کش  لیام و به سباشاره 

  خوشحال کردن جانا؟  ی دنبال نوا؟ اونم به بهونه برم

فرستادم و دست به کمر و چارچوب    رونیب  یو طوالن  نفسم

  .هام و بستمچشم

که  ی ای نشو مرداب واسه ماه ؟ یچشم آب ی ایباهام راه نم  چرا

  .داره زی به آب تم ازین یزندگ ی برا

***************************  

 ن یجانا و آراد رفتند شام بخورند واسه هم  شی پ   رمی دارم م -

  .شهی جانا خوشحال م ادیاومدم نوا خانمم ببرم، ب

بود و    شیشونی پ   ی رو  ی زیبه نوا که اخم ر  یخانم نگاه  مهربانو

  .نگاهش رو ازم بدزده انداخت کردیم یسع

لقمه - سه  دو  که  بخواد    ی اشام  اگه  بازم  خورده  مرغ  تخم 

  ؟ی ات کنم برنوا آماده نش،یببر
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منم و باهاش تو مشتش    که باال انداخت و نه گفت قلب  سر

  .گرفت و فشرد

خواهرش باهاشه و اونم تو    شهی نوا خانم جانا دلش گرم م -

  .ن یایهست، بخاطر خواهش من نه بخاطر جانا ب هاشیخوش

  .زدم ی ریبه کلمه حرفم و با دل گ  کلمه

چشم  نگاهش به  براو  و  دوخت  برا   ی هام  دلم  صدم   ی بار 

  .هاش خوشگلش رفتچشم

قدم و تا لب فرش بهش    میکفش پام بود فقط تونستم ن  چون

  .بشم کینزد

تو    کهیجانا نزد  ی نامزد  شه،یحال و هواتونم عوض م   نیایب -

  .نیکنارش باش دیبا شتری روزها ب نیا

که بود تالشم و    ینه اما هر چ  ایبود    یمنطق  لم یدل  دونمینم

  .نذاشت جهینتیب

  .باشهبا...  -
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  .دیتا آماده بش ستمیمی وا جان یشوق گفتم: پس هم  با

نگاه  رفتیتکون داد و به مهربانو خانم که به سمتش م ی سر

  .کرد

  .باز گذاشتم مهیرو ن در

  .یشیم تیاذ جورن یا نیخانم: کفشت و درار بش  مهربانو

انرژ  از کردنش  م  ی ای قبول  فکر  که  بودم   کردمی گرفته 

   .سمیوا تونمی ها مبخاطرش ساعت

هاشون و بپوشند زود لباس  زحمتینه نه من راحتم، فقط ب -

از دهن   میممکنه آماده بشه و تا برس  میچون غذا سفارش داد

  .وفتهیب

  .نوا رو به سمت اتاق هل داد لچریگفت و و ی اباشه

 ی دستم و رو به باال به موها  یدر پ   یدادم و پ  هی تک  وارید  به

  .اش دادم و درآخر تا پشت سرم ادامه  دمی کش میرکالغ پ
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  ی خاک کامالً رو  ی تو پام افتاد. لکه  یبه کفش ورزش  نگاهم

  .خوردیبه چشم م  شی پوشش مشک

 ال ی کردم. ذهنم ناخواسته خ  زشی زانو نشستم و با دست تم  هی

آروم    دم یکه انگار با چشم د  ی اصحنه   ی نیریکرد و از ش  ی پرداز

  .لبم موندگار شد  ی و لبخند رو  دمیخند

و   سهیدوتا پاش وا  ی که بتونه رو  ی واسه روز  جنگمیم  سخت

  .بغلم ی تو ادی کت و تنم کنه، برخالف فرار االنش خودش ب 

و خراب   میپرداز  الی خ  واریبولدزر محکم د  هیخوابم    ی ادآوری  با

  .دیلبم ماس ی کرد و زد تو حالم که لبخند رو 

  نه؟ ا ی یبه بابات بگ د یبا بهزاد خان؟  یکه چ آخرش

 یکه نوا ازت فرار نکنه و تنها نمون  ی روز  ه؟یوقت درستش ک  اما

  .دوست داشتن دونیتو م

  یزانو از جام بلند شدم. بازم کالفگ  هیو دست به    دمیکش  یپوف

که    خته ی کار سرم ر  ی کل  کردمیبه جونم افتاده بود و حس م
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نوا    دونمینم کاش  کنم.   کرد ی م  ی کار  ه یاز کدومش شروع 

  .واسه آروم و قرارتر شدنم

 [17.09.20 19:28] 

  

 199پارت #

  د یاز سنگ در نگاهم و به سمتش کش  لچریرد شدن و  ی صدا

لباس و    ی رو تو  ف یاون تن ظر  ی ادفعه   ه ی  قدرن یکاش ا  ی اما ا

ز صورت  یتونیشلوار  شال  ب  دمیدینم  ی و  نفسم   اریاختیو 

جور  رفتینم  ی طورنیا تو  ی چون  کرد   ی ایدر  ی غرقم 

استاچشم انتخاب کردن  به لطف درست    لش یهاش که حاال 

مو جذاب   هاشچشم کامالً   فکر   دم یترس  کردیتر  هردوشون 

  .ازش چشم بردارم تونمیقصد و غرض نم  ی کنند از رو

  .رو روبه روم نگه داشت   لچرشیخانم و مهربانو

  .دیبرنگرد میو ن  ازدهیو  ازدهیاز   رتریفقط د -
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  کردی هام نگاه مبار به چشم   هی   ه یکه چند ثان  ییبه نوا  ره یخ

قورت دادم و گفتم: حتماً، چشم، هر    یآب دهنم و به سخت

  .دیشما بگ یچ

و تند به    دمیخورد از جا پر  لچریو  ی که به دسته   ی اضربه  با

  .مهربانو خانم نگاه کردم

  .گهی د دیخب، بر -

  .به دسته زده بود قصدیبود و انگار ب یخنث نگاهش

  .اومدم لچریپشت و به

  .میرفت -

  .ای... بی... شما... شما هم... ب زیعـ... عز -

  اد؟یب ی تو دلم گفتم: مهربانو خانم واسه چ معترضانه

بهت گفتم که حوصله - اتاقم  تو  اومدن    رونیب  ی نه دخترم 

  .خدا پشت و پناهتون  دیندارم شما بر
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  .دمی کش  ینفس راحت نامحسوس

... تو... تو نمی... کـ... کمک... کن... بـ... بشای... بـ یپـ... پس ب -

  .نیماش

  .جبهه گرفتم عیسر

مگه من مردم که مهربانو خانم    هیچه حرف   نینه نوا خانم ا -

  بکنه؟ ی کار نیهمچ 

  .رو گرفتم و به سمت در بردم لچریو ی هادسته 

  .خودم هستم  -

  .رفتم و در رو باز کردم   لچریو ی جلو

  .کردیدرهم بهم نگاه م ی هااخم با

  .دیشـ... شما نا... نامحـ... رم -

  .نوا خانم خورهیدرسته اما پوستم که به پوستون برنم -
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ب  هر حرص  مچشم  ی شتریلحظه  پر  و  اما   کردی هاش 

  .بشه میتسل خواستینم

  .... لط... لطفازیعـ... عز -

چرخوند و درآخر خطاب به نوا   نمونیخانم نگاهش و ب  مهربانو

  .ستیحد سالم ن نیکمر من در ا یدونیگفت: مادر که تو م

 ی لبم نشست و نوا هم دندون رو   ی رو  ی اروزمندانهیپ   لبخند

  .دییدندون سا

  .رفت و کفشش و آورد یخانم سراغ جا کفش مهربانو

  ی گفت: ول  کردی و پاش م  شیکه داشت کالج مشک   ینیح  تو

  .به سرم بخوره رونیب ی منم هوا امیهمراهتون م  نییتا پا

نوا د  ی تو  یخاص  یآسودگ  هی لحظه به خودم    هیو    دمینگاه 

م مگه  کردم  طرف  کارشیچ  خواستمیشک  از  هم    ی کنم؟ 

  ...شده بودم یام گرفته بود و هم از فرار کردنش حرص خنده 

  .به نوا انداختم یطرف کمک راننده رو باز کردم و نگاه در
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کار    ی حضورش جلو  نی بود و هم  جان یمهربانو خانم ا  دفعهنیا

  .گرفتیو م   میاراد ریغ

به خخانم همون  مهربانو م  ابونیطور که  نگاه  تردد    کردی پر 

آدم   ه؟یچ   گهید  شونی در پ  یبوق زدن پ  نیگفت: من موندم ا

  !ره یگی سرسام م

هاش و و چشم   د ی سمت نوا خم شدم که زود نگاه ازم دزد  به

  .بست

زانو و کمرش گرفتم و    ریکه گرفتم دست ز  ی با نفس  همراه

  .بلندش کردم

آروم لب زدم: خجالتت و   یصندل  ی ش روبا گذاشتن  زمانهم

  .اندیدنیواقعا د شندیکه سرخ م ییهالپ

که بازم    د یلبش و گز  ی به هم گره خوردند و گوشه  هاش اخم

  م ی هوش و از سرم پروند اما هم من و هم خودش شانس آورد

  .موند نمونیب ی اپرده  هیمهربانو خانم 
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احت - بعض  اطیبا  پسرم،  مهم   های برو  واسشون  مردم  جون 

در    هانیماش  نیب  ی چجور  نیاش و ببنمونه  هی  ایکه... ب  ستین

  !ابونیتو خ  دیبچه پر هینکنه  رهیم

از ماش  سرم  لچر یآوردم و مشغول جمع کردن و  رونیب  نی و 

ازش نداشتم و ذهنم    یدرک  چی اما ه  دادمیشدم. کار انجام م

کنم    کاریتو چنوا مونده بود. من با    شی پ  نیماش   ی هنوزم تو

ازم م  ی بال و  تو کالس ی ریگی جون؟ هوش و حواس  نکنه   !

  !سراغم؟  ی ایدرس هم ب

صندوق عقب گذاشتم و قبل از نشستن کت و    ی رو تو  لچریو

  .شدم نیاز تنم درآوردم، عقب انداختم و سوار ماش

 ی و تو  نیماش  اطیبا احت  میکرد  یمهربانو خانم که خداحافظ  از

  .آوردم  گهید ی هانیماش نیب ابونیخ
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که حواسم به جلو بود در چرم کنسول و باز کردم   طورهمون

 ن یآراد که تو ماش  ی هند  ی هاکردن فلش آهنگ   دای و واسه پ

  .رو لمس کردم هاله یجا مونده بود جز به جز وس

فلز   هی از روکش  و  و سردش مشخص شد مال    ی فلش دراز 

رو از  دستم  ا   ی خودمه،  تا  شد  رد   ی گوشه  کهنیخودکار 

. با انگشت شست و دمیآراد رس  یزه یم  زی کنسول به فلش ر

  .ضبط گذاشتم ی نگاه کوتاه تو هیاشاره برش داشتم و با 

  ر ینظیو ب  یاحساس  ی آهنگ آروم اما با ملود  هیمحض پخش    به

باال کش  ی . ترمز دستم یپشت چراغ قرمز گرفتار شد و    دمیو 

  .فرمون و ول کردم

 ی مشت شدم و رو  مه یو دست ن  دم ی به سمت نوا چرخ  یکم

  .رونم گذاشتم 

 شدندی هاش مچشم   دنیاش مانع دشونه شده یتونیز  ی موها

عصب نکردندی م  میو  طاقت  آخرش  به   اوردم ی.  و  دستم  و 
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ز گوش  پشت  تا  و  بردم  که   دمیکش   شی روسر  ر یسمتشون 

سر هم  عیسرش  و  چرخوند  سمتم  دستم   نیبه  شد  باعث 

  وفته یبه جونم ب  گهید  ادیاعت  هیو حس کنه و    پوست صورتش 

  .و آروم کنم شی ئشگاما نتونم االن ن

  .تابمیب ی هاچشم  ی ثابت موند رو  هیواسه چند ثان نگاهش

صندل  آرنجم به  کم  هیتک  شی و  و  سرم  و  سمت   یدادم  به 

  .چپم خم کردم  ی شونه

 [17.09.20 19:28] 
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نگاه    کهن یگستاخ شد و به سمت صورتش رفت اما هم   دستم

ناام چرخوند  و  سرش  و  گرفت  خودم    دیازم  سمت  به  شده 

  .برگشت
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ک  درمونده تا  دارنگه  تابیب  ی خوا یم  یگفتم:  ک  ؟ی ام   ی تا 

  ؟یچشمه واسم سراب باش ی به جا ی خوایم

تو  آروم اشک  برق  بازم  سمتم.  کرد  و چشم  ی رو  بود  هاش 

  .کردمیدرکش نم

  ...... شمااقتی... لایمـ... من... ل -

تغنذاشتم جمله  دفعهنیا با  و  و کامل کنه  گفتم: چرا   ریّاش 

 ی طبقه   هی  ی چون من پولدارم و تو تو  ؟ی ندار  یکنی فکر م

ا  ؟گه ید ا  ؟ یتیوضع  نیچون تو  مالک   زهایچ  نیاما بفهم نوا 

بدتر    ایبرتر    شهیکه باعث م  ی ز یتنها چ   میما همه انسان  ستین

ا  میباش اعمالمونه نه  مسخره! برعکس،    ی زهای چ  نی کارامونه، 

 خوام یتو رو ندارم اما اصال م  اقتی و من ل  ی ادیتو واسه من ز

مگنده   ی لقمه بردارم،  دهنم  از  کنخفه  خوامیتر  چون    یام 

  .جور لذت داره ه یمردن واسه تو هم قشنگه و 
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انداخت و مدام لبش و گاز گرفت. از حال دلش،    نییو پا  سرش

  قدر ن یا  دیمن و تر کرد. نبا  ی هادل منم گرفت، اشک هم چشم 

  .دی نبا نه،ی خودش و کم ارزش بب

 ؟ یکنیولت کرد ازم فرار م  بخاطر اون پسره که قبل عقد -

ا  یکنیفکر م تفکرات اون؟  با  اونم    ی روز   هی  کهنیمنم مثل 

  زنم؟یپست م تتیوضع   نیبخاطر ا

متعدد پشت سرم حواسم و به چراغ سبز شده    ی هابوق  ی صدا

کرد که همراه با    ترم ی گوش خراش عصب  ی جمع کرد و صداها

  .لوخبیمشت زدن به فرمون داد زدم: خ

و حرکت   دم یکش  ن ییو پا  یپر خشونت ترمز دست  پس بندش  و

  .کردم 

هام و پس  آهنگ و کمتر کردم و انگشت  ی شده صدا  مشوش

  .گردنم فشار دادم

  م؟یرسی... می ... میکـ... ک -
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  .آلمان میریگفتم: م یناگهان میتصم هی تو

تعجب شد: چ  صداش از  ...  دیگی... می... م ی! چ؟ی... چیپر 

  ...آقا

 ی هابهش انداختم. چشم  یو فوت کردم و نگاه کوتاه  نفسم

  .گرد شده بودند و پر از استرس شیآب

ن - االن  م  ستیمنظورم  پ  برمتیم  گم،یدرکل    ش ی آلمان، 

تا عملت کنه،  دمیهر چه قدر بخواد بهش م یع یپروفسور سم

  قدر ن یو ا  یسر پا بش  یتا بتون  کنمیواست خرج م  اردها یلیم

  .یو ندون  ینکن ارزشیخودت و خوار و ب

. مات و مبهوت دمینگه داشتم و به سمتش چرخ  ابونی خ  کنار

  .مونده بود

ا - راحت   کهنیواسه  باشتو  م   یتر  نشسته   م،یشیمحرم 

  .گردونمی برت م سادهیوا برمتیم

  .د یخند زدهبهت



[1163] 
 

  ...یشو... شوخ -

جد  قاطعانه به شدت  نم  امی گفتم:  نه  شدت،  به   خوامینوا، 

 دی خرجم کن  نی که بخوا  دیمن  ه یو ک  دیخرج عملم و شما بد

ندار تصم   م،یهم  سر  من  هستم،   ممینوا  محکم  و  سفت 

  ؟ی دیفهم

چشم   تی عصبان اشک  مشت  و  دست  و  گلوش  بغض  هاش، 

  .مخالفت و موافقت معلق مونده نیب دادیاش نشون مشده

  .سقف و روشن کردم  چراغ 

  ه یدر تک   ی ره یو به دستگ   یکی و اون    یدستم و به صندل  هی

ظر تن  حاال  و   فشیدادم.  بود  بدنم  حصار  تو  ازم  فاصله  با 

  .شدندیتر مهاش هر لحظه سرخ لپ

  ترسونمت؟یمن م -

  .تکون داد یبه نف ی سر

  چشم چرون و هَوَلَم؟ هی -
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  .با تکون دادن سرش گفت نه بازم

خودت و   ی بدون خواسته  یکنیفکر م  یه با من تنها بموناگ -

  کنم؟یم ی به زور باهات کار

  .افتاد نییاز شرم پا نگاهش

  .رک بهم جواب بده -

  .به حرف اومد کهن یگذشت تا ا ه یثان چند

  .بهـ... بهتون... اعـ... اعتماد... دا... دارم -

  .شستلبم ن  ی از لبخند رو ی تو وجودم رد ی غلغله ونیم

  آلمان؟ ی ا یپس باهام م -

شد که    یقدر سکوتش طوالنبه نگاهم گره خورد. اون  نگاهش

  ؟ی : من و دوست داردم یو پرس  میسوال بعد طاقتیب

  .د یو نگاه ازم دزد دیآن پلکش پر کی تو
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ذره بهش    هیجونم و باعث شد    ی بازم وسوسه انداخت تو  لبش 

  .بشم ترک ینزد

دار - دوست  و  م  ی من  ب  ی خواینوا؟  شناختن   شتریواسه 

  م؟ینامزد بش گهیدهم

گرم    قدرن یا  نی ماش  ی تو  ی نمک به سمتم اومد. هوانم   نگاهش

  اد؟یگردش خون من ز ایشده بود 

لحظه    نیب  نگاهم هر  سرم  و  افتاد  نوسان  در  لبش  و  چشم 

  .شد ترک ینزد

واسه   ا یدر  یبش  ی خوای م  م؟یمحرم کل زندگ  یبش  ی خوایم -

  تُنگ؟ ی تو یِماه هی

  .و نامنظم شده بودند ده یبر دهیخودشم بر ی هانفس

  ...مـ... من -

  .انداخت نییادامه نداد و سرش و پا اما

  خوشگلم؟ یچشم آب یتو چ -
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لبش    ی لبخند رو  زیفرو رفت و اون ر  اشقهی  ی تو   شتریب  سرش

  .دم یو خوب د

خورد سر خودش به سرعت باال اومد   شهیچند تقه که به ش  با

با شتاب چرخ  پل  دمیو خودمم  با    ی رانندگ  ییراهنما  سی که 

  .روبه رو شدم

  .کردم خونسرد باشم یو سع  دمیکش  امقهیبه  یدست

ام آوردم که سوز سرد به صورت به تب نشسته   نییرو پا  شهیش

  .سوزوندش ی اخورد و لحظه 

  .پارک ممنوعه جانیا -

سمت  بعد تازه   یبه  و  رفت  به سمتش  نگاهم  که  کرد  اشاره 

  .متوجه تابلوش شدم

  رم،یاالن م   دمی ام اصال ند: واقعا شرمنده سیکردم سمت پل  رو

  ...آخه امشب دی نکن مهیاگه جر دیکنی لطف م

  .سر به نوا اشاره کردم اب
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 ه یخوب  یلیکافه، شب خ  برمیبار دارم نامزدم و م   نیاول   ی برا -

  .واسمون

ب  هیثان  چند و  ا  نینگاهش  تا  نوا چرخوند  و  کوتاه    کهن یمن 

 ” .به سالمت دی باشه بر ”اومد:

  .لبخند گفتم: ممنونم جناب با

 [17.09.20 19:28] 
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باال   دمیکش  نییو پا  یبالفاصله ترمز دست  بعد با  و هم زمان 

  .به راه افتادم  س یجناب پل  ی بردن دستم برا 

  .حاکم شد ن یماش ی رو که باال آوردم بازم گرما تو شهیش

داشتم به   سیکه خودم بخاطر اون حرفم به پل  یحال خوش با

  .انداختم ینوا نگاه

  .دارمیو نگه م نیماش گهید ی جا هیخب  -



[1168] 
 

  .و انگار هول کرد  دیسرش به سمتم چرخ  عیسر

  .جـ... جانا و... آ... آراد... منـ... منتظرمون... هستند -

  .دم ی خند یو بدجنس  طنتیش با

  !و هم ما  کنندی خلوت م شتری ها بخب بذار باشند هم اون  -

تو  هاشاخم کش  ی و  لحن  دم یهم  با  استرس   یو  هنوزم  که 

عز عـ...  گفت:  گفت...  زیداشت  خونه... ازدهی...  ای...  خو...   ...

  .میباش

 ابونیفرمون جا به جا کردم و با نگاه به خ   ی دستم و رو  خندون

  .هم ازش گذشتم دفعهنیگفتم: باشه ا

  ؟یاز... از چ -

  .بهش انداختم یطونیو نگاه ش  دمیدندونم کش ریو ز لبم

  .دنتیبوس -



[1169] 
 

 شه یروش و به سمت ش  عیدرهم رفت و سر  شتر یب  هاشاخم

ز و  آروم  که  همدمیخند  یپوست   ریچرخوند  عاشق  من   ن ی . 

  .شدم دختر زات یچ

        نگاه خوشگلتون میتا پارت تقد پنج

        دلبرا  نیبات بفرست  ی واسم تو  ه؟یراجب بهزاد چ  نظرتون

درگ   ی زایعز من  هم  میعکاس  ی پروژه  هی  ر یدل    یپ  ن یواسه 

 دم یجواب م  ریبه د ر یو د هاتونی و

 [24.09.20 19:55] 
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     **********************  

 ”نـوا“ 

  .گردم ی و برم  رمیگیاز دوستم م زیچ  هی رمی زود م -

  .تکون دادم ی سر



[1170] 
 

  .... شـ... شدهری... دـ یفـ... فقط... زو... زود... آ... آخه... د -

  .امینگران نباش زود م -

م  ی احوصله  چه منتظر  که  جمله  شدی داشت  کامل تا  و  ام 

  !کنم

کاپشن   ی قهیطور که  شد و در رو بست. همون  ادهی پ  ن یماش  از

  .خونه رفت هیبه سمت  کرد ی تنش و مرتب م ی چرم تو

شده بخاطر    یو نارنج  کیتار  مهین  ی به اطراف کوچه  ینگاه

آور. کاش زود  ها انداختم. خلوت بود و دلهرهچراغ برق  ر ینور ت

  .برگرده 

  .محض زنگ زدن درش و باز کردند به

ن  یوقت  تا رو  در  و  داخل  روش   مهی بره  از  و  نظرم  بذاره  باز 

  .برنداشتم

به سمت دو دستم رفت. آروم آروم مشتشون کردم و    نگاهم

  .متو همون حالت نگهشون دار هیکردم واسه چند ثان  یسع



[1171] 
 

خ  میوتراپیزیف  ی جلسه  نیدوم  امروز و  حس    یلیبود  خوب 

  .گرفته ی شتریدستم جون ب کنمیم

مشت نگه داشتنشون از توانم خارج شد که بازشون کردم    گهید

  .هام گذاشتمرون ی و راحت شده رو 

 ی کوچه  دنیفرستادم و واسه ند  رونیو با صدا ب  قمیعم  نفس

  ه ی از اومدن    دم،یترسینم  یکی هام و بستم. از تارچشم   ک یتار

  .دم یترسی مرد م

اومد و   یک  م؟یاومد و شد حام   یسمت بهزاد رفت. ک  فکرم

  کنم؟ هیهست که بتونم بهش تک یک یحس کردم 

  .دم یآروم خند  کردمیاش مکه تجربه ین یری حس ش از

 که نیبدون ا  امدهیبر  دهیبر  ی هاحرف   ی پا  نهیشیمدت م  تموم

 ی اش سر رفته، جورنگاهش بفهمم خسته شده و حوصله   ی تو

هام گوش  که انگار داره با تموم وجود به حرف   کنهیبهم نگاه م

  .دهیم



[1172] 
 

باال    با و  نگاهم  اما  باز کردم  آروم چشم  لبم  به  لبخند وصله 

  .اوردمین

بار غم و غصه    ر یکه ز  ییروزها  شه؟ یداره تموم م  یعنی  ایخدا

کوچولوم   یواقعا آبج  یعنی  رسه؟یداره به آخر م  میشدیله م

خوشبختش کنه   تونهیکه م  یکیاونم با    کنه؟ی داره ازدواج م

  از؟ینی و محبت ب ا یو از مال دن

  .اون خونه دوختم یِو به در معمول نگاهم

  !شه یازت داره برام سخت م  ی من، دور   یحام  ی ای زود ب  کاش

تر کردن لبخندم و  واسه بزرگ   ن یاش افتادم و هم جمله  هی  ادی

  .بود یدلم کاف ی آب کردن قند تو

 ”خوشگلم؟ یچشم آب یچ تو“

 قدر ن یچرا ا  زنه؟یقشنگ قشنگ حرف م  قدرنی چرا ا  خوشگلم؟

م  یعنیخوبه؟   ازدواج  آراد  با  جانا  که  جزو   کنهیحاال  و 

ا  ی خانواده م   رجی آقا  افاده   میشیمحسوب  و   شیامامان  من 



[1173] 
 

قراره پاهام خوب بشند؟    یراست  یراست  یعنی  کنه؟یقبول م

  بتونم راه برم؟

که صدام   فیبکشم اما ح  غیج  یاز خوشحال  خواستیم  دلم

نم  کردینم  میاری گذشته ذاشتیو  مثل  درست  بشه  کاش   .

هم با آهنگ   یکنم و گاه  فیحرف بزنم، واسه بهزاد خاطره تعر

  .بخونم

شد با کنده  ی سرم و چرخوندم اما چرخوندنم مساو اسحویب

  .رسوندم  یو تا خفگ  ومدیکه باال ن  یشدن روح از بدنم و نفس

انگ  ی ره یخ رعب  ب  ی امردونه   زی دو چشم  ماش   رونی که    ن یاز 

حواسش بهم بود دهنم و مدام باز و بسته کردم   یچهار چشم

  !صدا هی یاز حت  غیاما در

نگاهش افتاد و به سمت درم اومد  ی که تو  یو شرارت شخند ین

  .تا مرگ بردم و برم گردوند



[1174] 
 

وحشت زدم و به در دوختم اما نبود، بهزاد نبود تا دلم به   نگاه

  .بودنش گرم باشه

رفت که حاال درست   ی و پر از اشکم به سمت مرد  دهی ترس  نگاه

. با دست لرزونم دیبارینم یخوب زی کنار در بود و از نگاهش چ

بتونم مانع باز نکردنش بشم   دی محکم به در چنگ زدم تا شا

  ف یکرد که در از دستم کنده شد و ج باز    ی ضرب جور  هیاما  

  .و بلند کرد اممه ینصف ن

در دست گذاشت و به سمتم خم شد که فقط تونستم کمرم    به

  .عقب ببرم یو کم

   جاست؟نیا ییچرا تنها یخانم خوشگل  نیهمچ -

کردم    ی. سعدیلرزی دستمم رفته بود و م  ی مهیجون ن  همون

پاهام و تکون بدم اما نتونستم. زور زدم اما نتونستم، تو خودم 

  .بکنم ی نتونستم واسه نجاتم کار یزجه زدم ول



[1175] 
 

هام و به هم فشار دادم تا . لبدی لرزیاز بغض و وحشت م  فکم

و خودم و تموم   شد ینم  شد،یواسه گفتن بهزاد باز بشند اما نم

  .شده فرض کردم

هام شکسته متم آورد که سد اشکو دستش و به س  دیخند

  .هام راه افتاد گونه ی بود که رو لیشد و س

  ...بهـ  -

  .و صدا کنم می و هم بلند بگم و حام ن یهم ینتونستم حت  اما

  .زد  خیو   دیلرز شتریو که گرفت تنم ب  بازوم

  .خوب چشم خوشگله نترس ی جا هیببرمت  خوامیم -

که دهنم و باز کردم   دیکش  رونمیحرکت ب  هی  یگفت و ط  ونیا

  .خفه شد ومدهیبکشم اما کامل باال ن غیتا ج

جون   ی دستم جور  شی کولش انداختم که از واهمه و تشو  ی رو

چنگ   ش یکلفت زمستون  رهن ی گرفت که تونستم محکم به پ 

  .بزنم



[1176] 
 

  !یکنیکه تقال نم یچه دختر خوب -

بهم داد   ی شتریجون ب  تیکه نفرت و عصبان  دی بلند خند  بعدم

کردم   یسع  میشدی که هر لحظه ازش دورتر م  ی به در  رهیو خ

  ...داد بزنم: بهـ 

  .نتونستم و از ته دل زجه زدم یبازم منه لعنت  اما

دار  نذار لکه  دم،یکمکم کن، به حضرت فاطمه قسمت م ایخدا

  .بشم

  .ول... ولم کن -

رفت که    نیو دوباره به سمت ماش  دیو چرخ   ستادیحرکت ا  از

  .اقعا به عقلش شک کردمو

کمم پول    هیمثل تو    ی ااومدم چرا همراه با فرشته   جانیتا ا -

  کش نرم؟

 [24.09.20 19:55] 
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که گرفته بودم واسه صدا زدن بهزاد به حلقم زور    ی دیام  با

  .لباس مرده رو تو مشتم گرفتم  ارادهی آوردم و همراه باهاش ب

  ...به... بهزا -

نه؟ پس آخ   یفکر کنم فلج  ،یتون ی خنده گفت: زور نزن نم  با

  .باهات راحته  یکه چقدر خوشگذرون

  .انداختم و خودشم طرف راننده رفت نیماش ی تو

که شده بودم وجودم   ی ریکه بهم کرده بود و تحق  ی نیتوه  از

  .بودند  شهیهام جگر سوزتر از همو اشک کردی درد م

بدبخت کنه،    برهی و داره م  یگی م  ی که دار  یچشم آب  ا،یب  بهزاد

  !فلج  گهیبهش م

  .و رو کردنش شد  رینشست و تند تند مشغول ز نیماش ی تو

 دی حرکتش دادم تا شا  یپام نگاه کردم و به کم دستم کم  به

  .شدینم ایخدا شد،یبتونم تکون بدم اما نم



[1178] 
 

از گر  دید  با زمزمه کردم:   هیتار  عاجزانه  و  کردم  نگاه  در  به 

  .ایلطـ... لطفا... ب

  .و که بازم گرفت شتاب زده بهش نگاه کردم  بازوم

دادم    ری گ  یصندل  ی بکشه اما دستم و به باال  رونمیکرد ب  یسع

  .و گرفتمش

  .نکـ... نکن... بـ... برو -

بد دهنش حالم به   ی صورتم که خم شد و حرف زد از بو  تو

  .هم خورد و سرم و چرخوندم

  ؟ی کمک بخوا یتونینم یآخ -

بکشه    رونمیهام و بستم. کمرم و گرفت تا بهق کنان چشم  هق

گالو باهاش  دستم  اون  با  سالحم    زی که  تنها  و    ی عن یشدم 

  .ناخونم و به کار بردم

  .یعوض ی : دختره دی و غر رهیکرد دستم و بگ یسع



[1179] 
 

و ول کردم و اونم راحت   یرفت که صندل  رونیتو دستم ب   جون

  .دی کش رونمیب

  ...بهـ  -

داد    ی اراد  ر یو کامال غ  هوایکولش بندازتم که ب  ی رو  خواست

  زدم: بهزاد؟

حد خودش   نیام به باالترخفههق هق    ی پس بندش صدا  و

  !ی چطور دمی و نفهم دیرس

رو  به انداختم  دو  ی سرعت  و  ا  دی دوشش  تر راحت   بارن یکه 

  تونستم صدام و آزاد کنم و با هق هق زجه زدم: بهزاد؟

بهزاد   ادیباز شد و پس بندش فر ی بد ی در با صدا هیدفعه  هی

  .جونم انداخت  ی رو تو  دیسرم و باال آورد و ام

  نوا؟ -

و   دمیبهزاد رو ند  ی چهره   گهیکه د   دیشتاب زده چرخ   مرده

  .گوشم و کر کرد ادشیتنها فر



[1180] 
 

  .زمیریخونت و م ن یزم  شینذار -

و فرار کرد که    د یآن چرخ  کی اما تو    رفتیعقب عقب م  مرده

  زدم: بهزاد؟ غینگاهم به نفس نفس زدن بهزاد افتاد و ج

  .بشه یآب چشمیتا نذاره ببرتم و ب دیتا نجاتم بده، دو دیدو

ا  بخاطر به  بلند و سرعتش زود    خت یبد ر  یِمرد الابال  نیقد 

مرده   دیچی که توش پ  ی دیو با گرفتن بازوم و درد شد  دیرس

به پشت زانوهاش زد که با داد   یرو متوقف کرد و لگد محکم

  .خم شد  نییبه سمت پا

اش موهاش و گرفت و و پرتش کرد عقب که فک قفل شده  با

از   ی مساو  غمیج  ی صدا با گرفتن پهلوهام و آزاد کردنم  شد 

  .حصار دست مرده

از درد سرش و گرفته بود   دهیترس و نفس زنان به مرده که 

از پشت تو بغل بهزاد بودم   کهنینداشتم از ا  ینگاه کردم و درک 

  .و هردوتا دستش دور شکمم حلقه



[1181] 
 

 ع یکه نگاه مرده سر  دیدو  رونی از همون خونه ب  گهیپسر د  هی

  .به سمتش رفت 

واسه  ی شد و از کنار بهزاد فرار کرد اما بهزاد عکس العمل بلند

  .گرفتنش نشون نداد

دو   همون زنان گفت:   دیپسره  نفس  بهزاد  اما  دنبالش  بره  تا 

  .ور یولش کن اون الش

 قاً یدق   بیحس عج   ن یاما آروم شده بودم، ا  زد یوار م جنون   قلبم

  !بود؟ یچ

به من رو به بهزاد    یو بعد از نگاه  سادیرو به رومون وا  پسره

  .چارهی ره بداخلش رنگ به صورت ندا ارشیگفت: ب

  .امی باشه تو برو م -

  ی هابه پنجره   ی گفت و قبل از رفتنش نگاه  ی اباشه   مخالفتیب

  .انداخت که نگاه منم به سمتشون رفت یجنوب ی هاخونه

  .خاموش بودند  اکثراً



[1182] 
 

زانوم نشست و بلندم کرد حواسم جمع   ر یدست بهزاد که ز  با

  .شد

گرفت،    به بغضم  بازم  نگاهش  به  نگاهم  خوردن  گره  محض 

  .چرا اما بغض کردم و دلم خواست اون آرومم کنه دمینفهم

  .جون بهزاد -

آوردم و   نییگرد شدند اما زود نگاه پر از اشکم و پا  هامچشم

  .دوختم دشیلباس سف ی به دکمه

  ؟ی نوا، حرف! متوجه شد ی حرف زد -

چشم  نگاه سمت  به  بهتم  فهمهپر  تازه  و  رفت  که    دمیاش 

  .بکنم اما بازم با لکنت گفتم: مـ... من کاریچ  قاًیتونستم دق

  !نه -

  .پر تحکمش ساکت شدم ی صدا با

  .یحرف بزن دهیبر ی حق ندار  گهید -



[1183] 
 

  .بگم اما نتونستم ی زیباز کردم چ دهن

فقط   ،یتونینوا، م  یتونیتکونم داد و پرنفوذ گفت: م  فیخف

  !یتونیکه نم  یکنیم نیبه خودت تلق ی دار

به چپ و راست    ی از دوباره حرف زدن سر  جرئتی و ب  دانهیناام

هم فشار    ی هاش و روهاش و بست و دندونتکون داد که چشم

  .داد

به هم گره خورده    ی هامحض دوباره باز کردنشون با اخم  به

حرف   داخل  گفت:  بهم  کردن  نگاه  بدون  و  برداشت  قدم 

  .میزنیم

تنم برگرده و    ی هام و بستم تا جون رفته مکث چشم  یکم  با

  .اش نلرزهمردونه  ی هادست ونیم

هاش بسته شدن در گوشم و پر کرد و پس بندش قدم   ی صدا

  .شدندیدرشت برداشته م ی ماسه  ی که رو
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زم  با رو  کردم.    ن یگذاشته شدنم  باز  دستش    هیسرد چشم 

هام و  داشت کفش   یکیدور کمرم بود و با اون    وفتادنمیواسه ن

  .اورد یدرم

بودنش    کینزد  ینیریاش شبه صورت اخم آلود و مردونه  رهیخ

اما    کنهی ام مو با تموم وجود حس کردم. درسته خجالت زده

 .ی ازش بگذر ی خوایکه نم هیحسش جور

گوشه  کفشم ازم    ی او  چشم  زود  اما  کرد  نگاه  بهم  گذاشت 

  .کارشن یگرفت و بلندم کرد که دلم گرفت از ا

شد و   یوارد هال نقل  خوردیکه به دوتا در م  یی راهرو  ی تو  از

  .نفره نشوندم هیمبل  ی رو

 وانیل  ی د که پشت اپن داشت قاشق توبه دوستش خور  نگاهم

  .چرخوندیم

رفت. دست  بهزاد روبه سمتش  و  به   ی هاش  و  گذاشت  اپن 

 دم یاما نفهم  دمی پچ پچشون رو شن   ی سمتش خم شد. صدا
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خ گندیم  یچ ل  یلی.  که  و  دسته   وانینگذشت  گرفت  رو  دار 

که کنار آشپزخونه بود    ی ابرگشت، پسره هم از چهار پله   شمیپ

  .روشن شد یباال رفت و چراغ 

  .و به سمتم گرفت وانیمبل کنارم نشست و ل ی رو بهزاد

  .مکث نگاه از روش برداشتم و گرفتمش یکم با

آب قنده و   دمیخوردمش فهم  ی بود و وقت  رنگی ب  محتواش

  .خشک شدم و تر کرد ی گلو

  ...و سمتش گرفتم و گفتم: آ... آقا یخال وانیل

  ل ی بار به سمتم اومد وجودم تحل  نی اول  ی تندش که برا  نگاه

  .رفت و از ابهتش الل شدم 

  .و با خشونت ازم گرفت وانیل

آقا بهزاد نه و بهزاد، بهـ... بهزاد هم نه و بهزاد، درست بگو،  -

  .درست حرف بزن
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 د ی هام جوشچشم  ی اشک تو  نشیاز حرف و رفتار سنگ  دلخور

  .ندم و روم و اون طرف چرخو

  .درست حرف بزن مثل تو کوچه، داد بزن بگو بهزاد، بزن نوا -

دفعه بلند شد و با گرفتن کمرم بلندم    هیو ندادم که    جوابش

  .از گلوم رها شد   ارادمیب غیکرد که ج 

داد.    هیاش تکمبل سه نفره انداختم و کمرم و به دسته  ی رو

تنگ نشست و پهلوم و گرفت   ی کنارم تو اون جا   قایخودشم دق

  کلش یعرض مبل اونم بخاطر ه  شتر یتا بخاطر اشغال کردن ب

  .نییاز مبل پرت نشم پا

  .پر استرسم روش ثابت موند نگاه

پس حرف بزن بگو بهزاد، زود    ،یتونست  ،ی زد  غیج  ؟ی دید -

  .باش

  .کردی م تمیو اذ  اوردیداشت بهم فشار م رسماً

  ...دیدا... دار -
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  !نوا -

  .و شکم کرد  دیدادش تنم لرز با

نم - چرا  چرا؟  هان؟  کن  هی  ی خوای چرا  تالش   ؟ یمثقال 

نامزد  ؟یبمون  ی طورنیا  ی خوایم جانا راحت و درست    ی تو 

  ها نیا  ؟یکن  وونهیمن و د  ی خوایم  ؟یبگ  کیبهش تبر   ینتون

  آره؟ ی خوای رو م

ازش    تی و عصبان  ی و نگاهم و با دلخور  دیاز بغض لرز  چونم

  .گرفتم

شد:   ترم یشالم نشست و لحنش مال  ی کنار صورتم رو  دستش

حرف بزن تا بشنوم صدات و، حرف بزن و به خودت ثابت کن 

  .یتونیم

لب باز کردن و نکردن مردد    نی گرفتم و ب  ی لبم و به باز  پوست

  .شدم

  من؟ یچشم آب -
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  .د بازم دلم و لرزون انصافیب

   من؟ ی ایدر -

  م ینمک به سمتش رفت. حاال صورتش تو چند سانتنم  نگاهم

مبل   هی. رو  شدندی صورتم پخش م  ی هاش توبود و هرم نفس 

ا  میبود از  نزد  ن یو  ب  یکیهمه  و وجودم   تابیدلم  بود  شده 

  .زدهشرم 

  .شهینگران م زمیشد عز ریواسم حرف بزن، بگو د -

باز کردم و اونم همراه با تالش من سرش و آروم باال و   دهن

  .کرد نییپا

  ...ـ ید -

  .گرفتم نفس

  ...میبرس ری... درید -

  .دمیهاش و دچشم  ی تو برق
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  .آره ادامه بده -

دادم و خ  آب قورت  و  تموم   اشره یت  ی ها به چشم   رهی دهنم 

  .تالشم و کردم

  ...ز ی عز  میبرس ری... دمیبرس رید -

 ن یو به ا  گرفتمی م  دیتر حرف زدنم امم داشتم از کامل ک  کم

  .تونمیکه م  دمیرسی باور م

سکوت آخرسر خودم و خودش و خالص کردم:   یاز کم  بعد

  .شهی نگران م ز ی عز  میبرس رید

  .نه یزد و بلند گفت: هم یآخرم بشکن  ی زمان با کلمه هم

  .خوشگلم  یچشم آب  نهیبالفاصله بغلم کرد و بلند گفت: هم  و

  .و با بهت گفتم: تونستم دمیو ذوق زده خند خجل

  .ختیر ی بغلم کرد که دلم هر  ترمحکم

  .آخ من قربونت برم -
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زده که گر گرفتم و از کارش شرم   دیشالم و محکم بوس  ی رو

  گفتم: آقا بهزاد؟ 

از خودش جدا کرد اما حواسش نبود نصف بدنم از مبل    عیسر

پرت شدم   غمیدستش و برداره که همراه با ج  هی   دیو نبا  رونهیب

مبل دست   ی از همون باال  نیاز زم   ی متر  یلیتو م   یول  نییپا

  .بخوره نیدور کمرم انداخت و نذاشت سرم به زم

اما کم کم خنده    میقفل کرده به هم نگاه کرد  هیچند ثان   واسه

دفعه هم   هیتو صورتش جون گرفت که منم به خنده افتادم و  

  .م یدیزمان خند

داد اونم    امهیکه به مبل تک  نی هردو بغلم و گرفت و هم  ریز

  .به روم نشست رو نیزم ی و رو  نییاومد پا

حرف زدنم زده بودم    ی که برا  ی شده از خنده و زور  رمقیب

  .دادم هیو سرم و به دسته تک دمیشالم و جلوتر کش
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تنگ شده   میکامل و بدون خفگ  ی که چقدر دلم واسه صدا  آخ

  .شکرت ایبود. خدا

و کنارم    دیبه کنار چشمش کش  یاش دستخنده   ی ته مونده  با

  .تمبل گذاش  ی آرنجش و رو

  .چشم بهش نگاه کردم ی گوشه  از

  .دیشی چون ترسناک م دینش یعصب گهید -

  .نشم دمی نم نیتضم یحرف بزن یاگه باهام رسم  -

  .و کامل به سمتش چرخوندم  روم

  .نهیاش سنگمعامله -

کارها  - که  م  ی تو  خوب  رو  بد  یتونیسخت   نمیا  ی انجام 

  .روش

  .سکوت کردم  گهیبهش د رهیخ

  .شد ترک یو به سمتم خم کرد و نزد کمرش
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واسم حرف بزن بذار    شم،یمست م  یکنی بهم نگاه م  طورنیا -

  .بشم ات وونهید  شتریب

 وونه یمست و د  نیاما ا“حرف نظر ازش گرفتم:    نیزدن ا  واسه

 ” .نداره یعاقبت خوب  چوقتیها ه شدن

دلم    صداش شد  رها  گوشم  تو  نفسش  هرم  با  همراه    ه یکه 

  .هم فشار دادم   ی هام و روشد و چشم ی جور

  .خرمیعاقبتش و به جون م -

رو   یگرم از پشت  تو خودم   ی دستش که  بازوم نشست  اون 

  .تر شدم جمع

  .می فرار کردن ندار گهیامشب د -

تا گردن   دمیلبم د  ی شتاب بهش نگاه کردم. نگاهش و که رو  با

  .شد  ترکی سرخ و به اون طرف خم شدم اما متقابالً نزد

  .ستیکار رو ها! بخدا درست ن نیا دیاسترس گفتم: نکن با

  .خم بشم  شتریو محکم گرفت و نذاشت ب   بازوم
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  نداره، داره؟  دهینوش دارو که بعد از مرگ فا  م،ی کشیم  ی دار -

دهنم و از استرس بد قورت دادم که چندبار به سرفه افتادم    آب

  .لب اون نشوند ی از خنده رو ی و رد

هات گرد و درشت شدند، هات گل انداختند، چشمبازم گونه  -

  .خورمتدوست دارم درسته ب

رس  ی متر  یلیم  تو که  صورتم  چقدر    یسع  دیاز  هر  کردم 

  .سرم و عقب ببرم  تونمیم

  ...د یکار رو بکن  نیبخدا اگه ا -

بود اون و متوقف کرد   یکینزد  نیکه تو هم  ی ایگوش  ی صدا

  .و حرف من و هم قطع

  .برد و نفسش و به شدت فوت کرد   بش یو به سمت ج  دستش 

  .موند حرکتیکه ب دید یچ  نمدویو درآورد اما نم یگوش

م  ی اخنده   با استرس  سر  از  بگ   ومدیکه  توروخدا    د یگفتم: 

  .زمه یعز
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  .بهم انداخت. هم خندون بود و هم پر حرص  ینگاه

  کرد و جواب داد: بله؟ صافم

-...  

  .ارمیبچه؟ خواهرت و هروقت بخوام م یگیم یچ -

  کردنم آروم گفتم: جاناست نه؟ دایاز نجات پ دواریام

  .کردم نخندم  یچپ بهم نگاه کرد که سع  چپ

  .جون دوست جونم تو فقط بزن -

  .اش بلند شدخنده  ی صدا

  .فحش نده، خداحافظ میکیباشه نزد -

  .د یو قطع کرد و باز خند تماس

عقب رفتم اما جلو اومد و قبل   اراده ی که بهم نگاه کرد ب  نیهم

اما به   ینوا جون  یقسر در رفت  بارم نیاز دهن باز کردنم گفت: ا

  .ارمیها رو سرت درمفرار کردن نیهمه ا  یتالف ی زود



[1195] 
 

  .دم یکش  یته دل نفس راحت از

  !کشهیهم م  یخنده گفت: چه نفس با

  .بهش رفتم ی اغره  چشم

  ؟یو باال برد و بلند گفت: عل  سرش

  اومد: بله؟  ریپسره با تاخ ی صدا

  .میری م میما دار - 

راست  رو نامزد  یکس  یکرد سمتم:  تو  بذار  رو    ی نفهمه  همه 

  .یکن زیسوپرا

  .ندم یسوت کنمیو م میسع -

  .د یخند کوتاه

  .یاوک -

  .دمیدفعه به سمتم خم شد که با شتاب کنار کش  هی

  .رمتیگی خرش مو گفت: آ دیخند
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هم در مقابل نگاه پر حرصم دست به مبل گذاشت و بلند   بعد

  .شد

  .تو بغلم ی ایب دیحاال که با یول -

دست   نی. بخدا ادمیخجالت نگاه ازش گرفتم و لبم و گز  از

  !از آراد نداره یکم

 ” جانا“

! ی شد  ی و االن حور  ی ماشاءاهلل بزنم به تخته خوشگل بود -

  .داره  یداره، عجب عروس ی داماد عجب دلدار

 ” .مادر   ی ماشاءاهلل، چشم نخور“ :  نهیآ  یچوب  زیبه م   دیکوب  زیعز

هام و به  رونم برده بودم و لب   ی هام و الاز شدت ذوق دست 

  غیدفعه ج  هیتا لبخندم دندون نما نشه و    دادمی هم فشار م

  .بزنم

  .جان جانان تیان شاءاهلل عروس -
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ام ذوق زده گفتم: ان شاءاهلل  چهره   یتم صورت  کاپ یبه م  ره یخ

  .زی از دهنت بشنوه عز خدا

  .کمرم زد به

  .بلند شو لباست رو بپوش گهیخب د -

  ی اصالح شدم دل کندم و از رو  ی چهره   دنی از د  یسخت  به

  .خورهیم  نوا هنوز هم داره دلمه  دم یکه د  دمیپر   نییپا  یصندل

  ؟ی دی خواهرم نترک -

  .و باال آورد و چپ چپ بهم نگاه کرد سرش

  ...خوشمزه -

کم کم داشتند از معجزه شدن درست حرف زدنش   هامچشم

م فشار  شدندی گرد  با  خوب    ی اما  کرد  وارد  گلوش  به  که 

  .ضدحال زد بهم 

  !ست... خبخوشـ... مزه -
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  !از کنارم رد شد و معترضانه گفت: عه جانا؟ نوش جونش  ز یعز

بوسموهاش    ی رو  بعد و   دیو  زد  چنگ  دلم  به  حسادت  که 

رو  زیر  ی هاچشم عز  ی شدم  به  پر ذوقش  نگاه  و  ثابت   زینوا 

  .موند

راه افتاده بذار دلخوش   یام تازه دستش درست و حساببچه -

  .باشه

انداخت که    یخاص  یافاده  هیبا    نوا باال  ابرو  و  نگاه کرد  بهم 

  .دمییدندون سا ی دندون رو

هم نگاهم و از روش برنداشت. خنده   زی عز  ی خنده  ی صدا  یحت

  .بهش زد  ی اکنان به سمتم اومد و سرم و گرفت و بوسه

  .ای عروس دن نیترقربونت برم، خوشگل -

  .و جاش رو به ذوق و لبخند داد  دیحرص و حسادتم خواب  کل

  م؟ یخوشگل نباش شهیمگه م مییشما ی ! نوهگهید میچه کن -

  !نیریو با خنده گفت: خود ش دیو کش  لپم
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  .آزادم رو پشت گوشم بردم ی و موها   دمیخند

  .کمرم زد به

  .شد ریحاال هم بجنب لباست و بپوش د -

نوا زبون درآوردم    ی سمت اتاق رفتم و هم زمان باهاش برا  به

  .که به خنده افتاد و سرش و به چپ و راست تکون داد

  .اتاق شدم و در رو بستم  وارد

از    رفتمیم  یبه جالباس  زونیکه به سمت لباس آو  طورهمون

عمو تو    نیماش  ی که از آهنگ تو  ی اکه یذوق بشکن زدم و ت 

  ی لیل  ی خاطرم مونده بود رو به زبون آوردم: جان جان، تو شد

  .مجنونه  ی خونه جان جان با تو دل صدتا نیا

هام رو  جا چشم رو با دراز کردن دستم برداشتم و همون  لباس

 ن یریش  ی جان جان شد“:  دمی بستم و همراه با خوندنم چرخ

فرهادم جان جان  ی به تو دل دادم جان جان من خودم صدتا

 ” .قلبم و بهت دادم ی همه 
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لب گفتم: البته    ر یو ز  سادم یرفت که خنده کنان وا  ج یگ  سرم

  .نم یریش ستمی که فرهاد نمن

چشم سبزت از دست عشقت   نی بب  ایآراد ب  “زدم به سرم:    یکی

 ” !شهیداره خل م

  .آوردم رونیو لباس رو از کاورش ب دمی خند باز

نشدم و تمام و کمال    تیاذ  پشیبازم واسه بستن ز  خداروشکر

  .رو خودم انجام دادم  دنشیپوش ی کارها

به سمت   قینفس عم  هیشونم انداختم و با    ی رو رو   شیسار

هام و بستم چون اما چشم   دمی پشت سرم چرخ   ی قد  ی نه یآ

  .خوشگل نشدم رو نداشتم  کهنی ا دنیطاقت د

  اد؟یبهم نم شی آرا نیلباسه با ا ای اد؟یآراد خوشش م یعنی

  نشسته؟ کاپیم نیبه ا ؟یچ  رنگش

  .دمیهم کش  ی و تو  هاماخم
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هات دفعه چشم   ه یخب    ی دیخودت و زجر م  ی جانا چرا الک  اَه

  !گهیخودت رو راحت کن د  الیو باز کن خ 

خودم   دنیاما د  دمیهام و باز کردم و نگاهم و باال کشپلک   آروم

  .همانا و باز موندن دهنمم همانا 

ب  از ذوق  و  زدم  اریاختی شک   oh tum bahut :داد 

sunder ladakee ho!  

 ” !دختر  ی خوشگل شد یلیاَه، خ(

و گرفتم و چرخ  دو ا  یطرف دامنم  با  اما  دادم    ن یبه خودم 

  .و خودم گرفته نشه نه یکردم نگاهم از آ یوجود سع

  .نگذشته باز شد  هیبه در خورد و به ثان ی اتقه

از ورودشون دامنم و باال گرفتم و با فاصله از در جلوشون   قبل

  .دمیدو

  چطوره؟ -
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هام گرفته و نوا هم زمان باهم از چشم  زیعز  ی مات برده   نگاه

  .تر باال اومدرفت و آروم  ن ییشد و پا

 ی هام به اشاره به چشم   رهی خ  زی اوه غنچه شد و عز  هینوا با    لب

  ...لباس  نیالباس دست تکون داد و گفت: دختر  

  .گونش گذاشت  ی و رو  دستش

که ضربان قلبم و باال برده و وجودم و گرم کرده بود    یذوق  از

  .و به سمتشون رفتم   دمیبار دور خودم چرخ  هی

  اد؟یبه نظرتون آراد خوشش م -

 لچر یاز پشت و  ز ی. عزدیبهش کش   یو گرفت و دست  میسار  نوا

  .اب گرفتبه سمتم خم شد و صورتم و با هر دو دستش ق 

  .دووندیمن م  ی هاهاش اشک و هم تو چشم چشم  ی تو  اشک

  .ی درست مثل حورا شد -

دستش    ی دستم و رو  هیلبم نشست و    ی رو  ی بغض آلود  لبخند

  .گذاشتم
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تومادرانه  بغض از  و  و چشم   ی اش  دلحن   oh “ :دمیهاش 

mere chhotee bachchee! ” 

 ”!من ی آخ دختر کوچولو“

هام و بستم و  که چشم  دیو بوس  میشونیو خم کرد و پ  سرم

  .و تا چونم سر خورد  دیگونم چک ی چند قطره اشک رو

ترکمنش    ی و با روسر  دیبه گونم عقب کش  میمال  ی ضربه  هی  با

  .هاش و پاک کردچشم ی اشک تو

لبخند به نوا   هیصورتم و پاک کردم و با    ی اشک رو  یسیخ

هم  مثل  انداختم.  ذو  شهینظر  گونهاز  گل    دشیسف  ی هاق 

  .انداخته بودند

که نذاشت دوباره بلند بشم و    دمیاش و بوسشدم و گونه  خم

 .بغلم کرد

 [02.10.20 19:46] 
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 207پارت #

  .و خم کردم و با لذت دستم و دور بدنش انداختم  زانوهام

  .ی عاشقتم آبج -

  .گوشم زد یکیبه نزد ی ابوسه

  .مـ... منم... عا... عاشقتم -

  .خب عروس خانم -

  .میخانم از هم جدا شد  نیمه ی صدا با

قفسه  چندبار  ذوق  اشنه یس  ی به  با  و  بخاطرش    ی زد  که 

  !زدلمیگفت: عز زدندیهاش برق مچشم

  .هاش و از هم باز کردسمتم اومد و دست هب

  .ییتو دل برو قدرن یبغلت بکنم که ا هی ایب -

نوا و   هامگونه از کنار  لبخند پر ذوقم درد گرفتند و  از فرط 

  .گذشتم و به سمتش رفتم  زیعز
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  .بغلم کرد و چند بار به کمرم زد دیکه رس بهم

خودم   ایب  تمیعروس  ،یشااهلل که خوشبخت خوشبخت بشان -

که داماد نتونه از نگاه کردن بهت دل    ی طور  کنمی درستت م

  .بکنه

  .دمیخند آروم

  .جدا شد ازم

  .یتموم گه ی بافت موهاتم انجام بدم و د ن یبش ایخب ب -

  .میرفت  ی آخر  یسمت همون صندل به

بهم نگاه   های از مشتر ی او اطراف سالن چرخوندم. عده نگاهم

  .کردیام مزده خجالت  نی و هم کردندیم

صدام زد: عروس    میاز ناخن کارها که رد شد  یکی  ی جلو  از

  خانم؟

  .دمیچرخ
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  بله؟ -

  .قشنگه یل یخ ؟ی دیلباست و چند خر -

نامزدم  دونمیدادم گفتم: نم میزندگ  ی بار تو نی که اول ی پز با

  .دوست دارم ی لیخ دونستیبهم داده چون م  زیسوپرا هیبا 

  .تا پام و برانداز کرد سر

  ؟یهست ی هند طور،نیکه ا -

  .ام آرهرگه هی -

  .وقتش تنگه   ریخانم: فرشته عروسمون و به حرف نگ  نیمه

 هیکه    شی مشتر  ی هاناخون  دنیگفت و به ساهون کش  ی اباشه

  .بود ادامه داد یگوش ی سرش تو زیر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`  

طرف موهام رو بافته و اون طرف هم ساده و لخت رها کرده    هی

و تو دل برو که سبک    کیحال ش  نیبود، ساده بود اما در ع
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مثل   یکیو هم مدل مو به درد مراسم کوچ  شی بودن هم آرا

  .خوردیم ی نامزد

لبخند به لب و با    زیبلند شدم و عز  یصندل  ی تشکر از رو   هی  با

 کردم یازش استفاده م  دینل باکه به عنوان ش  ی تر کلفت  ی سار

  .جلو اومد

با د  ی و باال آورد و سار  دستش  ی سر  هی  دنیو کنار زد که 

  .بهش نگاه کردم  زدهرتی جواهرات ح

  .مال مامانته، روز عقد، خواهرم بهش داد  -

گردنبند پر زرق و   نشونیلبم نشست و از ب  ی رو   ی زیر  لبخند

  دم ی بو کش قیدم و عم بر مینیب ر یو برداشتم. ز  نیبرق پر از نگ 

از پ هام بسته  مشامم چشم  ی عطر مامان حورا تو  دنیچی که 

  .ی روز  نیو دلم گرفت از نبودش تو همچ یشدند از دلتنگ 

عطرش مونده   ی خوب بو  قدرنی لب زدم: چطور ممکنه ا  آروم

  باشه؟
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  گه یکم د  هیعطرش و بهش زدم،    جان یا  میایب کهن یقبل از ا -

  .تهش مونده، نگهش داشته بودم

دستش    ی چشم باز کردم و گردنبند رو تو  قینفس عم  هی  با

  .برگردوندم

  .به نوا هم تعلق داره نیا  ز،یقبولش کنم عز تونمینم -

گذاشت.    یصندل  ی رو رو  ی خم شد و جواهرات و سار  کنارم

با برداشتن آو نوا هم داره،   ییطال-دیسر سف  زیهمراه  گفت: 

مامانت و گذاشتم براش، حاال هم سرت و   یجواهرات عروس 

  .نییپا اریب

و    رشیآوردم که سر زنج  نییمخالفت نکردم و سرم و پا گهید

مرتب    میشونیپ   ی و رو  دشیداد و حالت خورش  ریموهام گ  ی تو

  .قلقلکم شد شیلحظه از سرد  هیکرد که 

گفتم:   نشیستش رو هم گوشم کرد که از سنگ  ی هاگوشواره

  ن؟ییپا ارهیگوشم و ن هوی
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  .باز کردن قفل گردنبند شد مشغول

  .شهینم ی زیگوشت باشه، چ ی خوایتا آخر شب م تاًینها -

انگشت   دم ید  یوقت نمترک خورده  ی هابخاطر سر   تونهی اش 

  .دمی کش رونی دستش ب  نیاز ب متیبازش کنه با مال 

  .کنمی مخودم باز  -

رو  بعد و  ثان  ی ناخونم  به چند  و  داشتم  نگه    ده ی نکش  هیقفل 

بعد   سادیبازش کردم. گردنبند رو هم بست و روبه روم که وا

  ساده،یلب زد: انگار خود حورا روبه روم وا  یرگی خ  ه یاز چند ثان

  !اون دوباره تکرار شده یانگار روز عروس 

 نیی هام نشست سرم و پاچشم  ی که تو   یموج اشک  دنیند  واسه

هاش  و پس بندش دست  دمیرو شن   دنشیکش  نیانداختم. ف

دو ابروم زد که از حس   نیب  ی اصورتم و قاب گرفتند و بوسه 

  .لبم نشست ی رو ی لبخند  نشیریش

  .مادر یکه خوشبخت خوشبخت بش یاله -
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عز  آروم خوشبختم  آراد  با  من  کردم:  باز  هم   یلیخ  ز،یلب 

  .خوشبختم

  .هاش و کوتاه بست و باز کردبخند چشم ل با

  .مراد دلت روشن باشه دخترم -

شونم   ی ورش رو رو  هیسرم انداخت و    ی رو برداشت و رو  ی سار

  .نباشه  دیگذاشت تا گردنم تو د

پرش کرده بود    ی شتریکه اشک ب  ی به چشم  تونستمینم  چون

اشک    ینیتا بلکه سنگ  دمیکش  ن ییچشمم و پا  ر یدست بکشم ز

  .رهام کنه

  نوا کجاست؟ -

  .کار داشت  یبا گوش فمیک  شیبردمش پ  -

  .گفتم یآهان

  .بزنم رجیزنگم به ا هیو  ارمی برم چادرتم ب -
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چشم   همراه  بستن  کوتاه  سربا  تاب    ی هام  راست  و  چپ  به 

  .دادم

  عروس خانم؟ -

بود   های از مشتر  یکیزن نگاهم و به سمتش برد.    هی  ی صدا

  .شدی م کینزد که داشت بهم

   بله؟ -

  .دستش رو نشون داد ی تو یگوش

  .ی خوشگل شد یلیآخه خ  رمی عکس ازت بگ هی تونمیم -

  .وجودم و پر کرد دیترد

  ...آخه -

ن  - نه  استا  ار،یتوروخدا  عاشق  که    م،یهند  لیمن  هم  شما 

  .ی اده یپوش
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قلنج دستم و شکستم. درآخر دلم واسه    ی دو راه  نیو ب   مردد 

  .گفتم ی اهاش رحم اومد و باشهالتماس چشم 

و    ی رو  لبخند شد  رنگ  پر  واقعا “کرد:    یپرش  مین  هیلبش 

 ” !یمرس

 ی رو  ی رو باال آورد که سار  شیتر رفت و گوشعقب  یکم  بعد

کج   یاش و گرفتم و سرم و کمسرم و مرتب کردم و گوشه

  .کردم 

از   هی که  داد  نشونش  خودمم  به  و  گرفت  عکس  چندتا 

گوش  شونیخوشگل واسه  گفتم:  و  کردم  خودمم   یذوق 

  ؟یفرستیم

  .آره حتما -

  .ارمشیپس چند لحظه صبر کن ب  -

و    زی عز  دنیتا بدوئم اما با دگفت. دامنم و باال گرفتم    ی اباشه

  .منصرف شدم   انی م  یسمت  نی بسته دارند ا  لینوا که بار و بند
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  .اومده دم دره رجیگفت: ا زی عز دندیکه رس بهمون

 رون ی بود رو ب  دهیکه عمو واسم خر  ی ایو صورت  دی سف  چادر

  .آورد

هام خانمه عکس   کهن یدست نوا رو گرفتم و بعد از ا  ی تو  یگوش

  .و فرستاد و رفت بهش برگردوندم

  .سرم شد ی مشغول انداختن چادر رو  زیعز

  .... هایزنی... می... بر... برق می دار یلی: خـ... خنوا

  .دم یخند

  .یکه برق بزن  رسهیهم نوبت خودت م ی روز هیان شااهلل  -

:  دمی پرس  هوایلبش نشست که ب  ی گوشه  ی لبخند  مچه ین  هی

  ؟ی رو دوست داربهزاد 

صدا  شی آب  ی هاچشم و  شدند  عز  ی گرد  که   ز یاعتراض 

  !چادر رو ول کنه بلند شد: جانا خواستیم
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اـ یا“نوا به هم گره خوردند:    ی هاکم اخم  کم ... سوال... ن ی... 

 ” ه؟ی... چـ... چرت... چی هاسوال

  .زدم ی اانه یموز لبخند

  .کشمیم  رونیزبونت ب  ری آخرش از ز -

رو   لچرشیو زیو نگاه ازم گرفت. عز  دییدندون سا ی رو دندون

  .گرفت

  .میبر ستین های پرداز  الیخ ن یاالن وقت ا -

  خانم؟ نیبلند گفت: مه بعد

 م یاومد  رونیتموم شد ب  شگاهیآرا  ی که تموم و کمال تو  کارمون

  د ی وزیکه م  ی که بالفاصله نگاهم به عمو خورد و باد نسبتاً سرد

که    کینزد برداره  سرم  از  و  چادرم  محکم   یدست  ه یبود 

  .گرفتمش
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اون طرف کوچه به سمتمون اومد و بعد از سالم، با لبخند    از

عروس   هیشد و درآخر گفت:    ره یبه من خ  هیچند ثان   یقیعم

  .به تمام معنا  یشرق ی بایز

  .افتاد  نییخجالت و ذوق سرم پا از

  .که داماد پدرم و درآورد میخب بر -

رس  نیماش  یکیزدن  به نبا  می دی که  داماد  چرا   اد یب   دیگفتم: 

  !رهیداماد م  دمید هالم یدنبال عروس؟ آخه من تو ف

  .در جلو رو باز کرد  زیعز

صورتت    دیداماد تا محرم نشده نبا  ه،یطورنیچون رسم ما ا -

بب سوپرا  هیو    نهیو  وقت  زیدفعه  اونم  د  یبشه  بهت   گهیکه 

  .حالله

عز  عمو اما  گفت:  خنده  ب  ز یبا  آراد  که  کرد،    چارمیبماند 

  .ساکتش کردم دیبا تهد  ادیخودش ب خواستیم
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 ه ی  ی ادآوریبا    شدیتر مکه رفته رفته داشت بزرگ   ی لبخند

  .و استرس بود که به جونم انداخت دیحرف آراد به کل ماس

د “ اونوقت  محرمتم...  کن  صبر  فردا  پس  بهت    گهیتا  امون 

هم    گهید  ارمیروزا رو سرت درم   نیا  ی همه  یم، تالفخان  دمینم

 ” !ی ندار ینامحرم ی بهونه

  !که  شمیخدا من االن دارم به آراد محرم م ای

لب گفتم:   ری و باز کردم و ز  نیشده و گر گرفته در ماش  مشوش

  !خدا به دادت برسه جانا

 [02.10.20 19:46] 

  

 209پارت #

 ” ی راو“

پرانزجار و   یبه چشمان پرشرارت مردک با لحن  رهی خ  ارش یک

فقط به   خوره،یمثل تو به هم م   ییهاگفت: حالم از آدم   ظیغ
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برو و   ن،ییپا  ارم ی فکت و ب  زنمیحرمت حاج حسن باباته که نم 

کار  ی شتر یب  ی بهونه بخوام کثافت  تا  نده  رو   هاتی دستم  و 

  .کنم

بود   یبه اصطالح آقازاده هفت خط  ی ساله  یآن مردک س   اما

  .دیترسینم ی زی از چ هایراحت  نیکه به ا

و هم زمان با گذاشتن   دیشربتش را الجرعه سر کش  ی مانده  ته

رو  وانیل ز  زیم  ی به  باز  ی دار  ی اد یگفت:   ی اریدرم  ی مثبت 

ا  ارشیک خورد  شی پ  طورنیخان،  ننیزم  ی بره  تو   ی ای! 

  .میدار ی گروهمون از سر راه ورت م

ا  ارش یک  تن وقاحت  و  خشم  م   نیاز  آتش    د یلرزیمرد  و 

سالن نبود و    نیدر ا  یمهمان  چی ه  خواستی. دلش مگرفتیم

  .ختیر ی سالن م نیخونش را کف هم

  ره ی گوشزد بکن که اگه مجوز نگ  یپس برو خوب به حاج عل -

  !که آبرو واسش نمونه کنمیم ی کار
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آخر، مراعات و مالحظه را کنار گذاشت و   میزد به س   ارشیک

باال آمد تا در صورتش    رتیمشتش سفت و محکم شده از غ

  .زده آمد و دستش را گرفتشتاب  ریاما اردش دیفرود آ

  !مییکه کجا دیدونیم د،یآقا شر نکن -

خشم آلود    ی آن صحنه  خیها ماکثر مهمان   ی زده   رتی ح  نگاه

سمت    نیو حاج حسن با دو به ا  یدو آقازاده شده بود و حاج عل

  .رندیرا بگ  یشکستن حرمت ی تا جلو  آمدندیم

 راهنش یپ  ی قهی  انیمتورم و برجسته از م  ارشیگردن ک  رگ

  .زدی نفس نفس م انهیبود و وحش دایهو

  ن ی: خوب گوشت و وا کن ببد یبود که غر  نی به رخ فرام  رخ

وزرات   یکه صندل  یبکن  ی کار  نیترک یکوچ  گم ی دارم م  یچ

  .زمیریخونت و م  خورمیبابام سست بشه قسم م

آن دو   انی م  یاش به عقب انداخته شد و حاج علدفعه شانه   هی

  .ستادیا
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  زنان گفت: چتونه شماها؟  نفس

نشسته   نیفرام خون  به  نگاه  از  با    ارشیک  ی چشم  و  گرفت 

  .برد اشیمشک ی را داخل پالتو شی هاتمام دست ی خونسرد

م - بحث  داشتم  ک  کردمیدوستانه  مزاج  به  انگار   ارش یاما 

  !کنه یو خواست حرمت شکن ومدیخوش ن

به شدت داخل کف دست جمع شدند و    ارشیک  ی هاانگشت 

  .هم گذاشت ی پلک رو

به پسرش گفت: باهات حرف   ی حسن با نگاه اخم آلود  حاج

  .دارم 

به صورت    ی شخندیبا ن  نیو قدم برداشت که فرام  دیچرخ   بعد

  .دور شد   ارشیملتهب ک

  م یرا در دست گرفت و مال  ارشیک  ی ده یورز  ی بازوها   یعل  حاج

  .تکانش داد

  .آروم باش پسر -
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و عرق کرده   ی دست  ارش یک به تب نشسته   خود  ی به گردن 

پدرش تند   ی لحنش برا  کردیم  یو چشم باز کرد. سع  دیکش

حرومزاده    نیمراقب باش بابا، فرام  شترینباشد: از امروز به بعد ب

آبرو بسته،    ی رو  شرط  نر  یعنیتو  و  خونش  اگه    زم یمن 

  ...ارش یک

  م یدهانش گذاشت و با ن  ی دستش را به رو  عیسر   ی حاج عل  اما

نکن، نگو، خون به پا نکن    ارش،یبه اطراف گفت: نکن ک  ینگاه

بستند،   شیطورن یهم کمر همت  بهت  زدن  واسه ضربه  هم 

  .نگران من نباش  کنمی م کاریچ  مهیخودم حال 

  .شد  ارشیک  یرا برداشت با نگاهش خواستار قبول  دستش

پنجه    شیموها  انیلب زمزمه کرد م   ریکه ز  ی ای با لعنت  ارشیک

  .را تا پشت گردن خود کشاند  شیهاانداخت و دست 

 ش ی پ  گردمیبخور، منم برم  ی ز یچ  یآب  هیحامد    شیبرو پ -

  .هام ناتموم موندحرف  یبهرام
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زد و    شی به بازو  متیو مال  یبا نگران  یتکان داد که حاج  ی سر

  .رفت

امشب   ی رانه یوز  یدورهم  نیا  یی رایسمت حامد، مسئول پذ  به

وطن فروشه، توف   یغرولند کرد: توف به هرچ  رلبی رفت و ز

رو هوا و   دیبریم   دی که مملکت و دار  ییهابه شما حرومزاده

  .د یکنیم شهیخون مردم و تو ش

م  ری اردش سرش  حرف   آمدیپشت  تموم  را   ی ها و  پرنفرتش 

ک دیشنیم نظرش  از  آقازاده   ارش ی.  تمام  تفاوت   گر ید  ی هابا 

 ی برا  ی داشت؛ مرد بود، شرف داشت، مردم دوست بود و هرکار

  .کردیها م کمک به آن 

را    دیو با چند ضربه به آن توجه حم  سادیپشت اپن وا  ارشیک

  .به خود جلب کرد

  ؟ی خوایم یجونم داداش چ -

  .آب خنک بده هی -
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فربد    ی لحظه صدا  نیرفت و در هم  خچال یبه سمت    دیحم

  .نظرش را جلب کرد

چ  نیا - هر  از  که  م  یهما  عکس  خوشگله   رهیگی عروس 

من اگه دامادش   یعنی  ه،یعجب داف  یلعنت  جش،ی تو پ  ذارهیم

  .ذاشتمش یبودم رو سرم م 

اما چندان موفق    ندیرا بب  یگوش  ی کرد صفحه   یسع  ارشیک

باعث شده بود   ی سوال داشت که چه عکس  ی جا   شینشد. برا

 جش یها آن را در پ پست   ی سخت پسند و حساس بر رو  ی هما

  .بگذارد 

  .دیشده بود سر باال گرفت و خند  ارشیکه متوجه نگاه ک  فربد

  نه؟ ی جون من کنجکاو شد -

نداشت اخم    یشوخ  ی که در آن زمان حال و حوصله  ارشیک

شد   میتسل  نشی نگاه مردانه و سنگ  ری که فربد ز  د یهم کشدر  

  .اش را خوردو خنده 
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  .ی االن اصالً اعصاب ندار دم یفهم یاوک -

از دستش چنگ زد و    ارشیرا به سمتش گرفت که ک  یگوش

ا اما  آورد  باال  را  د  ی آن  را    آمدی م  رتر یکاش  فربد  حرف  و 

مدیشنینم کور  کاش  چن   شدی!  نم  یعکس  نیو   د،یدی را 

خواب  یعکس رگ  و   یده یکه  کرد  متورم  باز  را  گردنش 

در    اشقهیشق چشمانش  زد.  دل  خشم  شدت  به   کیاز  آن 

چند قدم    اریاختی شدند که فربد ب  حشتناکپر خون و و  ی قدر

  .زدیبر شی بر رو ارشی عقب رفت تا نکند زهر نگاه ک

 ی آن هم با کپشن اعالم کننده   ی با لباس عروس هند  جانا،

   !کرد؟ی م یهما چه غلط جیدختر در پ  نیا یعروس

  رون ی را ب  لشیفرو رفت و موبا  بش یپر خشونت در ج   دستش 

همادیکش به  بالفاصله  م  یی.  سال  م  آمدیکه  اما   رفتیو 

  .زنگ زد  افتادیآن نم یگوش ی اش بر رو شماره 

  شده آقا؟ ی: چدیسوال پرس دیآرام و پر ترد ری اردش
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فربد رو با غضب به سمتش   یجوابش را نداد و گوش  ارش یک  اما

  ر یخرد و خاکش   یگوش  ونیلیانداخت که اگر نگرفته بود چهل م

به سمت در بزرگ سالن    انهیتند و وحش   ی ها. با قدم شدیم

عکس    ی ه ی: قضدی که هما پاسخگو شد غررفت و به محض آن

  ه؟یچ جتی رو پ  یکه تازه گذاشت ی دختر نیا

نکرده به تته   یخورد و گناه   کهی  ارش ی ک  ظیاز لحن پر غ  هما

  .پته افتاد

  چـ... چرا؟ -

زد: جواب    ادیبه سر آمد و همراه با باز کردن در فر  ارشی ک  صبر

پ تو  عروس  لباس  با  اونم  جانا  عکس  بده،    کار یچ  جتیمنو 

  ش؟یدی د یک کنه؟یم

 ی هارو خشکش زده بود با تنه   ادهیکه تا آن لحظه وسط پ  هما

  .ردیپناه بگ  واریمردم مجبور شد کنار د
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  ا ی جرم دن نیترگوشش پاره شده و بزرگ  ی پرده کرد ی م حس

سخت به  را  دهانش  آب  کرده.  چ  یرا  و  داد  که   ی زیقورت 

آرا  دانستیم رفتم  امروز  امـ...  آورد:  زبان  به  که   شگاه یرا 

آم  ن یمه  دمش،ید داشتند  و گروهش  مادهخانم   کردند ی اش 

 یلیخ  دونم،ینم  قیعقدش دق  ایبود و    شیعروس  ایفکر کنم  

  .رمیازش عکس نگ  ومدیخوشگل شده بود دلم ن

کند و    انیبس بود تا طغ  ارشی ک  ی برا  یعقد و عروس  ی واژه 

  .به جانا بدوزد  دنیرس ی و زمان را برا نیبخواهد زم

 ی وا  یفرستیرو برام م  شگرهیاون آرا  ی شماره   عیسر  یلیخ -

  .بگذره قهیبه حالت اگه پنج دق

  .که هما را خوب ترسانده بود قطع کرد  یرا گفت و درحال  نیا

  ن ی گفت: زود ماش  آمدیکه تند پشت سرش م  ی ری به اردش  رو

  .تو کوچه  اریو ب

  .چشم آقا -
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 ” جانا“

د  کنترل قلبم  تاب  و  تو کوچه  گهیتب  نبود،   یدست خودم 

  ن یو آراد درست رو به روم. صبر کرد تا عمو ماش  میمحضر بود

و  کیتند از در ش ی هابا قدم یو پارک کنه و بعد بدون معطل

ا  ی اشهیش به  خوب    نیمحضر  چادر  بخاطر  اومد.  سمت 

ا  دمشیدینم متوجه  با    شدمیم   نیاما  شلوار   هی که  و  کت 

اول  یمشک بپرونه،  سرم  از  و  هوش  که   نی قراره  بود  بار 

   .نمشیپوش بب یرسم خواستمیم

در   ی ره یکردم دستگ   خیشدند که با دست    ادهیپ   زی و عز  عمو

  .نوا مانع باز کردنم شد ی رو گرفتم اما صدا

  .. بذار... او... اون... باز... باز کنهبـ.. -

رو رها کردم. نگاهم    رهی لبم نشست و دستگ  ی رو   ی لبخند  زیر

ب  دمیو چرخوندم که د بغل عمو  بندش    رونیاز  اومد و پس 

با عمو دست داد. کنار    گهید  ی دار ناآشنامرد سن  هیبهزاد و  
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انداخت که    نیبه داخل ماش  یمامان بهزاد بود. آراد نگاه   ز یعز

  .دم یچ یدرهم پ وهام انداختم و پنجه  نییسرم و پا ارادهیب

نگاهم    ی درها که  شدند  باز  باهم  زمان  هم  نوا  و  من  طرف 

  .. بهزاد بود و آرادد ی چرخ نشونیب

با ذوق خاص  دی هاش و به هم کشدست   آراد  گفت: خب   یو 

  .عروس خانم ما هم اومده 

  .و دراز کرد  دستش

   ..ـ یب ی ایکمکت کنم ب -

  آراد؟ -

  .دی کش یعمو دستش و انداخت و پوف ی صدا با

  !گهیمحرمم بشه د ره ی عمو داره م -

  .به خنده افتادم آروم
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بازعمو پررو  برو  نشده،  هنوز  پس  کمک    ز یعز  اریدرن   ی : 

  .رونیب ارم ی... بهزاد من نوا رو مکنهیم

صدا  به عم  ی وضوح  شن  ق ینفس  رو  بدمینوا  از   چارهی.  انگار 

  .خداش بود

  .از در فاصله گرفت یو کم  دمیآراد رو شن   یلب ریز نچ

 یکه دامنم و کم  رونیب  امیخودم ب  زیقبل از اومدن عز  خواستم

گذاشتم. حس کردم   رونیپام و ب  هیرو به باال جمع کردم و  

رفت کنار که زود خم شدم و دامن   یلیمچ پام خ  ی دامن از رو

دست گرفتم و   یبه صندل  نی ح  نیو تو هم  ن ییپا  دمیو کش

داشت   هک  ی چادر  زی اومدم که عز  رونیب  یکس  چی بدون کمک ه

  .د یرو باز جلو کش  رفتی صورتم کنار م ی از جلو

صورتم بود    ی که جلو   ی سخت بودن راه رفتن با چادر  بخاطر 

  .می دست و بازوم و گرفت و به سمت محضر رفت

  : عروس بردن دست نداره؟بهزاد
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و عمو    هیاز همه خودش و آراد دست زدند و پس بندش بق  اول

ن  یبا خنده گفت: پس خال لطف  ا  ستیاز  نخون  نیکه   م،یو 

  ...عروس چقدر قشنگه

  .مبارکش باد شاهللیو بهزاد بلندتر از همه گفتند: ا آراد 

هم زمان باهاش به خودش    رفتیآراد هم که عقب عقب م  و

ام شدم خنده   ی مانع بلند شدن صدا   ی اشاره کرد که به سخت

  .رمیخودم و بگ ی نتونستم جلو گهید هیبق دنیاما با خند

محضر    که بود وارد   ی او دامن و باال گرفتم و از تک پله   چادر

  .شدم

 ه یرو به روم بود که تهش به    یمربع مربع  ی اشه یش  وارید  هی

بود   یو صورت  د یسف  ی هاشده با گل  نییو تز  شدی در ختم م

  .که دلم و بدجور برد

گفت:   ز یبذارم اما عز  یجاکفش  ی کفشم و درارم تا تو  خواستم

  .ی اریدرب  خوادیتو نم
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هم    هیها رفتم تا بقدر به سمت گل   ی گفتم و از جلو  ی اباشه

  .داخل انیب

  !بودند یعی. تازه و طبدمیها کشبه گل  یدست

و تند به عقب    دم یشد که از جا پر  دهی کمرم کش  ی رو  یدست

   .گرفتمش  عی اما سر وفتهیبود چادرم ب کیکه نزد دمیچرخ

  باشه جز آراد؟ تونستیم  یکار ک گهید

آروم همون  خندون لو  اون  که  درم طور  و   اورد ینگ کفشش 

  .جان جانان  میشیم  کیمحرم شدن نزد  قیبه دقا  میگفت: دار

  !. خدا بهم رحم کنهدمیچرخ   ریو سر به ز دمیو گز لبم

سفره  وارد شد   ی قسمت  د  میعقد  از  ح  دنیکه   رتیسفره 

 ن یتا حاال همچ   ،یلیفراتر از خ  یبود، حت  کیش   یلیکردم. خ

  ی هاگل   نش یاجزاش، چ   بیبودم. ترک  ده یرو ند  ی عقد  ی سفره

همه و همه معرکه بودند و از   ها،ستال یکر  ش،ی و صورت  دیسف

  ز یرو ساخته بودند. به کمک عز  ییایعقد رو  ی سفره  هینظر من  
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ا  د ی چرم سف  یصندل  ی چادرم به سفره نخوره رو  کهن یواسه 

  .نشست یصندل یک یاون  ی نشستم و آراد هم رو

سفره نشستند و    ی جلو  ی هایصندل   ی هم تک به تک رو  هیبق

  .اتاق رفت هیعمو به سمت 

. با  دمشیدیبه آراد انداختم. حاال در پس چادر بهتر م  ینگاه

رو دسته  ی لبخند  داشت  سف  لبش   ک یکوچ  یلیخ  دیگل 

خدا،    شهی. باورم نمکردیرو مرتب م  اشقهیسنجاق شده به  

 ن یاول  ی عقد! برا  ی سفره  هیجلومون    جا،نیاون ا  جا،نیمن ا

 ن یریش  امبر  گهی د  خواستیبود، م  دهیبه کامم چرخ  ایبار دن

  .بمونه

خ  من آراد  ا  یلیکنار  حس    نیخوشبختم،  وجودم  ته  از  و 

  .کنمیم

زود نگاه ازش گرفتم و سرم   دیکه روش به سمتم چرخ   نیهم

  .انداختم  نییو پا
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  .ی تر شدخوشگل یل یمطمئنم خ -

 ی به موها  یدست  هوای لبم نشست و ب  ی از ذوق رو  ی لبخند

  .دمیکش امقه یکنار شق

 نی . از دوربدیها به سمتش چرخنفر وارد محضر شد که نگاه   هی

بود که آراد ازش   یبه دست بودنش انگار همون عکاس خانم

  .و شاد  کیش  ییمانتو  لیاستا  هی. با حجاب بود و با  زدیحرف م

سال  بهزاد و  شدند  پا  آراد  آمدگوو  خوش  و  که   ییم  کردند 

 .خانمانه جوابشون و داد

  .سمتمون اومد به

  .دمیرس  ریواقعا شرمنده د -

  .دیدی نرس ریهم د یلینداره خ  ی : نه مشکلآراد

بلند شدند و سالم   زیخ  مین  یبرگشت. همگ  یروحان   هیبا    عمو

   .کردند
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مشخص   ی هیخب مدت عقد و مهر“نشست:    زشی پشت م  عاقد

 ” .دیبگ  دیشده رو لطف کن

  .: هفت ماهه و پنج تا سکهزیعز

کردن خطبه    ی کارها عاقد واسه جار  ی سر  هی بعد از    باالخره

  .ازمون وکالت گرفت و خطبه رو خوند

المهر    یالمده المعلومه عل  یآراد ف  یجانا موکل  یزوجت موکلت  -

  .دی آراد... صلوات ختم کن یلموکل جیالمعلوم... قبلت التزو

  .انداخت  نیفضا طن ی خوش صلوات تو ی صدا

  .نه بهتره بگم تازه شروع شد ایشد، محرمش شدم،  تموم

چرا با فکر به   دونمیو نم  گرفتیلحظه هم آروم نم  هی  قلبم

  .محرم شدن به آراد گر گرفته بودم

دست    ی گرما  ری که اس  نیدستم کنار رفت و هم   ی از رو  چادر 

  شتر ی. روحم آرامش گرفت اما جسمم بختیآراد شد قلبم فرو ر

  .به تب و تاب افتاد
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بهش    ی اهاش بوسهبرد و همراه با بستن چشم و تا لبش    دستم

  .زد

  نم؟یصورت عروسم و بب تونمیکه م گهید -

  .ی آزاد  گهی: دزیعز

  .نباشه دید  ی سرم و مرتب کردم تا گردنم تو ی رو ی سار

و    دیچ یپیگوشم م  ی عکس تو  کیت   کیت  ی مدت صدا   تموم

م عکس  تا  چند  که  بودم  چن  تونستمیخوشحال  روز    نیاز 

  .داشته باشم یومنیخوش 

با    نییپا  آراد و  گرفت  و  عم  هیچادرم  سرم    ی باال  قینفس 

  .و دست و سوت بلند شد  زیکل عز ی انداخت که صدا 

سمت   دو به  و  نگاهم  آروم  آروم  گرفت  که  و  صورتم  طرف 

  .هاش باال آوردم چشم

بود و    رهینزد، فقط خ  حرف انگار که زبونش قفل شده  شد، 

  .د یچرخینم
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 ن ییسرم و پا  اری اختیکه ب  دیصورتم کش  ی دستش و رو  پشت

گم   داشتم  ندزد،  گفت:  و  گرفت  و  چونم  زود  اما  انداختم 

که حرف نزنم و فقط    خواستم،ی و م  نیتوش، از عمد ا  شدمیم

  .نگات کنم

قشنگ   قدرن یبه اشک نشستم و به نگاهش دوختم. چرا ا  نگاه

  ترم کنه؟مجنون خواستی م زد؟ی قشنگ حرف م

ببوستم از   خوادی که حس کردم م  نیو هم  دیو جلو کش   تنش

بغلش و   ی خجالت سرخ شدم اما برخالف تصورم فرو رفتم تو

هم   ی هام روکه پلک  دندی چیدور تنم پ   صانه یهاش حردست

ب و  رودست   رادهایافتادند  چقدر   ی هام  نشستند.  کمرش 

   !آغوشش بودم و خودمم خبر نداشتم نیدلتنگ ا

  .گوشم رها شد ی نجواگونه تو صداش

چقدر،    یتصور کن  یتونینم  یدوست دارم جانا، حت   یلیخ -

  قه یدق  هی  ذارم ی نم  یحت  ادیکه عقد موقتمون هم سر ب  یوقت
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 ی که تو  رم یگیواست م   ی ایازش بگذره و چنان عقد و عروس

  .یباش دهیخوابم ند

  .دوست دارم ی لیتموم احساسم آروم زمزمه کردم: منم خ  با

دلم    دینفس کش  قی گردنم فرو کرد و عم  ی و که تو  صورتش

متر    یلیام واسه چند مالک خورده   ی هاو ناخون  ختی ر  ی هر

  .کتش و جمع کردند

لبم و    ی از صورتم و گرفت و بالفاصله گوشهو ب   دی کش  عقب

چندم  دیبوس واسه  س  نیکه  تو  نفس  و    امنه یبار  شد  حبس 

 ی اش نکرده بودم، حتکه تا به امروز تجربه  دمیو چش  یحس

بابا احمد هم به ش  ی تو  ی بوسه امروز   ینیریباغ  نبود،  امروز 

  .یحس گناه چیخالص بود بدون ه

  .انداختم نییسرم و پا ی ازده لبخند خجالت با

 ” .من یخانم خجالت “زد:  مینینوک ب به

  .دمیخند آروم
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  .مامان بهزاد رومون و به سمتش برد ی صدا

 کردم ی نداره فکر نم  یفیات تعرماشاءاهلل آراد از بس کارنامه  -

  .اما االن کامالً نظرم عوض شد ادیبهت ب ی داماد

  .زد یصندل ی چوب دسته  به

 کنم ی کنم دامادش م  دایبهزادم دختر خوب پماشاءاهلل، واسه   -

  .بره

نوا چرخ  نیب  طنتی پر ش  نگاهم و  به زدیبهزاد  نوا سر  با   ری. 

بازناخن ن   کردیم  ی هاش  به   ی الحظه   هینگاه    میو  رو  بهزاد 

  .دمیسمتش د

  .: ان شاءاهللعمو

  .بهزاد شدم  ی بابا ی ره یخ ه یچند ثان واسه

خشن   خوردیاش نمبود اما به چهره   کلیابهت و درشت ه   پر

اش داد  شده  دی سف ی لیخ ی چهره و موها یو بداخالق باشه ول

  .کمرش و خم کرده یبزرگ یکه غم  زدندیم
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شد:  ا  بهزاد بلند  جاش  ش“ز  وقت  قبلش    ه ینیریخب   هیاما 

 ”.به آراد بگم دیبرادرانه با کیتبر

هاش و از هم باز کرد و جلو اومد که آراد بلند شد و  دست  بعد

  .از کنار سفره به سمتش رفت

  .داداش گلم ایب -

در    یبهزاد چ  دونمی و بغل کردند و به کمر هم زدند. نم  هم

  دونم یم“اش بلند شد:  خنده   ی به آراد گفت که صدا  یگوش

 ”!وونهیبابا! د

  .و برداشت ینیریش ی هم جدا شدند و بهزاد جعبه  از

ام  شونه  ی به سمتم اومد که از جام بلند شدم و چادر از رو  ز یعز

  .افتاد نیی سر خورد و پا

رو  واسه و  داشتم  برش  چادر  حرمت  داشتن    ی صندل  ی نگه 

  .گذاشتمش 

  .دیو بوس میشونیدو طرف صورتم و گرفت و پ  زیعز
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  .نمیو بب تی ان شاءاهلل عروس زکم،یمبارکت باشه عز -

  .ان شاءاهلل -

  .برداشت یکیتعارف کرد که   زیو به عز ینی ریش بهزاد

  .ممنون پسرم -

  .نوش جون -

بفرمائ  به و گفت:  خانم خوشگلم،   یآبج  دیسمت من گرفت 

  .آراد مبارکت باشه

  ی دونه بدون کاکائوش رو برداشتم و وقت   هیو    دمیخند  کوتاه

  اد؟یبه سمت آراد رفت آروم گفتم: لباس نوا بهش م زیعز

  ...کر  اموونهیکه چه عرض کنم د ادیبهش م -

درشت   ی هاادامه نداد و با چشم  گه یحرف زد که د  هوای ب  انگار

  .دهنش ی رو  دیشده کوب
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روخنده   ی صدا  کهنیا  ی برا و  دستم  نشه  بلند  دهنم    ی ام 

  .خم شدم ی گذاشتم و کم

بار  دستش گفت:  با حرص  و  برداشت  ا  کالیو  خانم!   نی جانا 

  لباس نوا به من چه؟ ؟یپرسیازم م هیها چ سوال

  .رو بست ینیری و در ش دیچرخ  بعدم

  .ام و قورت دادمخنده  ی ته مونده  قی نفس عم هی با

ز  بله از  کم  کم  خان  ب  ریبهزاد  رو   کشمیم  رونیزبونت  نوا 

  .نه  ای ی دوست دار

و    دم یکش   ینیکه از ترس ه   دی چ یدور کمرم پ   ی دفعه دست  هی

  .دمیاز جا پر

قراره   ،یعادت کن دیبا گهیخانم، د لکسیبا خنده گفت: ر آراد

  .ارم یرت درمو س  شیگفتم که تالف کنم،یکارا   نیاز ا ادیز

  ی که چه استرس   دونستیچپ بهش نگاه کردم اما خدا م  چپ

  .و به جونم انداخت
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پاون  دستش رو  ی رو  شیقدر  تا  که   ی کرد  نشست  شکمم 

  .بهش زدم ی اضربه

  .نکن آراد جلو جمع زشته -

  ه ی  ی آورد و دم گوشم لب زد: حاال که محرمم  نییو پا  سرش

  .جانا گذرمیهم ازت نم  هیثان

که    دیگوشم و بوس  ری و کنار زد و ز  ی اش سارانگشت اشاره   با

   .دمیپهلوش کوب ی و آرنجم و آروم تو  دمیلبم و گز

  .بگه کیتبر خوادینوا هم م ی: راستبهزاد

  .نوا نگاه کردم و با لبخند به سمتش رفتم به

  .نمی خودت و بب یخواهر خوشگلم عروس -

خم    ن ییبه سمت پا  و از هم باز کرد که هاش زد و دست  لبخند

  .دیکمرم کش ی دستش و رو هیشدم و بغلش کردم. 

  .که واقعاً دوستت داره ی و دار یخوشحالم کس  -
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هام دور تنش شل  نفسم پس رفت و دست  خت،یفرو ر  قلبم

  .شدند

  چون صداش آروم بود من توهم زدم؟ ایحرف زد  درست

  .مردوار من یخوشحالم که تو رو دارم آبج  -

  ی هام پر شدند از اشک و بغضچشم  ی نگذشت که کاسه  هیثان

  .دیکه رو مرز شکستن بود گلوم و در

به چشم  ن یازش جدا شدم و هم  آروم نگاهم  افتاد که  هاش 

  .دستم خفه شد ریهق هقم ز ی و صدا دی بغضم ترک

مون کردند و آراد بازوهام و  به جز بهزاد به سرعت دوره   همه

  گفت: جانا؟  ری . متحگرفت و به سمت خودش چرخوندم

  زدم: آراد؟  هق

  .نوا اشاره کردم. نگاهش سردرگم شد به

  شده جانا؟... نوا؟ ی: چزیعز
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  ...... نوازیبه نوا اشاره کردم و هق هق کنان گفتم: عز بازم

تو    یجانا چ  شمی: دارم زهر ترک م عمو نوا    ی زیچ  هیشده؟ 

  .بگو

 ی که صدا  دیپشت سرم و گرفت و سرم و تو بغلش کش  آراد 

  .خفه شد رهنش یپ  ی هق هقم تو

  !نکن شی دلم و ر ی جورنیشده جانا؟ ا یچ -

  .از شکه اشه یگر دی : نگران نباشنوا

کمتر شد   دادیفشار م  اشنه یدست آراد که سرم و به س  فشار

  !مانند گفت: نوا غیج  زی دفعه عز هیو 

امام هشتم، معجزه دارم    ای:  دمی عمو رو شن   ی بهت زده   ی صدا

  !نم؟یبیم

دار  ی با صدا  زیعز م  ی لرزون گفت:  مادر    یزنیدرست حرف 

  .آره؟ برام بگو، برام حرف بزن قربون صدات برم
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آراد جدا شدم. اونم شکه شده بود. نگاهم به مادر بهزاد افتاد؛    از

 قی لبخند عم  هیکه با    ی بهزاد  ی متعجب به بازو  ی هابا چشم

  .بود زد سادهیوا  نهیدست به س

  شد مادر؟ ی: چزیعز

  .. خم شده صورت نوا رو گرفته بوددمیسمتشون چرخ به

  ؟یحرف بزن یتونی م ی شد که فکر کرد یچ -

. از  دمیلبخند کنار لبش و د  زیبه بهزاد انداخت و ر   ینگاه  نوا

  .جور خاص قشنگ بود هینظرم نگاهش به بهزاد 

  .آقا بهزادم  ونیرو مد ز یهمه چ -

  !پسر من؟ ونیبهزاد با تعجب گفت: مد  مامان

با صدا  دمیکش  ینیف بهزاد سر بسته و  به   ی دارخش   ی و رو 

  ؟ی گفتم: مگه همون کار رو کرد

ا  ی سر باعث شدند،  بهزاد  آقا  نوا:  داد.  ام  شونی تکون   دیبهم 

  .دادند، باهام حرف زدند
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حرف بزنه و تنها چون    تونهی: دکتر نوا بهم گفت نوا مدبهزا

 هیمنم    کنه،یواسش نم  یتالش  تونهینم  کنهیخودش فکر م

 .نیفشارش گذاشتم واسه حرف زدن هم ی کم تو

واسه راحت حرف   یلی. دلم خکردمیمدام بغض م  یخوشحال  از

  .زدنش تنگ شده بود

تا   ،ی کار رو در حق نوا کرد  نیترنه بهزاد، تو بزرگ   نیهم -

  .ونتمیآخر عمر مد

  .کرد ی زیر اخم

  .ستین ینی دِ چیحرف و، ه نینزن ا -

 دم ی شدنش فهم  اه یکه از س  دی چشمم کش   ری شست و ز  آراد 

  .چشمم به کل خراب شده شی آرا

و گفت: آخه عروس تو روز عقدش   دی چیو دور کتفم پ  دستش

  کنه؟ هیگر دیبا شیآرا نیاونم با ا

  .و بهم نشون داد دیشستش و کش باز
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  .نگاه -

  یکه حساب  دمی هام کش چشم   ر ی هام و زو دست   دم یخند  آروم

  .شدند اهیس

  .دمش ینم ایکه به دن میآبج ی تار مو هی ی فدا -

چقدر دعا    دونهیوقتشه نذرم و ادا کنم، خدا م  گه ی: پس دزیعز

کردم واسه خوب شدن صدات مادر، ان شاءاهلل که نذر خوب 

  .شدن پاتم ادا کنم

  .زیبا لبخند گفت: ان شاءاهلل عز نوا

 دم یشدم و با حرص و خنده لپش و محکم کش   کی نزد  بهش

  .دستم زد  ی هاش درهم رفت و روکه اخم

جا    هیها؟    ی چند وقت ما رو سر کار گذاشته بود  ن یپس ا -

  .اما باورم نشد ی زدی درست حرف م یداشت ی داد یسوت

 ی تو  یخواستیم   نیتر از ابزرگ   ی زیو گفت: چه سوپرا  دیخند

  ؟ینیبب تی روز زندگ  نیا
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و از کنارش دست انداختم دور کتفش و سرم و به   دمیخند

  .سرش فشار دادم

  .میبگردون میمون و ببرما عروس  گهی: خب دآراد

  .میخونه، بساط کباب دار نی ایم  دیریجا نم  چی: شما هعمو

  .گفت یو نچ د یو پس سرش کش  دستش

  ام؟ی که منم ب ازهی: نیمحب خانم

  ام یرو ب  لمیها و فعکس   د،یهم خسته نباش  یلیخ   گهی: نه دآراد

  اره؟یواسم ب یبه عل نیدی م ای رمی ازتون بگ هیآتل

  .بهتره ه یآتل نیایب دیسالمت باش -

  د؟یریگی عکس م  نمیزحمت شما، دم ماش گهیباشه پس د -

  .بله حتماً -

و اخم    کردیمامان بهزاد شدم. داشت با بهزاد پچ پچ م  متوجه

  .بهزاد بود یشونیپ  ی هم رو ی زیر
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معمو وسا  میبر  نیخوای:  کن  هامونلیخونه  جمع    م یبر  م یو 

  .ستشمال؟ فردا که پنجشنبه 

 ” ه؟ ینظر شما چ”بهزاد: ؟ ی کرد سمت بابا رو

  .دی کش های دستم و گرفت و به سمت صندل آراد 

  .حرف زدن بشند الیخی ب هان یمن زنم و بدزدم تا ا -

  ِی سار  دنیبرداشت و بعد از جلوتر کش  یصندل  ی و از رو  چادرم

داره راست   ی جد  ی جد  دم یسرم به سمت در رفت که د  ی رو

  !گهیم

  !کردم و با خنده گفتم: آراد زشته! نکن  مقاومت

با زنم تنها   خوامیصورتم لب زد: م  کیو نزد  دی سمتم چرخ  به

  ه؟یباشم حرف

 ی هادندون   نیبکشتم که مچش و محکم گرفتم و از ب   خواست

  !ام گفتم: آراد شده  دیکل
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 ی : آ آ، آراد جون داردی زاد بلندتر از همه پچبه  ی دفعه صدا  هی

  ها؟ ؟یکنی فرار م

  .دمیو محکم گز  لبم

  .خونه میرسیآراد، با هم م میری: همه با هم معمو

  .طرف که قطعاً بهزاد بود انداخت هیبه  ی دینگاه پر تهد  آراد 

  .دارم برات -

   .دم یخند

  .متشکرم بهزاد  -

 یبهم انداخت و بهزاد با خنده گفت: قابل   ینگاه پر حرص  آراد 

  .نداشت

  .نوا رو روند لچریبهزاد و بارنیسمت اومدند و ا نیبه ا یهمگ

  .و واسم باز کرد   نیو آراد در ماش میاومد رون یمحضر ب  از

  .باهات کار دادم یکه حساب میبر -
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  .دم یدهنم و با استرس قورت دادم و خند آب

  ؟یچ یعنی -

  ی . با لبخند مرموز دمیعقب کش  عیشد که سر  صورتم خم  تو

  .دمیگفت: تو عمل بهت نشون م

  .: بگو، بخدا استرسم گرفتهدمی نتونستم تحمل کنم و نال  بارنیا

  ی از هر حالل  ،یمحرمم  گهیچشم سبزم، د  رهی استرست نگ -

  .ی تربرام حالل 

و گرفتم و گفتم: ما    اشقهیبه ذهنم خطور کرد که    ی بد  فکر

  .میدار  هات یمحدود ی سر هیآراد،  می هنوز عقد موقت

  .خنده افتاد به

  .کنم کاریچ خوامیم دونمیخانمم، م نیبش -

  .و ول کردم اشقهیو   دمیکش یپر استرس  نفس

  .مونمیعمو نم  ی آپارتمان خونه   رمیمحض اطالعاتت شب م -
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  .اشاره کرد نیخنده به داخل ماش با

  .خانمم نیبش -

 ***********************  

لبم بود نجوا کردم:   ی که تنها از حرص و خجالت رو  ی لبخند  با

  .آراد دستت و بردار

  .کنمیوقت چرا خانمم؟ خالف شرع که نماون -

داخلش بود    ی هاکه عمو در حال باد زدن کباب   یازمنقل  چشم

تحت   ی ویکیگرفتم و بهش دوختم که متقابالً نگاهش و از بارب

  .تسلط بهزاد گرفت و روش و به سمتم چرخوند

  .زیمخصوصاً عز شمی همه آب م  ی من دارم جلو  -

  .صورتم خم شد تو

  .یزنم -
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اما   ی تکرار  ی کلمه  نیا  دنیاز شن  کردمیم  یکه سع   یدرحال

اما من هنوز   آره درسته  نزنم گفتم: خب  لبخند  لذت بخش 

  .شمیچند ساعته محرمت شدم معذب م

به دستش چنگ    اراده ی و ب  ختیو که فشرد قلبم فرو ر  پهلوم

  .زدم

  !نکن -

کامالً بهش    بارنیکه ا  دیکمرم و به سمت خودش کش  شتریب

  .افتاد  نییگرفتم و سرم پا  شیسرد آت   ی هوا  نی و تو ا  دمیچسب

و   اششه یر  دیو با  رهیگیاز خجالتت سر چشمه م  نیخب ا -

  .خشک کنم

  .دمیلبم و گز دمیو که کنار گوشم شن نجواش

قلقش دست خودمه، وقتشه عمل و بهت نشون اون هم که   -

  .بدم

  .د یگرد شدند و سرم با شتاب به سمتش چرخ هامچشم
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  .کرد   ریو از دور کمرم برداشت و به جاش دستم و اس  دستش

  .به سمت در بکشتم که مقاومت کردم  خواست

  .هم خوبه یلیجام خ  جان ی هم امینم -

  د یت خودش کش اش پر از خنده شد اما دستم و به سمچهره  

: جانا بدون  دیپام جلو گذاشتم تا بهش نخورم. غر  هی  عیکه سر

  .ایچون و چرا دنبالم ب

: باشه ایقورت دادم و دل و زدم به در  یدهنم و به سخت  آب

  ...زی پس بذار به عز

  .دم یحرفم و کامل نکرده بودم که کش هنوز

 م یریهم ربط نداره کجا م  یبه کس  میزن و شوهر  گهیما دوتا د -

  .م یکنی م کاریچ

  .دمیکش یپوف

  .هال رو باز کرد و کنار رفت  ییِکشو در
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چشم غره وارد شدم و    هیسر به داخل اشاره کرد که بعد از    با

  .اونم پشت سرم اومد تو و در رو بست

  خب؟ -

 دم یردش و زدم د  یاشاره کرد که وقت  یچشم و ابرو به سمت  با

  .دمیقدم ازش دور شدم و مشوش خند  هی  اریاختیهاست. بپله

  گه؟ید یکنیم یشوخ -

  .میبر -

  .امینه نم -

و چرخ  نیا هنوز    دمیو گفتم  اما  فرار کردم  اون سمت  از  و 

رو  یقدم و  گرفت  و  پهلوهام  که  بودم  دوشش    ی برنداشته 

و با تقال گفتم: آراد ولم    دمیهام و به کمرش کوبانداختم. مشت 

   ؟ی شد وونهیتو د امی ب خوامیکن نم
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گفتم    ی که محکم به پشتم زد از سوزشش اوف بلند  ی اضربه   با

اش بلند که آخ پر از خنده   دمیو متقابالً مشتم و به کمرش کوب 

  .شد

  .از اون نظر فعالً کارت ندارم  یوحش  ی تقال نکن گربه  قدرنیا -

دست   پا ثابت  و  پرس هام  شک  پر  و  که  دمی موندند  دروغ   :

  ؟یگینم

  ن یو برداره که با ا  ی پله گذاشت و خواست دوم  نیاول  ی رو  پا

  .سادیحرفم وا

مر - کزادیدست  من  ا  ی!  که  گفتم  دروغ    شی دوم  نیبهت 

  باشه؟

شرم   ی تو  ِیدلخور کردم:  لحنش  زمزمه  آروم  که  کرد  زدم 

  .د یببخش

  .ها رو باال رفت پله ی ادامه 

  ؟ی دیبخش -
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  .دمیبخش -

  .راحت شد که به دل نگرفته و سکوت کردم الم ی لحنش خ از

  .راهرو شد  وارد

بخش - گفتم  من  نبا  دمیحاال  کن   شتریب  دیتو  سوال    ی ازم 

  ؟یمطمئن بش

  .خنده افتادم  به

  .آراد شناسمی نکردم چون مطمئن شدم، من لحنت و م -

  !طورنیگفت: که ا زدهرت یح

اتاقش و با دست آزادش باز کرد که به محض وارد شدن و  در

  .بستن در ضربان قلبمم باالتر رفت

گذاشتم که به محض گره خوردن نگاهم به نگاهش    نیزم  ی رو

انداختم اما چونم و گرفت و بالفاصله بعد از باال    ن ییسرم و پا

  .که نفسم پس رفت  دیآوردن سرم کنار لبم و بوس
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کش  یکم خ  دیعقب  چشم  رهی و  سمت به  به  و  دستش  هام 

 ه یبهش اونم تو    یکیچرا تنم از نزد  دونمیسرم برد. نم  ِیسار

  .داشتم یبی خلوت گر گرفته بود و حس و حال عج ی جا

  .ستین ینامحرم  گهید -

افتاد.   ن یزم  ی و از سرم انداخت که رو  ی پس بند حرفش سار  و

  .کرد  نیامم مهمون زمهشون ی رو ِیسار

  .برو موهات و باز کن -

  نجوا وار شده بود گفتم: چرا؟ اریاختیکه ب یلحن با

  .هاش به پشت سرم اشاره کردچشم  ی آرامش تو با

  .برو -

  .دم یمکث چشم ازش گرفتم و چرخ  یکم با

  .و کنار بردم شیرفتم و صندل  نهیآ  زیسمت م به

 .طرف موم شدم   هیمشغول باز کردن بافت  اول
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انداخت که   سادیوا  کنارم و دو دستش و دور کمر و شکمم 

  .موهام ثابت موندند  ی هام رودست

  !بازشون کنم تونمینم ی طورنیا -

  .خواستن توانستن است -

  .شدم و کارم و انجام دادم  میتعلل تسل یکم با

و باالخره   ختمی ر زی م  ی ها رو روو گل   ره یو باز کردم و گ   بافت

  .کارم تموم شد

دار شده بودند  موهام که بخاطر بافت موج   ی آراد تو  ی هاانگشت 

  .کرد ریگ شون یبخاطر گره خوردگ ییجا ه یشد و  دهیکش

وجودم به تب و تاب افتاده بود که آخر سر نتونستم    قدراون

  تحمل کنم و نفس زدم: آراد؟

  .هام نگاه کرد لبش به چشم ی رو حیهمون لبخند مل با

  .جونم -
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  .میجور هی -

  .شد  یسوال نگاهش

  ؟ی چجور -

و دستم و به عنوان بادبزن تکون   دمی کش  یو سخت  قیعم  نفس

  .دادم

اصالً  یلیخ - وقت  ی حال  هی  گرممه  از    جا ن یا  میاومد  ی دارم، 

  .شدم ی طورنیا

  .نگاهش ی افتاد تو یطنتیش

  .کنمیاونم درستش م -

 خی کرد و به سمت تخت رفت. واسه چند لحظه نگاهم م   رهام

 ی که ناگهان  ی رنگ شد و از فکر  یو طوس  یتخت خواب چوب

  .سوختم شتریاز ذهنم رد شد شرمم گرفت و ب 

 یمشک  ی ده یکش  ز یچ  هیکنار تخت رو باز کرد و    ی کشو  در

  .آورد  رونیب
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  .به سمتش رفتم آروم

  ه؟یچ -

  .قسمتش زد  هیرو به  یفلش

  .واسه پخش آهنگه  کر،یاسپ -

  .آهان -

  .سادمیبه روش وا رو

  ؟یاما آهنگ واسه چ -

  .دیلپم و کش شی بلند کرد و با انگشت اشاره و وسط سر

  .یفهمیم -

  .هم قفل کردم  ی هام و تودست  منتظر

  یدکمه  هیآهنگ پخش شد اما    هیدکمه رو زد که بالفاصله    هی

  .ی زد و رفت بعد گهید
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مال  به و  آروم  رس  یمیآهنگ  رو  کر یاسپ   دیکه    ز ی م  ی رو 

  .گذاشت

  .از تخت دورم کرد  یو گرفت و کم دستم

  .ستعاشقونه  ِیکه هند  دمیاش خوند فهمکه خواننده  آهنگه

پهلوم  ی دستش و دور کمرم حلقه کرد و اون دستش و رو  هی

  .گذاشت

  .هات و دور گردنم حلقه کندست -

  .دمیخند سردرگم

  ؟یچ یعنی نیا -

  .چیهات و بپدست کنه،یرقص دو نفره، آروممون م هی -

هام و باال آوردم و مکث دست  یانداختم و با کم   نییو پا  سرم

پ گردنش  لبخند  دمیچی دور  از حس خوبش  لبم    ی رو  ی که 

  .نشست
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ب   آروم زد:  لب  و  نگو   یکنیم  تابمیتکون خورد  چشم سبز، 

  .کنمیچون باور نم ستمیبلد ن ی عشوه گر

  ی خودش گفتم: من حت  ی هاش نگاه کردم و با تن صداچشم   به

  ؟یزنیحرف و م نیکنم چرا ا ی لوند ستمیذره هم بلد ن هی

م  - دارم  م  اتیدلبر  نم،یبیچون  که   نیهم  نم،یبی و  طور 

م  قدرنیا نگاه  بهم  م   ،یکنیقشنگ  خجالت    ،یزنیلبخند 

م  یکشیم م  ه،ینوع عشوه گر  ه ی  یشیو سرخ   کنه،ی جادوم 

  ِی رو بلرزونه، عشوه گر  زه ی که غر  ستین  نیفقط به ا  ی عشوه گر

  .که دلت و بلرزونه هیاون یپر لذت و واقع

هام و تر کرده که از ذوق و حس خوبم نم اشک چشم  ی درحال

 یل یآراد! من کنارت خ  یزنیقشنگ حرف م  یلیبود گفتم: خ

  خوشبختم نه؟

 ی لبش رو   یکه گرم  ن یو سرش و جلو آورد و هم  د یخند  آروم

تر  هم افتاد و لبخندم پر رنگ   ی هام رو نشست پلک   میشونیپ
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هام  دست  ی هشدم و حلق  کیبار خودم کامالً بهش نزد  نیشد. ا

  .تر کردمو دور گردنش تنگ 

اش پهن و مردونه   ی شونه  ی لبش و که برداشت کنار سرم و رو

بوگذاشتم و چشم نگه داشتم که  عطر مست   ی هام و بسته 

  .دی چ یمشامم پ ی تو  شتر ی گردنش ب ی رو ی کننده 

  .موهام فرو کرد   ی پهلوم برداشت و تو  ی دستش و از رو  متقابالً

و پس    یآرامش بزرگ  نی همچ  خواستمیلحظه هم نم  هی  یحت

به حتم آراد داشتم    یزندگ  ی که تو  ینعمت  نیتربزنم. بزرگ 

  .بود و داشتنش

که داشت    یبه آهنگ پر مفهوم  یو آرامش روح  یلذت جسم  با

  .گوش دادم شدی پخش م

- Tere liye hi jiya main  

 ”کنمیم ی تو زندگ ی برا“

Khud ko jo yun de diya hai  
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  توجهم رو به تو دادم ی  همه

Teri wafa ne mujhko sambhala  

  تو ازم مراقبت کرد ی و وفادار   عشق

Saare ghamon ko dil se nikala  

  کرد رونیغم هام رو از دلم ب  همه

Tere saath mera hai naseeb juda  

  من و تو به هم گره خورده سرنوشت

Tujhe paake adhoora naa raha hmm..  

  شدمیکامل نم   کردمینم  دایتورو پ اگه

Kyonki tum hi ho  

  تو هستی چون

Ab tum hi ho  

  فقط تو هستی و

Zindagi, ab tum hi ho  
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  زندگیم فقط تو هستی تو

Chain bhi, meraa dard bhi  

  خوشی ها و دردها تو

Meri aashiqui ab tum hi ho  

  تنها عشق منی تو

ا  ی آور  رتی طور ح  به هام داشت گرم  چشم   ستادهیتو حالت 

م ش  شدیخواب  چه  تو  نیریو  اگه  خواب    ی بود  آغوشش 

  .رفتمیم

 ” آراد“

  ن ی فراتر از ا  ن،ی فراتر از ا  زیچ  هی  یبودم، آرومِ آروم، حت  آروم

ا  ا،یدن انگار حال خوبم  از حال خوب،  نبود،   ییایدن  نیفراتر 

گوشم، دستش دور گردنم   ر یهاش زنفس   ی نبود، صدا  ی نیزم

تنش به تنم برده بودم تو اوج آسمون،   ی دهی چسب  ی و گرما

اصال داشتم؟ فکر    ا ام  اد،ینم  ادمیداشتم؟    یآرامش  نیهمچ  یک
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چشم   نیو مثل جانا نداشتم، ا  یکس  چوقت یچون ه  کنمینم

  .بود میزندگ  ییدارا نیتربا ارزش   یتونیسبز مو ز

تر شدند و دستش دور گردنم بازتر کردم پاهاش سست  حس

  .نشست و سرم وعقب بردم میونشیپ ی رو ی زی که اخم ر

  جانا؟ -

  .اش به هم نخوردچهره  ی آرامش تو اما

کنار صورتش   کمرش و  و دستم  داشتم  نگه  اون دستم  با  و 

  .گذاشتم

  جانا؟ -

زانو و کتفش   ریو ز   دم یانگار واقعاً خواب رفته بود! آروم خند  اما

  .و گرفتم و بلندش کردم 

  .تخت گذاشتمش و کنارش نشستم ی رو آروم

از جلو  موهاش آخه خانم من چه   “صورتش کنار زدم:    ی و 

 ” !ی وقت خوابه؟ شام که هنوز نخورد



[1267] 
 

ا  از اون  نیتصور  برده  که  آرامش دادم که خوابش  قدر بهش 

  .وجودم غرق لذت و اقتدار مردونه شد

  .خم شدم  نییو اون طرف بدنش گذاشتم و به سمت پا  دستم

به لبش زدم و    یآروم  ی بوسه  ی مانع فکر  چی بدون ه  بارنیا

  .دم یعقب کش

تا اگه   خورمیشام نم  ره،ینم  نیی از گلوم پا  ی ز ی بدون تو چ -

  .با تو بخورم ی شد داریب

  .پتو رو باز کردم ی از جام بلند شدم و تا قی نفس عم هی با

به   ی ابوسه  اشنهیس  ی قفسه  ی پتو تا رو   دنیزمان با کش   هم

  .زدم  اشقهیشق

 ” بهزاد“

خونگ همون  همبرگر  که  برعکس   یطور  مخصوص  انبر  با  و 

به همه انداختم. بابا و عمو کنار منقل مشغول   ی نگاه  کردم یم

سکو دور   ی حرف زدن بودند و مامان و مهربانو خانم هم رو
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م  شی آت آماده  ساالد  داشتند  و  بودند  نشسته  . کردندی دون 

ب نوا دوختم.  به  لچرش یو  ی و ساکت رو  کار یدرآخر نگاهم و 

  .کردیاطراف و نگاه م 

کردم و به سمتش رفتم که بالفاصله    زونیآو  ویک یرو به بارب  انبر

  .شد  دهینگاهش به سمتم کش

  ی و فشار  دینگاهش و ازم دزد  عیسر  دمیکه بهش رس  نیهم

  .به گلوش وارد کرد

مامان   ی رو گرفتم تا حرکتش بدم اما صدا  لچرشیو  ی هادسته 

 ” پسرم؟  ی بری نوا رو کجا م“مانعم شد: 

  .دمی رخعقب چ به

  .م یحرف بزن م یریاش سر رفته متک و تنها نشسته حوصله  -

وا  بعد د  نسادمیهم  ب  ی اگه یحرف  درمقابل  و   ی تفاوتیبزنه 

  .رو هل دادم  لچریو ویکیمهربانو خانم به کارم به سمت بارب

  .متوقفش کردم تا حرارتش نوا رو گرم کنه ویکیبارب کنار
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همبرگر کندم و    کهیت  هینون    ن یقابلمه رو برداشتم و از ب  در

  .کردم و همبرگر و داخل نون گذاشتم کهیاز نون و ت  یکم

نگاه به اطراف   هیدهنش گرفتم. با  ی شدم و لقمه رو جلو خم

  .هم هست  هیگفت: مال بق

  .خورهیبرنم ییلقمه به جا هی نیا -

  .بردم که لقمه رو عقب ارهیدستش و باال ب خواست

  .آ آ! دهنت و باز کن -

  .بهم نگاه کرد اما سر لقمه رو به لبش فشار دادم معترضانه

  ...دلت نره با دسـ  گهیتره اگه دبا دست من خوشمزه  -

و کامل نکرده بودم که دهنش و باز کرد و لقمه رو با   امجمله

  .هاش گرفتلب

  .لبم نشست ی رو یبخش تیرضا  لبخند
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بوس از من   هیتر دورمونه وگرنه  که بزرگ   فی حاال شد، ح -

  .یداشت

  .دیاش و نجولقمه  هیبهم نگاه کرد و واسه چند ثان ی جد

و بعد    دمیچرخ  یخنده کم  هیشدن از حرفم با    مونیپش  بدون

  .قابلمه انداختم ی از برداشتن انبر همبر رو تو

ن  با آراد محرم همند معلوم  و  االن جانا    ست یحسرت گفتم: 

  .کنندی م کاریدارند چ 

  !آقا بهزاد؟ -

  .معترض و پر خجالتش به خنده انداختم ی صدا

قابلمه گذاشتم و با خنده به سمتش    ی همبرگر رو تو  نیآخر

  .دمیچرخ

  !فکرته ی که تو  ی زینداشتم که! اونم نه اون چ ی منظور بد -

هاش  لب   خیکه نگاه خندونم م  دیو انداخت و لبش و گز  سرش

  .شد و کم کم خنده از نگاهم رفت
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  .میهنوزم تو حسرت گذاشت -

  .هاش رفتکه باال اومد نگاهم به سمت چشم  سرش

  ؟یچه حسرت -

  .به دو کردم  یکیگفتن و نگفتن  نیکردم و ب سکوت

فراموشش کن، به   الیخیزدم و گفتم: ب  ی زیلبخند ر   درآخر

ب  نیا بده...  جواب  بله   ت یخواستگار  امیسوالم  جواب  بهم 

  ؟ی دیم

  .دمیو به وضوح د شیالحظه  هیو هول کردن  تعجب

  .زانوهام گذاشتم ی هام و روپا نشستم و آرنج  سر

  ه؟یجوابت چ -

  .د یو داد داخل و خند شی روسر ی گوشه

  ...آ هی چه سوال نیا -

  .نوا! جواب بده -
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  .هاش داد و بعد از باال بهم نگاه کرد و کوتاه به دست اهشنگ

  .ستمیواستون ن یزن معمول هیمن  -

ا   دونمیم - با    تیوضع  نیاما  نداره،  درست    ه یدووم  عمل 

  .شهیم

  .و گرونه  نیسنگ  یلیعملم خ -

  .فقط سر پا شدن تو مهمه ست،یبرام مهم ن اشنه یهز -

  .افتاد  نیینگاهش پا بازم

روستا  هیمن   - کارها  یچی ه  ام،یی دختر  از    ی دخترها  ی هم 

ن  دونمینم  ی شهر بلد  موادها  تونمینم  ستم،یو  مختلف   ی با 

  .ادیکنم و اصالً هم خوشم نم شی آرا

 ی شیبه نقاب آرا  ی ازیساده بودنت شدم ن  نیمن عاشق هم  -

  .ی ندار

  .لبش نشست که باعث لبخند منم شد  ی رو  ی لبخند دلبر   زیر
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  ...باباتون مامان و -

  .کنم یحلش م -

  .باال اومد سرش

  ...یلیمشخصه مامانتون خ -

داره که بهتره    ی تیخصوص   هیوسط حرفش: مامانم    د یپر  بازم

ساده باشه هم    لشیکه خوشگل اما استا  یبگم مثبته، هر کس

م و  قبولشه  مهم   لیاستا  شهیم  گهیمورد  کرد،  درست  رو 

  .هی عیطب یِخوشگل

  من خوشگلم؟ یعنی -

  .دمیخند متعجب

ست دختر؟! شک ا  انه یاست چه حاجت به ب انی که ع ی زیچ -

خوشگل به  در  ت،ینکن  به  که  چشم  ی تو  ی ایمخصوصاً  هات 

  .کنهیغرقم م نمشیبی هروقت م

 .فرو برد  اشقهی  ی و به هم فشرد و باز هم سرش و تو  هاشلب
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در  هیحاال جوابت چ - م  ؟ییا یچشم  ازت   ای  یدیبله  زور  به 

من و از   یتونیو م   گذرمیفکر نکن با گفتن نه ازت م  رم؟ یبگ

  .یسرت باز کن

لبخند زد    هیکه متقابالً به خنده افتادم. آخر سر    دی خند  آروم

 خواستمیو م  یک ی  شهیهام گفت: همکردن به چشمو با نگاه  

تک بهش  بتونم  ه  هیکه  بدون  اونم  که   یکی  ،ینگران  چیکنم 

همه بگند    دیعالوه بر مردم دوستم برام باشه نه آقا باال سر، شا

واسه    نیا روستا  هیخواسته  اما    استیرو  هی  طفق  ییدختر 

  ن ی همچ  ی روز  هیداشتم که    ی بیحس عج   هیچرا    دونمینم

  .کنمیم  دای و پ یکس

  .گرفت و ادامه داد و منم با لذت بهش گوش دادم  نفس

تو  ی پسر  نیاول - اومد  نبود،   میزندگ  ی که  بدک  بود،  خوب 

  ش ی منف  ی خودش بود اما نکته  ی رو پا  یگفت از نظر مال  شدیم

مامان  شیب اون تصادف     یاز حد  از  بعد  بود و درآخر  بودنش 

واج با من منصرف کرد، بعد از مادر، اون و از ازد   ن یحرف هم



[1275] 
 

 لچرم یو  هی  ری تا آخر عمر اس  کهنی پس زده شدنم و فکر به ا  نیا

نقاب خوب بودن زدم به   دم،یاز ته دل نخند  گهینابودم کرد، د

ز  یام درصورت چهره  افسرده    هینقاب    نیا  ر یکه  و  تنها  دختر 

کندها جون  آسا  ی بود،  بخاطر  رو  م  شی جانا  و    دمیدیما 

تنها کار   ی کار  چی ه  تونستمینم بکنم،  از دستم   ی براش  که 

 ی واسش دعا کنم با مرد امه بود که با دل شکست نیا ومدیبرم

دوشش    ی له کننده از رو ی فشارها  نیا  ی ازدواج کنه که همه 

خودمون    نیب  گم یم  زیچ  هیبرداشته بشه و واقعا عاشقش باشه،  

ا جانا  م  ینی سنگ  قدرنیباشه،  تحمل  هف  کردی و   ی اته که 

  .نلرزه  اینگه  ونیحداقل سه بار تو خواب هز شدینم

کس  دنیشن جانا  درد  و  آبج  ی غم  عنوان  به    کم یکوچ  یکه 

سنگ برام  داشتم  انگ  نیدوستش  بهم  اما  بود  دردناک    زه یو 

  ی آب تو  گهیهواش و داشته باشم و نذارم د  شتری که ب  دادیم

و حاضر بودم   گفتیدلش تکون بخوره. نوا از درد خودش م

  .و ازش نشنوم جونمم بدم یلحن  نیهمچ  گهید کهن یواسه ا
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  ن یتربزرگ   دیشد  د،یشد  مونیاما شما و عمو و آراد وارد زندگ  -

روستا    ومدیکه جانا م  ییروزها  جاستن یما، جالبش ا  یِدلخوش

م م   ا ی  دیخوابی و  د  میومدیما  خ  گه یشهر  هزتو   ونیواب 

معجزه   کهن یا  یعنی  نیا  گفت،ینم  د،یی ما  یزندگ  ی شما 

ام و دوباره  چهره   ی نقاب رو  ی معجزه واسه نابود  هیمخصوصا  

به   تونمی م  دیپس حاال به من بگ  ،یزندگ  یحس کردن قشنگ

  نه بگم؟ میزندگ یمنج

  .تفاوت هست یلیدوتا خ نیا نیمعشوق؟ ب ای یمنج -

هاش منتظر  به چشم  رهی هام سکوت کرد و خبه چشم   ره یخ

  .شدم

قدر برام معشوق همون  ی واژه   دنیمعشوق؟ قطعاً شن  ا ی  یمنج

  .واسم درد یمنج ی لذت داره که واژه 
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واسه احساس من درست نباشند،   ییکدوم به تنها  چیه  دیشا -

ن  یمنج درست  معشوق  واژه   طورن یهم  ست،یبدون   ی که 

  .شهیکامل نم  یمعشوق بدون منج

  برات؟  امی معشوقِ منج هیمن  یعنی -

  .انداخت  نییسرش و پا کیلبخند کوچ هی با

  .گفت شه یم طورنیا -

تکل  ی رو  یقیعم  لبخند مشخص شدن  با  و  نشست   فمیلبم 

  .تر شدم واسه حرف زدن با بابامصمم

تا اون چند سانت فاصله رو به    دم یرو سمت خودم کش   لچر یو

  .صفر برسونم

م  - زود    یلیفرانسه و خ  برمتیزود م  ت،یخواستگار  امیزود 

  .نوا  دمیو بهت قول م نیا ،ی ریدوتا پات راه م ی رو

  .هام نگاه کردتر شد و به چشمپررنگ لبخندش
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منه   ی نظرش رو  دمینگاهم به بابا افتاد که د  ی طور ناگهان  به

نون داخل   هیو با    خیس  ی چشم ازم گرفت و کباب تو  عیاما سر

. چقدر دلم واسه بگو و بخندهامون تنگ شده،  ختیقابلمه ر

له    تیدلم داره واسه خود قبل  ی که چجور  ی د یفهمیکاش م

  .بابا زنهیله م

 ” جانا“

  .باز کردم مهیهام و ندلم چشم ی رو ی این یحس سنگ با

 هیروشن شده با نور سبز بودم، اونم    کِیتار  مه یاتاق ن  هی  تو

 دن ی که با د  کردم یدلم حس م   ی و رو   ی زی چ  یِاتاق آشنا. گرم 

گرخ  هی و  شد  جمع  کنارم  به  حواسم  تازه  با    دمیدست  اما 

تعجب   یاز طرف  ی راحت شد ول  المی آراده خ  کهن یا  دنیفهم

  .کردم 

  !ساعت چنده؟ مگه
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افتاد که تاج تخت رو گرفتم و با    شیگوش  ی د ی به سف  نگاهم

  .خم شدم  زیاز روش به سمت م اطیاحت

هام درد گرفتند و باعث  چشم  اد،یکردم که از نور ز  روشنش

کنم. ساعت دو نصفه شب بود! پس   زشونیشد تا حد ممکن ر

  !! شامم نخوردم، آره درسته کنم؟ی م کاری چ جانیمن ا

پ  ییهادفعه دست   هی ب  دندی چی دورم  تا  بلند    غیج  امی و  زنان 

 ی به قفسه   امنهیس  ی بشم به سمت آراد پرتاب شدم و قفسه 

  .خورد اشنه یس

  .شده  داری آلود گفت: عشق من ب خواب

بالشت گذاشتم تا بلند بشم    ی دستم و دو طرف سرش رو   دو

  .به کمرم وارد کرد  ی اما فشار

  .حاال ی بود -

  وقت شب؟ نیاونم ا کنم؟ی م کاری چ جانیمن ا -

  ست؟یات نگرسنه  -
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  !حرص گفتم: سوالم و با سوال جواب نده با

بلند شد و آباژور رو روشن کرد که    یدستش کم  ه یکمک    به

به زرد صورتش و روشن کرد و بهتر تونستم   ل یما  دینور سف

  .نمشیبب

حبس    امنه یدفعه جام و با خودش عوض کرد که نفس تو س  هی

 .هام گرد شدندشد و چشم 

رفت - ن  گهید  یخواب  عز  دارتیب  ومدیدلم  نوا هم   زی کنم،  و 

موندند، البته ناگفته نماند مجبورم کردند تو اتاق عمو    جانیا

اما وقت از فرصت استفاده کردم و   یبخوابم  عمو خواب رفت 

  .چشم سبزم بخوابم ش یاومدم پ 

  .هاش فشار آوردمام گرفته بود به شونهکه خنده  یدرحال

  .حاال هم از روم بلند شو  دمیباشه فهم -

د  اما و  زانوش  دو  هر  و  برعکس، درست   ه یو طرفم گذاشت 

  !پهلوم و گرفت 
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  !گفتم بلند شو ؟یکنی م کاریشده گفتم: چ معذب

گود  سرش تو  و    ی و  شد  منقبض  تنم  که  برد  فرو  گردنم 

  .بازوش فرو کردم ی هام و تو ناخون

  !آراد  -

  تونم؟یحدم نم نیهوم؟ تا ا -

رو  دستم دق  ی و  گذاشتم  جا  قا یگردنم  هرم    ییهمون  که 

  .کردیم تمیهاش اذنفس

  .شمیم تینکن اذ -

  .بهش زدم  ی اچونم زد که ضربه ریبه ز ی ابوسه

  !آراد  -

  .کرد و سرش و عقب برد  ینچ

محرم   گهیخوبه د  ؟یزنیغر م   شمیم   کیچرا هروقت بهت نزد -

  !میهم
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  .میخب باشه اما نامزد -

و خودش و کنارم انداخت که هوا کورور کورور    دیکش  یپوف

  .و پر کرد و دست از انقباض عضالتم برداشتم امهیر

دستم و محکم    شهی ام بلند ممعده  ی االن صدا  کهن یحس ا  با

  .شکمم فشار دادم ی به باال

 ی متر  یلیشکمم انداخت و درست تو م  ی دستش و رو  آراد

  .هاش گوشم و سوزوندندکه نفس دی ازم چرخ

  ست؟یات نگرسنه  -

 ” !یلیخ“سوال بودم تا بنالم:  نیا منتظر

  ...کباب واسه خودمون نگه“شد:  ترف یضع صداش

  .میبخور  میو ادامه داد: نگه داشتم بر دیکش ی اازه یخم

و دستم    هیهاش و بسته.  چشم  دمیکه د  دمیسمتش چرخ   به

  .اش زدمگاهم کردم و آروم به گونه هیتک
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  .من گشنمه هاینخواب -

شارژ   میندارم بلند شم اما اگه ببوس  ی آلود گفت: انرژ  خواب

  .شمیم

  .لوس نشو آراد بلند شو -

  .چشمش و باز کرد هی

  .بلند بشم ببوسم ی خوایم -

  .اش زدم به گونه ی او درآخر بوسه  دمیکش ی پر حرص نفس

  .ستیها مورد قبولم نبوسه نیا -

  .دمیبه بازوش کوب پرحرص

  .بوسمتینم ی طورمن اون -

دار - منم  به  بدون  بمون،  گشنه  م  ی پس  چون    یکنیظلم 

  .گشنمه

  شه؟یات متعجب گفتم: ماشاءهلل تو نصفه شبم گشنه  با
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  .باز کرد چشم

  ن ییاز گلوم پا  ی زیچ  ی خواب بود  کهن یاما بخاطر ا  شهینه نم -

  .مینرفت نخوردم گذاشتم باهم بخور

 ی ام و کنترل کردم و بازم سرم و رولبخند ذوق زده   یسخت  به

شده  میکه برخالف قبل پرناز و مال ییبالشت گذاشتم. با صدا

  آخه؟ ی نخورد ی زیچرا چ  وونهیبود گفتم: د

  .ام گذاشتگونه ی زد و دستش و رو  لبخند

  ره؟ینم نیی از گلوم پا یچ ی و هکنم که بدون ت کاریچ -

تو  هاملب ذوق  از  کش  ی و  و   دمیدهنم  بردم  جلو  و  سرم  و 

داد که اونم متقابالً دستش و    هیتک  شیشونیو به پ  میشونیپ

  .پهلوم انداخت ی رو

  !من ی وونهیشوهر د -

  .دمیآرومش و شن ی خنده  ی صدا
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تو   کنمیحس نم  گهید  ،یشمی پ  جانیخوشحالم که ا  یلیخ -

  .پرش کنم  تونمینم  ی فرد  چیکه با ه  قهیعم  ی حفره  هیقلبم  

و عقب بردم و حال خوشم خجالت و ازم گرفت که   میشونیپ

به لبش زدم که وجودم غرق   یآروم  ی خم شدم و بوسه  بارنیا

  .لذت شد

  !اصالً  ی شارژم کرد یاوف لعنت -

و با    د یتخت پر  ن ییدفعه از جا بلند شد و پا  هی .  دمیخند  آروم

  .گفت: پاشو خانمم ی عاد ی صدا

 ن ییفرستادم و از تخت پا  رونیحبس شدم و با خنده ب   نفس

  .اومدم

اما مقاومت    دمی و دور گردنم انداخت و به سمت در کش  دستش

  .عمو اومد  دیسرم شا  ی بندازم رو  ی زی چ  ه یکردم و گفتم: بذار  
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 مه ین  ن یکه تو ا  ی ای و از دور گردنم برداشت و سار  دستش 

م   یکیارت رو  زدی برق  از  پ  زی م  یِصندل  ی رو    شم یبرداشت. 

  .ام انداختشونه ی و رو ی برگشت و سار 

  .میسر و صدا از راهرو و پله گذشت  یو ب  میاومد  رونیاتاق ب  از

  .و آراد چراغ رو روشن کرد میآشپزخونه رفت ی تو

  .تا گرم کنم نیبش -

سراغ    دم یکش  رونی ب  ی صندل  هی هم  اون  نشستم    خچال ی و 

  .رفت

  .چونم زدم و تک به تک کارهاش و تماشا کردم  ریز دست

سف  نی آست  لباس م   د یکوتاه  ت   یول  اد،یبهش  هم   پ یچقدر 

 گه یواقعاً د  یعنیخوشگل شده بود،    یلیخ  اد،ی بهش م  یرسم

شوهر به    کردیفکرش و م   یشوهرمه؟ تا آخر عمر کنارشم؟ ک

  اد؟یب  رمیگ یتوپ نیا

  !خوردم. توپ؟ جا
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خودش حرف   هی گرفت. باهاش گشتم کم کم دارم شب  امخنده 

   !زنمیم

  !جانا  رمیگی دارم گر م -

  .صداش هول کرده صاف نشستم با

  چرا؟ ؟یچ -

  .کم کرد  یلیرو گذاشت و شعله رو خ درقابلمه

  .و اومد جلو دی سمتم چرخ به

  .رمیگی گر م اتره ی خ ی هااز نگاه شهیهم -

  .دمیخند سردرگم

  ؟ی ریگر بگ  دیچرا با ؟ی ریگیگر م یچ یعنی -

  .کنارم و نشست  دیکش یصندل هیو  دیخند

  ی معن  شهیم  یکامالً ذهن مثبتت منف   ی مدت باهام بگرد  هی -

  .یفهمی هام و محرف 
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  .دمیهم کش  ی و تو  هاماخم

  !بشه یمنف خوامینم -

  .کرد  میجور  هی دستش    یرونم گذاشت که گرم  ی و رو  دستش 

هم   یلیمن خ  ی ا ی نترس دن  ،یش یم  ی چه نخوا  ی چه بخوا -

  .یکنی م میخفنه، خودت هم همراه

  .رونم برداشتم ی هاش دستش و از رواز حرف سردرگم

  .فهممیهات نم از حرف   ی زیکه چمن -

 ی گاه صندل  هیچشمک دلبر ساق دستش و به تک  هیو با    دیخند

  .اشتگذ

  م؟یفردا کجا بر هان یاز ا می... حاال بگذریفهمیم ی به زود -

  .گرد شدند هامچشم

  ؟ی تو مگه فردا کالس ندار -

  .رمینم می داماد منیتمام گفت: دارم اما به  یالیخیب با
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  !آراد سال آخره خرابش نکن ؟ی رینم یچ یعنی -

  .دیتعجب خند درکمال

 کنمی تا بهزاد هست غصه نخور، امتحان آخر سال رو پاس م -

  .نترس

ا  با که!  واقعا  گفتم:  بش  ی خوایم  ی طورن یتاسف   ؟یدکتر 

  !یکشیبدبختت و م ماری که ب ی جورنیا

  .دی خند باز

جانا پس نگران نباش، حاال    کنمی م  کاری دارم چ  دونمیمن م -

  بام، کجا؟ ،ی کافه، شهرباز  م؟یبگو کجا بر

 ”م؟ی کجا بر“: دمیبه پشت گوشم کش یدست متفکر

  .زدم  ی بشکن ارشیپسره ک ی ادآوریبا

فهم - آخه   ی ها ن یماش  شگاهینما  میبر  دم،یهان  لوکس 

  .ونمعاشقش
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  .دیخند دهیباال پر ی ابروها با

  !جدا؟ -

  .ذوق سر تکون دادم با

  ...یم می حله خانمم، چندتا آشنا دار -

و قهر    میلواسون بود  یکه وقت  ییهمون آقا  شگاهینما  مینه! بر -

هروقت    میکرد گفت  داد  بهم  و  کارتش  تهران،  آورد  و  من 

  .م یبهش زنگ بزن میبر میخواست

  .نشسته بود ش یشونیپ ی رو  ی زیر اخم

  جا؟حاال چرا فقط اون -

  .میزشته نر م،ی ایم  ی روز هیآخه بهش گفتم  -

 م ی ریسکوت کرد اما درآخر گفت: باشه چشم سبزم م  هی ثان  چند

  .جااون

  .دمیاش و بوسدم و بلند شدم و گونهکرده چندبار دست ز  ذوق



[1291] 
 

- Thanks my love  

  .د یخند متعجب

  !زنهیهم حرف م یسیخانم ما رو! انگل -

  .هام بردم رون  ی هام و الخنده دست  با

من شاگرد اول کالسمون بودم، مخصوصا تو کالس   گهیبله د -

  .یسیانگل

تو  هیدرس نخوندنم مثل    گهید افتاد  و    ی زلزله  حال خوشم 

  .افتاد نییخنده رو از لبم محو کرد و سرم پا

آراد چونم و    کهن یفضا حاکم شد تا ا  ی سکوت تو  هیثان   چند

  .گرفت و سرم و باال آورد

درست و ادامه    ی هات قربونت برم، بخواچشم   ی تو  نم یغم نب -

  نه؟ ی خونده بود یخودم نوکرتم، تجرب ی بد

تو  از ب ل  ی احساس  و خواستم  رفت  دلم    م یدلدار  شتر یحنش 

  .نشستیبه دلم م ب یبده، عج
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  .و تو بغلش انداختم و آروم گفتم: آره  خودم

  .نشست یلب صندل  شتریدورم حلقه شدند و ب هاشدست

  ؟یبش کارهیچ  خوادیدلت م -

  .گفتم: دکتر یلبخند پر ذوق با

   هان؟ میاو پس قراره خانمِ دکتر داشته باش -

  .دمیخند آروم

  .به سرم زد ی او بوسه  دیموهام کش  ی بار دستش و تو هی

کامالً    گه یبذار امسال درسم تموم بشه واسه کنکور دو سال د -

تا من   ،یرشته رو قبول بش  نیهم   یکه بتون  کنمی ات مآماده 

برات آرزو   ییآرزو  چیکه قول دادم ه  ادته یغم نخور،    ی و دار

  گه؟ینمونه د

هام و پر کرده بود سرم و به ذوق اشک چشم  که از  یدرحال

که بدون   ی دوست دارم آراد، جور  یلیبدنش فشردم و گفتم: خ

  .رمیمیتو م
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  .به کمرم زد یمیمال ی ضربه

 م یمونیم  یلی! من و تو تا آخر عمر مجنون و لوونهیخدانکنه د -

  .شک نکن

ب  دم یخند تو  می نی و  عم   رهنشی پ  ی و  و  کردم  نفس   قیفرو 

تنش مشامم   ی عطرش با بو   ی شده   ب یترک  ی حه ی تا را  دم یکش

 .بشم ی شتر یو پر کنه و غرق آرامش ب

      *******************  

املت به دماغم خورد و   ی که وارد آشپزخونه شدم بو  نیهم 

  .دم یآراد رو سر اجاق گاز د

  .آقا  ریباال رفته گفتم: صبح بخ ی ابروها با

گفت: صبح   شی شگیهم   طونیو با لبخند ش   دی سمتم چرخ  به

  .پختم ک یاملت درجه  هیکه  نی خانم، بش  ریبخ

  .دم ی و عقب کش ی خنده صندل با

  ؟یکنی هم م ی شما آشپز کالیبار -
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  .نشستم

  .و به طرفم گرفت  شی لتام قاشق

ناسالمت - باش!  و  ا  یخانم  زن  نی تو  بلد    دیبا  ست،ی ن  یخونه 

  .باشم

 ی لیام انداختم و خندون گفتم: خشونه  ی طرف شالم و رو  هی

  !ی هم عال

  .مارستانیراحت باش عمو رفته ب -

  .دوشم انداختم ی و رو شالم

  و نوا هنوز خوابند؟ زیعز -

  .اش و خاموش کردو شعله  د یسمت اجاق چرخ به

رفتند   - زود  صبح  حرف  ،ییجا  هینه  انگار از  هاشون 

  .برند بهشت زهرا خواستندیم
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 دار ی به پشت دستم زدم و با حرص گفتم: چرا من و ب  محکم

  نکردند؟

  .رو باز کرد خچالی در

  رفتند؟ یاصالً واسه چ  -

  .دم یکش ی پر حرص نفس

  .گهید مانمیو بابام و بابا سلسر خاک مامان  -

  .دی نون به دست چرخ سبد

  !ستند؟ی مگه روستا ن -

  .دمیکش یپوف

جا مورد اون نیدوست نداشت تو ا وقتچیه مانمینه، بابا سل -

  .باشه

  .رو برداشت تابه یرو بست و ماه  خچالی در

  .ام زدمچونه   ری گذاشتم و مغموم دستم و ز  زیم  ی و رو  آرنجم 
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  !نامردها  -

  .گذاشت زی م ی رو رو تابهیو سبد و ماه  سادیوا  کنار

نب - خانم؟  عروس  وگرنه باشه  جور نیا  اتافه یق   نمیالو  ها 

  .ادیتا نفست باال ن بوسمتی قدر ماون

و   دیبهش زدم که خند  ی احرص و خنده ضربه  ونیم  یحس  با

  .رفت نکیبه سمت س

  .از ما گفتن بود -

  .به چپ و راست تکون دادم ی و سر دمیخند آروم

تو  کهیت  هی و  کندم  تو  نیاما هم  دمیاملت کش  ی نون    ی که 

 ارم یبود باال ب   کی نزد  شیاز شدت شور  دمیدهن گذاشتم و جو

  ی دهنم گذاشتم و به هر جون کندن  ی دستم و رو  عیکه سر

  .بود قورتش دادم

چا  یصورت  با داشت  کردم.  نگاه  آراد  به  شده    یی جمع 

  .ختیریم



[1297] 
 

  .با حرص ادعاش و پوچ کنم ایبخندم  دیبا دونستمینم

سر  ینیس که  اومد  سمتم  به  دست  عاد   ع یبه  و   یدرست 

  .نشستم

  چطور بود؟ ؟ی گفت: خورد طنتیش با

نگم:    خودم خنده  با  تا  کشتم  کنم   “و  فکر  بود،  معرکه 

تو  نیترخوشمزه  برازنده   ی املت  کامالً  خوردم،  و    ی عمرم 

 ” .ادعاته

زهرمارش    چارهیب و  شور  چقدر  نداره  خبر  خودشم  انگار  که 

  .و گذاشت و نشست ینیکرده پر غرور س 

  ن یریقند کام شور شدم و ش  هی در قندون و برداشتم و با    زود

  .کردم 

 ی کرد که منتظر خوردن و عکس العملش گوشه   کهیو ت  نون

  .نرم سهیرفتم تا از خنده رلبم و به دندون گ



[1298] 
 

دهنش    ی تو  کهن یو قبل از ا  دیکم املت به نون کش   هیقاشق    با

جا به جا شدم    ی صندل  ی بذاره بهم نگاه کرد که به سرعت رو

  .به گلوم آوردم  ی و فشار

  ؟ی خور یچرا نم -

  .خورمیم -

  .نون برداشتم و از عمد طولش دادم کهیت هی بعدم

صورتش    دهینکش  هیت و به چند ثاندهنش گذاش  ی رو تو  لقمه

بلند شد و به سمت س  ی جمع شد و دست رو   نک یدهنش 

  .دیدو

نتونستم تحمل کنم و از خنده منفجر شدم و از شدتش   گهید

  .و محکم گرفتم یصندل

  .انداخت و با دست آب خورد نکیس  ی رو تو لقمه

و با صورت هنوز درهم دستش و به    دی چرخ  نک یبه س  هیتک

  .د یلبش کش
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  شور شد؟ قدرن یچرا ا نیا -

بزنم اما از شدت خنده نتونستم و فقط بهش    یحرف  خواستم

  .اشاره کردم 

باشه گفت: نخند جانا   ی نخنده و جد  کردیم  یکه سع   ی درحال

  !حتماً نمک از دستم در رفته

  ی عنیام گفتم:  خنده   ونیدهنم و به زور قورت دادم و م  آب

  !شدم آراد  تیعاشق آشپز

ناگهان  هی از  که  آورد  هجوم  سمتم  به  ج  یدفعه   غیبودنش 

  .رفتم  زیبلند شدم و اون طرف م ع یو سر  دمیکش

شده و پر از خنده و حرص گفت: حاال به من   ز یر  ی هاچشم  با

  هان؟  ی خندیم

رو  یاشک زور خنده  از  رگونه  ی که  و    ختیام  کردم  پاک  رو 

  .نتونستم یجون کندم نخندم ول

  .خندمیمشترکمون م  یزندگ ی صبحونه  نینه به اول -



[1300] 
 

  ز ی و بازم به سمتم اومد که دور م  دی دندونش کش  ری و ز  لبش

  .فرار کردم 

  .یوجب  مین نمیبب سایگفت: وا خنده با

بدوئم که آخرش هم پام به   یدرست و حساب  ذاشتینم  خنده

  .گرفتمش عیکرد و سر ری گ یصندل

گذشتن نداد و از پشت سر محکم حبسم    هیثان  هیفرصت    یحت

  .مجازاتت نمی: ادی کرد و کنار صورتم خندون غر

تا بخوام حرفش و درک کنم موهام و کنار زد و صورتش و   و

 غم یپوستم و گاز گرفت که ج  ی گردنم فرو برد و جور   ی تو گود

  .دمیکوب نی به هوا رفت و از درد و سوزشش پام و به زم

گفتم:   ظیکه با غ  دیبوس  قیدندونش و عم  ی که کرد جا   ول

بود  یوحش م   ی نگفته  و  یشیهار هم  پدرت  بشه  کبود  اگه   !

  .ارم یرمد
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گوشم رها شد و گفت: بد کردم    کیآرومش نزد  ی خنده   ی صدا

با هر بار    ی جورن یو زدم؟ اصالً کبود بشه ا  تمیبهت مهر مالک

  .یکه مال خودم برمیلذت م  دنشید

  .گفت یکه با خنده آخ دمیو بهش کوب  آرنجم

  !یوحش -

و اخم آلود به    یو رهام کرد که شاک  دیو محکم بوس  امگونه

  .دمی سمتش چرخ

از صورتم    ی متر  یلیپشت سرم دست گذاشت و تو م  یصندل  به

  .خم شد

   

  !ی شیاخم نکن عجوزه م -

  .اخم کردم شتریاز لجش ب اما
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کرد و هم زمان باهاش دستش و دور    یازم گرفت و نچ  نگاه

ب که  کرد  حلقه  کم  ی گره   ار یاختیکمرم  و   یاخمم  شد  باز 

  .دم سا یتر واجمع

  .که به لبم انداخت گر گرفتم  یکرد سمتم و با نگاه کوتاه  رو

  .لختت کنم  جان ینکن که هم   ی کار  ستیخونه ن  یکس  چیه -

ه  از ضربه   دمیکش  ین یخجالت  و  شدم  سرخ  گردن  تا   ی و 

  .بهش زدم یمحکم

به لبم نگاه کرد. دوست داشتم    تریطوالن  بارنی و ا  دی خند  آروم

قدم بشم. حالم با    ش یخودم پ   دمیکشی ببوستم اما خجالت م

  .شدیخوب م یل یهاش خبوسه

  .نگاه نکن ی جورنیگفتم: ا تابیب

  .هام نظر انداخت چشم به

  ؟یواسه چ -

  .رم یگی باال گر م رهیسکوت گفتم: ضربان قلبم م یاز کم بعد
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  .لبش نشست  ی و ر  یطنتیاز لبخند پر ش ی رد

  ؟یاگه نگاه نکنم و به جاش عمل کنم چ -

نگاه ازش گرفتم و    دادیوجود منم و قلقلک م  یطنتیش که 

  .شمیگفتم: اون وقت کامالً تو دستت شل م

و   دمیبهش چسب  شتر یشد که ب  شتر ی دستش دور کمرم ب  فشار

نگاه  یسفت نمک  نم  کردم.  وضوح حس  به  و  به    یشکمش 

  .بردیدلم و م  دیو خمار بود و شد  فتهیهاش انداختم. شچشم

  !یکنیام موسوسه ی دار -

  !میبوسیمگه گناه داره؟ تو که راه به راه م -

  !هم فراتر بره دیشا -

  !شدم: آراد؟ معترض 

  مگه گناه داره؟ -

  .دارمکردم دستش و از دور کمرم بر  یسع
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  یی مرویگرسنمه، بذار برم ن  یل یگفتم: من خ  ت یواقع  برخالف

  .میبپزم بخور ی زیچ

  .دهنش و با صدا قورت داد آب

  تونم؟ینم  یول یآخه المروت فکر منم باش، محرمم -

تا من نخوام   ی کوبش تند قلبم گفتم: مگه بهم قول نداد  ونیم

  .االن هم نه زمانشه و نه مکانش آراد ؟یزن یبهم دست نم

  .رهام کرد و از کنارم گذشت یرگی خ  یاز کم بعد

  .آماده بشم رمی م یکنیآماده م  زیچ هیتا  -

و   امقهیو    دمینفس کش  قیو عم  یدر پ  یو بستم و پ  هامچشم

  .تکون دادم

  .قدرتش و دارم که محدود نگهش دارم ی تا ک دونمینم

باشه آخرش زن و شوهر   یهر چ ست،ینسر نامزد بودن  بحث

ذهن  م،یشی م  یرسم با   تی بحث  بتونم  زودتر  کاش  منه، 
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 ام یاز دخترها خورده کنار ب  یلیکه دست و تنش به خ   یتیواقع

  .نشه تیو بشکنه و اذ تی و بذارم محدود

                  ********************  

  .کارت و واسش باال دادم و بهش زنگ زد ی رو ی شماره 

  !گفت: خاموشه ی زی نگذشت که با اخم ر یلیخ اما

  .دندیباال پر ابروهام

اگه بود که   میتموم شده، حاال بر  شی شارژ گوش  دیخب شا -

  .که آشناته  ییجاهمون میریبود، نبود م

  .و روشن کرد نیگفت و ماش ی اباشه

پر حرفم و روش نگه داشتم.    از خونه خارج بشه نگاه   ی وقت  تا

  .و بفهمم و لب باز کردم قشیآخرش هم نتونستم حال دق

  آراد؟ -

  جونم؟ -
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  ؟یخوب -

  .بهم انداخت یکوتاه نگاه

  آره چطور؟ -

  .گم ینه... از اون لحاظ م -

  .منظورم و گرفت زود

  .خوبم جانا -

  .انداختم نییو چرخوندم و پا سرم

  .خوامی معذرت م -

رونم مشت بود گرفت    ی مکث و سکوت دستم و که رو  یکم  با

  .خودش نگه داشت ی پا ی و رو

ا - م   نینگو  درکت  و  م  ی منطق  کنم،یحرف  ته   ،یکنی فکر 

پس    میکنیعقد دائم م  میریتحمل ندارم م  گهی د  دمیتهش د

  .خودت و ناراحت نکن
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که اصالً مشکل من نامزد بودنمون نبود گفتم: ممنونم    یدرحال

  .یکنی که درکم م

  ی رو  ی به دستم زد که لبخند  ی البخند بهم نگاه کرد و بوسه   با

  ...لبم نشست و به کوچه چشم دوختم

 ارش یکه بالفاصله با نگاهم دنبال پسره ک  میشد  شگاهینما  وارد 

  .گشتم

  .سادم یاما با گرفتن دستم وا رفتمیجلوتر از آراد م داشتم

  .دیبفرمائ -

  .مرد نگاهمون و به سمت راست برد هی ی صدا

  هستند؟ ی زدیا ی : سالم، آقا آراد

ذره   هیو باعث شد    ختیمرده به هم ر  ی چرا چهره   دونمینم

  .کنه  دایپ به دلم راه ینگران

  ...دست منه اگه  شگاه یاالن نما -
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خودشون شخصاً    شی وسط حرفش: راستش چند وقت پ  دمیپر

  یوقت  یاما قبلش بهشون خبر بدم ول  جانیا  امیبهم گفتند که ب

  .خاموش بود شونینامزدم بهشون زنگ زد گوش

  ...گفت: متاسفانه ر یو سر به ز  دیکش اشقهیو به شق  دستش

  .نگاه کرد  بهمون

  ...ارشیک -

  .دادیاش دلم گواه بد محالت چهره  از

  وفتاده؟یکه واسشون ن یشده آقا؟ اتفاق یچ -

 شب یبه حرف اومد: د  یگرفت و باالخره درست و حساب  نفس

م  ارشیک تصادف  تهران  به  برگشت  راه  با   کنهیتو  االن  و 

  !کماست ی اش توراننده 

بود با همون   یشد. هر چ   ری برد و غم بود که به دلم سراز  ماتم

خبر    نیبرده بودم و ا  شیبه مردونگ   یبودم پ  ششیکه پ  یمدت

  .هام دووندچشم  ی بود که اشک و تو نیبرام سنگ قدرنیا
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شن  آراد  از  واقعاً  اومد:  حرف  به  من  از  خبر    نیا  دنی زودتر 

   گه؟یبه برگشتشون هست د ی دیمتاسف شدم، ام 

  چ یگفت: فعالً ه  ن یو با نگاه به زم  د یبه پس گردنش کش  یدست

  .ستیمشخص ن ی زیچ

  .کمرم نشست  ی آراد رو دست

  جانا؟ -

  .و بهش نگاه کردم  دمیکش ینیف

  جونم؟ -

  .هردو چشمم چرخوند  نیو ب نگاهش

  ؟یخوب -

احمشون مز  میبر  گهیزور لبخند زدم و آروم گفتم: آره، د  به

  .مینش

  .تکون داد و رو کرد سمت اون آقا ی سر
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ا  شتر یب  گهید - نم  نیاز  چه   م،یشیمزاحمتون  تو  فقط 

  اند؟ی بستر یمارستانیب

  .ی سپهر مارستانیب  د،یگرفت و گفت: مراحم نفس

اونم جا   دمیو تند به آراد نگاه کردم که د  دندی باال پر  ابروهام

  .خورده

  .خدانگهدار   د،ینباش! خسته طورنیکه ا -

  .میاومد رونی ب شگاهی کردم و از نما یخداحافظ منم

  مارستان؟یب میبر -

  .آورد رونیب بشی و از ج چیسوئ

  .فردا -

  چرا؟ -

  .رو زد و در رو واسم باز کرد قفل



[1311] 
 

خوب - روز  ماست  روز  ب  ه،ی امروز  خرابش    مارستانیبا  رفتن 

  .مینکن

  .که درم و بستگفتم و نشستم  ی اباشه  مخالفتیب

  .و دور زد و سوار شد  نیماش

  .به پشت دستم زدم  میفراموش کار ی ادآوری با

  !بشورم؟ ارمی و ب  مارستانمیرفت لباس ب ادمی  ی دیعه عه! د -

چه   گهیاخم کرد و گفت: د  نی با روشن کردن ماش   همزمان

  ؟ی بهش دار  ی ازین

  !برم سرکار  دیوا آراد فردا با -

  .دنده ثابت موند و نگاه متعجبش باال اومد  ی رو  دستش

م  یکنیم  یشوخ - فکر  تو  واقعا    ذارم یم  گه ید  یکنی جانا؟! 

  !؟یکن ی مستخدم ی بر

  .به هم گره خوردند هاماخم
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  بمونند؟ ی روزیو نوا ب زی نرم که عز -

  .داد ه یتک میگرفت و دستش و به صندل تیرنگ جد نگاهش

  ؟یو نوا هم دست عموئه، اوک  ز ی عز  ی خرج  ،یزن من   گهیتو د -

  .دمیو م شونیوجه! خودم خرج چیحرفم موندم: به ه سر

  .و به گونم زد  شیپشت انگشت اشاره و وسط  چندبار

سر اون   ی بر  ستیقرار ن  گهید  ی بگو ول  یبگ  ی خوایم  یهر چ -

  .کار

  .لبم گذاشت ی هاش و رواما انگشت  رمی جبهه بگ اومدم

موقت   یبعض - ا  مارستانیب  ی ایها  بخاطر  کنارم    کهنیصرفاً 

سر درس   ی بر  ی بذار کنکور بد   گر یدو سال دندون رو ج  ،یباش

  گه؟یهام واضح بود د و مشقت، حرف 

  .نگاه کردم   ابونی چشم غره به خ  هیآوردم و با    نییو پا  دستش

  م؟یریحاال کجا م شه،یم  یچ نمیتا بب -
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گفت:    یبرق  یترمز دست  ی عوض کردن دنده و زدن دکمه  نیح

  .ی که خودت و بساز ییجا

  .گرد شده بهش نگاه کردم  ی هاچشم با

  ؟یچ یعنی -

  .چشمک راه افتاد   هیزد و با   ی مرموز لبخند

  .یفهمیصبر داشته باش م -

      ***********************  

  ی نیو تمر  ییغذا  ی برنامه  هیبه بدنم انداخت و گفت: با    ینگاه

و   خودم هواش   رسه یم   آلده یا  کل یچند ماه به وزن و ه  یط

  .دارم 

  .از شنبه خانم ما دست شما  گهیپس د -

  .راحت آراد خان التیخ -

 می رفت یو همون طور که به سمت در م  میکرد  یخداحافظ   ازش

ز ذوق  خودت   ی خوای م  یعنیگفتم:    یپوست  ریبا  مثل  منم 
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 ی نستایا  جیپ  ی تو  ی هاتوپ بشه؟ درست مثل اون زن   کلمیه

  دم؟یکه د یورزش

  .خوامیو گفت: اوف چجورم که م دیخند

  .که به رو به رو اشاره کرد میاومد رون یباشگاه ب زا

  ...جاستباشگاه خودمم اون -

خ  ینگاه طرف  اون  که    ابونیبه  باشگاه   ی تابلو  هیانداختم 

  .دمیها ددرخت   نیمردونه رو ب

رو انتخاب   یمیتا  ن یپروانه خانمه، واسه هم  نیمال شوهر هم  -

و   میایکردم که خودمم باشگاه داشته باشم و راحت با هم ب

  .میبر

کردم صدام و از    یحال خوبم بازوش و تو بغلم گرفتم و سع  از

  .آراد جونم  هیشوق باال نبرم: عال

بوسه   دیخند و  گذاشت  سرم  طرف  اون  و  دستش  به   ی او 

  .زد  امقهیشق
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 که نیم، واسه اذوق کن خانم خوشگل  ی طورنی ا  شهیتو هم -

  .حاضرم جونمم بدم یحال باش  نیتو ا شهیهم

  .که بازوش و ول کردم میسادی وا نیماش  کنار

  .دیکش رونیو ب چیفرو برد و سوئ بشیج ی و تو  دستش

  .عقب بردم   می و که باز کرد خواستم در رو باز کنم اما مال  قفل

  .آ آ -

  .خودش در رو واسم باز کرد و

  .و به هم فشردم تا لبخندم دندون نما نشه هاملب

  .زمان با نشستنم گفتم: ممنون هم

را  و بندش  هم  ی حه یپس  مشامم   ی تو  نی ماش   یِشگیخوش 

  .دیچ یپ

  .و دور زد و خودشم نشست نیرو بست و ماش در

  .که ماشن و روشن کنه بهش چشم دوختم یمدت تموم
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آدم با   گندیراسته که م  کنه،یداشتنش حالم و خوب م  چقدر

  .شهیعشق دوباره متولد م

ا  هی  با که بهم نظر    نی چرخوندن فرمون به راه افتاد و بدون 

ا گفتم  بهت  دفعه  صد  گفت:  نگاهم   ره یخ  ی طورن یبندازه 

  !رم یگی گر م یکنیم

گفتم: وا! تو که همش گر   ومدی ر تعجب مکه از س  ی اخنده   با

  !ی ریگیم

  .بهم نگاه کرد کوتاه

به جونم دست خودم    ندازهیم  شی هات آتد المصب چشم -

  !هاتهچشم  ری تقص ست،یکه ن

ا  دمیخند از  بعد  به   ینگاه   کهن یو  انداختم  و ورمون  به دور 

که خودم غرق لذت   دمیاش و بوسسمتش خم شدم و گونه

  .شدم
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رو  هنوز  و  گرفت  و  دستم  که  بودم  ننشسته  رونش    ی کامالً 

گرفت و گفت: االن با   ی ام و به بازها و حلقه گذاشت. انگشت

و دارم از حاال   ن یا لیگرفتم که پتانس  ی انرژ قدرن یبوس ا نیا

  .کنم ی گرد ابونی تا آخر شب خ

 ” بهزاد“ 

بار تند و پشت سرهم انگشت اشاره و شستم و به لب  نیچند

ترس و دلهره زبونم رو واسه   ش،ی تشو  ،ی. کالفگدمیکوب  یصندل

 خواست ی که م  یی چوب کرده بود و صدا  کهیت   ه یزدن حرفم  

درست مثل خوابم،  قاًی... دقشدی از گلوم رها بشه مدام خفه م

  .ومبشه و مخالفت بشن لیتبد تیبه واقع دمیترسیم

 ی اکه با فوت کردن نفسم و ضربه  نمیجا بش  هینتونستم    گهید

   .ها زدم از جام بلند شدمکه به دسته 

  .و پس گردنم به هم قفل کردم و قدم زدم هامانگشت 
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هست   یهر چ  ؟یبهم بگ  ی خوایم  یخوابم گفت: چ  برخالف

  .بگو

کم  ی الحظه  اما  خوردم  ا  ی جا  بخاطر  و   میکالفگ  کهنی بعد 

 خوام یگفتم: م  مقدمهیو ب  دمی نگرفته شجاع شده چرخ  دهیناد

  .ازدواج کنم

  .بهم دوخته شد رشی به شدت باال اومد و نگاه متح سرش

ن  کی نزد  بهش با  و  عکس    ی استرس  مچه یشدم  ندونستن  از 

 پوشهی اما انسانه، لباس مارک نم  ستیالعملش گفتم: پولدار ن

 چیچون به ه  ستی داره، چشمش دنبال پولم ن  ا یاما حجب و ح 

 شهی اما م  لچرهی و  هی  ریمن باشه، اس  نیدِ  ریز  خوادیوجه نم

  .درمان بشه و سرپا

اومدند   نییبودند پا دهیو پر پشتش که باال پر ی مشک ی ابروها

به حرف    یوقت  سکوت کرد و   هی و بازم برخالف خوابم چند ثان

  .که انتظارش رو نداشتم ماتم برد ی زیچ  دنیاومد از شن
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  گه؟یم یخودش چ ؟ی باهاش حرف زد -

  .برگشتم م یخورده به سمت صندل کهی 

  ...آم... خب -

  .نشستم خودم و جمع کردم یوقت

 .آره حرف زدم اونم من و دوست داره  -

  .خارج ی بر یتون ینم ی نر ی تا درست تموم نشه و سرباز  -

  .دونمیم -

 ن ینش  لچر یزن و  هیماه صبر و طاقت داشتن    نیواسه چند -

  ؟ی رو دار

  .کنمیچند وقت که کارهاش و خودم م نیدارم، مثل هم  -

برگردوند و هم زمان با تکون دادن   توریمان  و به سمت  نگاهش

  .زنمی ماوس گفت: با مادرت حرف م 
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خم شدم   زیم  ی ضرب رو   هیکه بهم وارد شد    ی شک و ذوق  از

  بابا؟ یگیم ی و بلند گفتم: جد

  .بهم انداخت ینگاه مین

  .آره -

و حس کردم و   ش ی پدر  میمستق  ر یاز چند سال محبت غ   بعد

  .هام دووندچشم ی اشک و تو نیهم

بغلش    یرو دور زدم و با دلتنگ  زی و بلند شدم، م  اوردمین  تاب

  .از شک ثابت موند دیکردم که شا

  .ممنونم بابا، ممنونم -

د  داشتم ناام   دنیاز  العملش  دستش    شدمی م  دیعکس  که 

  .شد دهیکمرم کوب ی چندبار رو

  .نره ادتیبعداظهر  ی جلسه -

  .چشم -
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س  ازش که  شدم  مشغول    عیرجدا  و  گرفت  ازم  چشم 

  .شد  وترش یکامپ

تا مثل هم  کردیم  یسع امروز    ی جد   شهیاخم کنه  اما  باشه 

  .چندان موفق نبود

برداشتم و همون طور که عقب عقب   یصندل  ی و از رو  کتم

  .گفتم: خداحافظ رفتمیم

  .خداحافظ -

ببندمش واسه    کهن یاومدم اما قبل از ا  رونیرو باز کردم و ب  در

دلم بال بال    ی تو   جانیبه بابا چشم دوختم و از ه   هیچند ثان

  .زدم

  !ی راه فرار ندار گهید ،ییایچشم در رمتیبگ امیم  دارم

 ” جانا“

مکز  همراه  ذرت  داشتم  خودم  دادن  تاب  و  آهنگ   یک یبا 

  .خوردمیم
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سوم بود که آراد رو مجبور کرده بودم    ی دفعه  نیکنم ا  فکر

  .آهنگ رو دوباره پخش کنه  نیا

  خانم دادگر؟ ر،یسالم وقت بخ  -

  .نشست و بهش نگاه کردم  میشونیپ  ی رو یاخم

  ؟ی زنگ زد یبه ک -

اشاره   هم انگشت  آوردن  باال  با  آراد سپهرزمان    ی اش گفت: 

  .خانم نیمه ی هستم، آشناها 

  .زد  لبخند

  اره؟یب فی تشر یدارن، خانمم کلطف  -

  .کنجکاو شدم  شتریاخمم بازتر شد و ب  ی گره 

  .... ممنونم خدانگهدارهیآهان، باشه پس اوک  -

من   ؟ی زنگ زد  ی: به کدمیآورد پرس  نییو پا  یکه گوش   نیهم

  برم؟ دیکجا با
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واسه رد    ،ییبای ز کی نیو کنار دنده گذاشت و گفت: کل  یگوش

  .زخمت

  زها؟یچ نیو ا  زر ی ل نیهم -

  .پاش برداشت نی تکون داد و ذرتش و از ب  ی سر

  ه یبا    یمیقد  نی زخم به ا  شهیگفتم: آخه مگه م  ی اعتمادیب  با

  بره؟ نیاز ب  زریل ی اشعه

دست    کنندیرو درمان م  زهایچ   ی لیخ  زر ی آره بابا، امروزه با ل -

  !ری کمش نگ

پن  ی هابه ذرت   رهی دادم و خ  ه یتک  یصندل  به به  و    ری آغشته 

  !شهیم یسس گفتم: اگه زخم کنار صورتم خوب بشه چ 

از ش   صداش به عنوان شاون“شد:    طنت یپر   ی چ  ینیریوقت 

 ”؟ی دیبهم م

  .لبخند بهش نگاه کردم با

  ؟ی خوایم یخودت چ -
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  .از قبل شد ترطون یش نگاهش

دهنم   ی سمتم خم شد و قاشقش و پر از ذرت کرد و جلو  به

 ی هاش سرم و جلو آوردم و قاشق و توبه چشم  رهیگرفت. خ

جو با  زمان  هم  اما  بردم  بوس  دنمیدهنم  و  لبم  که   د یکنار 

  .بهش زدم  ی ا معترضانه ضربه

بوس  د یخند  آروم بازم  پررو  ا  دیو  جو  بارن یکه  از   دن یدست 

  .کرد  برداشتم و پر حرص بهش نگاه

 نیو گفت: هم  دیبود کش  یو کنار لبم که انگار سس  اشاشاره 

ازت    ی اگهید  زیواسم بسه، چ  یکه کنارم  نی که دارمت، هم

  .خوامینم

  .و از ذوق لبم و جمع کردم تا لبخند نزنم  دینگاهم خواب  حرص

دهنم   ی تو  ی و با آب دهن جمع شده  دمیها رو جوذرت   ی هیبق

  .قورت دادم
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 ی گردنم نظرش و جلب کرد که شالم و کم  ی رو  یچ  دونمینم

خنده   د یکش   ترن ییپا با  همراه  کرد   ی او  پر  و  صورتش  که 

  .دیلبش و گز ی گوشه

  شده؟ یچ -

  .داد و شونه باال انداخت ه یتک یصندل به

  .یچیه -

اما از   دمیبه هم گره خوردند و دستم و به گردنم کش  هاماخم

  .صورتم جمع شد د یچی که توش پ  یدرد و سوزش

  شده آراد؟ یگردنم چ -

  .نخنده  کنهیم یمشخص بود سع کامالً

  .خانمم ذرتت و بخور  یچیه -

  .شده ی ز ی چ  هیخوب شک کردم که  یل یخ  گهید بارنیا
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تو  وانیل   تند و  و کنارم گذاشتم  ا  ی ذرت  و  و    ورن یداشبورد 

  .گشتم نهی ور دنبال آون

  شده؟ یبگو چ ایبده  نهیآ -

  .خنده گفت: کنارت هست  با

ماش  و بندش  ن  نیپس  ش   مهیو  و  کرد  پا  شهیروشن    ن ییرو 

  .سرد مثل شالق به صورتم خورد ی که هوا دیکش

که    ی زیچ  اما با  دمیکش  نییخم شدم و شالم و پا  نهی به آ  رو

  .ماتم برد و نگاه پر بهتم به سمتش رفت دمید

  .دیخندیم  صدایدهنش گذاشته بود و ب  ی و رو  دستش

  اثر گاز توئه هان؟ -

... بهت  تیگفت: گفـ... تم که... مهر ما... لک  یخنده به سخت  از

  .زدم

  .آراد  کشمیم  رونی موهات و ب  ی شه ی به ر  شهیقفل شد: ر   فکم
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و    و موهاش  و  کردم  به سمتش حمله  با حرص  بندش  پس 

 ی و با درد و خنده سع نییذرتش پرت شد پا وان یگرفتم که ل

  .بکشه رونیمشتم ب  ونیکرد موهاش و از م

ا  ی آ  ی آ - کن  دلم   نیول  اصالً  شوهرتم  هان؟  بده  کجاش 

  .همه جات و کبود کنم  خوادیم

زدم:   غیو ج  دمی هام و بهش کوبو ول کردم و مشت   موهاش

  شعور یسرم باشه، ب  ز یچ   هی  دیبا  زم یعز  ی حاال جلو  یکنیغلط م

  !یوحش

دست  با ضرب  عجب  جانا  نکن  گفت:  دار  یخنده    م ین  ی هم 

  !یوجب

 ی کمرش بکوبم اما با صدا  ی و باال بردم که محکم تو  مشتم

 دنی خورد با شتاب سرم باال اومد و با د  شهیکه به ش  ی اتقه

  .هام از ترس گرد شدندچشم یرانندگ یی راهنما  سیپل



[1328] 
 

 شه یش  شی سرش و باال آورد و بعد از درست کردن لباس آب  آراد 

  .دی کش نییرو پا

و محکم گاز گرفتم و همراه با درست کردن شالم برگشتم    لبم

  .مسرجا

  ن؟یباهم دار ی: چه نسبت دیبا شک پرس سهیپل

سالم،   کهن یتمام گفت: اول ا  ی آراد برعکس من با خونسرد   اما

  .کم خانم رم کرده هیفقط  م،یزن و شوهر کهن یدوم ا

هم    سی مقابل پل  یاما پررو حت  دمیحرص مشتم و بهش کوب  از

  .دیخند

  مدارکتون؟ -

  ؟ی: مدارک چ آراد

  .ازدواج -

  .سمتش خم شد به
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تو  دی که هست  ی زی هر چ  ایجناب سروان   - ما   ی به نظرتون 

  م؟ی ریور م و اون ورن یشهر خودمونم با شناسنامه ا

  .و گرفت و با دست خودش باال برد  دستم

  دارند؟ تی ها سندحلقه -

ضا  سهیپل خوب  ب  عیکه  کوتاه  و  نگاهش  بود   نمون ی شده 

دق پنج  گفت:  درآخر  و  ا  قهیچرخوند   نستاده یوا  جانی بعد 

  .دیباش

  .و گفت و رفت نیا

! به هادنیم   ریگ  ییزهای : به چه چدمیآروم آراد رو شن  ی صدا

  شما چه که زنم افتاده به جونم؟

بکشم اما نذاشت و به   رونیمشتش ب  ونیدستم و از م  خواستم

  .دیسمتم چرخ 

  ضد و خورد؟ ی ادامه  میخنده گفت: بر با

  .کردم نخندم و حرصم و نگه دارم یسع
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  کار یگردن کبود شده چ  نیآراد پررو! حاال با ا  ییپررو  یعنی -

  کنم؟

جلو  یچیه - مدام  فقط  ب  ی خانمم،  د  اریچشمم  از    دن یکه 

  .لذت ببر شیکبود

  .دمییدندون سا ی رو دندون

  .کنمیم یباشه منم بد تالف ادتی -

و آورد جلو و صورتش و چرخوند. دستش و به گردنش    سرش

  .برد نییو پا اشقه یو  دیکش

  .تو هم کبود کن ایاصالً ب -

  .دمیآزادم و به سرش کوب دست

  .ستمین یمن مثل تو وحش -

  .نگاه کرد بهم

  .ستین  ی باز یوحش کهن یحرف و خانمم! ا نینگو ا -
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  .ختیر ی که دلم هر دیرونم کوب  ی و رو  دستش

  .ی دیو ند یاصل ِیباز یتو هنوز وحش  -

 ن ی و ماش  دیحرص دستش و پس زدم که با خنده عقب کش  با

  .و کامل روشن کرد

  !شوهر پررو  -

نگاه   ابونیبه خ  نهیدرهم دست به س  ی هاو گفتم و با اخم  نیا

  .کردم 

خودمم به خنده افتادم   اریاختیکه ب   دم یآرومش و شن   ی خنده 

سخت به  ن  یاما  روم  هم اوردمیبه  عاشق  من  اصالً  پررو    نی. 

  .شدم  هاشی باز

         ***************  

رو  خم رو  پتو  و  قابل شونه  ی شدم  مقدار  به  که  انداخت  ام 

  .گرم شدم یتوجه
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و چا  کنارم تو  یینشست  که    ختیر  ی کاغذ  ی هاوانیل  ی رو 

رو موند  ثابت  موج  ی دیسف  ی بخارها  ی نگاهم  باال  که  وار 

  .ومدندیم

 ی لیم  هی یداد و حت  ریی به کنارش تغ نمونیو از ب  ینیس ی جا

  .نذاشت یخال نمونیمتر فاصله هم ب 

  .داد هیتک نیو به ماش  دیچ یو دورم پ  دستش

  .ی خوریخودتم بکش سرما م ی پتو رو رو -

انگار وسط    گهیمن گرمم خانمم، تو رو هم که بغل کردم و د  -

  .امی آجر پز  ی کوره 

جمع شدم و   ی دادم و پاها   هی. سرم و بهش تک دمیخند  کوتاه

  .پاش گذاشتم ی رو

گفتم:   دی درخشی نور م  ی پام بود و تو  ری که ز  یبه تهران  ره یخ

  .قشنگه  یلیباال خ نیشهر از ا
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 یانداخت: آره اما به قشنگ   نیگوشم طن  ی نجواوارش تو  ی صدا

  .شهیتو نم

چشمم و جمع کرد. سرم و باال گرفتم که   ی گوشه   ی لبخند

  .دمیو مهربون و پر از احساس خوب د اهشیس ی هاچشم

پ  یشال گردنم  دور  رو سفت  دهیچی که  بود  کرد:  شده  تو “تر 

  ی خال  ی حفره   ه ی  شهیقبل از تو هم   ،یمن  کیشب تار  یی روشنا

م  ی تو حس  ه  ی احفره   کردم،ی قلبم  با   یز ی چ  چیکه 

 شد ی اما نم  زدمیم  ی پرش کنم، دست به هرکار  تونستمینم

 ” .ه و پر بش  ی ایحفره منتظر تو بوده تا ب  اون  فهممیاالن م  یول

  ی که به عشق آغشته شده بود گفتم: عادت دار   یلحن آروم  با

  ؟ی ببر  شتریو دلم و ب یقشنگ حرف بزن قدرنیا

اش بوسه  یکه گرم  نی. هم دیکش  نییو سرش و پا  د یخند  کوتاه

پلک   میشونیپ   ی رو رونشست  عم   ی هام  تا  افتادند    ترق یهم 

  .خودم هل کنم ی بتونم حسش و تو
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هام و  دست   بارن یدادم. ا  هیباز سرم و بهش تک دی که کش  عقب

اش و که آزاد  آوردم و اون دست مردونه  رونیهام برون   ی از ال

  .قرمز نشه نی از ا شتریبود گرفتم و بغل کردم تا از سرما ب

م - م  شه یباورت  حس  سلول  کنمیکه  تک  تک   ؟ی هامتو 

و نوا   زیکه بتونم عز  شدمیم  دار یب  لیدل  نیه اصبح ب  شهیهم

تا بتونم تو   شمی م  داریاواخر ب  ن یآرامش نگه دارم اما ا  ی رو تو

  .نمی رو بب

مال  دستش با  ب  متیو  ب دست  نی از  و   دی کش  رونیهام 

آغوشش تو تب لذت   ی بغلم کرد که جونم از گرما  ترصانه یحر

  .افتاد  یبخش

برام دروغ بوده و توهم و فقط   یزندگ  ی همه   کنمیحس م -

چشم سبز   کردمی م  داتی کاش زودتر پ  ،یقتی حق  ،یتو راست

 ی از عمرم و حس تو خال  ی تا زمان کمتر  کردم ی م  داتیمن، پ

عمر داشتم،  م  ی بودن  فکر  گذشت  برام  تو  بدون   کنمیکه 

  .گذشته هودهیب یلیخ
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  .دووندی هام مچشم   ی و اشک و تو  د یلرزیصداش مردونه م  ته

فرو   اشنهیس  ی و دور تنش حلقه کردم و سرم و تو   هامدست

م دلم  م  خواستی بردم.  هل  د  شدمیباهاش  جدا   گهیو  هم 

  .شدمینم

  .شالم فرو برد  ی و پشت سرم گذاشت و سرش و تو  دستش

و به دلم وحشت   دمیشنی م  تمی به ر  تم یهاش و رنفس   ی صدا

  اد؟ یبه روزم م  ینشنومشون چ  گهید  ی روز  هی اگه    نداختیم

  مونم؟ی اصالً زنده م

 ”نوا“

  .زدیبالکن دلم داشت پر پر م ی نور ماه، پشت پنجره  ریز

  .کردیگلوم و پر کرده بود و عاجزم م یب ی بغض عج هی

بم  ی تنگ اون صدا ،ی اقهوه ی هاله یتنگ بود، تنگ اون ت  دلم

 ی برسه که حت  ی روز   هی  کردمیفکرش و نم  وقتچ یمردونه. ه

  .دلم ناخوش بشه یدلخوش  هی دنی روز ند هیواسه 
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ازش ندارم، بهمم سر نزده، خب درک    ی خبر  چیامروز ه   کل

   .بوده ادیحتماً کارهاش ز کنمیم

درآورده    ی مسخره باز  ی ادیزده بود به سرم نه؟ دلم ز  امشب

  بود نه؟

اس  لچریو  ی دسته  اگه  کردم.  لمس   ی لعنت   لچریو  نی ا  ریرو 

م و  عاد  هیمثل    تونستمینبودم  عشقم   ی دختر  به  تا  بدوئم 

 رفتمی هم م  ادهیپ  ی شده با پا  یحت   کردم،یکار رو م  نیبرسم ا

  .مارستانیب

ها جا  ات و هم تو صف شفا داده بنده   نیا  شهینم   یعنی  ا؟یخدا

  ؟ی بد

هام و بشکنه  بود سد اشک  کیکه هر لحظه نزد   یلب با بغض  ریز

  !؟ی زمزمه کردم: بهزاد، تو با من چه کرد

کم کم داره از    زی داد که عز  نیخبر از اآب    ی شدن صدا   قطع

  .ادی م رونیحموم ب
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زنگ خونه بلند شد که سرم با شتاب به عقب    ی دفعه صدا  هی

  .د یچرخ

  .کنمیخودم باز م رونیب  امی بلند گفت: صبر کن ب زیعز

رو    لچریبهزاده چرخ و  کردمیکه داشتم و فکر م   ی دیبا ام  اما

  .آزاد کردم و چرخوندمش و به سمت در رفتم

  ی و به دنبال راه  سادمیخاطر سنگ جلوم واب  دمیدر که رس  به

  .هال برم ی در بشم و تو ی گشتم تا از رو

کوب  بارنیا در  صدا  دهیبه  با  و  شن  ییشد  هر  دم یکه   ی دلم 

  .ختیر

  .گمیباشه عمو بهشون م -

رو رد کنم   هاکی کردم با قدرت دست الست یشده سع  تابیب

به جلو افتاد و از درد بازو و صورتم   لچریشد و  یچ   دونمیاما نم

  .خورد ناله سر دادم نیکه محکم به زم 

  !پشت سرم بلند شد: خاک به سرم ز یداد عز ی صدا



[1338] 
 

  .کرد بلندم کنه  یشتاب کنارم اومد و با اون کمر دردش سع  با

  .به در زد یدر پ  یشده بود پ ی زیکه انگار متوجه چ بهزاد

  نوا؟ ز؟یعز -

  .بشم ز یخ میکمک کردم تا ن زی دستم به عز با

جمع شده از درد گفتم: برو اول در رو باز کن آقا   یصورت  با

  !مونهیشما که کمر واست نم کنهیبلندم م اد یبهزاد م

  .رهام کرد و با دو به سمت در رفت  مردد

  .هام نگه داشتمدست  ی رو  زی خ میتموم توان خودم و ن با

که راه داشت اومد جلو و تند    ییرو باز کرد که بهزاد تا جا  در

  ...شـ  ی زیگفت: چ

هم معطل نکرد و بدون    هیثان  ه ینگاهش به منم افتاد که    اما

دو سمتم  به  کفشش  هم  دیدرآوردن  مثل   یفرشته   شهیتا 

  .نجاتم باشه
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  اد یقدر حالم خوب شد که درد بدنم و هم از  اون   دنشید  با

  .بردم

زانو و کمرم و    ر یرو درست کنه ز  لچرمیاول و  کهنیا  ی جا  به

سه   ی ها رفت و روگرفت و با قدرت بلندم کرد. به سمت مبل 

طور که خم بود  اش خوابوندم اما کمر راست نکرد و همون نفره

سرم به دسته گذاشته بود سرزنشگرانه گفت:   ی و دستش و باال 

  ؟ییایچشم در یستیچرا مواظب خودت ن

  .شدم رهیهاش خ به چشم یم و با دلتنگنزد یحرف اما

بلند شد: بهش گفتم   زی بسته شدن در و پس بندش عز  ی صدا

ها لج باز موقع  یچه کنم که بعض  یول  کنمیخودم در رو باز م

  !شهیم

  .دی لبش و باال کش ی گوشه یطونی ش لبخند

  ؟یخودت درم و باز کن یخواستیم -
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ب  یچشم  پشت تا  نازک کردم  ا   شتریبراش  و   نیاز  احساسم 

  .نفهمه

  .یپشت در نمون یلیحموم بود گفتم باز کنم خ ی تو زیعز -

برام تنگ نشده بود و نم  یعنیهان   - زودتر    یخواستیدلت 

  !مینیبب

خوردم    کهیلحظه    هیخونده بود    ی رکیاحساسم و با ز  کهن یا  از

  !هابهش نگاه کردم و گفتم: چه حرف  عیاما سر

  .دیخند

  !انکارت رو باور کردم نیو منم ا -

  .دمیازش گرفتم و لبم و گز نگاه

تو    یها پشت در بمونم ولمن حاضرم مدت   ییایاما چشم در -

  .ینی نب بیآس

  .رم یلبخندم و بگ  ی وجه نتونستم جلو چیه به
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کمر راست   عیبه گلوش وارد کرد بهزاد سر   زیکه عز  ی فشار  با

عمو بهم زنگ زد گفت که   زی... عززهیکرد و رو بهش گفت: چ

  ی شهر گرد  دیبر   ی دنبالتون مادر و پسر  اد یبهتون بگم داره م

  .دی هم چندبار بهتون زنگ زده جواب نداد ی انگار

  .رو از لبخندش خوندم  زیعز ی سابقهکم   ذوق

  ...اما نوا دهیحموم بودم نوا هم حتماً نفهم -

  .نوا رو قراره من بدزدم  -

  .خودم و گرفتم ی لحنش به خنده افتادم اما زود جلو از

اما وقت  مخالفتیو ب  دیخند  زیعز من برگشتم   یگفت: باشه 

  .نوا رو هم برگردون زنمی خونه زنگ م

  .اشتچشمش گذ ی دستش و رو بهزاد

  .رو چشمم -

                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
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طرف و اون   نینگاه به ا  هینشوندم اما عقب نرفت.    نیماش  ی تو

 ست یحواسش ن  یکس  چیطرف انداخت و بعد رو بهم گفت: ه

  ببوسمت؟

اما    دمیهم کش  ی هام و به شدت توشرم سرخ شدم و اخم   از

  !شدنت و دوست دارم چشمک گفت: لبو هیو با  دیپررو خند

رو دور    نیبعد هم در مقابل نگاه پر حرصم در رو بست و ماش  و

  .زد

به چپ و راست    ی هام و باز کردم و سراخم   قی نفس عم  هی  با

  !که نقطه ضعفم افتاده دستش  نیتکون دادم. از دست ا

  .روشن شد  نیاستارت رو زد که ماش ی و دکمه  نشست

  جناب؟ ی ما رو کجا ببر نیخوایحاال م -

  .رو چرخوند و به راه افتاد فرمون

  .میخلوت جانا و آراد رو به هم بزن میریم -

  ؟یچ ی ! واسه؟یتعجب گفتم: چ با
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  .فرمون ی رو  دیکوب میمال

گفتم   - آراد  اون  به  ببرم   شنهادیپ  ه یرفتم  کجا  رو  تو  بده 

سه  وا  ها،گهیبد نم  دمیگفت بام منم د  ی سرسر  ی طورن یهم

جا اما آراد مخالفت  گرفتم تو رو امشب ببرم اون   م یتصم  نیهم

اما    گهید  ی جا  هینرو برو    ست،ین  یخوب  ی کرد و گفت نه جا

جانا رو ببره که داشت من   خواستهینگو که ناکس خودش م

  !کردی و منصرف م

  .دنیلحنش و کار آراد شروع کردم به خند ی حرص تو از

  .حرص و خنده بهم نگاه کرد پر

  هان؟ ی خند یحاال م -

  .گناه دارند  میخنده گفتم: نر با

  زد یرو دور م   دونیطور که م کنار نگاه کرد و همون  ی نه یآ  به

برم جا  یگفت: شوخ   خوام یباشه؟ م  ی که کس  ییکردم چرا 

  .باهات خلوت کنم
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گرفتم و خاموش شدم. با شُک و استرس گفتم:   شی آن آت  کی

  کنم ی اصالً من االن که دارم فکر م  ه؟ یخلوت چ  یگیم  یچ

  .ادیخوابم م  یلیخ نمیبیم

  .بهم انداخت یکوتاه و بدجنس نگاه

  !یخواب ی بغل خودم م ی خب تو -

  .صورتم گذاشتم و تا گردن سرخ شدم   ی هام و روشرم دست   از

  یی جا  یمثل رستوران  ییجا  هی  مینکن خب بر  ت یتوروخدا اذ -

  .امم هستتازه گرسنه 

 ” .شام امشب دستپخت خودمه“پر از خنده بلند شد:  صداش

آوردم و مشوش و پر شَک گفتم: نکنه    نییهام و پادست  عیسر

  ات؟خونه میری م میدار

  .به فرمون دیکوب

  !یبه هدف چشم آب ی زد -
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  !؟یزدم: چ داد

  .د یخند بلند

کش  کتش  توروخد  دمیو  نه،  گفتم:  ملتمسانه  نرو  اصالً   م،یا 

  .ست یدرست ن

  !تختم  ی که ببرمت رو خوامیبابا نم -

رو  دستم کوب  ی و  جا  دم یصورتم  تا  داشتم    یی و  توان  که 

 ش ی . از شرم و خجالت از درون داشتم آتدمیبرخالفش چرخ 

  .سوختیو گوش و صورتم م  گرفتمیم

  .دیخند

از خدات باشه    دیبا  ی دار  ی گری ج  نیعشق به ا  ییایچشم در -

  .یباهاش تنها باش

شدت از شرم رو نتونستم تحمل کنم که به سمتش    نیا  گهید

  !و تشر زدم: بسه دمیچرخ
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هم   ی هام و محکم روکه دندون  دیخند  ییدر کمال پررو  اما

  .فشار دادم

 ” جانا“

امتحان    همهنی: ادمیکه صداش و شن  یبه شهر بود وقت  نگاهش

که آخرش    میامتحان پس بد  میی ای دن  ن یتا ا  ؟یواسه چ   ییخدا

  م؟یریبم

  ا ی  میبهشت هست  قیکه مشخص بشه ال  نهینه امتحان واسه ا -

بهش داد اما    یمجان   و  مفت  و¬¬نه، حضرت آدمم خدا بهشت  

 ی کرد، خدا بازم مهربون  ینمکدون شکن  طانیش  ی با وسوسه

هاش کرد و بهش فرصت جبران داد چون به قول خودش بنده

ثابت کنه که   نیزم  ی دوست داره، فرستادش رو  یلیو خ تا 

  ¬ و بهشت  ایدن  نیا  ومد ین  تا  آدم  حضرت  داره،  و¬ بهشت    اقتیل

تالش   ا یدن نیکه ما تو ا یوقت ندونست  قدرش  نداد دست  از  و

  ی که به جا  میواسه به دست آوردن بهشت و ثابت کن  میکن

و وقت خوب قدرش  اون  م،یستین  طانیش  ی خدا بنده  ی بنده 
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دش خو  ه خدا رو واس  دیاما خب بازم من معتقدم با  میدون¬یم

  .نه واسه بهشتش  میعبادت کن

  .به سمتم اومد ینیبا لبخند دلنش  نگاهش

داره نه؟ با   یخوب  یحس  ،یشناسی قشنگ خدا رو م  یلیتو خ -

  .گمیخدا بودن و م

رو  ی لبخند  با خوبم  سر حس  از  شهر   ی که  به  نشست  لبم 

  .نگاه کردم ینوران

راحت   ،یکنینم  یی قشنگه، احساس تنها  یلیبا خدا بودن خ  -

م دردودل  همه  ،یکنیباهاش  انسان  ی کاش  واقعما   یها 

ناراحتش نکن  مش،یبشناس  یل یخدا ما رو خ   م،یبا کارهامون 

  .دوست داره

تو   بهش شب  کردم.  احساس  چشم  ی نگاه  پر  هاش 

  .دی درخشیم
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با   کهن یقبل از ا  ،ی دوست داره و خبر ندار  یل یتو رو هم خ -

افتادم، به فکر    ی فکر   هیشب قبل خواب به    هی  م یم ازدواج کن ه

مرد پاکه و زن   ی قرآن که خدا گفته زن پاک برا  ی تو  هیآ  هی

من و آراد مشکل   ن یب  ی مرد ناپاک اما چرا ماجرا  ی ناپاکم برا

 هی صحبت کردم اما    افکر کردم و با خد  یلیشب خداره؟ اون 

  ه ی   دمی رس  نیبه ا  کنهی گوشم نجوا م  ی تو  یکی دفعه انگار که  

سر   یبخاطر همون پاک  خوادیتو وجود آراده که خدا م   یپاک

از جانب خودشم واسه برگشت    ی دست  ه یبه راهش کنه و منم  

گناه از  شدنش  دور  و  پاک  و  سمتش  به  و    ی هاآراد  بزرگ 

  .داره آراد  ستدو  یلیخدا خ ؟ین یبی... مرهیکب

تو  نم تو  چشم  ی اشک  رو    کی تار  مهین  ی فضا  نیاهاش 

  .دمیدیم

اسمش و ببرم،    ره یگیقدر که شرمم مام جلوش، اونشرمنده  -

ازش   بخوام  فهم   یحت  ایکمک  کنم،  به سمت    دمیعبادتش 
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  های و تازگ  نی که نور رو به روم بود، ا  یدرحال  رفتمیم  هیسا

  .قبول دارم یلیخ

  .هام بود وارد کردمدست  ری به دستش که اس یمیمال فشار

الراحم  - و  الرحم  باهاش حرف بزن، خدا   نه،یخجالت نکش، 

که نبخشه، حق الناس هم    ستی جز حق الناس ن  ی گناه  چیه

پا درمبنده  هی  ی اگه  م  ونیاش  رو    د یبخشینبود  اسمش  اما 

  .خودشه، حق الناس، حق مردم

از    یکیزِنا بوده،    کردم یکه م  یگناه  نیشتریاسم ب   دمیفهم -

مدت که باهات بودم و   نیا  یط  یدونی ها! مگناه   نیترره یکب

 ی زی هر چ  کهنیبه ا  دم؟یرس  یبه چ   یگفت  نی برام از خدا و د

که خدا اسم گناه رو آورده روش به ضرر خود انسانه وگرنه که  

رو وضع   نیقوان  ن یچون نگران ماست ا  رسه،یبه خدا نم  ی ضرر

  .مینر یکرده تا به تباه 
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اش و گرفتم که لمس ته و رها کردم و صورت مردونه   دستش 

  .و بهم داد ین یری دستم حس ش  ریز  ششیر

 ه یخودش    نیا  ،ی دیدرک از خلقت رس  نیخوشحالم که به ا -

  .ی نر  تیقبل ی سمت کارها گهیبزرگه تا د ازیامت

  .صورتش گرفت  ی جا رودو دستم و همون هر

تو  نیبزرگتر - من  تو بچه   خوامیم  ،یینعمت  مثل  هامونم 

  .باشند

بود، چه   یدار شدنمون هم چه حس قشنگفکر به بچه  یحت

  .تشیبرسه به واقع

  .جذاب و خوبه یلیباباشونم خاما  -

تو  دیخند  آروم و  سرم  کش  ی و  خوش    دی بغلش  عطر  که 

  .دیچ یمشامم پ ی تر توپر رنگ اشحه یرا

  .به سرم زد و سرم و عقب برد ی ابوسه
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مرتب کردن کاپشنم گفت: خب خانمم وقتشه   لیدلی ب  نیح

  .میآالسکا نشد نیاز ا شتریتا ب میبر

آن قلقلکم داد بدون   کیکه    ی او عطش دخترونه   طنت یش  با

کتش و گرفتم و همراه با   ریز  یِلباس زرشک   ی قه ی  یتأمل  چیه

به سمت خودم لبش و شکار کردم که به وضوح به   دنشیکش

  .شدت جا خوردنش و حس کردم

گرفته بودم رو به لبش    ادیکه به لطف خودش    ی الذت بوسه  با

 خواست ی و م  دنشیم بوسکه وجودم هنوز ه  یزدم و درحال

و هم    دیچ یآروم جدا شدم اما دستش پر قدرت دور کمرم پ

اش کنار صورتم سرما رو به کرده  خیزمان با گذاشتن دست  

بوس عطش  پر  با  اما  انداخت  تنم   دنش یجونم  به  رو  گرما 

  .رگردوند ب

قانون  یشرع  ی بوسه  نیا  ب یعج دلم   یو  به  و  داشت  لذت 

  .نشستیم
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 یرو  یکیاش نشست و اون  گونه  ی مکث رو  یدستم با کم  هی

با تموم   انهیکردم، ناش  شیهمراه   انهیگردن داغش و ناش اما 

  .وجود

                    ****************  

بستن بند حوله    نیاومدم و ح   رونیحال شده از حموم ب  سر

ساعت هفت   کهن یا  دنی نگاهم به ساعت افتاد که با د  م یلباس

خ به  د  کهنیا  الیشده  ممکنه  و  خوابه  هنوز  برسه    ریآراد 

اومدم   رونیتر از اتاق خودم ب  مهین  ی با همون موها  مارستانیب

  .دمیو به سمت اتاقش دو

بله! آقا   دمیباز بود که هلش دادم. طبق حدسم د  مهین  درش

  !خوابه

  .سمتش رفتم  به

  آراد؟ -

  .ختندی ر نییپاخم شدم که موهامم  نییبه پا رو
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  .بازوش زدم به

  .ی شو کالس دار داری آراد ب -

  .فقط سرش و جا به جا کرد  اما

شلوارک    دنیو پتو رو از روش کنار زدم اما با د  دم یکش  یپوف

  .لحظه خشکم زد  هیکه پاش بود  یکوتاه

 ی نگاهم و از رو  عیو سر  دم یهم کش  ی هام و تواخم   ری تاخ  با

   .پاش برداشتم

  .سرم انداختم و کنارش نشستم ی حوله رو رو  کاله

لبم نشست و زمزمه    ی رو  ی به صورت غرق خوابه لبخند  رهیخ

  !کردم: دکتر تنبل

ر  ی موها هم  انگشت   اشخته یبه  سر  و  زدم  کنار  از  و  و  هام 

  .دمی کش ششیته ر ی جا تا روهمون

افتاد که با باز بودن   اشنهیس  ی اژدها   ینگاهم به خالکوب  یاتفاق

  .ازش مشخص بود یم یهاش ن هدکم
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بب  ن ییپا  ی و کم  لباسش  بتونم  تا بهتر  تن    ی . رونمشی بردم 

  .کردیم ییبدجور خودنما اشده ی ورز ی نه یو س دیسف

که دخترا   ی و باز نذار  اتقهی  گهید  ا ی  یپاکش کن  ی بر  کاش

  .ننشیبب

اومد   ادمیکه    ی ز یشد و از چ  دهی بازم به سمت پاش کش  نگاهم

  .گرفتم شی آت

رابطه باهاشون داره رو   نیشتریکه ب  ی اسم اون پنج نفر - “

  .کرده که منم جزوشونم یکنار پاش خالکوب

 ” .کنمیپاکشون م  زریبا ل رم یوامونده رو م  ی های اون خالکوب -

  پاکشون کرده؟ یعنی

اش انداختم که هم زمان باهاش سرش و به  به چهره   ینگاه

  .هاون طرف کج کرد. هنوز خواب

ناخونم و دندون دندون کردم.   ک یبه پاش نزد  مردد  شدم و 

  ست؟یزشت ن نم؟یبب یعنی
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  .شلوارک و گرفتم ی پاچه  نییپا یو با دو دل  آروم

  نرسم؟ ی بد ی به جا هوی

  .د یو خون به صورتم دو دم یفکر لبم و گز نیا از

جرئت    یبردم و خواستم پاچه رو باال بکشم ول  ترن ییو پا  سرم

به جواب سوالم مصمم که    دنی نکردم. واسه هر چه زودتر رس

اما   بردمش  باال  خصوص  هیشدم  بهش   یتنگ  یلباس  هم 

  .ام زار شدبرخوردم که چهره 

  .تونمیو نم نیا گهینه د -

نبود.    ی ایاز خالکوب  ی . اثردمیکه باال زده بودم رو کاو   ییجا  تا

داشتم خودم   یکه از خجالت گر گرفته بودم و به سخت  یدرحال

رو پاک کرده   هاینشده بفهمم خالکوب  داریتا ب  داشتمی و نگه م

  کی   هیبردم    شی به سمت لباس خصوصنه انگشتم و آروم    ای

لرزش خف  و حس کردم که شتا  فی آن  باال    بپاش  زده سر 

کس چشم  اما  نب  یآوردم  بد  نگاه  نهی روز  با  مدت  تموم   !
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و    دمیبلند از جا پر  نیه  هینظرم داشته. با    ری ز  ی بارطنت یش

دهنم    ی هام از خجالت، دو دستم و روهمراه با گرد شدن چشم

  .دمیکوب

گفت: بگو تو جست و    انهیسرش برد و موذ  ریو ز  هاشدست

  !خودم بهت بدمش خانمم  یهست  یچ ی جو

.. یچی... هچیو انداختم و دست و پا گم کرده گفتم: ه  هامدست

  .کنم... خداحافظ دارتیاومدم... اومدم ب 

برنداشته بودم    ی و گفتم و پا به فرار گذاشتم اما قدم کامل نیا

  .خودش پرتم کردکه مچم و محکم گرفت و به سمت 

ام از  ور حوله   هی روش افتادم که    ی جور  ی آورطور خجالت   به

پوست   ی پوست پاش و رو  یکنار رفت و گرم  نیی بندم به پا  ریز

  .پام حس کردم

  ؟ی بود  یدنبال چ -

  ...پات ی عنکبوت داشت رو  هی... زهیچ -
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  .نتونستم بهش دروغ بگم که سکوت کردم  اما

  ؟ییهایخالکوب گفت: دنبال اون یرکیز با

و نگاه ازش گرفتم. دو دستم و کنارش گذاشتم    دمیو گز  لبم

  .به کمرم وارد کرد  ی تا بلند بشم اما فشار

  .پاکشون کردم دمیبهت نشون م ی بخوا -

  .بذار برم  خوامی: نه نمدمینگاه کردم و نال بهش

با خم بودنم   دمی شد که فهم  دهی کش  ن ییبه سمت پا  نگاهش

 شتر یگذاشتم تا ب  امقه ی  ی افتاده. زود دستم و رو  نییپا  اممقهی

  .نباشند دشید ی تو هام نه ی س نیاز ا

چشم  ریتاخ  یکل  با سمت  به  زمان نگاهش  هم  و  اومد  هام 

که نفسم درست و   یباهاش پاهاش و دور پام انداخت. درحال

  .شهیم ریگفتم: کالس... کالست د ومدی باال نم یحساب

که به روکش چنگ انداختم و  کمرم نشست    ر یدستش ز  کف

  .هام عاجز شده نفس زدم: آراد بذار برم با بستن چشم 
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  .مشتش جمع کرد ی آروم آروم حوله رو تو 

ل   وارزمزمه   ر یکردم، حاال فقط اسم تو ز  زریگفت: همشون و 

  .گوشمه، اسم زنم

  کرد،ی. داشت سستم مومدیپام باالتر م  ی هر لحظه از رو  حوله

  .رهی المروت خوب بود بلد بود که رمق و ازم بگ

  ی لبش رو  یگردنم پخش شدند و گرم  ی هاش که تونفس   هرم 

گردنم نشست دستم نتونست وزنم و تحمل کنه که آرنجم خم  

  .جون و توش جمع کردم عیشد اما سر

م  اشنهیس  ی قفسه پا  کردمیو حس  و  باال  تند  تند   ن ییکه 

که   خواستمیداشتم اما مازش ن  یخودمم دست کم  شد،یم

اتفاق بعدش و حاال    ر،ینفس گ  ی مهلکه  نیبرم، فرار کنم از ا

 کردم؟ یمقاومت م دیپس نبا خواستمینم

رمق  ی درحال آراد...   یکه  گفتم:  نجواگونه  بود  نمونده  واسم 

  ...کالست
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ن  ری ز  هاشنفس االن   ست،یگوشم پخش شدند: کالس مهم 

  .خوامیفقط تو رو م

قلقلکم شد و د  دیگوشم و بوس  ی پس بندش الله   و  گه یکه 

  .کرد جونی زبونم و واسه مخالفت ب

نفس بکشم به سمت    امیتخت خوابوندم و تا ب  ی دفعه رو  هی

  .عمو ذوبم کرد ی راه صدا ونیلبم هجوم برد اما م

  .آراد شهیم  ریکالست د -

که نگاه مضطربم و به دم در دوختم   دیعقب کش  عیسر  آراد

  .سادهی عمو پشت به اتاق وا دمیکه د

 یجلو  تونمینم  گهیچون د  ینکن   ر ید  تان،مارسیب  رمیمن م -

  .کنم یونیدکتر برات پادرم

به عرق    میشونی که از شرم و خجالت پ   یو گفت و درحال  نیا

  .نشسته بود رفت

  .دار آراد دوختمتب ی به چهره  ینگاه
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رو  هاشدندون هوا    ی و  که  بلند شد  روم  از  و  داد  فشار  هم 

  .و پر کن امهی کورور کورور ر

تخت نشستم و حوله رو کامالً   ی سمت کمدش رفت که رو   به

  بدنم انداختم. مردد صداش زدم: آراد؟ ی رو

  .در کمد ثابت موند  ی رو  دستش

  ...ازم نخواه جانا  -

  .زدی نفس نفس م هنوزم 

شد  - که  جلو  ی حاال  بتونم  راحت  نخواه  و    ی محرمم  خودم 

بشم   کیدختر! بهت نزد  هیهاو  شی ام و تو آت! من پنبه رمیبگ

  م؟یاما نسوزون

  .گرفتم ی هام و به بازانداختم و ناخون  نییو پا سرم

و پس بندش در کمد که بسته    دم یرو شن   قشینفس عم   ی صدا

  .شد
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رو خواستم با تو امتحان   ز یجانان دلم همه چ  ی شد  یوقت -

  .کنم

  .بهش نگاه نکردم یحموم رو باز کرد اما از شرمندگ در

 ی زیقدر برام عزاما اون  یدونیکه م  دونمیوجودتم، م  محتاج -

اتفاق    نمونیب  ی زیچ  ی خوایکه خودت نم  یکه نخوام تا وقت

  .فتهیب

حموم رفت که سر بلند کردم و هم    ی و گفت و انگار تو  نیا

  .زمان باهاش در حموم بسته شد

  .دمیکش  میشونی و کالفه دستم و به عرق پ  شرمنده

                   **************  

که   گرفتمی فکر بودم و ناخونم و گاز م  ی چقدر تو  دونمینم

ت   یوقت هام حس  دندون  نیناخونم و ب  ی که یبه خودم اومدم 

  .کردم 



[1362] 
 

فکم زدم   ریدستم و ز  هیانداختم و    رونیتوف ب  هیو با    ناخون

  .شدم رهی هام خبه چشم نهی آ ی و از تو

آره و    گفتیطرف وجودم م  هیکنم،   کاری چ  دی با  دونستمینم

  .نه گفتی طرف م هی

  .بلند شدم  یصندل ی و از رو دمیکش یپوف

  .به کمر زدم و دور تا دور اتاق قدم برداشتم دست

آراد   دونستمیبه ساعت انداختم. دوازده شب بود و نم  ینگاه

راس ساعت   شهیاما قطعاً عمو خوابه چون هم  داریب  ایخوابه  

  .بره بخوابه دیبا  ازدهی م،یده و ن

  .به بدنم انداختم یو نگاه سادمیوا نهیآ ی جلو

 ی اخفه  غیو ج  ختم یموهام و به هم ر  یاز فشار کالفگ  درآخر

  .دمیکش

 ستم یبلد ن  یچیفرض که مصمم بشم و برم به آراد بگم اما ه   به

  !که
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  .سمت کمد رفتم به

رسم  اما عقد  تا  کش  مونیاگه  گناه  به  کنم  منع  رو    ده یآراد 

لوند  هیاگه    شه؟ینم واسش  ا  ی دختر  بخاطر  من   کهن یکنه 

و    نیوقت حق ااون  ؟یمحرومش کردم از خود به خود بشه چ

  ؟ی کرد انتی دارم که بگم خ

  .لباس مناسب گشتم  هیکمد رو باز کردم و دنبال  در

 ش یپس چ   شمی اون شوهر منه، آخرش هم عقد دائمش م   اما

  اشکال داره؟

  کنه،یم  ی و خوددار  کشهیبخاطر من زجر م  نمیبب  تونمینم

 .مال منه، به درک که قبالً با چند نفر بوده گهیاون د

  

  .کنمیذهنم پاک م  ی و تو اشگذشته 
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با  من همسر  عنوان  ما  ی هی ما  دی به  نه  باشم   ی هیآرامشش 

که حت  نزد  یعذابش  بهم  کامالً  مبادا    کیبترسه  که   ه ی بشه 

  .بکنه که من نخوام  ی دفعه کار

برداشتم   ی ایکوتاه قرمز کش  نی مصمم شده لباس آست  بارنیا

هام مثالً  لباس   ی ه یداشت و نسبت به بق  ی بازهفت و    ی قهیکه  

  .بازتر بود

  .دمی شلوارک پوش هی و باهاش عوض کردم و  لباسم

 کهن یشد و از تصور ا  امقهی  خیکه نگاهم م   سادمیوا  نهیآ  ی جلو

ا  ی جورنیا با  ا  نیو  به  جلو  دیبا  یتنگ  نیلباس  آراد    ی برم 

  .دم یخجالت کش

  .کنمیاون محرممه، خالف شرع که نم ؟یخجالت تا ک  اما

 ی کش جمع کردم و طره   هیگرفتم و موهام و با    یقیعم  نفس

  .ختمی جلوم رو آزادانه کنار صورتم ر ی از موها ینازک

  .خوشگلم ی طور ن یهم خوادی که نم شمیآرا
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  .هام و بستمپهلوهام گذاشتم و چشم  ی و رو   هامدست

  .چون درسته برنگرد متیجانا، از تصم  یتونیم تو

  .اومدم رونی و جزم گرفتم و از اتاق ب عزمم

  .به سمت اتاقش قدم برداشتم کی تار ی راهرو تو

هنوز    دادیکه نشون م  شدیم  ده یتاب  رونیدر به ب  ریاز ز  ی نور

  .داره یب

  رم یبگ   دهیکردم تپش تند قلبم و ناد  یسع  دمیدر که رس   پشت

  .و در بزنم

  بله؟ -

  .دمش یمطالعه و لپ تاپ د زی رو باز کردم که پشت م در

با تاخ  دندیبه شدت باال پر  ابروهاش تا   امقهیاز    ریو نگاهش 

  .هام باال اومدچشم

  .اومدم داخل یکم
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  ؟یخونیدرس م ی آم... دار -

  ...... نه فقطزهیچ -

  .و بست کتابش

  .کردمیداشتم مرور م  -

  .دمیکش ترن ییو پا رهنیدهنم بردم و پ ی و تو هاملب

  ... مزاحمت شدم؟زهیچ -

  .جا بلند شد و به سمتم اومد از

  ؟یبهم بگ ی خوایم ی ز ینه اصالً، چ -

  .پشت سرم در رو بستم  از

  .اوردمش یبه زبون م دیبا ی چجور دونستمینم

و شکار   امقهیو بازم نگاهش واسه چند لحظه    ساد یروم وا  روبه

  .کرد

  .رو بگو یبگ ی خوایکه م  ی زیباهام راحت باش، هر چ  -



[1367] 
 

که آزاد بود رو پشت گوشم    ییمو  که یانداختم و ت  نییو پا  سرم

  .بردم

  ...گفتم: آراد... راستش ومدیکه از سر خجالت م  ی لبخند با

به محض    چونم آورد که  باال  و  گره خوردن و گرفت و سرم 

  .ام و ادامه بدمنگاهم به نگاهش نتونستم جمله

  .جانا؟ حرفت و بگو -

م  فاصلمون به  و    ی متر  یلیو  بلند  قلبم  از ضربان  و  رسوندم 

  .نفس گرفتم قیعم

گرفته   ادیآراد    نستاگرام یکه به لطف ا  ی زیخرده خرده چ  از

اش و گرفتم که  کوتاه و بدون دکمه  نیآست  رهنی پ  نییبودم پا

  .شد یاش سوالچهره 

  جانا؟ -

ز  هامدست به  رو  ریو  و  بردم  که   ی لباسش  نشوندم  پهلوش 

  .زد  شمیآت شی داغ
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 ی هام و از رودست  عیآروم به سمت باال بردمشون اما سر  آروم

  .لباسش گرفت و آب دهنش و با صدا قورت داد

  ؟یکنیم اموونه ید ی که دار ی توجه دار -

  ی که به راه انداخته بودم خودم خوشم اومد که فشار  ی زی چ  از

  .به پهلوهاش وارد کردم

  .معترض شد نگاهش

  ...که من یدونی! مستیبردار ن یشوخ نیجانا؟ ا -

  .دونمیم -

  .و به صفر رسوندم فاصلمون

  باشم؟ جانیامشب ا -

  .نگاه کرد امقهی به

 .خورمتینصفه شب م ینیبیدفعه م هی ؟یلباس  نیبا همچ -

  .کالمش به خنده افتادم طنتیش از
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 یمگه نگفت   ؟یصبر کن  یتونیچرا نصفه شب؟ تا اون موقع م -

  !سوزونهیزود م کنهی که صبر نم شیآت  ام؟هی هاو شی من آت

  .طنتی بود اما پر از ش یسوال نگاهش

  ...اما رسمی م ییزهای چ  هیدارم به  -

  .دم یچ یلباس دور کمرش پ ر یهام و از زکرد. دست سکوت

  بسوزونمت؟ ی خوایباشم؟ نم جانیامشب ا -

  .دی چیدستش پرقدرت دور کمرم پ  هی

  .نداره یعاقبت خوب میبسوزون -

  ؟یعاقبت و بخوام چ  نیاما اگه ا -

  .جا خورد  انگار

  ؟یکنیکه نم یجانا شوخ -

  .و به چپ و راست تکون دادم سرم

  .نه، تموم روز رو درموردش فکر کردم -
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  .دیکش نیی وار پاگردنم نوازش ی هاش و از روانگشت  سر

  .هاواسش  گهید ستین  یراه برگشت گه؟ید یمطمئن -

 ی امشب هم من و راحت کن  خوامی و گرفتم، م  ممیمن تصم -

  .یو هم خودت و، تو شوهر من

م  هاش چشم ش   زدند یبرق  خوش    طنتشونیو  مزاجم  به 

  .ومدیم

  .و پشت سرم برد و در رو قفل کرد  دستش

حرکت از تنش درآورد که نگاهم    ه یلباسش و گرفت و تو    نییپا

  .ثابت موند اشنهیس یرو خالکوب

  .لباسم و گرفت نییداد و پا  امه یدر تککنار  وارید به

امشب   گهیهام خوند که گفت: دچشم  ی و از تو  میمعذب  انگار

ب  ن یا  شهیتموم م از حدت، خودت و بده دست   شی خجالت 

  .من، بهم اعتماد کن

  .تکون دادم ی سر
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هاش نگاه  مجال نداد به چشم  ی و خودش درآورد و حت  لباسم

آورد لبم هجوم  به سمت  و  پر عطش    فکم .کنم  و  و گرفت 

 ی دستم و رو  ه یبازوش و    ی دستم و رو  هی  ریکه با تاخ   دیبوس

همراه  و  گذاشتم  کمرم   ی رو  دستش .کردم  شی گردنش 

گردنم آروم آروم به   ی زمان با فرو بردن سرش تونشست و هم 

لذت از  باال حرکتش داد که  خودم و جلو   ار ی اختیش بسمت 

زدم  دمیکش موهاش چنگ  به  ا  حاال .و  دارم  و   نیکه  حس 

 مون یپش  ممیصدم درصد هم از تصم  هی  یحت  کنمی تجربه م

حق و از    نیبا آراد بودن حق منه، پس اجازه ندارم ا  ستم،ین

  .رم یخودم و خودش بگ

                   *****************  

  یتخت انداخت و با حال  ی ته روو درازکش و چشم بس  خودش

  !یبا تو متفاوته لعنت زی مستانه و خوش گفت: همه چ

  .بغلش ی باز کرد و اشاره کرد که برم تو چشم

  .خانمم ایب -
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اما بخاطر    شمیک برام ساخت نم  یساعت خوش و پر لذت  منکر

رو   پتو .باور واهمه به جونم افتاده بود  رقابلیغ  ی مسئله  نیا

دستش گذاشتم که دستشم    ی خودم انداختم و سرم و رو   ی رو

  .بهم نگاه کرد طنتیش پر  .و بغلم کرد د یچ یدور بدنم پ 

  چطور بود؟ -

  .بلند شدم  زی خ میبا دستم ن یکم مشوش

پسر - با  حاال  تا  من  کن  باور  نم  ی آراد  چرا    دونمینبودم، 

  .افتاد  یاتفاق نیهمچ 

و سرش و   دیو آروم خند  کوتاه .شد و نه سرد  ینه عصبان  اما

  .به چپ و راست تکون داد

دق - مشخصخانواده  جاست،ن یهم  قاً یمشکل  تو سن  با    یها 

ابچه درمورد  نم  زهایچ  نیهاشون    ی تو  یحت  زنند،ی حرف 

مسائل حرف   نی درمورد ا  ارندیهم مشاور نم   رستانیدب  ی دوره 

ا ا  زهایچ   نیبزنه چرا؟ چون مثالً  تو  اما  زمونه فقر   نیزشته! 
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شه چون اکثرا  ی ها ماز طالق   یل یکه داره باعث خ   هیس ندانش ج

جانا، بکارت    نی درموردش دارند، بب   یها اطالعات اشتباهزوج 

که   نوعه  حلقو  یکیچند  انواعش  مادرزاد  ای  هیاز   هی  ی اصالً 

و انگ خراب    دونندیو نم  نیاز پسرها ا  ی ادختر نداره اما عده 

  .زنندیبودن به زنشون م

  .و کنار صورتم گذاشت  دستش

د - من    گه یپس  نکن،  فکر  بهش   سوادی ب  دانشی ب  هیاصالً 

 .ه یکه اتفاق امشب واسه چ دونممی و م ستمین

از چه    هی بودم قض  ده یآروم آروم شده بود. حاال که فهم  دلم

سن   ه یکاش تو    گهی واهمه نداشتم. آراد راست م  گه یقراره د

  دادند یم  ادیرو بهمون    زهایچ  نیمدرسه ا  ایمناسب خانواده  

  .وحشت نکنه  ی طور نیمثل من ا ی دختر هیتا 

رو  سرم بهتر  ی و  تو  لبخند گفتم:  با  و  برگردوندم    ن ی بازوش 

  .ییایشوهر دن
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  .دیموهام و بوس ی و رو  دیخند کوتاه

  خانمم، چطور بود؟ نمیگفت: خب بگو بب شی ذات  طنتیش با

خ  سرم گفتم:  ذوق  با  و  بردم  باال  فکر    یلیو  اصالً  خوب، 

  .حد باشه نی در ا کردمینم

  .آورد نیی و گرفت و صورتش و پا چونم

  .گفتم که بهم اعتماد کن -

  .به لبم زد ی ابعد بوسه و

همون شب   ی ندار  یتینظر محدود  نیکه از ا  دونستمیاگه م -

  .کردمی چپت م ی لقمه  هیعقد 

  .دم یخند

  .کردمینم تتیبار اذ نیچند دونستمیمنم اگه م -

  .پهلوم گذاشت ی پتو سوق داد و رو  ری و ز  دستش
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 ذارم یبه بعد فقط دوست دارم بخورمت، نم  نی از ا  گهید  یول -

  .زتیعز  شیپ  ی برگرد

  .سرم گذاشتم ری و ز دستم

  .ستی خوردنش خوب ن ی ادیز ی زیهر چ گنیاما م -

 ،یستیدسته ن  صورتم خم شد و آروم لب زد: اما تو جزو اون   تو

  .رهبخورمت بهت  شتر ی ب یهر چ

  .دمی و باال انداختم و خند ابروهام

  !دونستمیعه! نم -

  .هم افتادند  ی هام روپلک اریاختیکه ب  دیو بوس گردنم

و   مونیحموم دو نفر  نیکه وقتشه اول  میحاال بدون... بپر بر -

  .میهم تجربه کن 

رو  هام چشم باز کردم.  و    ی و  و گرفت  بازوم  و  تخت نشست 

  .نگه داشتم امنهیس ی قفسه ی بلندم کرد اما پتو رو رو
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  ؟ی خودت تنها بر شهینم -

که    دیکش  رونی مشتم ب  نیضرب پتو رو از ب  هیو گرفت و    مچم

  .رمی افتاد و باعث شد لبم و به دندون بگ نییپا

د  انهیموذ و  تنت  کل  مخف  یچ  گهید  دمی گفت:  ازم    ی و 

  ؟یکنیم

  .بهش زدم ی اکردم نخندم و ضربه  یسع

  !ی طورنینگو ا -

  .و از جاش بلند شد دیخند

 .صبح شد ،یبرف دیپا شو سف -

 ” ماه بعد چند“

 ”نوا“
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 ی لحظه هم نگاهم و از چهره   ه یها رو باال اومد.  دونه پله   دونه

اش، ته شده   زیپهن و تم  ی مردونه و مرتبش برنداشتم. ابروها

  .اش بودچهره تیجذاب یِاصل ی که نقطه ی ای مشک شیر

 م یزندگ  زیتر بود همه چکه تنها پنج ماه ازم بزرگ   ی مرد  نیا

هم   بود،  هم    یحام  هی شده  تک  هیو دوست،  و  گاه    هیشوهر 

  .محکم

  .رو با نگاهش بخوره یکی خوادینفر انگار م  هی -

  .کردم ی اخنده  تکه

  !ستیهم ن یخوردن چندان  -

  .اتاق شد و بهم نگاه کرد وارد

  ست؟ین یعه! که خوردن  -

  .کردم نییکردم نخندم و سرم و باال و پا یسع

  .طور که خم بود چونم و گرفتتخت نشوندم و همون ی رو
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  .نمیبیم جان یا یخوردن زی چ هیاما من  -

 دم یلبم و گز  ی و جلوتر آورد که که با لبخند، گوشه   صورتش 

  .انداختم نییهاش گرفتم و پاو نگاه ازش چشم

  .و کج کرد سرش

  .ستخوشمزه  یلی که خ  زیچ هی -

فرو بردم اما بدجنس   امقهی  ی کردنش سرم و تو   تیاذ  واسه

سرم    عیو سر  دمیآن باال پر  کیگردنم نشوند که    ی لبش و رو

 یمعطلی ام چسبوندم اونم از فرصت استفاده کرد و بو به شونه

  .و رو کرد ریو بازم دلم و ز دیلبم و بوس

دهنش    ی سه چهار بوسه جدا شد و چشم بسته لبش و تو  با

  .دیکش

  !خوشمزه بود یلیاوم... خ -

  .دمیذوق به بازوش کوب یِخجالت چاشن  با

  .رهی م یلیو یلیدلم ق یحرف نزن، ه ی طورنیا -
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  .ساد یام درست واگونه دنیو بعد از بوس دیخند

  .دیو به هم کوب هاشدست

م - کردن   میرسی خب  عوض  ماجرا؛  خوب  قسمت  به 

  .هاتلباس 

  .فرار کردم رشیاز ز شهی هم مثل

فقط کمک کن شلوارم و   پوشم،ی مانتوم و خودم م  رم،ینخ -

  .بپوشم

گرفت و باز خم شد که سرم و    ی شتر ینگاهش رنگ ب  طنتیش

  .به تاج تخت چسبوندم و آب دهنم و با صدا قورت دادم

  ؟ی ری در م رشیچرا همش از ز -

با دو دست مچش   ع یلباسم نشست سر  ی که رو دکمه  دستش 

  .و گرفتم

  !باز نکن -
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 ز یچ  هیاونم    ؟ی لباست پنهون کرد   ر یز  ی زیچ  ه یچرا؟ نکنه   -

  !نمشیبب دینبا یکه حق منه ول 

 ” !پررو“زدمش:   غیبا ج بارنیا

  .و نشست دیخند  طنتیش با

لباست و عوض کنم د - م  گه،یبذار خودم   طونی ش  دمیقول 

  .گولم نزنه

کجا   زنهی شد، االن عمو زنگ م  ر یبرو آماده شو د  ایبهزاد! ب -

  .میموند

 ی هاشدم و با چشم  نهیکرد و ابرو باال انداخت. دست به س  ینچ

  .شده و پر حرص بهش نگاه کردم  زیر

نشست و بازش    م یاول  ی دکمه   ی هام دستش روبه چشم   ره یخ

سع و  ندادم  نشون  العمل  عکس  اما  نگاهم    یکرد  با  کردم 

  .کنم مش یتسل
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م  ی بعد  ی دکمه اشاره   ونیو  و  اش گرفت که  انگشت شست 

  .کردم زترینگاهم و ت 

  !ی ریگیم  ی نفسم و دار -

  .زدم ی ای لبخند موذ زی ر تنها

  جلدم؟ ی بره تو  طونیش ی ذاریچرا نم -

  !یاغوام کن ترسمیم -

  .میشی کم مستِ هم م هیداره؟  یخب چه اشکال  -

  .دمیخند آروم

  .ستیو اصالً درست ن  میصبر، االن نامزد  گهیکم د  هیبهزاد،   -

  .اما آراد و جانا مرز رو رد کردند -

بفهمه    زیکرد! عز  یکار اشتباه  یلیگفتم: جانا خ  ی زیاخم ر  با

  .کشتشیم

  .ام برداشتدکمه ی و از رو   دستش
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  .ستیسرزنشش نکن، آراد مثل من خوددار ن  -

  .باال انداختم ی اشونه

  .قضاوتشون کنم  یو ندارم که الک  نیاصالً به من چه؟ حق ا -

  .دیو کش  لپم

  .ارمیخب پس منم و قضاوت نکن و بذار لباست و درب  ن،یآفر -

که صورتش جمع شد و   چوندمیدفعه گوشش و گرفتم و پ   نیا

  .گفت یآخ

 .کنم یبرو، برو بهزاد و نذار قاط -

  .دیخند

بلد  یمگه قاط -  دمیازت د  یمن که فقط مهربون  ؟ی کردنم 

  !ییایچشم در

ب  ی اخم  ز یر  اون از  هام و جمع رفت و لب  ن یهم که داشتم 

  .نزنم یکردم تا لبخند پررنگ
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و کنار صورتم گذاشت و نگاه مهربون و پر احساسش    دستش

  .هام چرخوندهردو چشم نیو ب

به جونم که    یانداخت  ی ایسونام  تییایدر  ی هابا اون چشم -

  !کرده المصب رونمی و ن،یو بب ایب

شده   بمی که از حرفش نص  یو با حس خوب  دمی زده خند  ذوق

  ه یتک  میشونیو به پ  میشونیبود دو طرف صورتش و گرفتم و پ

  .هام و بستمدادم و چشم 

  .ی من یدوست دارم بهزاد، تو نور زندگ یلیخ -

  .موهام سوق داد  ی و ال به ال  دستش

  .مهربونم  ی دوست دارم فرشته  یلیقربونت برم، منم خ  یاله -

 ” جانا“ 

  .دمیو روبه روم د نشی اومدم که ماش رون یباشگاه ب از
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طرف کمک    ی شه ی سرما ش  نی لبخند به سمتش رفتم. تو ا  با

  ی به صندل  هیبود و چشم بسته و تک  دهیکش  ن ییراننده رو پا

  .گرفتیفرمون ضرب م ی رو

  .دیرسیم جان یآهنگ هم که تا ا ی صدا

  .و خم شدم  سادمیکنار در وا صدای و ب آروم

  .که دلم واسش ضعف رفت خوندیآهنگ م  همراه 

  ی عالم شم رسوا  ی عاشق کن، رسوا  ی جور  هی دلم و بردار   “

حواسم هست   ،ی و به روم نزد   می عالم شم، حواسم هست که بد

 ” ...کم ارمی تا ن ی که راه اومد ی تو بود نیا

ماش  یکرم  با به  محکم  داد  قلقکم  گفتم:    نیکه  بلند  و  زدم 

  !آراد 

که سرش به سقف    دی و داد کش  د یاز جا پر  ی بدبخت جور   که

  .خورد. خنده کنان در رو باز کردم و نشستم

  .د یکش یهاش و بست و نفس پر حرصبه سر چشم دست
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  !زهر ترک شدم -

اش و ساکم و عقب انداختم و گونه  دم یخندیکه م   طورهمون

  .دمیبوس

  .جذابه دنتمیترس یحت -

  .حرص و خندون بهم نگاه کرد پر

  .به لبش زدم یکوتاه ی خم شدم و بوسه ی دلبر واسه

  ؟ی االن خوب شد -

  .صورتم خم شد ی و گرفت و تو فکم

  !اصالً شارژ شدم یاوف لعنت -

  .. چونم و گرفتدمشیبوس دوباره

  !کار دستت نده های دلبر نیبپا ا -

پا  دستش بب  نیی و  بده  بذار  زدم:  لب  و خفه   ی چ  نمیآوردم 

  .شهیم
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  .و درست نشست دیخند

و روشن کرد و به راه افتاد. طبق عادتش هم که دستش    نیماش

  .رونم گذاشت  ی و رو

که نامرتب شده بود رو درست کردم و هم زمان باهاش   اشقهی

خواهرم و بهم  خوادیبهزاد نم نی ورزشکارم ا ی گفتم: خب آقا 

و چهار ساعته    ست یکم باهاش وقت بگذرونم؟ ب  هیبرگردونه  

  شه؟ی نم ری س ششهیپ

  بشه؟ ری س ایاز در یماه  ی دیتو د -

  .و به خنده افتادم دندیباال پر ابروهام

ر  ی آقا - ببما  وقتنیو  چند  قشنگ    ی هااستعاره   هی !  قشنگ 

  ؟یگرفت ادی از کجا  یگیم

  .زد ی پرغرور لبخند

  .گهید گهید -

  .دمیبازوش کوب به
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  !گهیبگو د -

  .خونمیو برداشتم م ی دیکه خر ییهااز رمان  یکیراستش  -

  .گرد شدند  سی توپ تن ی اندازه   هامچشم

  هان؟ -

  .چشم بهم نگاه کرد  ی گوشه  از

  ز یعز  یرمان بخونند؟ تازشم وقت  ستند ی پسرا بلد ن  ه؟یهان چ -

خودم و سرگرم کنم،   ی جور  هی   دیبا  ینمون  کنهی مجبورت م

  .ام کرد گفتم بخونموسوسه یلیجلدش خ

  .زد یطونی ش لبخند

تخت بهت   ی گرفتم که امشب تو  ادی  ی تازشم انواع عشق باز -

 .دمینشون م

که با خنده    دمیخنده و حرص به رونش کوب  ونیم  یحس  با

  .گفت یآخ
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  .که حواسش به جلو بود به سمتم خم شد طورهمون

  چشم سبزم؟ خوادیدلت نم  هیچ -

  .به رونم وارد کرد ی فشار

  هوم؟ -

  .دمی خند بارنیا

گرفتم   ادی  ییزناشو  جیکه از پ  ییزهای ! چه بهتر منم چوونهید -

  .کنمیم  ادهیو روت پ

 خوادی گفت: او! پس خانم ما م  دهی به رونم داد و کش  ی لرزش

  !جون   م،یبش  اشوونه یکنه! قراره مست و د  ی امشب عشوه باز 

  .به چپ و راست تکون دادم ی سر خندون

************************  

جا اون   لیسال تحو  راز،یش  میبر   دهیکه ع  گهید  ی : هفتهعمو

  .میباش
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رو  شخصاً  بر   ی با  آره  کردم:  استقبال  ازش  عاشق    میباز  من 

  .رازمیش

سر قبر     لیسال تحو  شهی نگاه کرد که گفت: هم  ز یبه عز  عمو

امسال بتونم دل بکنم   دونمینم  میبود  یو حورا و عل  مانیسل

  .نه ای

  .دمیکش ینفس غمناک  ر یو سر به ز دیذوقم خواب  تموم

  .گهیم راست

  .و به خودش فشردم  دی چیآراد دور کتفم پ   دستش

  خانمم؟ -

  .زدم و بهش نگاه کردم  لبخند

  .خوبم -

رو  باور و  دستش  تو  ی نکرده  و  گذاشت  صورتم خم    ی رونم 

  .شد
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  خانمم؟ -

 ی دستش و از رو  میجمع بود  ی و چون تو  دمی خند  معترضانه

  .رونم برداشتم

  .نداره یاشکال رازیش می: اما امسال اوضاع فرق کرده، برزیعز

اگه قطعبهزاد اون  هی: پس  بگم که  بابام  به  برنامه  من  ها هم 

  .زندیبر

 ی ز یباهم برنامه ر  زنمی : آره حتماً بگو، خودمم بهش زنگ معمو

  .میکنیم

  جانا؟ -

  .بهش نگاه کردم  زی عز ی صدا با

  .جونم -

  .جاش بلند شد از

  .باهات حرف بزنم خوامیکم م هی -
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  .و کنجکاو شده پا شدم دندیباال پر ابروهام

که به آراد انداختم باهم به اون سمت هال    یاز نگاه کوتاه  بعد

  .میرفت

  .کاناپه نشست ی از من رو  زودتر

  .نیبش -

تلق  شی شونیپ   ی روکه    ی زیر  اخم بهم  و  استرس   نی بود 

  .کردیم

شده بود نشستم و   دهیکه نود درجه چرخ ینرم ی کاناپه  ی رو

  شده؟ ی زیگفتم: چ یبا نگران

کاناپه به سمتم خم شد و آروم لب زد: چرا   ی به دسته   هیتک

  !دیجانا؟ تو و آراد هنوز نامزد ی و کرد ی کار نیهمچ 

درشت شدند و اگه بگم ذهنم به سمت رابطه نرفت   هام چشم

  .باشه دروغ گفتم دهیکه نکنه فهم

  .دمیچی و محکم درهم پ هام پنجه 
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  ز؟یعز ه یمنظورت چ  -

مجبورت   ایبه خواست خودت بوده    ؟ی بهش اجازه داد  یک -

  کرده؟

  .یخودم و زدم به نفهم بازم

  ؟یواضح حرف بزن شهیم -

  .انداخت نییبست و سرش و پا چشم

  .یدونیخودت بهتر م  -

  .دم یخودم و لو ندادم و مسخره خند بازم

  !دونمینه واال نم -

  .خوردم کهیکه باز کرد با رک حرف زدنش  چشم

  ؟ی چند وقته باهاش رابطه دار -

 ی از سر استرس گفتم: ک  ی اکاناپه فرو رفتم و با خنده  ی تو

  گفته که دارم؟
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 .اونم نوا رفتینفر م  هیسمت  ذهنم

  .باالتر رفت یکم صداش

  چند وقته؟ -

  .انداختم نییو سرم و پا دمیو گز لبم

  .ستی به اجبار آراد هم ن  ،ی نامزد ی هاهمون اول  -

  .دمیاش رو شن نچ سرزنشگرانه نچ

  د؟یسمتش نر دیبهت نگفتم تا نامزد -

  !آراد شوهر منه  زیو باال آوردم و حق به جانب گفتم: عز  سرم

نامزد - برا  ی نامزد  ی ! دورهدیجانا! شما هنوز  شناخت    ی هم 

  !ییکارها نینه همچ  شترهیب

  .مبل نشستم لب

 ی دوره   هینباشه    ازین  گه یقدر آراد رو شناختم که دمن اون -

کن  م،ی بگذرون  ی نامزد نامزد  گفتم  و    میاگه  بود  آراد  بخاطر 
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من    ایمن و ول کنه    ستیبابت درس، اون که قرار ن  شیگرفتار

به   ی رابطه   هیچطور ممکنه    می اون و ول کنم! ما عاشق هم

رو درک کن،    راد! لطفاً آزه؟یسست بشه و فرو بر  ی محکم  نیا

  ر یتحمل داره، منم که براش حاللم، غ ی دمرده و تا ح هیاون 

  نه؟یاز ا

  .به چپ و راست تکون داد  ی سر

 کنه ی دوره از سن آدم فکر م  نی! تو ای! جوونگهید  یجوون -

با بزرگترش مشورت کنه   رهیدرسته و نم  دهیانجام م  ی هر کار

  .زنهی م نشی زم  نیو هم

  .بلند بشه اما خم شدم و نذاشتم خواست

  ؟یهست یاز دستم عصبان -

  .نشست کامل

! ی کارت و کرد  گهیتو که د  ده؟یم  ریی رو تغ   ی زیباشمم چ -

  .بذارم واسه نوا دیرو با هاحت ینص نیا
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کار رو انجام   نی گفتم: از کجا معلوم نوا هم ا  یحرص پنهان  با

  .زادههمراه به قهیدم به دق  ینداده باشه؟ ناسالمت

  .از آراد ترده یتر از توئه بهزادم فهماون عاقل -

  .دمییدندون سا  ی حرص دندون رو از

  !کرده آره؟ دارم براش یپس نوا دهن لق -

  .نشوندم عیشدم اما سر بلند

  .دمی! خودم فهمرینخ -

  .نکرده سکوت کردم باور

الک - چند مدت    نیا  یتهمت نزن، وقت  ینوا بهم نگفته جانا 

م  یرک یز  ریز  دمید هم  به  گاه  دیزنیدست   ی طونی ش  یو 

  .دمیفهم دیکنیم

ندارم    یحرف  گهیگفتم: من د  ی گرد شدند و باناباور  هامچشم

  !همش و؟  ی همه ؟ی دی همش و د  یعنی! زیعز
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  ه ی از خنده داره    ی تهش رد  دمیفهمیکه خوب م  ی اچهره   با

  .اش و باال انداختشونه

نه؟ هروقت زن    ایحواسم بهتون باشه    دیبه عنوان بزرگتر با -

رسم شوهر  کار   دیشد  ی و  ربط   دیبکن  دیخواست  ی هر  بهم 

  .نداره

  .کردم نخندم  یهم فشار دادم و سع ی و رو   هامدندون

 ” ی راو“

 ره یخ  اشیگوش  ی به صفحه  یباران  یتر و حال  یبا چشمان   کمند

  ی هر عکسش دلش از فرط دلتنگ   دنیآراد که با د  جیه پبود، ب

  .سوختیم

 کرد یو دم در اتاق او را تماشا م  ستادهیبه پدرش  که ا  خطاب

م ول  گندیگفت:  کرده!  نم  ی نامزد  باور  نامزد    کنم،یمن  اگه 

  ست؟ ین جشیپ ی ازش تو یکرده پس چرا عکس

  تموم شد غصه خوردنت؟ -
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  .دی نگاه دلخور و پر خشمش را به سمتش کش ری ت کمند

آراده!    ی شناسنامه  ی اسمم تو  گهیتا چند وقت د  یتو گفت -

  من بهش نرسم؟  ی ادعاهات پوچ بوده تا وقت بخر  ی پس همه 

  .د یرا در شیدردناک گلو یبغض

  !بابا یمنِ خر فکر کردم به فکر دل من -

لبخند  روسیس و کنار کمند   بیعج   ی با  اتاق آمد  به داخل 

  .شده بود اشیی دم تنهاها هم نشست که مدت  یتخت ی رو

درآغوش کش  ش یبازو و  گرفت  ادشیرا  از  قبل  بغض   کهن ی. 

  یآماده کن که عروس  دیکمند بشکند گفت: خودت و واسه ع

  .تو و آراد یِاونم عروس م،یدار

  .آمد رونیب اشاز آغوش پدرانه  میکمند باور نکرد و نامال اما

اصالً    خوام،یبرو، شامم نم  کنم،ی هات و باور نمحرف   گهید -

  .خورمینم  یچیه  گهید
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کمند را گرفت و با   ی بازوها  اشی با همان خونسرد  روس یس

کارش تمومه،   گهیآراد د  ی محکم و پر صالبت گفت: عمو  یلحن

  ؟ین یبی م یمن دروغ ی هاآراد مال توئه، تو چشم

: منظورت دمیو مردد پرس دیاش را بلعبغض سبک شده  کمند

  ؟یبکن ی خوایم کار یبابا؟ چ هیچ

به    روسیس  ی مرموز چهره   ی لبخند ب  کیرا   رحم ی گناهکارِ 

  .کردی م لیتبد

 !کردم  کاریچ یبکنم نه، بهتره بگ خوامی م کاریچ -

 ” آراد“

ب  یگوش و شونه  نیو  و همون  ریام گگوش  که  انداختم  طور 

گفتم: آخه   ذاشتمی دستم و داخل کوله م  ی تو  ی کتاب و جزوه 

ولشون    ؟ی به اون دوتا دار  کاری هات برم چقربون اون چشم

  .کن
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 هیکنم که نوا و بهزاد    ی کار  دی من با  رمیحرص گفت: نخ  با

بشند   تنها  هم  با  داون   وفتهیب  یاتفاق   ه یشب    ز ی عز  گه یوقت 

! فکری نزنه، علناً به ما دوتا گفت خنگ و ب  نهیسنگشون و به س

  !میاما بچه  کنهیفکر م

  دم یخند  گهیم  ی درموردمون چ  یبرام مهم باشه ک  کهنیا  بدون

  .کوله رو بستم پیو ز

  .حرص نخور ادیداره خانمم، ز یهم عالم یخنگ -

  !آراد  -

و فاصله دادم و   لیداد زد که از درد گرفتن گوشم موبا  ی جور

  .چشمم و بستم هی

  د ی با  زیعز  کنم،یرو م  کارنیخودم ا  ینکش  ی ابخدا اگه نقشه - 

  !که  ستندین سیه قدبفهمه هم

  .دوشم انداختم ی رو برداشتم و رو کوله
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باشه    میدیچشم سبزمونم د  یِو بدجنس   میخنده گفتم: نمرد  با

  ...ی فکر هیدنبالت   امیتا م

لحظه رشته کالم از دستم در رفت اما    هیورود بهزاد به اتاق    با

  .زود خودم و جمع کردم

  .خانمم کنمیم ی فکر هی -

  .شد ترم یمال صداش

  .دمت گرم -

در کمدش و باز کرد و خطاب بهم گفت: سالم ما هم به   بهزاد

  .خانم برسون یآبج

بب  تا بود؟  بهزاد  گفت:  تند  جانا  بزنم  حرف  آراد    نیاومدم 

  .ی لو بد  و ی زیاگه چ کشمتیم

  ده یکردنش کش   تیام و گرفتم و واسه اذخنده   یجلو  یسخت  به

  .گفتم: خداحافظ

  : آراد؟دمی رو شن   غشیج ی قطع کنم صدا کهن یاز ا قبل
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  .شلوارم فرو کردم  بیج ی و تو یو گوش  دمیخند

  .بهزاد بهش نگاه کردم  ی صدا با

  لواسون؟ میبر ی ایامشب م -

  که نه؟ ی مجرد -

و گرفتم، پنجشنبه    الشیو  دی جانا و نوا، از حسام کلنه، با   -

  .میخوش بگذرون میبر ییجمعه چهارتا

که به ذهنم    ی ای به مزاجم خوش اومد اما بدجنس  شنهادشیپ

آخوش   د یرس بب  ی تر.  سبزم  نقشه  ن یچشم   ی توپ  ی چه 

  .دمیکش

  .امروز بعداظهر  ای میباشه، فردا صبح زود بر -

  .فردا شلوغ نباشه که جاده مثل  میامروز بر -

  .میما هم پشت سرتون دیوفتیپس تو و نوا زودتر راه ب  یاوک -

  .و برداشت و در کمدش رو بست اشکوله
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  .میری م نیماش هی ! با هیچه کار -

با زنم تنها باشم دستم هر   هیخواستم    دی گفتم: شا  رک کم 

  .شهیشما که نم ی که خواست بچرخه جلو ییجا

  .د یصورتش و پر کرد و به بازوم کوب خنده

  !مثل تو  ی جانا که افتاده دست شوهر  چارهیب -

  .زدم   ی شخندین

   .خوادینه که خودشم نم -

  .اش زدم گونه به

  ر ی گ   تی! پات برسه و موقعی از من ندار  یخودتم دست کم -

  .یکنی سره م کیکار نوا رو  ی اریب

  .ام زد و عقب انداختشبه شونه ی اضربه

  !ستمی که مثل تو هول نگمشو! من -
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عالوه بر جانا منم مصمم شدم تا جبهشون و بخوابونم و   حاال

  !اونا هم آره وفتهیثابت کنم پاش ب

  .زدم ی اانهیسرم و مرور کردم و لبخند موذ ی تو ی نقشه

  !... بهزاددید میخواه -

****************************  

 ” بهزاد“

  .درشت پارک کردم ی هاشن ی بون و رو هیسا  ری و ز نیماش

و به دور   یجمع و جور بود و خودمون  ی الیو  هیتصورم    برخالف

  .از تجمالت

  .و به سمت نوا چرخوندم  نگاهم

لبش دلم    ی و اون لبخند رو  کردی رو تماشا م  الیو  زِیبه ر  زیر

 .بردیو م

و با  دمیچرخ یبه دست کم  چیبشم سوئ ادهیپ کهنیا ی جا به

  .شدم  رهی خ شیلذت به کنجکاو 
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ست تو فرشته   هیهم    دیفرشته باشه؟ شا  تونهیآدم م   هی  واقعاً

  !یبُعد انسان

 ی ابهم نگاه کرد اما ذره   عیتازه حواسش جمع شد که سر  انگار

تغ  حالتم  م  ریی تو  تو  خواستمیندادم.  و  عشق   ی بخونه، 

  .نه یهام بخونه، مجنون شدنم و ببچشم

  بشم؟ اشوونهید ی جورن یو ا اد یب یکی کردیفکرش و م  یک

گونه  با خجالت  لبخند  و  پا نگاه  و  سرش  و    نییاش  انداخت 

  .شال و پشت گوشش برد  ریو به ز شی تونیز ی موها

  .شدم و سرش و باال آوردم ترک یبهش نزد تابیب

  .کردیم  ی هاش چقدر قشنگ دلبرچشم ی تو ی ایدر

  نوا؟ -

  .جونم -

  ؟ی هست یتو ک -
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  .دندی باال پر ابروهاش

  !گهینوام د ؟یچ -

  دمشیو دستم و دور کتفش انداختم و تو بغلم کش  دم یخند

  .دی چیمشامم پ  ی تو وارم یخوش موهاش نس ی که بو

  ؟ی هست یتو ک -

  .نمیو خم کردم تا صورتش و بب سرم

  هستم؟ یمن ک -

  .چرخوند و بهم نگاه کرد  یو کم سرش

 ی جورن یو ا  میزندگ  ی تو  ی دفعه اومد  هیکه    یهست   ی آره، ک -

بدون   تونمینم  گه یکه د  یهست  یک  ؟ی ت کردخود   ریدلم و اس 

  تو باشم؟

  ی کس   چیرو تو کالم ه   دادیهاش بهم مکه حرف   ی ای نیریش 

  .کنم دایپ تونستمینم
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اش گذاشتم و به محض چرخوندن سرش گونه  ی و رو  دستم

به کنار لبش زدم که طبق معمول از خجالتش سرش    ی ابوسه

  .گرفت  ی لباسم و به باز  نییداد و پا هی تک امنه یو به س

  .و تو بغلم فشردمش   دمیخند

بخاطر    دمیفهمیتنش گرمم کرده بود که نم  ی گرما  قدراون

 ی که بو  رون یب  یِ اسفند ماه  ی کم کم سرما   نی ماش  یخاموش

  .کنهیذ مداره به داخل نفو دادی بهار رو م

گرفت و گفت:   اش ده یو کش  فیهر دو دست ظر   نیدستم و ب  هی

  نه؟ میاوونهیما پاک د

  چرا؟ وونهی کردم و با خنده گفتم: د اخم

  .و باال آورد سرش

ا - تو  نشست  ن یچون  ماش  م یسرما  م  نیتو  قلوه  و   میدیدل 

  .گرم منتظرمونه ی خونه هی کهنیبه ا توجهیب
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نزد  به و  افتادم  نم  کیخنده  مگه  گفتم:   ی دونستیصورتش 

  اره؟یم  یوونگیعشق د

  .زد و سکوت کرد  ی او معصومانه   ن یدلنش لبخند

نوازش انگشت   پشت و  کشهام  صورتش  کنار  که   دم یوار 

  .هاش و بستچشم

هم  هامانگشت  و  آوردم  لبش  تا  نوک    نیو  رو  گرماش  که 

  .کرد تابمیهام نشست بانگشت 

به لب   یلذت بخش  ی آوردم و درآخر بوسه  نییپا  شتریو ب  سرم

  .زدم   شی نییپا

  ن یاز ا  شتر یزنم ب  دادی اجازه نم  میمردونگ  رتیغ  کهن یا  ی برا

رو  ی تو و  کردم  جداش  خودم  از  بمونه    ی صندل  ی سرما 

  .نشوندمش

  .در رو باز کنم اما صداش مانعم شد خواستم

  جانا و آراد کجا موندند؟ -
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  .زنمیداخل بهشون زنگ م میبر -

  .رو لینوا رو به داخل بردم و بعد تموم وسا اول

و شوفاژها رو   جیگفته بود پک  شی حسام گرم که به نظافتچ  دم

  .روشن کنه 

  .و به گوشم چسبوندم یگوش  ی رو بستم و باال یچوب در

که بدون مقدمه گفت   ینگذشت که جواب داد و با حرف  یلیخ

 ” .خبر بد  هیداداش “و به جونم انداخت:  ینگران

  شده؟ یچ -

اند و تا  بسته  یچ   دونمیبعد از شما راه لواسون و بخاطر نم -

  .شهیفردا باز نم

  .دم یکش میشونیبه پ  یو فوت کردم و دست نفسم

  ؟یست یبلد ن ی اگهی راه د ن؟یایب دیتونینم یعنی -
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تا شنبه    مینه واال، حاال اشکال نداره، شنبه که کالس ندار -

  .میای تا ما ب دیخودتون دوتا خوش بگذرون  م،یمونیم

نفس گرفتم و پس بند بازدمم گفتم: باشه داداش. فردا    قیعم

  .نیای ب اط یپس با احت اد،یگفته بارون م یهوا شناس

  م؟یاریب دیهست که با ی اگه ی د زیتخت، چ التیخ -

  .ار یکه گفتم و ب ییزهاینه همون چ -

  .حله پس فعالً تا فردا  -

در    کی به دست به سمت اتاق که باالتر از هال و نزد  چمدون

  .بود رفتم ی ورود

  .فعالً -

  دم یکه د  ی زیآوردم و وارد اتاق شدم اما با چ   نییو پا  یگوش

  .نوا هم به هوا رفت  غیشدم و ج خکوبیسرجام م ارادهیب

با چشم   عیسر و  به بدنش چسبوند  و  هنوزم گرد    ی ها لباس 

  .نگاهم کرد
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 دش یبدن سف  ی دور رو   هیشد و نگاهم    دهیدندونم کش  ری ز  لبم

  .چرخ زد 

  لکنت گفت: بهـ... بهزاد؟ با

 [10.12.20 20:59] 

 244پارت #

 ی چشم ازش گرفتم و با اخم  عیبه خودم آوردم که سر  صداش

  .نشوندم چمدونم و کنار چمدونش گذاشتم  می شونیپ  ی که رو

  .بپوش کنمینگاه نم -

  

 ” جانا“

  ده؟یجواب م یگیم -

  ی ظرف انداخت و چشم بسته و با بدجنس   ی تخمه رو تو  پوست

ب نوا...  نده؟  چرا  تو  گفت:  شب...  تنهاالیو  هیهزاد...  ... یی... 
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بخوره   گره  هم  نگاه  تو  ب  هینگاهشون  قلقلکشون   اد،یکم 

   ...گهیگرمشون بشه د 

  .هاش و باز کردزد و چشم یبشکن

  !تمومه خانمم -

س  دست رو  ی رو  نهیبه  پا  لبخند    ی مبل  و  انداختم  پا 

  .زدم ی اروزمندانه یپ

  .جون  زیتمومه نوا خانم، تمومه عز -

بود به سمتم خم    دهیخواب  ییمبل سه تا  ی که رو  طورهمون

به    رهیدهنم گرفت که خ  ی جلو  ی شد و چندتا مغز تخمه رو

 ی هاش تومغزها رو همراه با انگشت  طنتشیپر ش   ی هاچشم

 یگوشه   زیآمطنتیداد و با لبخند ش  هیدهنم بردم. به دسته تک

  .شد  خورد یم  مغزها تکون   دنی هام که با جوبه لب  ره ی لبش خ

نزد  قورتشون اغواگرانه  و  چ  کیدادم  زدم:  لب   ه؟ یصورتش 

  ؟یهست  ی زیدنبال چ  ؟ی شد رهیخ
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  ی لیکه دنبال خهام باال آورد و آروم گفت: من و تا چشم  نگاهش

  .ی هستم که همشون و هم تو دار زهایچ

  !گفتم: او یآروم ی و کنار صورتش گذاشتم و با خنده  دستم

لذت بخشِ    ی لب خندون سرش و کج کرد که بالفاصله گرما  با

  .زد یقیعم ی لبم نشست و بوسه ی لبش رو

رو   دستش  نشست سر  ی که  عقب   عیتنم  و  گرفتم  و  مچش 

  .رفتم

  .هر لحظه ممکنه عمو برسه گهینه د -

  .و باز کرد هاشچشم

م - من  رسم   خوامی اصالً  راحت   تیعقد  خونه  ببرمت  کنم 

  .باشم

به کنار   ی ادر که بلند شد با سر اشاره   ی گرفت. صدا  امخنده 

  .کردم 

  ؟ی دید -



[1413] 
 

 ی رو تو زیم ی شده رو ختهیر ی ها و پوست تخمه دیکش یپوف

  .سرم انداختم ی بشقاب انداخت. شال و رو

حالش که به کمک ارسالن  دنی شد اما از د انیعمو نما قامت

م شتاب هرد  رفتی راه  شدومون  بلند  سمتش    م یزده  به  و 

  .میدیدو

  : عمو؟آراد

  شده؟ یرو به ارسالن گفتم: چ می دی که رس بهش

هاش قرمز بودند و به اشک عمو بهمون دوخته شد. چشم  نگاه

  .نشسته

  .از بازوهاش و گرفت یکی آراد 

  !صورتت رنگ نداره  -

  مارستان؟یب شیکرد سمت ارسالن: چرا نبرد  رو

و   نداختیبه جونم م  ی شتریارسالن وحشت ب  ی زده غم   نگاه

  .کردی م ترن ینفسم و سنگ
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  آقا بگم؟ -

خودش و جدا کرد و رو بهش آروم لب زد: برو ارسالن،   عمو

  .گم یخودم م

  .گفت: چشم ری تاخ با

  .بعد به سمت در رفت  و

گرد شده از ترس گفت:   ی هابا چشم  بازوهاش و گرفت و   آراد 

  ؟یرفت مارستانیشده؟ نکنه بازم قلبت درد گرفته؟ ب ی زیچ

م  نیب  نگاهش خوب   دیچرخیهردومون  و  گلوش  بغض  و 

  .دمیدیم

  .بگو ی زی چ هی: عمو دمی شده نال آشوب

دفعه پاهاش سست شدند که آراد محکم گرفتش و به سمت    هی

  .ها بردش. پشت سرشون رفتممبل

  .میسادیمبل نشوندش و هردومون جلوش وا ی رو
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تک  آرنجش دسته  به  پ  ه یو  و  دستش  و  پ  یداد  به   ی در 

  .دیکوب  شیشونیپ

  .فشردمیمشتم م  ی شدت استرس مدام دامنم و تو از

 ی بد  یلیو دلم گواه خ  نمش یب ی م  یحال  نیباره تو همچ  نیاول

  .دهیم

  .زانو نشست و دستش و گرفت  هیجلوش  آراد 

  .بگو ی ز ی چ هیلطفاً  -

  ارم؟یبرم واستون آب قند ب -

  .ختی ر ی لرزون بودنش دلم هر مهی و باال برد که از ن  دستش

  ...به اورژا رمیم ستیحالتون خوب ن -

  .عمو خوادیاش قطع کرد: نمخسته  ی حرفم و با صدا اما

و به سمتم چرخوند و باز به عمو نگاه   شی نگاه پر از نگران  آراد 

  .کرد
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  ...بخدا بگو دارم جون به لب -

  !میبدبخت شد -

  .دند یلحظه زانوهام لرز هی شی حرف ناگهان از

  شده؟ یآراد پر از واهمه شد: مگه چ ی صدا بارنیا

  .د یچرخ نمونیو ب نگاهش

  !! شرکت ورشکسته شدمیبد دیو با مونیکل زندگ -

هام  افتاد و من چنان از زور شُک چشم   نیزم  ی کامالً رو  آراد 

کف هال و   یمعطلی که ب  دیرفت و دست و پاهام لرز  یاهیس

  .پارکت سقوط کردم و زبونم تو دهنم خشک شد ی رو

گفت: امکان نداره! نه!   د یشن  شدیکه به زور م  ییبا صدا  آراد 

بود شا  زی! همه چ شهینم کرده   ری مسئله گ  ه یتو    دیرو روال 

  ...عمو تو ی کرد  دایراه پ  هیازش  یاما تو واسه خالص میبود
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رو  عمو و  گذاشت:  شونه  ی دستش  مسئله    قاً یدق“اش  همون 

تو بورس   ب،یاما زود و عج  ی چجور   دمینابودمون کرد نفهم

  .ختیبه هم ر زی و همه چ میسقوط کرد

  ...خب -

  .صدام بهم نگاه کردند با

ت - هد  کهیچند  عنوان  به  بود  هیطال  داده   رم یم  دیبهم 

  .فروشمیم

و بکشم   یقرار بود بازم طعم بدبخت  کهنیاز اگرفته بود،    بغضم

  .شدی ذره ذره وجودم داشت آب م

م  ی اخنده  دیخند  آراد بود  بهتر  نبود  خنده   ه ی  یگفتیکه 

  .تلخ و جگر سوز ی ملود

و صاف   مونیبده  میتونینم  میبفروش  مونمیطال؟ کل زندگ -

  !جانا  میکن

  .تار کرد ی او واسه لحظه   دمید اشک
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  قربان؟ -

  .میبهش نگاه کرد عیارسالن سر  ی پر عجله ی صدا با

  .زدیتنومندش نفس نفس م ی اون جثه  با

   !حکم جلبتون و داره گهیم جاستن یا سیپل -

هاش و بست و دستش  پر ترسم به سمت عمو رفت. چشم  نگاه

  .گذاشت  شی شونیو به پ

 ” !زود قدرنیامکان نداره ا“: دیاز جا پر آراد 

  .امروز بهتون گفتم رشمی تا حاال درگ  روزی: دعمو

  .دی از بغض لرز امچونه

  شه؟یم یحاال چ -

  .چرخوند نمونیاز جاش بلند شد و نگاهش و ب عمو

  .معجزه بشه هی دی فقط دعا کن -

  .از جام بلند شدم و آراد جلوش و گرفت   عیبره که سر  خواست
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  ...تا یباش د یتو با رمینه من به جات م -

  ی تونیکه بدون من م دونمیآراد!... م“اش و گرفت: نهشو عمو

بگو    ی ری کن، به من  دا یبراش پ   ی راه خالص  هی  ،ی ایاز پسش برب

  .رونی ب امیکنه که ب دایپ یبتونه راه دیشا لهی وک هیاون  اد،یب

چرخوند    نمونی نگاهش و ب  سی ورود دو نفر سبز پوش و پل  با

  .لبخند تلخ ازمون جدا شد و رفت  هیو درآخر با 

  .که پشت سرش رفتم دیبه سمتشون دو آراد 

تا خواستند به دست عمو دستبند بزنند مچ  دیکه رس بهشون

محله    نیمن تو ا  ی عمو  دیرو گرفت و گفت: لطفاً نزن  س یپل

  .فرار کنه ستی اعتبار داره قرار هم که ن یلیخ

دستبند رو   دشیی انداخت که با تا  یکیبه اون    ینگاه  سهیپل

  .داد ریسرجاش برگردوند و به کمرش گ

 ها ه یاز همسا  ی اما و عده   ی هاکه مقابل چشم   ی دم در و وقت  تا

  .میکرد شی همراه نه یبش سی پل نیماش ی تو
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و تعداد   ارهیرو ب  لیرفتند ارسالن هم رفت وک  کهنیمحض ا  به

همسا   یکم آقا  هاهیاز  اومدند.  سمتمون  که   یمحب  ی به 

عمو بود به حرف    یِمیو نسبتاً صم  واریبه د  وارید  ی ه یهمسا

  شده؟  یاومد: چ

  .مچم و گرفت آراد 

  .هیخصوص  ی مسئله  هی نی اما ا گمیو م نیکه ا دیببخش -

و آزار دهنده به داخل    نیسنگ  ی هاو گفت و در مقابل نگاه  نیا

هام به هم گره صداش اخم و در رو محکم بست که از  دم یکش

  .خورد

  م؟ی کن کاریچ دیگفتم: حاال با  رونیو ح مشوش

  .آورد  رونی ب شیشلوار ورزش  بیو از ج  شیگوش

  .میبکن دی با کاریچ  نمیبرگردند بب زنمیبه بهزاد زنگ م -

از    ی هادست دست کردند مچش و گرفتم که چشم   یکم  با

  .هام دوختاش و به چشمسرخ شده  یزور فشار کم
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 ر یها رو درگ راحت باشه، اون  الشونینه، بذار واسه امشب خ -

  .ستیما نکن حقشون ن بتیمص

کردن    هاش چشم فرو  با  همراه  و  بست  تو  هی و   ی دستش 

  .برگردوند  بشیج ی و تو یداد و گوش هیموهاش به در تک

  م ی خواستیکه م  ییتموم شد، اون کشورها  زی همه چ  گهید -

! من بهت میامتحان کن  میخواستیکه م  ییزهایاون چ  م،یبر

  ...قول داده بودم خوشبختت کنم اما

ا اشک چشمم که از ترس  دستش و محکم گرفتم و همراه ب  هی

تو رفتن  فرو  ندار  ی دوباره  و  پسش   ی ناله  از  ما  گفتم:  بود 

  ...میایبرم

  .اش و باز کرد درمونده ی هاچشم

  م یکنیو دوباره از صفر شروع م  میکنیرو صاف م  هایبده -

  .ارهیاز پا درت ب  ی د ی پس نذار ناام
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و عذاب   دمیدیهاش ماش و در پس چشم مردونه  یپنهان  بغض

نگه دارم    ی باشم تا بتونم مردم و قو  ی قو  دیاما با  دمیکشیم

بتون ا  میکه  بکش  نی از  و  خودمون    دیبا  رون،یب  میمنجالب 

  !دیسخت، نبا  ی به اون روزها گشتمی برم دینبا گهید شد،یم

هاش و محکم و دست  دمی بغلش کش  ی گردنم و گرفت و تو  پس

  .هام و بستمرم حلقه کرد که بغض کرده چشمدو

لحظه هم    هی  دمیکنارتم آراد، بهت قول م  وفتهیب  یهر اتفاق -

چقدر دستمون   م یهست رو بفروش  یازت دور نشم؛ اگه هرچ

  ره؟یگیو م

 شه یکامالً صاف نم  های اما مطمئناً بده  شهیم  ی ارد یلیچند م -

  .کمکمون کنه دیبا یکیو 

  .دمیسرم و عقب کش زیچ  هی ی ادآوری با

  ی و وقت  میریگی ها مبهزاد، اگه کم اومد از اون  ی بهزاد و بابا -

  .میگردونیبهشون برم  میدوباره رشد کرد 
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  .هاش جون گرفته بودچشم ی تو ی دیام

  .میها رو دارفکر بودم خداروشکر اون  نیهم  ی تو قاًیدق -

  آره؟ میتونیگفتم: پس م  ومدیم دیکه از سر ام  ی لبخند با

هاش  و قاب گرفت و به سمتم خم شد که هرم نفس   صورتم

  .صورتم پخش شدند ی تو

بتونم،    دیتو شرمنده نشم با  ی جلو   کهن یا  ی برا  م،یبتون  دیبا -

برات آرزو بمونه، پس   ییآرزو  چی ه  ذارم ی من بهت قول دادم نم

  .بشم میپا پس بکشم و تسل هایسادگ نیبه ا دینبا

سر   نانیاطم  ی نشونه  هب حرفش  به  و   ی داشتن  دادم  تکون 

ام افتاد و سر خورد که  گونه  ی قطره اشک رو   هی همران باهاش  

من، زود از   ی باش جانا  یپاکش کرد و آمرانه گفت: قو  عیسر

  .رونیب میایتونل وحشت م نیا

 ” بهزاد“
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چرا خنده   از گفتم:  تعجب  با  اما  افتادم  خنده  به  اش 

  !؟ی خندیم

  .اشاره کرد  ونیخنده به تلوز با

  .ندازتمی خاطره م هی ادی لمیف ی جانیا قاًیدق -

صدا  کنجکاو  سمتش   ونیزیتلو  ی شده  به  و  کردم  کم  و 

  .دمیچرخ

  .نمی پس بگو بب -

  به   دنش یدهنم گذاشت که هم زمان با جو  ی تو  بی س  کهیت  هی

  .شدم  رهی خندونش خ ی هاچشم

جنگل که آب   می رفته بود  یمن و جانا وقت  شی چند سال پ  -

ببر ب  میرود  د  هی راه    هی  نیخونه  بشقاب   هیکه    م یدیچادر 

اشه اول خاموش شده   ی هازم یه  ی رو  ی نیریپر از ش  یکیپالست

که جانا فضول   ییجاداخل چادره اما از اون   یکس   م یفکر کرد

درش و کنار    ییاز حد کنجکاوه رفت جلو و با پررو  شیخانم ب



[1425] 
 

 گه ید  ینیریجانا هم عشق ش  ستین  یکس  چیه   میدیزد که د

اصالً صاحابش کجاست بشقاب و برداشت و   هی نه گفت مال ک

  .چادر نشست ی رفت تو

  .جانا گرد شد ییاز فرط پررو  هامچشم

  .دی خند باز

ها رو پر  کوزه   دیبا  شدیم  شی مگه حالکردم    ی حاال هر کار  -

کش م؟ یبرگرد  میکن هم  و  من  تازشم  اما    دی!  نشوند  و  داخل 

هاش که بده، صاحب   یلیو نچشه که خ  یحس شرمندگ  یکس

مسن  مرد  و  تموم    یزن  جانا  که  هم  حاال  و  برگشتند  بودند 

واسه جبرانش    م یهم نداشت  یبود و پول   دهیرو بلع  های نیریش

  !می کار کن دیبا یچ  میدونستینم

  .دمیباال رفته خند ی باهاش با ابروها زمانهم
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نکردند    ی بودند باهامون بد رفتار  یمهربون  رزنی و پ  رمردیپ -

  ی موندم چجور  گفت یکه کرده بود م  یبا تعجب  رمردهیاما پ

  !ی و بخور ینیریهمه ش نیا یتونست

 [17.12.20 20:36] 
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لبخند کم رنگ به   هیاش محو شد و با  آن خنده از چهره   کی

  .لب من برد ی نگاه کرد که خنده هم از رو نیزم

بخوا - و  حر  یگاه  ی راستش  ها  باز  فیموقع  و   های زبون 

م  ی جور  شدم،ینم   هاشی طناز و  دلت  که    بردیخواهرانه 

بگ  یتونستینم نه  ب  یبهش  با فوت   گه ید  زامونیعز  شتر یاما 

آور که دختر نون  هیشد    دمیهاش ندحرف   ی و تو  ی اون طناز

  !رهیبم خواستی دوشش بود م ی که رو ی از فشار یگاه

جو   ی که تو  یکردم غم   یو دور کتفش انداختم و سع  دستم

  ی لیآراد خ  شی ببرم: اما گذشت و االن پ  نیافتاده بود رو از ب
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  شه یم   یهر سخت  انی پا  گندیکه م  ی ایخوشحاله، اون خوش

  ؟ییایمگه نه چشم در طورنی تو هم هم نه،یبیرو داره م دید

  .لبش نشست و بهم نگاه کرد ی رو یقیعم  لبخند

  تو رو داشته باشم و خوشبخت نباشم؟ شهیمگه م -

 دشیسف  ی گونه  ی دستم و رولبم نشست    ی که رو  ی لبخند  با

من برجسته شده و رو    اد یز  ی ها ی دگیگذاشتم که بخاطر رس

  .اومده بود

ا - از  ا  میریم  شه،یم  نمیبهتر  بر  عالوه  به   کهنی آلمان  نقطه 

 شه،یعمل خوب خوب م  هیپاهاتم با    دم یاش و نشونت منقطه

داون ب  ایبغلم    ی تو  ی پری م  شهیهم  گهیوقت  که    دار یصبح 

  .کنهی م دارمیبا انداختن خودت روم ب  یشیم

  .اوج گرفت اشخنده 

  !ی دیکنم فحشم م دارتی ب ی جورنیبخدا، اگه ا یگیم -

  .صورتش خم شدم ی خنده تو با
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 یخواست   یینه خانم آرزومه، تو فقط پاهات خوب بشه هر بال -

  .ست یغمم ن ی اریپاهات سرم ب نیا ی لهیبه وس

بغلم جا کرد که   ی و دور بدنم انداخت و خودش و تو  دستش

  .ام بغلش کردمخنده  ی با ته مونده

  ر ی ز  ییدوتا  شهی که م  زییراه برم، بعد پا  تونمیمثالً فکر کن م -

م قدم  بارون  م  م یریم  م،یزنینم  بالل    م یریم  م،یخوری بازار، 

  .میذاریسر به سر هم م  یکل ،ی شهرباز

که   ی زی زودتر از اون چ  خواستی مهاش دلم  حرف  ینی ریش  از

  .نمیروزها رو بب   نیبگذره و ا کنمی فکرش و م

  .به موهاش زدم ییپر صدا ی بوسه

  .ذهنمه ی تو ی ترخفن ی زهایچ ستین ی ز ی که چ هانیا -

  .و بگو شیکیمثالً  -
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آوردم   نییقلقلکم داد که لبم و به سمت گوشش پا  یطنتیش

  ها شن یتخت خوابمون انواع و اقسام پوز  ی و آروم لب زدم: رو

  .میکنی رو تجربه م

  .و چرخوند و بهم نگاه کرد سرش

  ه؟ یچ شنیپوز -

  .هاش انداختمبه لبش و بعد به چشم یکوتاه نگاه

  ه؟یچ یدونیها رو که م زوج  ی شبونه ی هایخوش گذرون  -

تکون   ی . سرهی منظورم چ  دهیکه فهم   دمیلبش فهم  دنی گز  از

  .داد

  .مختلفش ی هاشکل شهیم شنی خب پس پوز -

 ی هاش درشت شدند و به محض افتادن شرم تولحظه چشم   هی

ام بلند شد فرو کرد که قهقه  رهنمی پ  ی نگاهش صورتش و تو

  .و محکم بغلش کردم 
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کوب  فش یظر  مشت رونم  به  حرص   دیو  با  خجالت    یو  که 

گفت:  شی چاشن چ  شهیهم  بود  به  فکر    یانحراف  ی زها یهم 

  !یکنیم

  خوام؟یم یو شرع  یوجود زنم و به طور قانون کنمیبد م -

شن  ی خنده   ی صدا که  و  باال   دمیآرومش  خنده  با  ابروهام 

  .دندیپر

ز  تیاذ  واسه و  دستم  با   ریکردنش  همراه  که  بردم  لباسش 

خورد و به مچم    ی دیدستم تکون شد  ی تنش رو  ینشستن داغ

  .چنگ انداخت

  !بهزاد -

کرد خودش و   ی و دستم و باالتر بردم که سع دم ی خند صدایب

  .از حصار بازوم آزاد کنه

  !توروخدا نکن -

  گوشش گفتم: چرا؟ دم
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سوق دادم که   ش یلباس خصوص  ریپس بندش دستم و تا ز  و

  : بهزاد؟دیمعترضانه نال 

گذاشتم    اشقهی شق  ی که محرکم شده بود لبم و رو  یحس  با

لباس    ریاما سخت مقاومت کردم تا وسوسه نشم و دستم و ز

د  شی خصوص چون  ندم  واقعاً    گهی سوق  خودم  کردن  کنترل 

  .شدی سخت م

  ...ی خوایبهزاد تو که نم -

 [17.12.20 20:36] 
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و   ن یمن االن ا  یحرفش و نزد و به جاش گفت: ول  ی ادامه   اما

نامزد  خوام،ینم ن  میما  درست  عقد   ی زی چ  ست،یو  تا  هم 

من بهت    یتحمل کن  یتونیکه م  دونمینمونده، م  مونیرسم

  .باور دارم 
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 ن یدست به همچ  جانیاالن و ا  خواستمیمرد بودم و نم  منم

باشه و    میکه زن رسم  نهیا  لذتش به  دونستمی بزنم، م  ی کار

  .خودمون ی خونه میبر

و    دمی تر نفسم و کنترل کردم و سرم و عقب کشراحت   بارنیا

  .آوردم  رونی لباسش ب ری دستم و از ز

  .سکوت هردومون و ازجا پروند مهیاون ن ی تو میگوش ی صدا

هاش لبخند زدم  چشم ی تو یبه عقب رفت که به شرمندگ نوا

  .و گفتم: حرفت درسته نوا پس من ناراحت نشدم

رو   ی لبخند خ  ی که  نشست  آسودگ  المیلبش  بابت  از   ی و 

  .راحت کرد الشیخ

و  یکنارم خم شدم و گوش زِیمبل به سمت م یدسته  ی رو از

  .صفحه افتاده بود ی برداشتم. اسم مامان رو

  .نشستم و جواب دادم: سالم صاف

  .ختی ر  ی پر بغضش دلم هر ی صدا با
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  ؟یسالم لواسون -

  شده؟ ی زیآره چطور؟ چ  -

  .مارستانیب مشیکرده آورد تشیقلب بابات بازم اذ -

که   نگاه رفت  نوا  به سمت  ناخودآگاه  طور  به  استرسم  از  پر 

  .نگران و منتظر نگاهم کرد

  االن حالش چطوره؟ -

  ...بهتره اما -

ب  سکوت که  اما چ  طاقتیکرد  م  ؟یگفتم:  عمل    خواد یاگه 

  .انجام بده 

  .میمشکل و داشت  ن ینداره کاش هم ازینه ن -

  شده؟ یخاص زی بلند شد: چ ر یبا تاخ صدام

 نی و هم  کنهیم  هیحدس زدم که داره گر  دنشیکش  نیف  از

  .وحشت و به دلم انداخت
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  .مامان حرف بزن -

تو  اشهیگر  ی صدا  بارنیا و  اشک  که  شد  هام  مچش  ی بلند 

  .دووند

  !مامان -

  .میپسرم... بدبخت شد -

 ی ام چجور حالت چهره   دونمیرفت و نم  ی اواسه لحظه  نفسم

  شده بهزاد؟ یشد که نوا دستم و گرفت و نگران گفت: چ

  .به نوا گفتم: درست حرف بزن بفهمم رهیخ

بزرگ    یبده  هی! شرکت با  میندار  گهیو د  میکه داشت  یهر چ -

  !ورشکسته شد و نابودمون کرد

م  یشکه شدم که گوش  قدراون   م ی انرژیب  ی هاانگشت   ونیاز 

هام واسه نوا  گذشته تک تک برنامه  زی و افتاد. از همه چ دیلغز

بچشم  ی جلو با  درآخر  و  رفت  رژه  شکل   نیتررحمانهی هام 
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و ذره ذره جون و از بدنم   یو نابود شد و توخال  ستیممکن ن

  !گرفت

 ” ی راو“

برا  ی پرستار وضع  ی که  کردن  بود   ارشیک  تیچک  آمده 

رو از  را  لرز  زی م  ی گالسورش  با  اما  برود  که    دن یبرداشت 

و آرام آرام باز شدنش معطل نکرد و با دو از   ارشیک ی هاپلک 

  .را صدا کرد   نژادیآمد و دوان دوان دکتر عل  رونی اتاق ب

ا  یعل  حاج به  م  نیکه  دو  آمدیسمت  که    ی پرستار  دنیاز 

که به دلش   ی زی انگبود با حال بد و وحشت   ارشیداخل اتاق ک

کنارش برداشت و به   ی کرد دست از صحبت با آشنا  دایراه پ 

به    نژاد یکه هم زمان با آن دکتر عل  دیسرعت به سمت اتاق دو

  .دندیسمت آمد و هردو باهم رس  نیا

  شده؟ یبه لب آمده گفت: چ یجان با

  .هیخبر خوب  دیعجله گفت: نگران نباشبا لبخند و  دکتر
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  .پس بندش به داخل رفت  و

******************************  

را هنگام منتقل کردنش   ارش یبود که ک  یهنوز داخل اتاق  دکتر 

  .کردیم  یرا بررس تشیجا آورده بودند و وضعبه آن

گفت:    ی پرستارها  رو واسشون   یت  یس  هیکنارش  اسکن 

  نم یبب  دیانجامش بد  دشونیببر  گهی ساعت د  میتا ن  سمینویم

  .هی تیتو چه وضع قاًیمغزشون دق

شادمان  یعل  حاج با  مدت  تماشا    ارشی ک  ی اپدرانه   یِتمام  را 

به   جیگ  دیشا  یو با نگاه   یکالم  چیبدون ه  ارشیاما ک  کردیم

  .انداختیدور و ورش نظر م ی هاآدم 

حافظ در  م  سادنیرفتن دکتر و پرستارها و وا  رون ی محض ب  به

را   ری اردش  ی نشست و شماره   ارشیکنار ک  یکنار اتاق حاج عل

اردش  ک   ی ر یگرفت.  از  زودتر  به هوش   ارشیکه حدود دوماه 

  .کرد یم  یرا بررس  زی عامل اون اتفاق همه چ  یآمده بود و در پ 
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  ...آقا -

عل  ارشیکه ک  یحرف  با نگاه مبهوت حاج  او دوخته   یزد  به 

  .شد

  د؟ی هست یبرام افتاده؟ شما ک  یچه اتفاق -

که اشک را لبالب درون    ی جور  د،یلرز  دیشد  یحاج عل  قلب

  .به سرش آمد ی ندیچشمانش جمع کرد و فکر ناخوشا

پا  یگوش  آمدندیباال م  یکه به سخت  ییهانفس   انیم   ن یی را 

  !منم پدرت ارشی برد و لب زد: ک 

  .رنگ تعجب گرفت  ارشیک نگاه

برخاست و قصد کرد به سمت در برود   با واهمه از جا  یعل  حاج

  .متوقفش کرد ارشیک ی تا دکتر را صدا کند اما صدا

  کجاست؟ جانا کجاست؟ -

  .به اون دوخته شد یهراسان و سردرگم حاج عل نگاه
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  !اما منِ پدرت و نه؟ ی اریم ادیکه اون و به  ه یک ه؟یجانا ک -

 ” آراد“

  کنه؟یم تیکفا هامونییفروش دارا د؟یگیم یخب چ -

  .ها گذاشت و نگاهش و باال آورد پرونده  ی و رو  خودکارش

رو   های اما فقط هفتاد درصد از بده  گم یو م  نی متاسفم که ا -

  !کنهیم هیتسو

 ی هام و بستم و دستم و رو که سراغم اومد چشم  ی ای دیناام  با

  .گذاشتم میشونیپ

  .جانا بازوم و گرفت فیظر ی هاانگشت 

  .نشو دیهست آراد ناام ی اگهیراه د  هیحتما  -

 د یبرس  یراه حل  هیبه    دیگفت: شما با  یمیخطاب به کر  بعد

  !دیشرکت  یِامور مال ریمثالً مد
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تو  یبا حزن   یمیکر با موسسات   ی که  بود گفت: من  لحنش 

نه اما   ای  کنند یکمکون م  دونمینم  کنمی هماهنگ م  هیریخ

  .میشانسمون و امتحان کن دیبا

  ی دفعه صدا  هیکه    شدمی تم غرق مداش  میرونی غم و ح  ی تو

  .از جا پروندم میگوش

اش و به صفحه   دمی کش  رونیپام ب  ی کت رو  بی و از ج  لیموبا

شماره  اما  کردم  ر  ییناآشنا   ی نگاه   م یشونیپ   ی رو  ی زی اخم 

   .نشوند

   ه؟ی: کجانا

   بهش شونه باال انداختم و جواب دادم: بله؟ ینگاه با

   .دی چیگوشم پ ی تو ییبه شدت آشنا ی صدا

دوست نداشتم   وقتچ یه   ده،یبه گوشم نرس  یخوب  ی خبرها -

من و باور کن   یبهت زنگ بزنم، ناراحت   ی زیچ  ن یواسه همچ

   .آراد 
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کردم اما    فیذهنم رد  ی و تو  شناختم یکه م  ییتک کسا  تک

   .دمینرس ی اجه یقدر ذهنم مخشوش بود که به نتاون

  نه؟ یهنوز نشناخت  -

   د؟یهست یک -

   .ی موریگفت: ت  ری تاخ با

غ   لشیفام  دنیشن  با و  و    ظیحرص  انداخت  به جونم چنگ 

   .نمینب میگوش ی شمارت و رو گهیگفتم: د  یبدون احترام

پا  یگوش  خواستم م  ارم ی ب  نییو  گفت:  بلند  بهت    خوامیکه 

   ...کمک کنم

   .درهم به گوشم چسبوندم دیشد ی هاو با اخم یگوش

با فروختن   یو حت  دیباال آورد  یبده   اردیلیم  نی چند  دونمیم -

دارا م  هاتونیی کل  کم  خ   دیار یهم  من  باور    هیرخواه یقصد 

   .کن
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  ی . صدادمییدندون سا  ی هم گذاشتم و دندون رو  ی رو  پلک

   شده؟ ی: چدی چیگوشم پ ی نگران جانا تو

   .و باال بردم دستم

   ؟ی خوایم یدر مقابلش چ  -

  ای که به نفعت نباشه، تا ساعت چهار امروز ب  ست ین  ی زیچ -

   ؟ی ا یم م؟یزنیشرکت باهم حرف م

   .امیحرص نفس زدم: م پر

   .باشه پس منتظرتم، فعالً -

و هم  یحت ندادم  فشار بهش جواب  با  دندون   زمان  هام  دادن 

   .هم قطع کردم ی رو

   !بهت روزگار لعنت

   .کت برگردوندم و بلند شدم  بیج ی و تو یگوش

   ؟یبهم بگ ی خوایشده آراد؟ نم یچ -
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بهت    ی دیام  خوامیگفتم: نم  دمیپوشیکه کت و م  طورهمون

   .رمی کمک بگ یکیبتونم از  دیبدم اما شا

کتم به سمت در رفتم که پشت   پیز  دنیبا باال کش  زمانهم

   .سرم اومد 

   ه؟ یخب اون ک -

   .اتاق و باز کردم در

جاست با نپرس، برو شرکت بهزاد، هنوز اون   ی ز یفعالً ازم چ  -

   .جلسه دارند، باهاش برو آپارتمان شونیمال ی رهایمد

   .برم اما محکم بازوم و گرفت خواستم

   .امیبذار همراهت ب -

   .آزاد کنم متیکردم بازوم و با مال یو سعگفتم  ینچ کالفه

که    نیبگو مگو ندارم هم  ی اصرار نکن خانمم اصال حوصله   -

   .بغله نی هم  ستیهم که ن  یبهزاد راه ش ی گفتم، برو پ
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تکون داد که نفسم و فوت کردم و   ی مشهود سر  یتینارضا  با

   .به سمت آسانسور رفتم

چ  گهید مردک  غ   خوادیم  ی اون  ا  ر یبه  و   میدکتر  کهنی از 

   !بشم شی انحصار نگی و برم مدل ییتو چاه دستشو میبنداز

************************  

هام و نشستم و دست  زشیم ی روبه رو  یِصندل ی راست رو هی

   .هم قفل کردم ی تو

انگ  شنهادیپ  هیبا   - و کشوند  ز یوسوسه  خب؟   جا،نیا  ی من 

تو   دونمیو بگو، فقط قبلش بگم که م  تیرخواهیخ   اتیجزئ

   !ی ر ی خدا موش بگ  ی که بخاطر رضا یستین یآدم

 [24.12.20 19:00] 

 250پارت #

تو  با لحن  زیم  ی اش روچهره   ی آرامش  با    م یمال  یخم شد و 

ا بهت زنگ نزدم چون   دمیخبر رو شن  نیگفت: من اول که 
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اما    کنندی دوستت بهزاد و پدرش بهتون کمک م  کردمیفکر م

ورشکسته   ی اکنندهت ها هم به طور ناراحاون   دمیکه فهم  یوقت

 ی باق  ی هایمن بده  دون،یم  ی خودم و آوردم تو   بارن یشدند ا

اما    رونی ب  ادیهم از زندان م  رجی و ا  کنمیاتون رو صاف ممونده

واستون سخت    یزندگ  دیصفر صفر شد  گهیکه د  ییجااز اون 

ن  شهیم معلوم  بگ  یک  ستیو  برگ  و  شاخ  واسه    دیریدوباره 

   .بهتون کمک کنم خوامی جا هم ماون

چ  با درقبالش  و  گفتم:  ظن  و    نگ یمدل  ؟ی خوای م  یشک 

که تا سال آخرش   ی اشدن و دست برداشتن از رشته   ی انحصار

   اومدم؟

   .وفتادیاش نچهره  ی از تو نهیطمان

م  - اجازه  اما  پزشک   دم یدرسته  مدرک  بگ   ت یکه    ی ول  ی ریو 

مجوز   د یبا  ایعموت    طورن یو هم  یازش استفاده کن  یتونینم

   .بده به من واسش نگه دارم  ایو باطل کنه  شی پزشک
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   .هام و بستمو چشم  دم یخند یعصب

باال   میخودمون و بکش  ی از دکتر  میتونینم  گهید  ی طورنیا -

   !میو محتاج توئ

  ی شیشرکت م  ن یاز ا  یآراد جان، تو قسمت  یکنی اشتباه م -

درآ خپس  ن  شهیم  بتینص  یخوب  یل یمد  من    ازی که  مال  به 

   .یعموت و هم بچرخون یِزندگ یتونیو راحت م ی ندار

تحق   سکوت حس  با  و  دردناک  رِیکردم  و  که   یآزاردهنده 

   .نفس زدم دمیکشیم

امضا   دی هم بهت بگم چندتا صفته هم با  گهید  زی چ  ه یالبته   -

و درآخر    رشیز   یبزن  یتونیراحت بشه که نم  المیتا خ  یکن

   بود اسمش؟ ینامزدت... ک

   .دم ینگاه پر از خشمم و بهش کش  غیچشم باز کردم و ت  عیسر

   !ی و با کمند ازدواج کن  یرها کن  دیآهان جانا، جانا رو هم با -
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رفت و   یاهیهام سآن چشم   کی ماتم برد و    ه یچند ثان  واسه

  .دی دست و پام لرز

   .داد هیتک  شی صندل به

   .از مفاد معامله نیا -

از جا   زشیشد و همراه با لگد زدن به م  نیاز خشم سنگ  نفسم

نم  دمیپر قبول  هرگز  زدم:  داد  پا  کنم،یو  که  و   ی حاال  زنم 

شرف داره به قبول    ی ریوسط محاله قبول کنم، فق  ی دیکش

   !ات! شرت کممسخره  ی معامله نیکردن ا

   .دمیشکیکه م  یتی از شدت عصبان دندیلرز ی م هامنفس

و با    دمیو مرموزش چرخ  زینگاه خونسرد و لبخند ر  درمقابل

   .تند به سمت در رفتم ی هاقدم

اما صداش مانعم شد که   دم یکش  نییپا  انهیرو وحش  رهی دستگ

   .رونیبرم ب
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کن - هم    ی مونده  یباق  ی ها ی بده  یحت  یقبول  و  دوستت 

   .دمیم

  ی دیلغزش و ترد  چیمحکم کنار پام مشت شد و بدون ه   دستم

 تونمی که دارم بگذرم از جانا نم  ی زی : اگه بتونم از هرچدمیغر

   .کنمیباشم قبول نم غمیاگه لب ت یزور نزن، حت گهی پس د

  ش ی منش  ی اومدم و بدون بستن در از جلو  رونی و گفتم و ب  نیا

   .بود رد شدم و به سمت آسانسور رفتم دهیکه ترس

   !کثافت ی حرومزاده 

**********  

اما صدا  پر کردم  باز  و  در سمند شرکت    میگوش  ی خشونت 

 بمیج  ی تو  ماتی کرد. دستم و با نامال  شتر یخشمم و ب  شی آت

  ی اسم دکتر حسن   دنیاما با د  دم یکش   رونیو ب  میبردم و گوش

هام و بستم دادم و چشم  هیصفحه، آرنجم و به سقف تک  ی رو

   .و کنترل کنم تمی کردم عصبان یو سع
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گوشم    ی و رو  یکه شدم تماس و وصل کردم و گوش  ترآروم 

   .گذاشتم

   .گفتم: سالم جناب دکتر  ی دارآروم و خش  ی صدا با

   .هول نکن گمی م زیچ  هیسالم آراد  -

   .کرد نیرو سنگ  ومدیهم که باال م ی اون نفس تند ینگران

مشتر  یچ - فسخ    خوادیم  مارستانیب  ِیشده؟  رو  قرارداد 

   کنه؟

قض - ارجیا  ست،ین  نیا  هینه  شده    رجی...  منتقل  زندان  از 

   .مارستانیب

   .در رو گرفتم عیکه سر  دندیلحظه زانوهام لرز هی واسه

   چـ... چرا؟ -

فشار  - ا  ی بخاطر  ب  نیکه  روشه  وقته   اش ه یکل  ِیماریچند 

   .شده ترم یوخ
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قورت دادم و سردرگم گفتم: اما عمو    یدهنم و به سخت  آب

پ اون    ی اه یکل  ش ی چند سال  درآورد!  رو  بود    ی کیکه خراب 

   .سالمه

به گوشم رس  ی با کم  صداش : پس هنوز هم بهت دیسکوت 

   !نگفته

   .نشستم نیماش ی که تو سم یپاهام وا ی نتونستم رو گهید

ترس و استرس   و بند بند وجودم از  ومدیبه زور باال م  نفسم

   .د یلرزیم

   و نگفته؟ یچ -
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 251پارت #

   .دم یو شن قشینفس عم  ی صدا

پ   هی - کل   د ید  شی سال  اذ  ی هیکه  داره  هم    تش یسالمش 

پ  شی آزما  کنه،یم اومد  و  فهم  شیداد   ی کی  نیا  میدیمن، 
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قدر خراب نبود اما اون  ستیوضعش خوب ن  یهم کم   اشهیکل

شد که کارش    ی اواخر جور  نیداشته باشه، ا  وندیبه پ   ازیکه ن

   ...شد دهیکش ز یالیبه د

که فرمون و سفت    یو دست  کندمیهاش داشتم جون محرف   از

   .دیلرزی گرفته بود م

کرد    ی بشه اما لج باز  وندیبهتره هر چه زودتر پبهش گفتم   -

  وفتمیعمل و چند وقت ب  ری که برم ز  ستیو گفت االن وقتش ن

راض  ی تخت هر کار  ی رو ا  یکردم که  تا  اما نشد   کهنیبشه 

نژاد بهم خبر   یهاشم  دیشه  مارستانیب  ی از دکترها  یکیامروز  

   !رهیمیمنشه...  وندیجا و اگه پرسوند که آوردنش اون 

که به    یبشه و بغض  ی بود تا ته دلم خال  یحرفش کاف  نیهم

اومدند    ن ییکه پا  ییهابشکنه و همراه با اشک   زدی گلوم چنگ م

پام و    نمیبب  یقیعم  ی خودم و لب دو دره  اگه هر طرف  که 

   .رم یمیداخلش و م شمیبذارم بازم پرت م
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  ،یهر چه زودتر پول جور کن  دیتر شد: آراد.... باآروم   صداش

  دا یپ  هیکل  کنم،یکه توانم باشه بهت کمک م  ییخودمم تا جا

  .گهید یکی بشه و پول نباشه ممکنه نوبتش و بدند به 

کنارم پرت   یصندل  ی و نگه دارم که رو  ینتونستم گوش  گهید

کنان   هیو گر  دمیبار به فرمون کوب  نیو چند  میشونی کردم و پ

   !ــــــــــه : نه! نه! ندمی داد کش

ت  نگاهم شرکت  بدبخت  ی موریبه  حس  با  و  و   یافتاد 

برا  ی ای چارگیب م  ن یاول  ی که  حس  و   کردمیبار  دل  ته  از 

  !تــونــم ینم ا،یخدا تونمیمردونه زجه زدم: نم

  ”نوا“

   .دمینامرتبش کش ی موها ی و تو دستم

 د یگفتم: ناام  کردی چشمم حرکت م  ی وار توکه موج  یاشک  با

   .م یایم رونیب بتیمص  نینشو بهزاد، باالخره از ا

   .کردیم یاش قلبم و زخمآروم و پر از خش و خسته ی صدا
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  ی راه  چیه  م،یبدبخت شد   گهینوا؟ د   شه یدرست م  ی چجور -

زندان بمونه اونم    ی بابام تو  ایبرم زندان و    دیمن با   ای  م،یندار

قلبش بتونه   ستیمعلوم نو    یوسط اون همه دله دزد و قاچاقچ

   !نامردمونم که فرار کرده  کیشر یکینه، اون  ایتحمل کنه 

سرش و   ی کاش گرما  ی بود و ا  دهی پام خواب  ی بسته رو   چشم

که بهم   یتموم شد، اون عمل  گهی حس کنم اما د  تونستمیم

هم   شی به هزار قدم  یحت  گهیداده بود واسه سرپا شدن د  دیام

  !رسمینم

   .دمیگلوش د بک یرفتن س  نییگلوش و از باال و پا بغض

   .ببرمت فرانسه، به آرزوت برسونمت خواستمیم -

   .هام و بستم تا بغضم نشکنهچشم عیسر

بغض صدا و لحنش    بارنیدستش کنار صورتم نشست. ا  یگرم

تو دق   نوا، بدون  ترکم نکن  بدقول،  نگو  بهم  لرزوند:  و کامالً 

   .کنمیم
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مگه    گفت؟یداشت با خودش م  ینگاهش کردم. چ  درمونده

   من بخاطر پولش باهاش ازدواج کرده بودم؟

   .یبرق چیهیهاش قرمز بودند و ب و باز کرد. چشم  هاشپلک 

  د یخودم باشم و با  ی آقا  تونمینم   گهیچون د  ؟ی بر  ی خوایم -

  ...مردم و ی برم کارگر

  ی و با بغض گفتم: تو خل شد   دمیدهنش کوب  ی و رو  دستم

بزرگ   ینه که خودم وقت ؟ی فکر کرد یآره؟ تو درمورد من چ

ا  تونمیو االن نم  زدمی پول غلت م  ی تو  شدمیم وضع   نیبا 

   !امی کنار ب

 تونم ینم  ی حتتا خوشبختت کنم اما حاال   ی اما تو زن من شد -

  !خودم و جور کنم یِخرج

 ی مساو   قاًیاومد که دق  نییچشمش پا  ی اشک از گوشه  ی اقطره 

اش  گونه  ی قطره اشک از چشمم که درست رو  هیشد با افتادن  

   .ختیر
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  .پام بلند شد ی وارش رو ازم گرفت و از روافسرده  نگاه

   .زنگ زد  یکیبرداشت و به  زیم ی و از رو شیگوش 

   .هاش و بستدادم و چشم هیو به مبل تک سرش

مکث   یاش گذاشتم که دستش با کمشونه  ی سرم و رو   مردد

   .داد  هیرفت و سرش و به سرم تک  ترن ییو پا  دی چی دور کتفم پ

 [24.12.20 19:01] 
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 ان یب  تونندیام مشد؟... باشه االن خونه   دایپ  ی سالم، مشتر  -

   .نند یبب

اشه و حاال هام و پر کرد. بهزاد عاشق خونهچشم  ی شتریب  اشک

 ی ای دوتا خانواده چه بد  نیازش بگذره! چرا خدا؟ چرا؟ ا  دیبا

همچ مستحق  که  کردند  مردم  حق  ا  ن یدر  بزرگِ   ن یعذاب 

   !اند؟ییایدن

   .انداخت و پاهاش و کنارش گذاشت زیم  ی و رو یگوش
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به    نیاز ا  م،ینیبی خونه رو م  نیکه رنگ ا   ه یروز  ن یامروز آخر -

بش  دیبا  ایبعد   خونه  نییپا  میبر  ای  میآواره  تو  و   ییهاشهر 

م  میکن   یزندگ دوش  به  رو  خونه  اسم  فقط  و    کشهیکه 

  !ستین شیب ی ای خراب

جامون رو که اون  ی روستا، خونه   میگردیبرم  ،یکنی اشتباه م -

   .مینفروخت

رو ندارند؟   دنمونیکه چشم د  یی تو روستا  میهمه آدم بر  نیا -

 ی تو و جانا رو ببرم وسط اون همه گرگ درنده؟ هرگز اجازه 

   !دمیکدومتون نم  چیکار رو به ه  نیا

   .زدم  یتلخ پوزخند 

م  ی اگهید  ی چاره - واسمون   یاتفاق  چیه  میر یهست؟  هم 

 رمرد یش  هیمثل    رجیچون تو و آراد و بابات و عمو ا  وفتهینم

ن  ز یهمه چ  د،یهوامون و دار بهزاد، ما کنار هم    ستیبه پول 
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م  م،یخوشبخت هم  پا  میتونی دوباره  وا  ی رو   م،یسیخودمون 

   .میسازی و م میکنیدوباره تالش م 

   .تلخ و نشونم داد قتیحق بازم

ممکنه دو    شه؟ی م  یما و آراد و عمو چ  ی مونده  ی هایاما بده -

  ی ر یخ  هی  یزمان  ه ی  دیشا  ایزندان بپوسه    ی نفرمون تا ابد تو

  ی وقت چجورو صاف کنه تا اون  مونیو بده   وفتهینظرش به ما ب

به خودت نده نوا! با    ی واه  دیخوشمون؟ ام  ی به روزها  میبرگرد

   .ا یکنار ب قتیحق

  ست ی ن  ی مرد  ن ینه امکان نداره! ا  ؟ی دی ناام  قدرن یبهزاد و ا -

   !شناسمیکه من م

 ی اتفاق به معنا  ن یانگار ا  دمیو فهم  دمیپوزخندش و شن  ی صدا

   .نابودش کرده یواقع
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مرد نوا، حاال کنارت  یشناختیکه م  ی اون بهزاد بچه پولدار -

 ا یکه پول نداره نون خودش و زنش و بده!    هی بهزاد بدبخت  هی

   ...نره و ایو اون  نیا ِیوکرو ن ی بره کارگر  دیبا

از درد منفجر م  اشادامه  بازم    شدیو نگفت. سرم داشت  اما 

   .بدم دی بهش ام خواستمیم

از صفر شروع    شند،ینم  دیاما ناام  شندیورشکسته م  هایلیخ -

   ...کنندیم

   !نوا -

   .پرتحکمش سکوت کردم ی صدا با

سر  هی که  شد  بلند  جاش  از  تک  عیضرب  و  گاهم    هیدستم 

   .کردم 

  ی باق  یبده  اردی لیچند م  گمیم  گم؟یم  یچ  یفهم یبسه! نم -

  ی عنی  نیپس ا  م،یکن  اشهیتسو  میتونینم  وقتچ یو ه  مونهیم

زندان آب خنک    ی بابام تا ابد تو  ایمن    ای  کهنیا  یعنی  ؟یچ
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نگو   یه  میکرد  ری که توش گ  یمنجالب  ن ی! پس با امیخوریم

   .داشته باشم دیام

   !زد: نگو داد

بار   نیاول  ی که برا ی انداختم و رفتار نییشده سرم و پا دلخور 

   .بود و دردناک  نیبرام سنگ  ی اد یز دمیازش د

 ” ارش یک“

کابوس  به رو که   ی مرد  یحت   ومدینم  ادمی  یچی ه  ی وارطور 

  ز ی به ر  زی شخص ر  ه ی. تنها  کردی بودن م  ر یو وز  ی پدر  ی ادعا

که   یخاطرم مونده بود، جانا، اون چشم جنگل  ی اش توچهره 

و پر خشم داشتم   مهیسراس  ییجا  هیمطمئنم بخاطر اون از  

واسه   گشتم،یبرم ترس   ؟یچ  ی اما  هم  هم   دهی چرا  و  بودم 

  و بد حال؟ یعصب

  ...ارشیک -
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کدومتون   چیداد زدم: من ه  تی بغض و عصبان  ونیم  یحس  با

تنها کس ندارم،  باور  م  یو  پدرم   تونهیکه  کنه شما    د یقانعم 

  .شمیپ  دشیاری جاناست پس ب

ب  نگاه به فرد کامالً  ادعاش محافظم    مویپر غمش و  و طبق 

  .انداخت

  کجاست؟ یدونیتو م -

از   یاطالعات  هیبهم انداخت و رو بهش گفت:    ینگاه کوتاه   مرد

کنم،    داشیجاها تا پسر بزنم به اون  رم ی گذشته ازش دارم م

  .کنمیتموم تالشم و م 

کردم وجود ملتهبم و آروم    یدادم و سع   هیتک  واریو به د  سرم

عج   هیکنم.   م  هیداشتم،    یبیوحشت  که   دونستمی دلشوره 

  .دمیفهمینم ومد،ینم ادمیو   لشیمربوط به جاناست اما دل 

 ی زی به چ  زدمیو هر چقدر زور م   شدی داشت منفجر م  مغزم

و من و    ومدیم  ومد،ی. کاش جانا مدمیرسینم  ی خال  ی جز مغز
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ا م   یسردرگم  نیاز  م دادینجات  حس    ی لیخ  کردمی. 

  .دمشیهاست ندقدر که انگار سالدلتنگشم، اون 

 ” آراد“ 

و خوردن نگاهم به نگاه پر غمش   یمحض باز کردن در آهن  به

ب درموندگچشم  ی شتریاشک  از  بغض  و  کردم  باز  و    م ی هام 

  .تر شدبزرگ 

  !برات  رمیو بدون مقدمه بغلم کرد و با بغض گفت: بم  حرفیب

پدرانه   هام دست و   الغر  تن  دور  محکم  پو  باز    دم یچی اش  و 

  .صورتم خشک بود جون گرفت  ی که رو یاشک

واسه نجات   یهولناک بابا احمد، راه  ی افتادم وسط دوتا دره  -

  !پرت کنم  شی کیخودم و تو  دیندارم و با

  .دی کش ینیو ف  دیکمرم کوب به

  .یکن دایراه نجات پ   یتونی ها ماز دره  یکیاما تو  -

  .دم یعقب کش عی گرفته سر دیام
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  ؟یبابا؟ چه راه ه یمنظورت چ  -

  .دیکش سمیچشم خ ریشست ضمختش و ز ی هاانگشت 

  .میزنی تو، حرف م میاول بر -

  .باغ که پشت سرم در رو بست ی تو رفتم

محض افتادن نگاهم به اون طرف باغ بازم بغضم جون گرفت   به

ازت بگذرم   تونمی و فکر ول کردن جانا تا جنون کشوندم. نم

  !نمی مرگ عمو رو بب تونمی هم نم یچشم سبزم، از طرف

  .کمرم نشست که به خودم اومدم و قدم برداشتم   ی رو  یدست

  ...ی چا  رمیمحض وارد شدن به ساختمون گفت: م به

  .میحرف بزن خوام،ی نم یچیگفتم: نه، ه ابتیب

رو  ی سر و  داد  رو  ی هامبل  ی تکون  نزد  ی روبه  و   ک یهم 

  .می نشست نهیشوم

  .باغ و بفروشم پولش و بدم بهت خوامیم کهن یاول ا -
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  .لب مبل نشستم عیسر

باغ تنها منبع نسبتاً    نیکار رو نکن، نکن بابا احمد ا  نیهرگز ا -

ا اگه  بخدا  درآمدته،  بکن  کارن یخوب  ازت    یرو  و  پولش 

  .رمیگینم

  !بهتون کمک کنم  دیو معترضانه گفت: آراد! با یتینارضا با

ا - از دست دادن   متینه به ق  خوام،یکمک و نم  نیاما من 

خ  یباغ گرفتنش زحمت کش  ی لیکه    گه ید  ،ی دیواسه جون 

  .یکه گفت یسراغ اون راه حل  درموردش حرف نزن و برو

 ختهیر  یمین  ی موها  ی و بست و کاله گردش و از رو  هاشچشم

  .اش برداشتشده

دوباره   یِبه زندگ شهیبرگردوند اما مرگ و نم شه یعشق و م -

  .کرد لیتبد

  ؟یچ یعنی نیخـ... خب ا -
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چشم   دهنم و  بود  شده  خشک  مخشک   سوختند،یهام 

  !سردردمم که بماند

 [31.12.20 20:37] 

 254پارت #

  .باز کرد چشم

روز بهت   هیو    ییهاحرف   نیدوست نداشتم همچ  وقتچ یه -

 رجی اما آراد، ا  شناسمیکه عشق و خوب م  یبزنم، مخصوصاً من

  ...مرگه غیلب ت

  .چشم بستم عیکه سر دیاز حرفش لرز وجودم

  .از دست دادن جانا مثل زدن ناقوس مرگه برات  یاما از طرف -

  .چشم خشکم از اشک سوخت بازم

 ی برش گردون  یتونیهرگز نم  ره ی بم  رجیاگه زبونم الل ا  یول -

ن  ،یتونی اما جانا رو م براتون رقم    یچ   ستیسرنوشت معلوم 

  .زده
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  !با دخترش ازدواج کنم دیه گفتم: اما باکرد بغض

  .هام و باز کردم کرد که چشم سکوت

  .کردی هاش حرکت مچشم ی وار تو موج اشک

دوماه    ایماه    هیکه بهت بگم اما...    ستیو هم درست ن  نیا -

  ر یروت نباشه و ز  یتیحساس  گهیبذار بگذره از ازدواجتون و د

اون  باشند  نداشته  چنظرت  همه  برو  بگو،    یوقت  جانا  به  و 

واسه رفتن و گم و گور شدن نداره،    ییکه جا  یخودتم گفت

بشه    دهیچ  دیبا  یو چه پازل  هیاتفاق چ   نیحکمت ا  دونمینم

 ی تو از کار خدا خبر ندار  ه،یآسان  یبعد از هر سخت  گندیاما م

  .اما بهش اعتماد کن

واژگون    امیدن  کردمی شده بود و حس م  رمقیکه تنم ب  یدرحال

 ی بدونش باشم؟ چجور  ی شده آروم زمزمه کردم: دوماه چجور

  !بابا احمد  شهیام نابود ماصالً من به درک! دردونه   ارم؟یدووم ب
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رو  از و  گرفت  و  سرم  نشست.  کنارم  و  شد  بلند   ی جاش 

که چشمشونه گذاشت  و  اش  بستم  و  از   هیهام  اشک  قطره 

  .د یام چکگونه ی هام روچشم ی تو ی ایدر

  .فرستاد رونیو آه مانند ب نفسش

 ی ااتفاق شد، چاره   نیو که باعث ا یخدا لعنت کنه اون کس -

خوب صبر    ی به روزها  دنیرس  د یپسرم، فقط دوماه به ام  ستین

نگو چون اون دختره و ممکنه    ی زی کن، به جانا هم تا دوماه چ

 ی د ی ام  گهید  بارنی و ا  زه یرو به هم بر  زی از حسادت عشق همه چ

پ نباشه،  هم  سمت  به  برگشتتون  که   رشیگ یواسه  نشو  هم 

چون خوب نشون  ارهیسر جانا ب  ییبفهمه و بخواد بال ی موریت

بذار دوماه بگذره، تو   ه،یکاه   ری داده چجور آدم مرموز و آب ز

  کار یچ  دیواسه بعدش با  نمیبب  کنمیب فکر ممدت هم خو  نیا

  ی خدا بزرگه، هوات و داره، پس قو  ،یکن  دایتا نجات پ   میکن

  .باش

               *********************  
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م  ی ای خفگ  از حس  ن  کردمی که  دهن  نفس    مهی با  باز 

  .دمیکشیم

م  ی رو  دستم پس   دیلرزیصفته  جوهر  داشت  خودکار  و 

  .دادیم

بود و از همه    دهی چی اتاق پ  ی تو  ی وارو جهنم   ن یسنگ  سکوت

نگاه  م  ی موریت  ی هابدتر  فشار  بهم  کمند  ه اوردندیو    ی چ ی. 

م  گفتندینم نم  دونستندیانگار  ز  هوی  تونمیکه  و    رش یبزنم 

  .ه یمرد چ  نیا یِقصد اصل  دمیفهمیامضا نکنم. کاش م

جلو  ی هاچشم هم  جانا  بود،  هزار    ییعمو  طورن یروم  با  که 

  .افتاده مارستانیتخت ب ی رو  یدستگاه کوفت

 نی گلوم نشست. انگار قراره ا ی گوشه یبغض لعنت مچهین بازم

  .دمم باشهبغض واسه دوماه هم 

به خودت، حاال    ی و گرفتارم کرد  خوامتیحاال که منم م -“

بده که ه  ی دی که دلم و دزد ترکم   ،ی رینم  وقتچ یبهم قول 
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قول بده که دلت،   ،ی دینم  حیو به من ترج   ی دختر   ،یکنینم

  .ات فقط مال من باشهآغوشت، بوسه

  تونم ی اما آخه مگه م  ذارمیو گرو م  میمردونگ   دم،یقول م -

دل من رفته   نی که دلم و دادم رفته؟ ا  یازت دل بکنم وقت

 ” .رمیپسش بگ  خواممیجانا نم

بر  کینزد اشکم  تموم  چشم  عیکه سر   زه یبود  و  بستم  و  هام 

 مه یکه ممکن بود اون ن   ی زیتالشم و کردم واسه مهار کردن چ

  .هم که واسم مونده بود رو بشکنه  ی غرور

  .هات بگردم، مجبورمدور اون چشم   د یخانمم، ببخش   د یببخش

ام  هام چشم به  و  کردم  باز  تک   ی روز  دی و  تک  از  بتونم  که 

ام شدند  دل دردونه   یکه باعث حال امروزم و شکستگ  ییهااون

  .ها شروع کردم به امضا کردن صفته  رمی انتقام بگ

ت  نیاخر سمت  به  و  کردم  امضا  هم  رو  هلش   ی موریصفته 

  .دادم
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ها رو برداشت و گفت: بهم صفته  رهیخ  ی لبخند حقارت بار  با

و تموم   شهیعموت داده مخرج عمل    گهید  ی قه یتا چند دق

دختره رو    ی شما و دوستت صاف، تا فردا مهلت دار  ی هایبده

کن  باز  سرت  پ  یاز  نکن  فکر  البته  بب  شمینم   ریگیو   نم یکه 

 !ی من و دور زد ای ی رو کرد   کارنیا

 [31.12.20 20:37] 
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بود محکم   زیم  ی و دستم که رو  دندیلرزیاز نفرت م  هامنفس

  .مشت شده بود

  .ی بهزادم وارد شرکت کن دیبا -

  .پاکت گذاشت هی ی رو تو  هاصفته

  .ستین یمشکل -

  .کمند نگاه کرد به

  .آماده شو تیبرو واسه عروس -
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  .شار دادمهم ف ی هام و محکم روو بستم و دندون   هامچشم

ام و حس دست کمند دور گردنم تا اومدم پسش بزنم گونه  با

تق تق کنان تندش مشخص شد   ی هاو از قدم   دیمحکم بوس

  .رهی به سمت در م

من    د،یجنگ   شهیگفت: آراد جونم با سرنوشت نم  یسرخوش  با

  .میو تو از اولش مال هم بود

به سمتش انداخت   یباز کردم و نگاه پر خشونت و نفرت  چشم

و   دیدیو نگاهم و م   موندیکاش م  ی رفت و ا  رونی اما از اتاق ب

کمند،    ی دی! تقاص شکستن دل جانا رو پس مگرفت یم  شی آت

کرد  دونمیم مجبور  و  بابات  تو  بذاره   یشرط  نی همچ   ی که 

  !رو بکنه  کار ن یا دیوگرنه خودش چرا با

       ********************  

گذاشت و کنارم نشست. تموم مدت   زیم  ی و رو  ییچا  ینیس 

دوماه    نیبتونم تو ا  دیکه شا  ی بهش نگاه کردم. به قدر  حرفیب
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ب م  ارمیدووم  بهتر  خ  دونستمیاما خودم  فقط  سالم    ره یصد 

  .واسه دوماه ذره ذره آبم نکنه  ش ی دور  ستینگاهش کنم قرار ن

  .دیخند

ا -   ز ی از نبود عز  ی دار  ؟یکنیبهم نگاه م  ی جورن یچرا امروز 

  ؟یکن اموونهیتا د یکنی استفاده م

هام و پر کنه دستم و دور  چشم  دیکه شا  یاشک  دنیند  واسه

بغلش    صانهیو اون دستم و دور شکمش و حر  دم ی چی کتفش پ

  .کردم 

مدت تنم   نیتا ا  کردمی تنش و تو وجودم حل م  ی گرما  دیبا

   .نلرزه شی دور ی از سرما

  .بهم بده جانا یقول هی -

  .و نوازش کرد و سرش و باال آورد اما بهش نگاه نکردم   شمیر  ته

  ؟یچه قول -

  ...ی روز هیقول بده اگه  -
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ساکت شدم و   عی بود بغض رو صدام اثر بذاره که سر  کینزد

  .آب دهنم و محکم قورت دادم 

  ی جور  هیشده آراد؟    ی زیچ“تر بلند شد:  نگرانش آروم   ی صدا

 ” !امروز  ی شد

  .گرفتم یقیعم نفس

روز - اگه  بود  قول  ترکت کنم ه  ی بهم   وقتچ یمجبور شدم 

رو    تا سرنوشت دوباره ما  یو صبر کن  ی نر  ی اگهیسمت پسر د

  .رهیسر راه هم قرار بگ

  !میترسونی م ی رفت: دار  لیتحل  صداش

  .لبخند زدم و بهش نگاه کردم یسخت به

  .ستین ی زیچ -

  .و کنار صورتش گذاشتم دستم

کم    ه یزندان    ی بهزاد تو   ی نگران نشو، بخاطر بودن عمو و بابا -

  .حالم بده اما تو بهم قول بده
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  .ام گذاشتگونه  ی و رو  دستش

ا - نم  دونمیم  کهنیبا   ز ی همه چ  یول  دم یقول م  وفتهی اتفاق 

پس    رونیب  میا یم  ت یوضع  نیدلم روشنه که از ا  شه،یدرست م 

  !نکن تیخودت و اذ قدرنیا

  .هام و بستم صورتم گرفتم و چشم ی جا روو همون   دستش

  آراد جونم؟ -

  من؟ ی : جونم دردونهدیصدام لرز  بارنیا

 تونمینم  ؟ینباش  ی جورنیا  شهی اونم بغض گرفت: م  ی صدا  ته

کنم   کاریبگو چ ایلطفاً دوباره برام بخند  نمت،یحال بب نیتو ا

  .حالت خوب بشه

که واسه پنهون کردن   ی و بستم و لبخند زدم، لبخند  هامچشم

  .درد وجودم بود 

  .پات بخوابم  ی رو خوامیم -

 [31.12.20 20:37] 
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 256پارت #

 ی داد. پاهام و رو   هیلبش نشست و به مبل تک  ی رو  ی لبخند

 ی پاش گذاشتم که دستش و ال به ال  ی مبل آوردم و سرم و رو

  .دی موهام کش

واسه دوماه    دیکه با  یکابوس  هی کابوسه،    هیازت مثل    گذشتن

اما واسه دوباره دنمشیبب   دنت ی. ذره ذره وجودم کنده بشه 

  .دردش و تحمل کنم

راست  چشم ا  ی بسته گفتم:  از  بفروشم   کهن یقبل  و  آپارتمان 

ازتون بگ  یتا کس  ز یواحد رو زدم به نام عز  نیا به    ره،ینتونه 

کس کمتر  یاون  شارژ  کرده  قبول  فروختم  که  ازتون   ی هم 

  .رهیبگ

 ی همگ  گهیخوبه! د  یلیکه خ   ی جورن یپر از ذوق شد: ا  صداش

زندگ  میکنیم   یزندگ  جانیا دوباره  سامون    مونیتا  و  سر  و 

  .میبد
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 که ن یهاش پر از ذوق بودند فارغ از او باز کردم. چشم   هامچشم

  !سرمون اومده ییچه بال قاًیبدونه دق

  .سرد شد  تییداد و گفت: چا هیو به دسته تک آرنجش

  .بهت نگاه کنم خوامیفقط م ستیمهم ن -

و نوازش    شمیته ر  بارن یپر ذوقش از نگاهم دور نموند و ا  لبخند

  .کرد

اش ذره   هی  ینظر گذروندم تا حت  ری اش و از زبه جزء چهره   جزء

  .نبرم ادیو هم از 

  .کجا موندند نمیبزنم بب زیزنگ به عز  هی -

با    گهیمونده، د  کیتراف   ی حتما با نوا و بهزاد تو  ست یالزم ن -

  .رو داره هان یهم ا یبرو و ب یتاکس

  .نگفت ی زیشد و چ الیخیب
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رو   به و  اون دستم  و  بلند شدم  مبل کنارش   ی کمک دسته 

هاش  از صورتش بودم و هرم نفس   ی متر  یلیگذاشتم. حاال تو م

  .خوردیبه صورتم م

  ؟ی خوایم یگفت: چ طنتیش با

  .دم یام و کنار چشمش کشاشاره  انگشت

  .نبر  ادینگاهت و از  طنتیش -

  .نگاهم کرد ی و سوال دیخند

  ن ییلبش و همراه باهاش نگاهم و پا  ی تا رو  دمی و کش  انگشتم

  .هاش و دور گردنم انداختبردم. دست 

و تو    ستمین  ایکه در  گهید  ؟ی ر یگی چرا به خودت سخت م -

  !قفس ی تو

  .داشت طنتیهاش نگاه کردم. برق شچشم به

 ه یو با شکنجه اما با    ا یام بدون درقفس  هی  ی فردا به بعد تو  از

  .حس بزرگ انتقام و نفرت 
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  .شد  ترکی صورتم نزد به

  من ببوسمت؟ ی خوایم -

بود! انگار من و که داشت براش مهم   زی فارغ از همه چ  چقدر

  !م یبال بال بزن ی نبود تو ندار

هاش سرم و کج  به لب  رهیو کنار صورتش گذاشتم و خ دستم

  .کردم 

وجودش و تو ناکجا آباد قلبم    ی حس لمس تک تک اجزا  دیبا

ام دوماه کمند رو با تموم قدرت مردونه   نیتا ا  داشتمینگه م

  .پس بزنم و عذابش بدم

اس  ترک ینزد محکم  و  لبش  و  تشنه   ر یشدم  و  تر  کردم 

  .کرد  میموهام فرو و همراه  ی که دستش و تو دمشیبوس

 ش یکیهاش رسوندم.  و از گردنش رد کردم و به دکمه  دستم

  .جدا شد عیو که باز کردم سر

  .برسه زیممکنه عز -
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  .حموم ی تو میریم -

  !بخدا برسه زشته -

  .د یو تو مشتم فشردم که لبش و گز پهلوش

  ؟ی ذارینم -

  .نگاهم کرد مردد

  دم یرونش کش   ی سوق دادم و تا کشاله   ترن ییو پا  نییو پا  دستم

  .تر کردکه خودش و جمع

  : آراد؟دینال

  .بود که داشتمش ی روز نیآخر  نیمن مصر بودم چون ا اما

لباسش باال   ر یگردنش فرو کردم و دستم و ز  ی و تو گود   سرم

  .بردم

باشم و   دار یتا صبح ب  دیبخوام، شبم با  د یامروز وجودت و با -

  .بغلم نگات کنم ی تو
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  .که به وضوح شل شدنش و حس کردم دمی و بوس  گردنش

نفس زدنش زمزمه کرد: باشه اما   ونیموهام چنگ زد و م   به

  .حموم ی تو

زانو و گردنش   ری حرفش بودم که زود بلند شدم. ز  ن یا  منتظر

  .و گرفتم و به سمت اتاق بردمش

 م یرفت  نیهم  ی خودم و خودش تو  یاز برداشتن حوله لباس  بعد

و به   دمشیکوب  واریو به محض بستن و قفل کردن در به د

 ش ی لباس صورت  ی هاسمت لبش هجوم بردم و دونه دونه دکمه

بدنم   ی کار رو کرد و دستش و رو  نیکه متقابالً همو باز کردم  

  .که گر گرفتم دیکش

گردنش و گلوش بوسه زدم که از صداش هوش   ی جا  ی جا  به

  .ضرب از تنش درآوردم هیو لباسش و  دی از سرم پر

اش نفس پر از عطش زنونه  ی هابه چشم  رهیو گرفتم و خ  فکش

  !کنمیتن بخوره رو قلم م نیکه به ا یزدم: دست کس 
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آورد و پر    ن ییهام پاشونه   ی شد و لباسم و از رو  ک یلبم نزد  به

  !لب زد: من فقط مال توئم طنتیش

بوسه  و بندش  تحر  ی پس  و  پ  ی ز یآم   کیکوتاه  و   رهنم یزد 

  .افتاد نیزم

  ی ارم که به محض قطعدرمورد رمان د  یدل خبر مهم  ی زایعز

که از فردا   دیپس اصالً کانال رو ترک نکن  گمیشدنش بهتون م

و به   شندیموجود باطل م  ی های و ورود  هانکی به بعد تموم ل

 شهی داده نم یکس

بگ   از واسم  هواتون  و  آ  دیحال  هم  ا یخوشگال،  االن    ن یآراد 

      سرش داره؟ ی تو گهیفکر د هی ای گهیو به جانا م ی زیچ

 ” بهزاد“

 ی شب ن یقفل انداختم و در رو باز کردم. امشب آخر ی تو دیکل

  ذاشتم ی م  دیو نبا  دمیدی خونه رو م  نیا  ی بود که رنگ و رو

  .باشه ی بد ی خونه خاطره  نیا ی خاطرمون تو نیآخر
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دادم و با   هیتک  واریگل رو گرفته بودم به د  ی که دسته  یدست

دستم   ی فالفل تو  کیهام و درآوردم. با پالست پام کفش   ی پنجه 

  .نتشیم تا نببرد  نییبه سمت آشپزخونه رفتم و گل رو پا

 ی ابه دست نشسته. واسه لحظه   یمبل گوش  ی که رو   دمشید

  .اخم چشم ازم برداشت هیکوتاه بهم نگاه کرد اما زود و با 

آشپزخونه رفتم. کتم و درآوردم و    ی و فوت کردم و تو  نفسم

گذاشتم و دسته    ینیس  ی انداختم. هردو فالفل رو تو  زیم  ی رو

بودم رو مرتب کردم. نوا   ندهیپارک چ  ی از تو  یکه پنهون  یگل

  ی از گل فروش   خواستمی اگه م  زهی رنگارنگ و ر  ی عاشق گل ها

  .تونستمیبخرم مطمئنم که نم

هام حس حقارت به جونم چنگ زد که با نفرت ازش چشم   بازم

 نیتا آخر عمرم با ا  دی. نبادمییدندون سا  ی و بستم و دندون رو

زندگ فالکت  و  نم  یوقاحت  زندگ  ونمتیکنم،  نه   یکه  کنم، 

  !دسته گل واسه زنم بخرم ه یراحت نتونم  ی که حت ی جور
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  زدند یپولدار رو حرفش حرف نم  ی هاکه اکثر جوون  ی بهزاد

  !هیواقع ی شکنجه  هی نیافتاده! ا ی به چه روز

که روم بود خواستم گل   ی که چشم باز کردم از فشار  نیهم

و گرفتم و دست   خودم  ی جلو  عی داد پرت کنم اما سر  هیرو با  

  .دمیکش  قی نفس عم یدر پ یگرفتم و پ یبه صندل

تو  به از  و  بردم  رو پشت سرم   ی خودم که مسلط شدم گل 

ب اخم   رونی آشپزخونه  باز   هیهاش  اومدم.  هم  از  هم  لحظه 

  .وقت سرش داد نزده بودم چی. حقم داره، هشدندینم

  گفتم: نوا؟  میشد. مال  لیبه راست ما  ینشستم که کم  کنارش

ازش نشستم و    ی افاصله   چیو نداد که درست بدون ه  جوابم

گوشش کنار   ی . موهاش و از جلو دمی چی دستم و دور شکمش پ

  زدم و گفتم: خانمم؟



[1482] 
 

ول  ی فشار کرد  وارد  گلوش  بوسه  ی زیچ  یبه  به   ی انگفت. 

اش واکنش نشون داد وسرش و به شونه  عیگردنش زدم که سر

  .دم یچسبوند. آروم خند

  ؟یزنیباهام حرف نم  -

رو از دستش چنگ زدم که   یدفعه گوش  هیباال انداخت.    ی سر

 یل یکه صورتش تو م  نیو هم  دی تند به سمتم چرخ  نیه  هیبا  

تو  ی متر دستش  گرفت  قرار  صورتم  موند.   ی از  ثابت  هوا 

لحظه  سر  ی انگاهش  اما  کرد  شکار  و    ی رو   یاخم  عیلبم 

لبم    ی رو  از خنده   ی نشوند و سرش و چرخوند. رد  شیشونیپ

  .نشست

  .زدمیسرت داد م د ینبا دیببخش -

  .شد نهیگرفت و دست به س افهیق

  .واست دارم ی زیچ هی -

  .بهم نگاه کرد یسوال



[1483] 
 

گل رو از پشت سرم جلو آوردم که نگاهش به سمتش   دسته

  .رفت و اخمش به کل نابود شد

  .خوامی معذرت م -

  .لبش دلم و آروم کرد   ی لبخند گوشه  زیگرفت و اون ررو    گل

بود گفت:   شیکه خنده چاشن   یو باال آورد و با حرص  نگاهش

  !ی بدجنس یلیخ

  .دمیتعجب خند با

  !چرا؟ -

  .دیو به بازوم کوب  مشتش

! قبول  ی اغوام کرد  نیگل دوست دارم و با ا  یدونستیتو م -

  !ی کردیم یمعذرت خواه  شتریب دیبا ستین

با دست   نشینقش  زهیو صورت ر  دمیخند  انهیموذ هام قاب  و 

  .گرفتم
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  ...معـ  خوامیمعذرت م  خوامی معذرت م خوامی معذرت م -

  .دهنم گذاشت ی و دستش و رو دیخند  گهیدفعه د نیا

  !قبوله لوخبیخ -

  .نگاهش کردم  خندون

آورد که لبم جزء به جزء حرکتش    ن ییو آروم آروم پا  دستش 

  .ببوسمش ریدل س هیو حس کرد و دلم خواست 

  .دمیبه سمت لبش رفت و انگشت شستم و روش کش نگاهم

 یدونی م  کنمیآدمم باشم تو رو ول نم  ن یرتری اگه فق  یحت -

   چرا؟

 [07.01.21 18:32] 

 258پارت #

  .نگاه کردم شیآب ی ها آرومش به چشم  ی صدا با

  چرا؟ -
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  !شم یخفه م اتیچون بدون در -

مبلِ   ی تر شد. دسته گل رو رولبش بزرگ   ی دلبر رو   لبخند

  .و دو طرف صورتم گذاشت  فشیظر  ی هاکنار گذاشت و دست

چون   میباش  یاجتماع   ی تو چه طبقه  ستیمنم برام مهم ن -

مرد عاشق  شدم،  خودت  عاشق  نشدم،  پولت  عاشق   ت،یمن 

  .خوب بودنت

دلبر  پر از  چشم  شیلذت  از  لبش  نگاه  به  و  گرفتم  هاش 

  .دوختم

  ن ی موهاش فرو کردم و سرم و جلو بردم و هم  ی دستم و تو  هی

هردومون    میگوش  ی صدا  دمیدو لبم بوس  نیو ب  نش یی که لب پا

به    یکیو تو همون نزد  دمیکش  یپر حرص  و از جا پروند. نفس

  رونش یب  بمیشلوارم بردم و از ج  بیصورت نوا دستم و داخل ج

د با  معطل   لی وک  ی شماره   دن یآوردم.  و   دادم جواب    یبدون 

  .دادم هیمبل تک ی دستم و کنار نوا به دسته 
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  .سالم -

  .خبر خوب دارم  هی ،یمیرح  ی سالم آقا -

  .لبم نشست ی رو ی لبخند  ارادهیب

  ؟ی چه خبر -

  .بهیعج  یلیخبر خوبه اما خ  نیا کهنیبا ا -

  .لبم کم رنگ شد ی رو  لبخند

  !صاف شدند و پدرتون فردا صبح آزاده های تموم بده -

 ی هابه چشم  ی برد و با ناباور   نی لبخند رو هم از ب   ز یاون ر  بهت

  .نوا نگاه کردم  یسوال

  ک کردند؟کم  ریچـ... چطور ممکنه؟ چند تا خ -

گفتند که اون    دمیازشون پرس  دونمیخودمم نم  د یباور کن -

که   میبوده بگ  یکار ک   دندیشخص فقط بهمون گفته اگه پرس

  .د یاز آراد بپرس
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  .هام سست شدنددست ی او لحظه  ختیر ی هر دلم

  !آراد؟  ی کرد کاری وار گفتم: چوحشت زمزمه با

مربوطه رو انجام دادم، تک به تک طلبکارها    ی من تموم کارها -

شده، فردا ساعت    هیتسو  هاتونی پولشون و گرفتند و کل بده

  .دنبال پدرتون دیهفت بر

پ  لی تحل  ییصدا  با از  ممنون  گفتم:  جناب    هاتی ری گ یرفته 

  .خداحافظ یلیوک

  .بود خدانگهدار  فهیوظ -

  .خودش افتاد  ارمیب نیی خودم پا کهنی قبل از ا دستم

  شده بهزاد؟ یچ -

  ی خوب  ی کرده، بوها  ی کار  هیآشوب شده گفتم: آراد    یقلب  با

  .رسهیبه مشامم نم

  شده؟ یترس گفت: مگه چ با



[1488] 
 

  !و پرداخت کرده هامونیتموم بده یکی -

  .رنگ تعجب گرفت  نگاهش

  !؟یک -

  !دونمینم -

و باال آوردم. دهنم از استرس خشک شده بود و   میگوش  عیسر

  .گرفتمیمدام لبم و گاز م

 ی کرد  کاری و به گوشم چسبوندم. چ  لیآراد زنگ زدم و موبا  به

  !وونه؟ید

  

 ” آراد“

 یو زبون زدم که مزه   میو لب اشک  دم یکش   مینی و به ب  دستمال 

  .دی چیدهنم پ  ی تو شیشور

  .پاکش کردم  عیکه سر دیصورتش چک ی قطره اشک رو هی



[1489] 
 

بهت نگاه کنم تا بتونم دوماه    د ی زمزمه کردم: چقدر با  ونیگر

  تا آخر عمر؟ ای سال؟ صد سال؟  هی ارم؟یدووم ب دنتیبدون د

خورد   یفیکه تکون خف  دمیپلکش و بوس  ی شدم و آروم رو  خم

  .بغلم جمع شد ی تو شتریو ب

  .بالشت گذاشتم ی رفتم و سرم و رو نییپا

ا  دستش  بعد  و  گرفتم  رو   ی ابوسه  کهن یو  زدم  کفش    ی به 

  .گرفتم ی اش و به بازصورتم نگهش داشتم و حلقه 

 د ینبا  ،یتو مال من  ،ی اریو از دستت درب   نیا  دی نبا  وقتچیه -

  .گهید یکیسمت  ی تو نبود من بر

 ی . از رو مهیاز گوش  دمیرو روشن کرد که د  کی اتاق تار  ی نور

  .برش داشتم زی جانا خم شدم و از م

 .اش نگاه کردم. بهزاد بودشده به صفحه  ز ی ر ی هاچشم با
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[1490] 
 

  .گوشم گذاشتم ی و رو یو وصل کردم و گوش تماس

  .سالم -

  .راست حرفش و زد  هیسالمم نکرد و  یحت

  ؟ی کرد کاریچ -

فهم  بدون بود  مشخص  هم  کردن  صاف   های بده  دهیفکر 

  .شدند

و   یهان؟ چ  ؟ی کرد   کاریبا تحکم گفت: چ  دیو که د  سکوتم

  ؟ی کرد یقربان

ام  راست رفت سمت جانا و بازم اشک خشک شده   هی  نگاهم

  .جون گرفت

  !و قمار کردم میزندگ -

 ” .بهم بگو ترسم،یبخدا دارم م“رفت:   لیتحل  صداش



[1491] 
 

ا  - از  قبل  بابات    میبر  کهنیفردا  بهت   یمالقات  ایدنبال  عمو 

  .بشنوه یکیممکنه  تونمی االن نم گمیم

   !ستین یخوب زی مطمئن شدم که چ گهید -

                  ****************  

هاش و پشت گردنش به هم بلند شد و دست  مکتین  ی رو  از

  .جلو رفت یسست کم  ی قفل کرد و با پاها

خروونه؟ید  ی کرد   کاریچ - رو  تو  مردک  اون  رسماً    دهی ! 

  ؟یفهمیم

جون عمو وسط بود   ی انداختم و آروم گفتم: پا نیی و پا نگاهم

  .دادمیجانا رو از دست نم شدمیوگرنه اگه کارتن خوابم م

هاش چشم  ی که سرم و باال آورد. اشک تو  دی سمتم چرخ  به

  .کردیوار حرکت مموج

  !پسر شهینابود م -



[1492] 
 

عمو   یواسه زندگ  دیکه من و اون با  هییبها  نیگفتم: ا   درمونده

  .میبد

  .نشست مکتین ی رو

  .میکنی م مشیجا قا هیبهش بگو،  -

  .درد نگاهش کردم ایدن هی با

  فکر نکردم؟ نیخودم به هم ی فکر کرد -

  .و به چپ و راست تکون دادم سرم

ثابت کرده واسه    ی موریاز جونش محافظت کنم، اون ت   دیبا -

کرد،   دمیرک و راست هم تهد  زه،یریاش خونم مدختر هرزه 

  د یبتونه بهم اعتماد کنه، چند وقت با  شیبگذره تا کم و ب  دیبا

  .کنم ی رو براش باز عیداماد احمق و مط  هینقش 

پس سرم به هم    ی موها  ی هام و روو بستم و انگشت  هامچشم

  .قفل کردم



[1493] 
 

به تو و   یچ  یگی که م  یچند وقت  نیا  یدونیلب زد: م   آروم

رو   ی باز  نیچون ا  کشهی حداقل تو کمتر زجر م  گذره؟یاون م

  ...با اون همه ادعا ترکش کنهیاما اون فکر م یدونیم

پر  یعصب زنان  تشر  و  کردم  باز  چشم  بغض  پر  وسط    دم یو 

!... اما تو نبود ی ار یبه روم ب  خوادینم  دونمیحرفش: خودم م

که چشم   ی دیبهم قول م  ،یام باشمراقب دردونه   دیمن تو با

  ؟ی ازش برندار

مکث گفت: بهت قول   یام گذاشت و با کمشونه  ی و رو  دستش

  .باشه خواهرمه  یداداش، مثل جونم هواش و دارم هر چ  دمیم

چندبار  دمیکه کش ی و بستم و همراه با نفس غمناک هام چشم

  .دستش زدم ی رو

من و تو چال   نی راز ب  ن یکه موعدش برسه ا  یاز امروز تا وقت  -

  .بفهمند ی زیچ دی هم نبا زی نوا و عز یو حت شهیم

  .باز کردم چشم



[1494] 
 

  گم؟یو م نی که چرا ا یکنی حاال درک م -

  نیاونم مثل من مجبوره که ا  دادیهاش نشون مچشم   ی تو  غم

تکون    ی وضع رو تحمل کنه و دهنش و قرص نگه داره. سر

  .داد

  .راحت التیباشه خ -

  .انداخت و بلند شد مارستانیبه ب ینگاه

  .اومده رونیعمو از اتاق عمل ب گه یفکر کنم د -

 ” جانا“ 

چا  وانیل  نیسوم از  هم  س  ی و  و  کردم  از   ین ی پر  دست  به 

  .اومدم رونی آشپزخونه ب

  ...گرفتم میتصم زی عز یراست -

  .گذاشتم  زی م ی و رو ینیس

  .دوباره استخدامم کنند شهیاگه م مارستانیبرم ب -



[1495] 
 

 .نشستم یمبل تک ی رو
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  .یکمک کار آرادم هست  ی جورنیا هیفکر خوب -

تو  ی صدا از  شد:    ی نوا  بلند  گوش“اتاق  زنگ    تیجانا  داره 

 ” .خورهیم

  ی لباس بافتن  هیاتاق رفتم که مشغول تن کردن    ی شدم و تو  پا

  .دمشید

  .باشه خانم خانما تیعاف -

  .زد  لبخند

  .یسالمت باش -

  .و برداشتم یتخت و گوش ی راست نشستم رو هی



[1496] 
 

گفتم:   عیسر”My Love“ دنید  با لبخند  با  و  دادم  جواب 

  .سالم آقا

تاخ  صداش آماده شو بدیبه گوشم رس  ری با   نمییپا  ای: سالم، 

  .می جا حرف بزن هی میبر خوامیم

ن  چیلحن خشکش ه   از و آشوب بود که به دلم   ومدیخوشم 

  .انداخت و لبخند رو ازم گرفت

  شده؟ ی زیچ -

  چطور؟ -

  !یزنی حرف م ی جور هیآخه  -

  .نییپا  ایزود ب -

نوا ثابت موند.   ی ام روپس بندش قطع کرد که نگاه مات برده   و

  ؟یبا اخم گفت: خوب

  .گذاشتم و بلند شدم زیم  ی و رو یگوش



[1497] 
 

  .رون یب  رمیآراد بود، باهاش م -

اول  در و  کردم  باز  رو  رو    ییمانتو  ن یکمد  اومد  دستم  که 

   .برداشتم

  بهزاد آزاد شده؟ ی بابا یدونستیتو م -

  ؟ی چجور ؟یو متعجب گفتم: ک دمی شتاب چرخ با

م  نیهم - اون  راستش هنوزم هنگم که چطور    ارد یلیامروز، 

  !صاف شده یبده

  ؟یعمو چ -

  .باال انداخت ی اشونه

  .دونمینم -

  .دم یکش  رونیو شالم و ب  یو با واهمه شلوار ل  دمی چرخ عیسر

حالش    دیحرف زد، شا  ی طورشده که آراد اون  ی زیچ   هی  دیشا

  ...ستیخوب ن



[1498] 
 

ب  با آپارتمان  از  کنار    رونیدو  که  .  دمش ید  یتاکس  هیاومدم 

 ن یبه زم  یقیداده بود و با اخم عم   هیبهش تک  نهیدست به س

  .کرد ینگاه م

  ...ینفس زنان گفتم: اتفاق دمی که رس بهش

  .نیگفت: بش ی با نگاه کوتاه و سرد اما

چشم   بعد درمقابل  ماش شکه  ی هاهم  در  و   نیام  کرد  باز  و 

 ی و دلم گواه بد  گرفتیلحظه هم آروم نم  هینشست. قلبم  

  !بد یلی اونم خ داد،یم

که به خودم اومدم و در عقب و باز کردم و    دیکوب  شهیش  به

  .نشستم

کنار بهش نظر انداختم. رنگ   ی نه یآ  ی به راه افتاد. از تو  راننده 

دست دست کردن   ی. با کمدادیبهم نم  ینگاهش حس خوب

  .آوردم  شینشستم و سرم و کنار صندل  یلب صندل

  شده؟ یچ  یبگ شهیم -



[1499] 
 

  .جانیبهت اما نه ا گمینگاهم کنه گفت: م  کهنیا بدون

و کنار صورتش گذاشتم تا سرش و بچرخونم و بهم نگاه   دستم

ناباور جا معلق دستم و پس زد که همون  ی کنه اما درکمال 

  .و تار کرد دم ید ی شده موند و اشک بود که از دلخور

  .سرجات نیبش -

قطره اشک از   هی انداختن نگاهم و عقب رفتنم    نییبا پا  همراه 

  .ممانتو ی راست افتاد رو هیو  دیچشمم چک

 ” ...خواند  د یخواه ندهیدر آ  آنچه“  

  .میهم بر یاز زندگ دیبا یواسه مدت -

  !آراد پس بس کن ستین یخوب یاصالً شوخ نیا -

********************  

 ” آراد“

  .اطرافم دوختم ی هاو به مانکن حسمی نگاه ب بیبه ج دست



[1500] 
 

حرص   ی صدا ذوق  توپر  پ  ی آورش  مطمئنم  دیچی گوشم   :

مهمشون   عروس   ان،یبهت  از  از   یکی  یشیم  مونیبعد 

 م،ی دیم  شیها رو تو تن تو نماو کل لباس جانی ا ی سهامدارها

  .شندیدوبرابر م هامونی شک ندارم مشتر

زن   هیبهمون داشت با    کیخورد که نزد  یدفعه نگاهم به زن  هی

اما سرش   رمینگاه ازش بگ  تفاوتی. خواستم بکردی صحبت م

صورتش نفسم پس رفت و   دنی د که از دطرف چرخون  هیو به  

هاش و هاش اشک بود که همراه با بهت چشمچشم  دنیبا د

ه  یشب  قدرنیا  یکیپر کرد. چطور ممکنه؟ چطور ممکنه که  

  !جانا باشه؟

با ه   دیکش  ی اخفه   غیدفعه کمند ج  هی گفت: مامان   جانیو 

  .شبنمم هم برگشته

شده بودند   نیزم   خیکه پاهام م  یدستم و گرفت و درحال  بعد

  .به زور کشوندم

*******************  



[1501] 
 

 ” بهزاد“

  بهزاد؟ -

  .زده بلند کرد روت وحشت   زینوا هم من و هم عز   غیج  ی صدا

د  با که  اتاق شدم  وارد  رو  دم یدو  دراز  به  دراز  تخت    ی جانا 

 ی شونیپ   ی نوا سرخه از ترس و دستش رو  دیافتاده و صورت سف

  .جاناست

  !مارستانیب مشیببر  دیبا سوزهیداره تو تب م  -
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***************  

جز    یکس  چیاز ه  ی خبر  چیکه ه  ییبام تهران، جا  میبود  اومده

  .خودش و خودم و خدا نبود 

 ی آراد  نیبشنوم، ا  یخوب  ز یچ  ست یقرار ن  گفتیبهم م  حسم

  .بود زیرعب انگ  کردیفرق م شبشیکه هزار درجه با د



[1502] 
 

  !نگاه االنش کجا ی کالمش کجا و سرما ی گرما

هاش و پشت سرش به  و دست  سادهیبهم رو به شهر وا  پشت

  .هم قفل کرده بود

بگه که واسه   خوادیم  یازش سوال کنم چ  دمیترس یم  راستش

ذره ذره داره   ستیو حواسش ن  کنهیمعطل م  قدر ن یگفتنش ا

م ازم  و  و   لیدل   دمی ترسی م  ره،یگی رمق  بپرسم  و  رفتارش 

  .جوابم و بده که نتونم هضمش کنم ی زیچ

اما با حرف  هی  اومدم  خکوب یکه زد سرجام م   یکم قدم بزنم 

  .هام از وحشت گرد شدندشدم و چشم 

  .میهم بر یاز زندگ دیبا یواسه مدت -

از بهت گفتم:   ی او آروم پشت سرش رفتم. با خنده   دمیچرخ

  !آراد پس بس کن ستین یخوب یاصالً شوخ نیا

  !جانا زنمی حرف م ی من دارم جد  -



[1503] 
 

که بهم   یکه از حال  ختی و محکم فرو ر  دیدرونم لرز  ی زیچ  هی

سرد به   ی هوا  نی که تو ا  یدست داد تو دلم آشوب شد و خون

  .پوستم و گرم نکرد، سوزوند  دیصورتم دو

  .دم یو به چپ و راست تکون دادم و آروم و پربهت خند سرم

ست که  مسخره   یِشوخ  ه ی  نیحرفش و باور کنم، ا  تونمینم  نه،

  .کردم یشوخ گه یو با خنده م  چرخهیاالن م

اما برخالف تصورم نگاهش، نگاه آراد من نبود، سرد   دیچرخ

  .بود رحمیبود، ب

کنارم    یتونیبرسم اما نم  ی کار  هیبه    دیبا  یفقط واسه مدت -

  .یباش

از مظلوم  ی هاچشم  با تا  از اشک سکوت کردم  پر    ت یلبالب 

  .رحمانهیب یشوخ نیهام دست برداره از اچشم ی تو

  .ازم گرفت  نگاه



[1504] 
 

م - قطع  ارتباطمون  کل  زمان  اون  ادامه   شه یتا  مدت    ی اما 

  .اد یخودش سرب  دیبا بخشم،یرو بهت نم غهیص

که صورتم باد کرده بود   ی اون همه حرف درحال  دنی از شن  بعد

ز  ا  کردمیو حس م  امقهیاز شدت بغض و متورم شدن رگ شق

  فقط زمزمه کردم: چرا؟ یلرزون  ی فشار با صدا

  .و لمس کرد نشیآست ی انداخت و گوشه  نییو پا سرش

واسه تو داشته    یوقت  ذارهینم  گهیکردم که د  دایپ  ی کار  هی -

  .باشم

  .تالشم و واسه نگه داشتن بغضم کردم نیآخر

  ؟یترکم کن ی خوایم  یعنی... یعنی -

  .آره -

هق بلند بشه   هی با    امه یگر  ی بود که صدا  یحرفش کاف  نیهم

  ش ی قلبم و به آت  ختند یام رگونه  ی که تند و تند رو  ییهاو اشک 

  .بکشند



[1505] 
 

ها هنوزم  که مثل احمق   یچنگ زدم و درحال  اشقهیبه    محکم

رو باهام    کارنیهق زدم: نه، تو ا  دادمیم  یواه  دیبه خودم ام

  ی قول داد  ،یمونی م  ی دادقول    ،ی تو بهم قول داد  ،یکنینم

ترج  ی زیچ  چیه به من  ا  ،ی دینم  حیو  آراد  ن  نینه   ست،یتو 

  .خورت کردند ی زی حتماً چ

  .هاش و باز نکردو چشم  اوردیلحظه هم سرش و باال ن هی اما

از صورتش با   ی متر   یلیو گرفتم و تو م  اشقهیاون دستمم    با

داد زدم: حرف بزن،   ونیپاهام افتاده بود گر  ی که تو  یلرزش

بگو که اون   ،ی بگو که نامرد نشد   ،یگیدروغ م  ی بگو که دار

عشق م  یهمه  حرف  ازش  که   ی زدیکه  بگو  هست،  هنوزم 

  .ینابودم کن ی خواینم

جدا کرد و متقابالً داد    اشقهیهام و از  دست   انهی دفعه وحش  هی

  !شهینه هم یواسه چند وقت  گمیزد: م



[1506] 
 

هق هقم خفه شد اما   ی و محکم به هم فشردم که صدا  هاملب

  .کرد کهی ت  کهیگلوم و ت

پا  صداش بب  ن ییو  بود:  آمرانه  اما لحنش   گم یم   یچ  نیآورد 

حواست به خودت باشه، هر    دی با  ستمیکه ن  یمدت   نیجانا، تو ا

  .به بهزاد بگو هوات و داره یخواست یچ

هق هقم لب زدم:   ونیشد و م دتریعوض کمتر شد امه یگر اما

 ی ماد  ز یچ  هی  ی حاضر نبود من و فدا   شناختمیکه من م   ی آراد

ن  گهیکه د  فهممی کنه، حاال م به    یستیعاشقم  انگار عشقت 

  ...یزنیمن و پس م  ی ندار یچیپول بند بود، حاال که ه 

به ج  بارنیا و هم  لیتبد  غیصدام  م  ن یشد:  ثابت   کنه یبهم 

معشوقه و  من  هم  نم  ی قبالً  بودم   لهیوس  هی  ی دیدیخودت 

  ...ازت یو ن ییواسه رفع تنها

زد: ببند دهنت و تو   ادیبازوم و محکم گرفت و فر  غمیج  ونیم

  !یدون ی نم یچیه



[1507] 
 

بتونم    دیو تکون دادم و زجه زدم: پس بگو، بگو که شا  بازوم 

تر از منه برات، نکنه عاشق مهم  یدرکت کنم بگو که بدونم چ

  ...خودت و با پولش باال  ی خوای و حاال م  ی دختر پولدار شد  هی

رو   هی و محکم  فاصله  ی دفعه دستش  تو  و   ی دهنم گذاشت 

  .شمیجز تو نم یکس چی: من عاشق هدیاز صورتم غر یکم

  .و سکوت کردم دی لرز امه یاز شدت گر نفسم
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  .زدی م یبه سرخ شی دیبه اشک نشسته بود و سف هاشچشم

  گه ی مجبورم برم، مجبورم پست بزنم، از امروز تا چند ماه د -

  .تا برگردم یتحمل کن دیاما با یمونی ازم م خبریب

بودند که بدون هق هق از   دهیرس  ی اهام به مرحله اشک   حاال

که قلبم برداشته بود   ی و ترک بزرگ  ومدندیم  ن ییپا  ی هاچشم



[1508] 
 

م کامالً حس  م  ی زیچ   هی  کردم،یرو  دار   گفتیبهم    ی انگار 

  .ی ریمیم

نکردم، چون    دادی داد و ب  گهیآورد اما د  نییو آروم پا  دستش 

شدم    ترچاره یاز قبل هم ب  کردمی حس م  کرد،یوجودم درد م

  رمق یدهنم خشک کرده و کل تنم ب  ی زبونم و تو  نیو هم

  .شده بود

و تموم کرده    نمونیب   زیهمه چ   یعنینه؟    مردمی داشتم م  واقعاً

تا به هم   میدیکه کش  ی ای نه؟ اون همه خاطره؟ اون همه سخت

! جالبه! اون بره  بخشهیرو بهم نم  غه یص  ی هیبق   گهی م  م؟یبرس

  ه یول کنه با    جان یمن و ا  ،یک  شی پ  دونهی آباد و خدا م  ناکجا

  !یتو خال تی محرم  ی غهیص

و لب ترک خورده   هاش چشم تر  و بست  با نوک زبون  و  اش 

  .کرد



[1509] 
 

بخاطر تو دارم    ،یدرکم کن  دیبهت بگم اما با  تونمینم  ی زیچ -

  .رمیم

 که ن یلبم نشست. بخاطر من؟ ا  ی پوزخند تلخ گوشه   هی  تنها

کنم   یپاره و روح مرده زندگ  کهیقلب ت  هیبا    ن یقراره بعد از ا

  بخاطر منه؟

  ی ک   شی دلش پ  ستیعوضش کرده، معلوم ن  یورشکستگ   انگار

آراد  ریگ چون  بزنه،  پس  و  من  حاضره  که  که   ی کرده 

  !ازم بگذره  اتیهرگز حاضر نبود بخاطر ماد شناختمیم

ها و به سمت پله   دمیسست چرخ   ی با پاها  ازش گرفتم و  چشم

  .رفتم

تمومه، معلقِ   نمونیجانا، نرو، نگو ب  رمیمیبخدا بدون تو م - “

با   شهیم  ی دستم و ول نکن که افتادنم مساو  ن ی هوا و زم  نیب

  .مردنم



[1510] 
 

ازتون م -   ه ی  تیمحرم   هی   د،ینکن  یعقد رسم  خوامیبرادرانه 

و    دیدهنش و کامالً بفهم  ی سال مزه  هی  نیتا تو ا  دیساله بش

 دی نی لذت بخش، بب  ایآوره  باهاش درد و عذاب   ی زندگ  د ینیبب

داره   دوستتون  قلب  ته  از  ست، ساده   یدلبستگ  هی  ایواقعاً 

نتونست  ی نجوریا کارها  دیاگه  دخترا  ی بخاطر  و  قبالً    ی اون 

ب دووم  ا  دیاری دورش  جدا    ازین  کهنیبدون  باشه  طالق  به 

  .شهیو عقدم خود به خود سر موعدش باطل م دیشیم

ا - آت  کارنینکن  و  من  باهام،  م  ی زد  شی رو  حاال   ی خوای و 

و   ایتنها بسوزم و هالک شم؟ ب  ی و بذار  ی خودت و نجات بد

آت باهم  درد   چیه   جورنیا   م،یریبگ   شی بذار  کدوممون 

شمیکشینم پخته  هم  کنار  بذار  ا  می...   همیب  کهنینه 

 ” !میبسوز

  ...اما حاال زدی عشق من له له م واسه



[1511] 
 

گذاشتم    یاول  ی پله   رو پا  شد  کیکه  زانوم  و    دیلرز  دیآن 

پام رو  یاه یهام سچشم و ته   دی لغز  یسنگ  ی پله   ی رفت که 

  .پله کشوندم ی گرفتم و باال عیسر یکیشد اما  یدلم خال

  .دم یو که چرخوندم خود نامردش و د سرم

وقت  ارادهی ب  هیثان  چند اما  به    ینگاهش کردم  اومد  به خودم 

  .چند قدم به عقب رفت ر یشدت پسش زدم که سر به ز

  .برم اما صداش مانعم شد خواستم

  .رمیگیم یخودم واست تاکس -

خسته گفتم: الزم نکرده،   ییبهش انداختم و با صدا  ی نگاه  مین

تر  و مهم   یزنیکه ازش حرف نم  ی از امروز برو دنبال همون کار

  .از منه برات

ها شالم دونه دونه از پله   دنیو گفتم و همراه با جلو کش  نیا

  .اومدم نییپا



[1512] 
 

پا  یان یپا  ی شروع  هر جهنم داره    جاست،ن ی منم هم  انیداره، 

  !جانا ی ! پس به جهنمت خوش اومدشهیشروع م

**************************  

 ” بهزاد“

 دیبودم، نبا  جانیجانا ا  ی امروز برا  جا،نیعمد اومده بودم ا  از

  .تنها بمونه ذاشتمیم

آراد موقت  شی حال  ی جور  هی  دیبا  رفتن   گه ینه که د  ه،ی کنم 

  .ازت محافظت کنه کهنیا ی دوستت نداشته باشه، برا

  بهزاد؟ -

  .سمتش چرخوند نوا سرم و به ی صدا

و بخور سرد   تیی ! چا؟یکنینگاه م   وان یچرا دو ساعته به ل -

 .شد
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[1513] 
 

  ...د یدوست دار  یآشپزخونه گفت: عصرونه چ ی از تو زیعز

باز شدن قفل و در حرفش و قطع کرد و نگاه من و   ی صدا  اما

  .نوا هم به سمتش برد 

از جا بلند شدم   ع یسر  ده یرنگ پر  ی ورود جانا اونم با صورت  با

  .و به سمتش رفتم

  جانا؟ -

 یجاکفش  ی هاش و توبهم انداخت و کفش   ینگاه کوتاه   مین

  .گذاشت

  ...خو -

  .از کنارم گذشت و به سمت اتاق رفت حرفیب اما

صورتم   ی مانع پر کردن غم تو  بارن یانداختم و ا  نییو پا  سرم

  .نشدم

  !با تعجب گفت: جانا؟ نوا



[1514] 
 

  .سادیاومد و روبه روش وا رونیاز آشپزخونه ب مهیسراس زیعز

  مادر؟ هیچه حال  نیخاک به سرم ا -

تنه از کنارش گذشت   هیرو هم نداد و با   زیجواب عز یحت اما

  .اتاق رفت و بالفاصله در رو محکم بست ی و تو

اما تو هم  ز یعز تند کرد  پا  اتاق  لحظه    ن یبالفاصله به سمت 

  .قفل شدن در بلند شد  ی صدا

  .در زد به

  افتاده؟ یاتفاق ؟یشده جانا؟ با آراد کجا رفت یچ -

  .رف در رفتمو به چپ و راست تکون دادم و به ط  سرم

  ؟یدونیم ی زی : بهزاد تو چنوا

  .زنمی خودم باهاش حرف م -

  .به در زدم ی او تقه سادم یکنار رفت که وا زیعز



[1515] 
 

دلته رو    ی که تو  یهرچ  ،یکه باهام حرف بزن  خوامیجانا، م -

  .دروغ   ایبهم بگو تا بگم راسته 

  .نگران و مضطرب به در چشم دوخته بود ی ابا چهره  زیعز

  .جانا با من دیبه کارتون برس دیبهش گفتم: شما بر رو

با خودش    رلبیطور که زتکون داد و همون  ی مکث سر  یکم  با

  .به سمت آشپزخونه برگشت کردیم هیواگو

  .به در زدم بازم

   من؟ یِآبج -

که رفتم    نیدفعه در باز شد که بالفاصله بازش کردم و هم  هی

 ی خودش و انداخت تو  دمیتو و در رو بستم و به سمتش چرخ

من و   ی هم گلو  یهق هقش اوج گرفت که بغض  ی بغلم و صدا

  .و برادرانه بغلش کردم دیدر

  ی عنیبا اون همه ادعا ترکم کرد،    م،یجدا بش  دیبهم گفت با -

  دوستم نداره نه؟ گهید



[1516] 
 

نکن، آراد   ی فکر  نیلحظه هم همچ  هی  یبغض تشر زدم: حت  با

  .تو رو دوست داره ایدن نیا ی از همه تو شتریب

و هق زد: دروغ نگو! اگه دوستم داشت    دیکوب  امنهیبه س  یمشت

نه بعد از اون همه خاطره! نه بعد از اون همه زجه   رفت،ینم

  !زدن که من و داشته باشه

  شدی و بستم و آب دهنم و محکم قورت دادم. کاش م  هام چشم

  .بدونه ستیکنم که فعالً به صالحش ن کاریم اما چ بهش بگ

دوباره بتونه خوشبخت نگهت داره   کهن یا  ی باور کن آراد برا -

  .بره دیبا یمدت

هاش چشم  ریهاش و زو دست  د یکش  رونیضرب از بغلم ب  هی

  .دیکش

  .کنه  کاری چ خوادیپس بگو، الاقل تو بهم بگو که م -

  .هام و بستمچشم  کالفه

  .بذاره گریج  ی کم دندون رو هیجانا  -



[1517] 
 

ن  اما گفت:    امقه یو    ومد یکوتاه  بغض  با  و  عاجزانه  گرفت.  و 

  .کنم  یزندگ  تونمیبدونم وگرنه نم  دیبگو، با  کنمی خواهش م

نم  لبم گرفتم.  دندون  به  محکم  ا  شتریب  تونستم یو   ن یاز 

  .نمی شکستنش و بب

 هاتونی بده  بیشدن عج  هینکنه کارش به تسوبهزاد؟ لطفاً،   -

  ربط داره؟

  .چشم باز کردم عیسر ارادهیب

  .و نفس زنان نگاهم کرد منتظر

  .مکث بازوهاش و گرفتم یکم با

  .شهیدرست م زی فقط دو تا سه ماه تحمل کن، همه چ -

 .ظی دفعه با خشم و غ  نیاما ا دمیبغضش و د  بازم
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[1518] 
 

قدم   به با  و  زد  رو   ی ها شدت پسم  در  تند پشت سرم رفت. 

  .باز کرد انهیوحش

  .بخوابم خوامی م رونیبرو ب -

  .دمیسمتش چرخ  به

  ...جا -

  .رونیزد: گفتم برو ب داد

  ری آخرش از ز  د یکه شا  یدادن به بحث  انیاجبار و واسه پا  به

اومدم که   رونیاز چه قراره از اتاق ب  ه یبکشه قض  رونیزبونم ب

  .بست ی بد ی بالفاصله در رو با صدا

  .سادیپشت اپن وا  زیعز

  شد؟ یچ -

  .بود رفتم زی م ی که رو میسمت گوش به



[1519] 
 

کن  هی  گه،ینم  ی زیچ - شاآروم   دیکم صبر  بشه  آراد    دیتر  با 

  .دعواش شده

از پوش  لیموبا بعد  برداشتم و   ی کتم به طرف جاکفش  دنیو 

  .رفتم

  ؟ی ریم ی : دارنوا

  .نگاه کردم  بهش

  .گردمیو برم  زنمیزنگ به آراد م هینه  -

  .تکون داد  ی سر

  .به آراد زنگ زدم  دمیپوشیکه کفشم و م طورهمون

اش  خسته و گرفته   ی اومدم و در رو بستم صدا  رون ی که ب  نیهم

  .دیچ یگوشم پ ی تو

  ؟ییجانا ش ی پ ؟ییکجا -

  .اومدم نییها پااز پله   هدفی و ب آروم



[1520] 
 

  .آره برگشته آپارتمان -

  .حاکم شد نمونیسکوت ب ه یثان چند

  چطوره؟ -

  .زدم  ی محو پوزخند 

  ؟یکنیفکر م یخودت چ -

  .سکوت کرد  بازم

  ؟ییتو کجا -

م  - م  شی پ   رمیدارم  هم  بعدش  ت  رم ی عمو،   ،ی موری شرکت 

  هی  ی موریآپارتمان، خود ت  ارمشییعمو مرخص شد نم  یراست

  .خونه برامون گرفته

  .دم یخند یعصب

  گه؟یمنت د هی ریز ی ری م ی واقعاً دار -



[1521] 
 

چند مدت از جانا دور کنم،   هیعمو رو    دیبا  ستین  ی اچاره  -

داشته باشه    یتنش و فشار عصب  دینبا  وند یکه بعد از پ  یدونیم

  .رو پس بزنه   هیممکنه کل

  .سادم یاول وا ی طبقه تو

  ؟یگیبه عمو نم -

کردم   دای کار پ هی کنمی ادعا م ی حاال نه، واسه مدت یعنینه،  -

 م ین یبب  گه یخونه، د  امیب  تونمینم   ی لیو خ  ادهیکه حجمش ز

  .شهی م یچ اشهیبق

  .به چپ و راست تکون دادم ی سر نگران

  !چاه هولناکه برادر من  هی نیا -

  .دمیجز سکوت ازش نشن  ی زی در جواب چ اما

************************  

س  ینگاه دلگ  یاه یبه  طور  به  پنجره  قاب  از  که    ی ریشب 

نخورده، نوا هم    یچی انداختم. ه  ذاشتیم  شیخودش و به نما 



[1522] 
 

عز نه  هنوز  بزنه،  باهاش حرف  از چه   هیقض  دونهی م  زیرفته 

  .قراره و نه نوا، نگفتم که خودش اگه خواست بگه

  بهزاد؟ -

  .زده بلند کردرو وحشت   زینوا هم من و هم عز غیج ی صدا

د  با که  اتاق شدم  وارد  رو  دم یدو  دراز  به  دراز  تخت    ی جانا 

 ی شونیپ   ی نوا سرخه از ترس و دستش رو  دیافتاده و صورت سف

  .جاناست

  !مارستانیب مشیببر  دیبا سوزهیتب م داره تو  -

 رون یکه از شک ب   دیمحکم به صورتش زد و به سمتش دو  زیعز

  .دمیتخت پر ی اومدم و رو

از م   شی شونیپ  ی و که رو   دستم تبش وحشت   زانیگذاشتم 

  .مارستانیب  مشیببر  د یاری گفتم: شالش و ب  زیکردم و رو به عز 

 ه ی بود گفتم:  که بغض کرده    یی. رو به نوادیسمت کمد دو  به

 شده؟  یدفعه چ



[1523] 
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 زدم،ی داشتم باهاش حرف م  دونمیلرزون گفت: نم  ی صدا  با

بود،   بهم  دق  هیپشتش  نشن   قهیچند  و  صداش    دم یکه 

اند، فکر کردم خوابه اما هاش بستهچشم   دمیچرخوندمش که د

صورتش شک و به جونم انداخت که دستم و گذاشتم    ی قرمز

  ...و  شی شونیپ ی رو

  .دهنش گذاشت ی نتونست ادامه بده و دستش و رو اما

  .ضرب بلندش کردم  هیزانو و گردن جانا رو گرفتم و   ریز

سرش انداخت    ی لرزون شال رو رو  مهین  یو با دست  عیسر  زیعز

پوش بدون  دو  دنی که  در  به سمت  عز  دمی کت  پشت    زم ی که 

  .سرم اومد 

  .دیداد زد: منم ببر نوا



[1524] 
 

 ز یرو به عز  دمیپوش ی م  ی که باعجله کفشم و به سخت  ی درحال

  .ذارمینم خبرتونینوا، ب شی پ دیگفتم: بمون

د اما  تکون داد و کتم و آور   ی به اشک نشسته سر  ییهاچشم  با

  .جانا ی رو دیگفتم: بکش

نزدم    یحرف  گهی جانا انداختش و در رو واسم باز کرد که د  ی رو

  .دمی ها دوآسانسور به سمت پله ی و با تموم سرعتم به جا

کردنش کمکم    ی بستر  ی زنگ بزنم که تو  یبه دکتر حسن  دیبا

نزد ا  یل یخ  ی بعد  مارستانیب  نیکتریکنه چون  با  و   ن ی دوره 

اول  ییممکنه خدا  کی تراف تو  بعداً    ن ینکرده جانا تشنج کنه، 

  .کنمی فرصت براش جبران م

 ” ی راو“

همان  کی پالست  ری اردش دست  به  ذهنکمپوت  با  که   ی طور 

 ی وارد محوطه  دیکشیم  مواشیمغشوش دستش را به سر ب

  .شد  مارستانیب
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جاها  با تک  تک  شا  ی گری د  ی خودش  آن   توانستیم  دیکه 

هرطور که شده    کرد،یم  فید در ذهنش ردکن  دایدختر را پ

پ  دیبا به  را  آمدنش   د یشا  آورد،یم  ارش یک   شی جانا  با  هم 

چ  ارش یک به    زیهمه  ک   اوردیب  اد یرا  دکتر  خب   ارش یاما 

  .ستین ینگران  ی جا  چیاست و ه یوضع موقت نیا دیگویم

 دهیکه د  ییدوان دوان از کنارش گذشت و رو به آشنا  ی مرد

  .بود داد زد: آسمان برانکارده رو نگه دار 

  امده یسر کالس ن  شد یم  ی بهزاد که چند روز  دنی از د  آسمان

  .تعجب کرد

  !سالم -

برانکارد خواباند    ی ها باال رفت و جانا را روسالم از پله   هیبا    بهزاد

  شده؟ ی: چدیرسپ  عیجانا سر دنی که آسمان از د

  .کرده دیقسمت اورژانس تب شد  مشیببر دیبا -
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لحظه   نیها باال آمد و درآخراز پله  ریلحظه اردش   نیدر هم  و

 د یکه بهزاد برانکارد را به کمک آسمان به داخل ببرد جانا را د

  .پا و آن پا شد  نیو از شک چشمانش گرد شدند و هل کرده ا

با    نیهم و  کرد  را جمع  رفت خودش  داخل  به  برانکارد  که 

شن  ییهاحرف  بهزاد  زبان  از  جثه  دهیکه  و    ی بود  تنومند 

با دو  اشی قو تا خبر    ییرا  پر سرعت به سمت آسانسور برد 

  .برساند یکردن جانا را به حاج عل دایپ

که دکتر    دیرا د  ی آمدن از آسانسور حاج عل  رون یمحض ب   به

  .شدیاز او دور م  ارشیک

به سرعت به   یخود را به او رساند که نگاه حاج عل   مهیسراس 

لب باز کرد: آقا    یشد. نفس زنان و بدون معطل  دهیسمتش کش 

 !کردم دایباالخره اون دختر رو پ 

 ” ارش یک“
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دستش    ری اما اردش  امیب  نییتخت رو گرفتم و خواستم پا  باعجله

  .ام گذاشت و مانعم شدشونه ی و رو

  .دی اریرو پاتون فشار ب  دینبا  ارم،یب  لچریو  هی  دی لطفاً صبر کن -

  .باشه فقط زود -

هام و بستم و با انگشت . چشمدیگفت و به سمت در دو  یچشم

م  و  ه  ی له یم  ی رو  م یانیاشاره  گرفتم.  ضرب  از    یچی تخت 

خال  یتو  ومد،ینم  ادمیاش  خانواده فقط   یذهن  خاطراتم  از 

  !یکینور وسط تار ی نقطه هیخودش بود، درست مثل 

  ارش؟یک -

چهره   سردرگم  به  و  کردم  باز  نگاه  ی چشم    ی مقتدرش 

  .انداختم

  بله؟ -

مثالً درمورد    ؟ی اریم  ادیجز خود اون دختر خانم به    ی زیچ -

  اش؟هخانواد
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  .تکون دادم یبه نف ی سر

  !یچیه -

  .داشت دیترد یبزنه ول خواستیم  یحرف هی انگار

  .ساد یروم وا روبه

  ...که... نامـ  دهی گفت فهم ریراستش... اردش -

اردش   اما ورود  با  توجه  ر یحرفش  دادن   یقطع شد.  ادامه  به 

  ه ی رو آورد دستم و به تخت تک   لچر یو  کهن یحرفش نکردم و هم

پا بلند کردم و   هی  ی خودم و رو  یدست  هیدادم و پر قدرت و  

  .نشستم لچریو ی به اصطالح پدر رو ی و آقا ری به کمک اردش

  .فقط تند برو -

 یره یت  ی هاکه مدام خط  ینیرو که حرکت داد به زم   لچریو

  اد یب  ادت ی  دیچشم دوختم. با  خوردیبه چشمم م  های کاش  نیب

 هیموقت  نیدکترت گفت که ا  ،ی تونی بجنب پسر تو م  ارش،یک

  .م یتمومش کن  جان ی هم ا یپس ب
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  !ومدین  ادمی ی زیداغ کرد اما چ مغزم

 ی پرده   که یبه ت  که یکه ت  میتو بخش  دمی که بلند کردم د  سر

گفتم: حالش و از دکترش   ریشده. خطاب به اردش  دهی کش  یآب

  ؟ی دیپرس

  .اومدم به آقا خبر دادم جاستن یا دمید کهنی نه قربان هم -

  .دنبال جانا نگاهم و هر دو طرفم چرخوندم  به

  ع یکه سر  دمیآشنا د  هیحس کردم    م یکه رد شد  ی اپرده   هی  از

  .دستم و باال بردم و گفتم: برگرد عقب

 دم ید  ییحال آشنا  ن یدرح  به یمرد غر  ه یرو عقب برد که    لچریو

  .جاندنی هم گفت: جانا خانم ا  ریو اردش 

چرا با    دونمیاما نم  دیاون مرد با اخم به سمتمون چرخ  نگاه

  .بلند شد یصندل  ی و از رو  دندیمن ابروهاش باال پر دنید

رو چرخوندم   لچر یو  ی هابه جانا چرخ   رهی اون شدم و خ  الیخیب

  .به کمکم اومد ری که اردش
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  درسته؟ ی زدیا   ارشیک ی آقا -

جانا گرفتم و بهش    ی ده یرنگ پر  ی نگاهم و از چهره   یسخت  به

  .دوختم

  د؟یبا جانا دار یشما چه نسبت  -

  .جا خورد  انگار

  !جانا؟ -

که هنوز باور نکردم بابام باشه جلو   یبزنم اما کس  یحرف  اومدم

  .اومد

  .ارهیم ادیگرفته و فقط جانا خانم رو به  یفراموش ارشیک -

زدم:    هتوجیب و  خودم  حرف    د،ییآشنا  یلیخ “بهشون 

 ” د؟ی برادرش

آره، من    ییجورا  هیسردرگم نبود گفت:    گهیکه د  ی اچهره   با

رح  هم  م،یمیبهزاد  شما  و  تو    گهیدمن   یتو  یمهمون  هی رو 

  .میدیلواسون د
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چهره   قیدق زوم  کاوشگرانه  شدم.  و   ی تو  یمهمون  ه یاش 

  لواسون؟

 ی آفتاب  نکیازتون ع  شیچند ماه پ  ،ی شوهر جانا، آراد سپهر -

  .بود یمهمون ی اونم تو  ده،یخر

  .ختی فرو ر ی و هر دی درونم لرز ی زیچ   هیبرد و  ماتم

  شو... شوهر؟ -

  .تکون داد  ی سر

هم    یخانوادگ  ی هابا دوست من که دوست   هی جانا چند وقت -

  .نامزد کرده شندیم

ام به شسته افتاد و نگاه به اشک ن  نییچرخ پا  ی دستم از رو   هی

 .مال منه  کردمی رفت که فکر م ییسمت جانا
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  که نامزد داره؟ یچ یعنی ؟یچ یعنی



[1532] 
 

هم    ی هام و روآخ چشم   هیکه با    دی کش  ی ریدفعه سرم ت   هی

  .فشار دادم و دستم و به سرم گرفتم

  .ام نشستشونه ی رو  عیسر یدست

  ارش؟یک -

  ه؟ی چ  جتی رو پ  یکه تازه گذاشت  ی دختر  نیعکس ا  ی ه یقض -

  چـ... چرا؟ -

زدم: جواب منو    اد یسراومد که همراه با باز کردن در فر  صبرم 

 کنه؟ یم  کاریچ  جتیبده، عکس جانا اونم با لباس عروس تو پ

  ش؟یدید یک

خانم و گروهش   نیمه  دمش،یکه د  شگاهیامـ... امروز رفتم آرا -

آماده  مداشتند  کنم    کردندیاش  و    شیعروس  ایفکر   ا یبود 

  .دونمینم ق یعقدش دق
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باز کردم و ام و  تار شده  ی ها. چشمدادیمحکم تکونم م  یدست

تخت رو گرفتم    ی له یم   زدمینفس نفس م  جهتی که ب  ی درحال

  .کردم  کیبه جانا نزد لچریو خودم رو همراه با و

  .اما درکش نکردم دی چیگوشم پ ی تو  ی داد ی صدا

از   یخستگ  دیقهوه مهمونمون باش  هیداخل    دییبفرما - داره 

  .میهم دار یخوب ی هانک یع باره،یسر و صورتتون م

  .خوامینم نکمی ع د،یخجالت بکش کلتونیکم از ه هی -

سردرد  مهین  دست با  و  م  ی لرزونم  سمت    دمیکشیکه  به 

  !نس یلوم یِفروش نکیصورتش بردم و زمزمه کردم: ع 

دست زده با   ی پسر به هر دختر  هیعدله که    ن یآخه مگه ا -

نخواسته   وقتچی که ه  ی ازدواج کنه که پاکه و اون پسر  یکس

کنند تا    ف یها رو براش ردبزنه ناپاک و نااهل دست    ی به دختر

  انتخاب کنه؟ شی و به عنوان زن زندگ ی کی نشونیاز ب

  .کنمی هاتون فکر مدرمورد حرف  -
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بگ  میتصم   نیبهتر - تنها  دی نترس  د،ی ریو  نذار  ییاز   د یو 

تصم رو  تاث  میاحساسات  کنه    ر یعاقالنتون  ولتون  اون  بذاره، 

  !رتتونیهست که بگ یکی

محکم مچم و   یکیاز صورتش بود اما    ی متر  یلیتو م  دستم

به سمتش بردم.   عیگرفت که به خودم اومدم و نگاهم و سر

  .دوستانه ری اخم غ هیبهزاد بود اونم با 

 ”.یم یخوشبختم، منم بهزاد رح -“

  .دمیبابا رو شن ی ده یترس ی . صدادمشیاومد کجا د ادمی

هامون نشون به حرف   یچرا عکس العمل  دونمینم  جاست،نیا -

  .دهینم

بودم بهزاد   دهیکه ذهنم پر شده بود از خاطرات و فهم   حاال

نشست و با خشم دستم   میشونی پ  ی رو  یقیاخم عم  هیک  قاًیدق

  .دمی کش رونیدستش ب ی و از تو
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و حاال    رمی عقدشون و بگ  ی جلو  رفتمی نحس داشتم م  شباون

  !و سر گرفته دمینرس

چر   سرم اردش و  که  و   ر یخوندم  دکترم  و  محافظش  و  بابا  و 

  .دمید

  .بابا خوبم  ستین ی زیچ -

  .گرد شدند هاشچشم

  اومد؟ ادتی -

تشنگ  آب سر  از  و  سخت  یدهنم  نگاه    یبه  با  و  دادم  قورت 

  .تکون دادم ی که به بهزاد انداختم سر یکوتاه

  .آره -

زنان گفت: خداروشکر، همون  دکتر اون نفس  طور که گفتم 

راست  یموقت  تیوضع م  یبود،  مرخصش  هم   کنم ی فردا 

  .واسه باز کردن گچ پاش  نیایب  گهیدوماه د  دش،یببر  دیتونیم

  .رونم مشت بود ی محکم رو  دستم
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  .لحنم بدزدم ی کردم خشمم و از تو یسع

  ستند؟ین جانیا ی سپهر ی آقا -

  و گذاشته چطور؟کار داشته من  -

  .لبم نشست ی گوشه ی زیر پوزخند 

  نامزد کردند؟ دیگفت -

  .بله -

  .آشکارا پوزخند زدم بارنیا

  تر از نامزدشون بوده؟کارشون مهم یعنی -

  .دیخند یعصب

  ه؟یمشکلتون چ قاًیدق -

  ...ارشی: کبابا

  .بهش نگاه کردم تیجد با

 .بابا... صبر کن، لطفاً -



[1537] 
 

 [21.01.21 18:30] 

 268پارت #

  دیفهمی دو دوتا چهارتا کرده بود و م  یرکیبا ز  شهیهم   مثل

  .باشه من به اون رفتم یاز چه قراره. هر چ هیقض

  .و به سمت بهزاد برگردوندم  روم

  ه؟یدکتر جانا خانم ک -

  .از پشت سرم بلند شد ی مرد ی صدا

  .منم -

: حالشون چطوره؟ دمیسمت تخت اومد که بالفاصله پرس  اون

  ؟یسرماخوردگ  ای هیزیتبشون بخاطر عفونت چ

  .بوده یاز فشار عصب ست،ین ی انگران کننده  زیچ -

که باعث    کردهی زد. چقدر فشار تحمل م  شمیآت   شتریب  خشمم

 دم یامزد کجا بوده؟ شاتبش شده؟ پس اون آدم به اصطالح ن

  !خودش عاملشه 
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دو لب جانا گذاشت و رو به بهزاد گفت: داروها    ن یرو ب  دماسنج

  ؟یرو گرفت

  .با خم شدنش گفت: آره زمانهم

  .برداشت و به دکتر داد ز یم ی از رو کی پالست هی

سر برو اتاقش،   هی  گرده،ی داره دنبال تو و آراد م  ی دکتر داوود -

  .ادیزن بگو بزنگم به آراد ب هی

  .بهم انداخت یبره نگاه خوادیکه بخاطر من نم انگار

  رم؟یم گهیساعت د هی دیبهش بگ شهینم -

هم  - ا  نیگفته  پسر،  آخره  سال  تالش  نیاالن،  که    یهمه 

  !د یرو به هدر ند  دیجفتتون کرد

  .لبم نشوندم  ی گوشه   ی زیازش گرفتم و لبخند مرموز ر  چشم

  .دمی فوت کردن نفس و شن صداش

  .باشه، فقط حواستون به جانا باشه -
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رو  نگاهش العمل  ی و  عکس  اما  کردم  حس  نشون    یخودم 

ز رد شد که  کنارم  از  درآخر  نگاه    ی چشم  ری ندادم.  به عقب 

  .کردم 

چ   بابا گفت:  آروم  و  شده  خم  و  اومد  سرته؟   ی تو  یکنارم 

  ؟یواسه خودت دردسر درست کن ی خوایم

  .و بهش نگاه کردم دمیخند انهیموذ

شانس و   نیخب دارم ا  ؟ینی من و بب  ی داماد  ی خوای مگه نم -

  .دمیبهت م

  .شدم ک یبهش نزد شتریب شیجد ی هابه چشم  رهیخ

  !گهیکس د چ یه ایجانا  ای -

اردش   هیتک  لچریبعد کمرم و به و  و اشاره کردم    ریدادم و به 

  .ادیب

درمورد پسره آراد    ی شتریکه شد آروم گفتم: اطالعات ب  کینزد

  .نقطه ضعف هیبرام جور کن، مخصوصاً 
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  .چشم -

  ؟ی کرد قیتصادفمون تحق ی درباره  یراست -

  .نهیکار فرد -

  .دمیخند  یبابا نگاهم و به سمتش برد. عصب ی صدا

  ؟ی دار  اشه یبر عل ی مدرک نه،یحدس خودمم هم -

  .کتش برد  بیو داخل ج هاشدست

  .شو الیخینه اما فعالً ب یمدرک محکم  -

نزد  یسع نره:  باال  صدام  بم  ک یکردم  چ  رمی بود  از   ی بابا! 

  ؟یترسیم

  .و بست هاشچشم

  .کنمیمن به صالح تو کار م  ارشیک -

  .دمیکوب یصندل ی و به دسته مشتم
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  شتر ی اون حروم*زاده رو به حال خودش رها کنم تا ب  کهنیا -

مملکت و باال بکشه چه    نیپول مردم ا  ایبهم ضربه بزنه    نیاز ا

  نه؟ یتوشه؟ صالح من ا یصالح

  .خون بشه خوامیو محکم گفت: من فقط نم یعصب

  !صدام باال رفت: خب بذار بشه بارنیا

و   ه یثان  چند گرفتم  ازش  نگاه  درآخر  موند.  ثابت  نگاهمون 

  .دمینفس کش یعصب

رو گرفت که بهش نگاه    لچریو  ی هاروم خم شد و دسته   روبه

دختر    نیگفت: مشغول ا  اشرانهی کردم. با اون نگاه نافذ و وز

ب دستش  به  بساز؛   یزندگ   ه ی  ار،یشو،  خودت  واسه  مشترک 

  .یخالت کند  ی و امثال اون دست من، حق هم ندار نیفرد

  .هم فشار دادم  ی هام و روو بستم و دندون   هامچشم

حاال هم    ،ی کما بود  ی نگاه به خودت بنداز، چند ماه تو  هی -

اراده کنه    نیفرد  ،ی شکسته راه بر  ی با پا  دیکه چند وقت با 



[1542] 
 

 ن یپات و از ا  نهی تا بکشتت، بذار بب  زنهیم  ی دست به هر کار

تخت هم رحم    ی دختر رو  نیوگرنه به ا  رونیب  ی دی کش  هیقض

  !کنه ریگ  نیتا تو رو زم کنهینم

  .جانا ثابت موند ی نگران و پر خشمم رو نگاه

  .نیبخاطر اونم که شده ساکت بش -

  .پس بند حرفش از کنارم گذشت و

مواظبش باش، محافظ   یبه کارهام برسم چهار چشم  رمیم -

  .ذارمیم مارستانیگوشه و کنار ب ی شتریب

 .راحت آقا التونیخ -

 [28.01.21 18:43] 

 269پارت #

 ” آراد“

تو  دستش رنگ    ی و  صورت  از  نگاه  و  بودم  گرفته  مشتم 

  .داشتمی برنم اشده یپر



[1543] 
 

  .اد یحد بهش فشار ب نیتا ا کردم یفکر نم -

  .دیچ یگوشم پ ی پوزخندش تو ی صدا

خودت بهتر   ،ی زد ی اما خودت و گول م  ی کردیفکرش و م -

  .ستکه چقدر بهت وابسته  یدونیم

کم    یلیگذاشتم. تبش خ   شیشون یپ  ی هام و روانگشت   پشت

  .شده بود

خورد    یفیهاش کور و باز شدند و تکون خفدفعه گره اخم  هی

  و ناله کرد: آراد؟

زمزمه کردم: جون   یبغض  مچهی خشکم، تر شد و با ن  ی هاچشم

  آراد؟

  ؟یکن کاریچ ی خوای آراد، م  ارهیدووم نم -

  .نگرانش نگاه کردم ی چهره  به

  ر یاز ز  ی جور  هیحالش خوب شد ببرش باغ بابا احمد،    یوقت -

  .بهش بگم خوامیم ام،ی و م کنمی هاش فرار منگاه آدم 



[1544] 
 

  .به جانا انداخت ینگاه

  .اوضاع از چه قراره  فهمهی بهتره، حداقل م طورنیا -

  .بهش بگم  تونمینم  کنم،یدارم با کمند ازدواج م  گمیاما نم -

  .داد  هیتک واریسُرُم و به د کنار

کرد،   ینیب  شی پ   شهیو نم  انشیراه افتاده که پا  ی ای باز  هی -

شده و ازدواج تو با اون    هیتسو  ی اون همه صفته! اون همه بده

  .خدا داند  م؟یخودمون و خالص کن دیبا ی دختره! چجور

  .به پهلوم داد یکتم قلقلک بِیج ی تو میدفعه لرزش گوش هی

به چشمم خورد فکم   ی موریآوردم و تا اسم ت  رونشیب   بمیج   از

  .از نفرت چفت شد

  گرفتم و جواب دادم: بله؟ نفس

  اون دختره؟   دنید  ایواسه درس و مشقت    مارستانیب  یرفت -

  .ام به بهزاد دوخته شدشدم و نگاه مات برده  شکه



[1545] 
 

  ...چطور یعوض نیا

شرکت، از االن بهت گوشزد   ای کارت با استادت تموم شده ب  -

بب آراد،  ا  ی دار  نمی بکنم  م  ن یبا  که   ی پر ی دختره  نکن  شک 

  !کشمشیم

ب  و پا  جونیبالفاصله قطع کرد که دست  از ترسم    ن ییشده 

هام هام و بستم و دندون غم و نفرت چشم   ونیم  یافتاد و با حس

  .هم فشار دادم  ی و رو

  بود؟  یآراد؟ ک -

  !مراقب کارهامه  کردمیکه فکرش و م ی زیاز اون چ شتریب -

  باغ؟ ی ایب ی خوای م ی وجود چجور نیبا ا -

  .باز کردم و نگاهم و به جانا دوختم چشم

مرخص کردم    مارستانیعمو رو از ب   کهنیا  ی به بهونه  ام،یم -

 دیچون با  امیخوش آب و هوا م  ی جا  هیببرمش    خوامیو م

  .خودم براش بگم



[1546] 
 

  .دمیبوس یو طوالن شیشونیحرفم خم شدم و پ پس بند  و

  .شهیعمو هم خبردار م طورنیا -

  .نگاه کردم  بهش

پنهانش کنم، همه بفهمند بهتره، به بابات هم   دیبه نظرم نبا -

  .ادیبگو ب

 ” جانا“ 

  .ادیبرو به دکترش بگو ب -

  .چشم آقا -

کرده بودم و به پسر کنارم   زشونیاز سر سوزش ر  ییهاچشم

  .دوختم. چقدر آشناست

  ؟ی حالت تهوع ندار ؟ی بهتر -

شده و پسر روبه روم    یکرد که کجام و چ  لی مغزم تحل   تازه

  .هیک



[1547] 
 

  .کردم خودم و باال بکشم یدستم و کنارم گذاشتم و سع دو

  دهی کوفته شده و لباسم از عرق به کمرم چسب  ی کوفته   کمرم

  .بود

تشکرت   ارشیک   پسره برد که  باال  و  بالشتم  و  و   ی خت  کردم 

  .دادم هیکمرم و تک

با صدا  ی اتک سرفه   با کردم  آخر  ی دارخش   ی که    ن یگفتم: 

تو  ی خبر داشتم  ازتون  بود  یکه  به   د،یکما  که  خداروشکر 

  .د یهوش اومد

  .زد ی امردونه  لبخند

  .دیسوختیم  دی اومده، داشت  نیی منم خوشحالم که تبتون پا -

  .کنارم و روبه روم چرخوندم ی دو پرده  ن یو ب نگاهم

  ...عمو مارستانیمن تو ب یعنی دییجانیاگه شما ا -

  .پوزخند حرفم و قطع کردم هی با



[1548] 
 

  .ستین گه ی البته که د -

  .رو فروخته جان یورشکسته شده و ا ی سپهر  ی آقا دمیفهم -

  .فرستادم رونیتکون دادم و نفسم و آه مانند ب ی سر

  .ومدهیمثل من ن ییهاچاره یب ریبه فق یخوش گندیم -

  .نشست میشونیپ  ی رو یاخم

  !د ینی نب ارزشیخودتون و ب  قدرن یآخه؟ ا هی چه حرف نیا -

حال و    یجوابم و نگه داشتم. حت  ی شدن دکتر حسن  ک ینزد  با

  .هام به زور باز بودندحرف زدنم نداشتم و چشم ی حوصله

  ؟ی بود هوشیبه نظرت چند ساعت ب -

  .روشن انداختم ی هابه چراغ  ینگاه

  .دو سه ساعت دیشا -

  .لبم گذاشت ی رو گوشه دماسنج

  !ی روز ما رو جون به لب کرد کی -



[1549] 
 

  .از فرط تعجب گرد شدند  هامچشم

آورد که از سوزشش صورتم    رونیسرم و آروم از دستم ب  سوزن

پوست سوراخ شدم گذاشت   ی جمع شد. الکل به پنبه زد و رو 

  .نگهش داشتم  یانیکه با انگشت اشاره و م 

  .بهش انداخت  یرو برداشت و نگاه دماسنج

  .بهش نگاه کردم ارشیپسره ک ی صدا با

  ره؟ی هست که بگم محافظم بره بگ ازین ییدارو -

  .اره یپرستار گفتم رفته ب هیبه  -

  به دکتر گفتم: بهزاد کجاست؟ رو

باباش   - باهاش داشته مجبور شده    ی کار   ه یگفت بهت بگم 

  .بره

  ست؟ین  شمیپ  یکس   چیه  یعنیدلم گرفت.    جانی تو ا  مییتنها  از

  .کنمیداروهات و بخور فردا مرخصت م -



[1550] 
 

  ...میبره که زود گفتم: پول بستر خواست

  .پرداخت شده نگران نباش -

  پرداخت کرده؟ یک -

  .کار نداشته باش نشیبه ا -

  .متعجبم رفت ی هاو گفت و درمقابل چشم  نیا

  !وا -

ب  ی و سرم و رو  دمیکش  یپوف   شتر یبالشت گذاشتم. پنبه رو 

  .کنارم انداختم زیم ی درآخر روفشار دادم و  

  .هام از غم درهم رفتدردم از سر گرفته شد و اخم بازم

الزم نبود    گهید  ی جورن یا  ومدم،یبه هوش نم   وقتچ یه   کاش

   .درد بکشم

به راست   یکه کنارم نشسته بود سرم و کم  یبه کس  توجهیب

  .هام و بستمکردم و چشم لیما



[1551] 
 

که چقدر وابستتم پس به   یدونستیبرات تنگ شده، تو م  دلم

 ی تو قول داده بود  ،یکه ولم کن  یو نداشت  نیحق ا  یلیدل   چیه

از خودمم    یحت  گهیکه د  ی نه بدبختم! نه جور  ی خوشبختم کن

  !ادیبدم ب

  .هم خوشبختم یلیخ  ز،یمن با آراد خوشبختم عز -

  : عروس بردن دست نداره؟بهزاد

و عمو    هیش بقاز همه خودش و آراد دست زدند و پس بند   اول

ن  یبا خنده گفت: پس خال لطف  ا  ستیاز  نخون  نیکه   م،یو 

  ...عروس چقدر قشنگه

  .مبارکش باد شاهللیو بهزاد بلندتر از همه گفتند: ا آراد 

هم زمان باهاش به خودش    رفتیآراد هم که عقب عقب م  و

ام شدم خنده   ی مانع بلند شدن صدا   ی اشاره کرد که به سخت

  .رمیخودم و بگ ی نتونستم جلو گهید هیبق دنیاما با خند



[1552] 
 

. د ی دستم جمع شد و نفسم از بغض لرز  ی تخت تو  ی رو  روکشِ

 ی که رو   یاومد اما با دستمال  نیی اشک از کنار چشمم پا  یگرم

  .شد پاک شد   دهیپوستم کش

باز کردم و چرخوندم که پسره ک  نگاه از اشکم و  و   ارشی پر 

  .دمید

  ز یچ هیحال بندازه،  نیآدم و به ا تونهیتنها غم عشقه که م -

  .کنه و نذاره دلت آروم بشه ین یدلت سنگ  ی که اون قدر رو 

دستم   عیداشتم تا بغضم بشکنه. سر  ازین  یحرف  نیبه همچ   تنها

هام سرم و اون طرف دهنم فشار دادم و با بستن چشم ی و رو

ب کابوس  هیمثل    ی دار ی چرخوندم.  هر  اما    ی روز  هی  یکابوسه 

  شه؟ی اما چرا مال من نم شهیتموم م

اومد    نییکه پا  یهر اشک  یصورتم و چرخوند و دستمال  یدست

  .رو پاک کرد

  .دمیباهام حرف بزن، گوش م -



[1553] 
 

اون   اما کس  ییجااز  با  همچ   تونمینم  یکه  کنم   نی دردودل 

سرم   ی و پتوم و رو  دمیو کنار زدم. پشت بهش چرخ  یفرصت

  .دمیکش

زدم    هینامرد، رو قولت حساب کردم و بهت تک  ی قول داد  بهم

 !یکن یکه ممکنه بخاطر پول پشتم و خال  یاما نگفت

 [28.01.21 18:43] 

 271پارت #

تو  یدونیم - هر چقدر  بر  ی که  برا  ی زیخودت  رو    ی اوضاع 

م  دونمیم  ؟یکنیتر مخودت سخت  همچون تب   یدون یکه 

  ی پشتت و خال  یکینبوده، انگار    یبخاطر سرماخوردگ  ی دیشد

 ست ین  جانینامزدت ا  کهنیا  ،یفشار له بش   ریکرده و گذاشته ز

م بخاطر   کنهی مشخص  چرا؟  اونه،  بخاطر  دردت  تموم 

  عوض شده؟  یستگورشک



[1554] 
 

  ی داشتم و تنها گاه  و خفه نگه  امه یگر  ی کردم و صدا  سکوت

  .و به گوشش رسوندم  دنمیکش  نیف ی صدا

شا - زدنت  جانا، حرف  بزن  درست   دیباهام حرف  رو  اوضاع 

نصف اما  برم  ینکنه  روت  از  رو  م  داره،یفشار   پرسم،ی دوباره 

  عوض شده؟ یبخاطر ورشکستگ

  .زمزمه کردم: آره ونیمکث گر یکم با 

  دختر پولدار؟ هیرفته سمت پول؟ مثالً  -

از پتو رو کنار    یکم  عیرفتم که سر  شی پ  یفکرش تا خفگ  از

  .زدم

که   دونمیفقط م  دونمی نم  یچی ه  دونمیهق هق گفتم: نم  با

گفت... گفت بخاطر    م،یهم بر  ی از زندگ  دیولم کرد، گفت با

 دونه ی م  یست! شکستن دلم وقتخودمه، احمقانه   یخوشبخت

  !مه؟ی دوستش دارم بخاطر خوشبختچقدر 

  .اومد یکی انگار



[1555] 
 

  .دمیخودم بهشون م جان یا دیداروهاش و بذار -

نبا  ییآشنا  ی صدا جانا  شد:  فشار    قدرن یا  دیبلند  خودت  به 

  .نییتازه تبت اومده پا ی اریب

بلند گفتم: ه  ی رو تو  پتو  فهمه یکس نم  چیمشتم گرفتم و 

  .ستیفکر من ن ی احد چی! هیکس چیه کشمیم یدارم چ

  .تخت نشست ی رو یکی

  ...نیهم   شهیتنهام هم   ی از هق هق باالتر رفت: من تنها  صدام

گاهم کردم و از    ه یدستم و تک  هی  اراده ی تنگ شد که ب  نفسم

  .مانند بلند شد  نیبه روکش چنگ زدم و صدام ه ییهوایب

  .دی شد و تنم چرخ دهیدفعه پتو با قدرت از سرم کش هی

  جانا؟ -

  .دی دختره اومد: بلندش کن ی پر عجله  ی صدا

  .اریآرام بخش ب  هیداد زد: فرزانه  و



[1556] 
 

راه  به پ  یدنبال  به تخت کوب  دایواسه  و  پام  .  دمیکردن هوا 

نفس   تونستمینم  ی جور  چی. هرمیاالنه که بم  کردمیحس م

  .کردمیبکشم و تقال م

گره    ارشیتخت نشوندنم و ک  ی اش روو راننده   ارش یک  پسره 

خورد و    زیسرم ل   ی از رو  ی و شل کرد که روسر  میروسر  ریز

  .افتاد

دهنم گذاشته شد که راه تنفسم    ی رو  ییدفعه ماسک هوا  هی

به    ی هاو پر کرد که چشم  امه یباز شد و هوا کورور کورور ر

داده    ه یو بستم و تنم راحت شده به تخت تکام  اشک نشسته 

ماسک   کهنیماسکم و گرفت که از ترس ا گهیدست د هیشد. 

و    وفتهیب لرزون   ی رو  و ام  کرده   خ یو دوباره خفه بشم دست 

صورتم کنار رفت    ی شده از رو  خته ی ر  ی دستش گذاشتم. موها

  .دمیو شن ارشینگران ک ی و پس بندش صدا

  که؟ ی بهتر -



[1557] 
 

  .تکون دادم ی زنان سرو نفس  رمقیب

که   د یچی دستم پ ی تو یباال زده شد و سوزش نم یدفعه آست هی

  .هام و باز کردمگفتم و چشم یاوف

ب  یسوزن دستم  خ  رونیاز  و  آروم   یلیاومد  تنم  که  نگذشت 

  .شد

بهت دست نده به خودت   یتنفس  ی دوباره حمله   کهنیواسه ا -

  .و استراحت کن  اریفشار ن

  .بخش نیصدا نگاه کردم. فرزانه بود، پرستار همصاحب  به

از اون طرف بند ماسک و پشت سرم انداخت.   گهیدست د  هی

  .بودند جان یبود، به قول معروف پت و مت ا ایمیاونم ک

بالشت گذاشتم. خوابم   ی و سرم و رو  دمیخواب  ارشیکمک ک  به

  .فقط سلول به سلولم آروم شده بود ومد،ینم

روم کش   پتو ک  دیرو  به  م   ا یمیو خطاب  غذا    تونهیگفت:  که 

  بخوره؟



[1558] 
 

که غذا   گمیم  دشییدرصورت تا  کنمیبا دکترش هماهنگ م -

  .ارندیب

  .ممنونم -

 .گفت و همراه با فرزانه رفت یکنم ی م خواهش

 [28.01.21 18:43] 

 272پارت #

  .تنش نبود  مارستانیب رهن یهاش انداختم. پ به لباس  ینگاه

  شدم ینم  تیاذ  یل یخ  یعیطب  ی . از هوا دمیکش  نییو پا  ماسک

  .با ماسک برام راحت تر بود دنیاما بازم نفس کش

  د؟یشما مرخص شد -

  .دهنم برگردوند ی و گرفت و رو ماسک

  .امروز صبح نیآره هم -

  د؟ییجان یپس چرا ا -



[1559] 
 

بخاطر ماسک    د ی هام سکوت کرد. فکر کردم شابه چشم   ره یخ

و تکرار کردم:    دمیکش   نییگفتم که ماسک و پا  یچ  دهینشن

  د؟ییجان یپس چرا ا

بهت سر بزنم   اممیگفتم ب  جا،نیداشتم ا  ی کار  ه یآم... خب   -

  .کنم ادتیو ع

  .دمیجون خندگفتم. کم  یآهان

  د؟یفشارم شما کنارم   ی بخاطر اون تو  یکه هروقت  دیدقت دار -

   .شدم دهیآفر نی واسه هم  دیخنده گفتم: شا با

  .دهنم برگردوندم ی و ماسک و رو  دمیخند

  .به پاش خورد. انگار شکسته بود نگاهم

  ه یبه    ازیچالغم، ن  ینگاهم به پاش شد که گفت: دوماه  متوجه

  .ار دارم که تو کارها کمکم کنهپرست

  .بود اشاره کردم سادهیوا یمحافظش که خشک و رسم  به



[1560] 
 

  .دیدار -

  .بهش انداخت  ینگاه مین

  .ی دست پختش و بخور ی باور کن اصالً دوست ندار -

  .خنده افتادم و محافظشم گلوش و صاف کردم به

  .د یبازوش کوب به

  .ی ری کردم به دل نگ یشوخ -

  .د یچی صورت مرده پ ی تو خنده

 د؟یکه به جونم افتاده بود گفتم: چرا محافظ دار  ی ای کنجکاو  با

  د؟یچون پول دار

  .ره یراستش... بابام وز -

  !ستپسره به قول معروف آقازاده   نی. پس ادندیباال پر  ابروهام

  .مردم رحم کنه   نیکم به ا  هی  دیپر گفتم: به باباتون بگ  یدل  با

  .زد  یمیمال لبخند
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  که باهات راحت باشم؟  تونمیجانا... م نیبب -

  .ستی ن یآره مشکل -

  ست،ی ن  ری وز  هی مسائل بخاطر    ی جانا جان گاه  نیممنونم، بب -

ا  نیشتریب هاست، قبول دارم  بخاطر دالل   ها یگرون  نیدرصد 

 ی جورنیمن ا  ی اما بابا  کنندیم   ی کم کار  رهایاز وز  یکه بعض

وزارت تموم تالشش    یصندل  ی که نشست رو  ی از روز  ست،ین

 ی از پر نفوذها  ی امردم کرد اما خدا لعنت کنه عده   نیو واسه ا

از فساد پاک بشه    دیکل کشور با  ندازند،یکشور که سنگ م

 م یگردی جاش نه دوباره برم  هیجاش بخواد بشه    هیچون اگه  

 هیای طورنیا  رانیگفت فقط ا  شه یاول، درضمن نم   ی سر خونه

ااال زمونه  رنج    قدرن ین  فساد  از  کشورها  کل  که  شده  بد 

  .برندیم

  .بود یتماماً منطق هاشحرف 
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بهتره بگم چقدر قانع   ای  زنهیحرف م  استیخوب درمورد س  چه

  .باشه ی بد ی آقازاده  خورهی کننده و با آرامش، بهش نم

  االن واست روشن شد جانا جان؟ -

  .تکون دادم ی لبم نشست و سر ی رو  ی زیر  لبخند

و   دی سرم باال کش  ری و از ز  میسرم رفت و روسر  ی باال  دستش

از   میافتاد روسر  ادمیگلوم گره زد که تازه    ری دو طرفش و ز

  .بندازم  نییسرم افتاده بود و باعث شد از خجالت نگاهم و پا

  جانا؟ -

  .رفت ارشیبه پشت سر ک عینگاهم سر زی عز ی صدا با

  .گذاشت میشونی پ ی اون سمتم اومد و دستش و رو دو به با

اومد  - نوا رو حاضر   ی تا بهزاد زنگ زد و گفت که به هوش 

  .زنگ زدم یکردم و به تاکس 

  .و تک عصاش و گرفت سادیبه کمک محافظش وا  ارشیک
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  .و چرخوند نگاهش

  .پرستار به بهزاد گفت که بهت بدم هیداروهات کو؟  - 

  .بهم نگاه کرد عیسر

  بهت وصله؟ ژنیاصـ... اصالً چرا اکس -

  .دمی خند ادشیز یهراسون بود که از نگران  یحساب

  .بردم نیی و گرفتم و ماسک و پا  مچش

  .زیمن خوبم عز -

  !دییجانیشما هم ا نمیبیبهزاد بلند شد: م  ی دفعه صدا هی

  .بود که تعجب کردم  ی دج ی به قدر  صداش

  لچرش یبود که نوا خودش و  سادهیبود و وا  ارشیبه ک  نگاهش

  .و جلو آورد

  ؟ی بهتر -
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ب   طورهمون و  نگاهم  م  نیکه  نفر  دو  گفتم:    چرخوندمیاون 

  .آره

  .ادت یلحظه اومدم واسه ع ه یداشتم  ی کار  جان ی: اارشیک

  مار،یسر ب  ی همه آدم باال  نیچون ا  دیبر  دیبا  گهیمچکرم اما د -

  .کنهیم  تیرو اذ  ماریب

  !گفتم: بهزاد معترضانه

  .آلودش به سمتم اومداخم  نگاه

اومد:    زیعز  ی لبم نشست و پس بندش صدا  ی رو  یقاشق  ی سرد

  .دهنت و باز کن 

شربت صورتم    ی دهنم برد. از تلخ  ی کردم که قاشق و تو  باز

  .م بهم دادکم آب خوردم و قرص و ه  هیجمع شد.  دیشد
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  جانا خانم؟ -
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  .و چرخوندم سرم

  .دیمواظب خودتون باش رم،یم گهیمن د -

  .زدم  یمیمال لبخند

  .دیشما هم مواظب پاتون باش د،یبود جانیممنونم که ا -

  .بهش نگاه کردم یبه گلوش وارد کرد که سوال ی فشار بهزاد

  .خداحافظ -

  .خداحافظ -

  .کمک محافظش رفت  به

  آقا؟ رمیبگ  لچریواستون و نیخوایم -

  .ستین ازینه ن -

  ارش یبه هم نگاه کردند. نگاه ک  هیچند ثان  دیبهزاد که رس  کنار

تعجب    شیمیو از شدت نامال   دمی اما نگاه بهزاد رو د  دمیو ند

  .کردم 
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  !نداشتند یکه با هم خوب بودند و خصومت هانیا

سمت    نیکه مال من بود خارج شد بهزادم به ا  ی از قسمت  یوقت

نه باهاش حرف    گهید  جان یپسره اومد ا  نیاومد و با اخم گفت: ا

  ؟ی دیفهم ی دیخوب بهش نشون م ی نه رو و یزنیم

بود؟ چرا خصمانه بهش    یمن نوا با تعجب گفت: وا! ک  ی جا  به

  ؟ی کردینگاه م

  .دمیکش یپوف

  .بود  جانیا  یرخواهیفقط واسه خ  هیبهزاد! پسر خوب  الیخیب -

تو  پوزخند از  و  قابلمه  کی پالست  ی زد    کیکوچ  ی ادستش 

  .آورد  رونیب

  !اشجون عمه ! آره یرخواهیخ -

  .متعجب من و نوا به سمت هم اومد  نگاه

  .قابلمه رو ازش گرفت و درش و باز کرد زیعز
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  .کنمیوگرنه به زور حلقت م ی خوری سوپ و م نیتا آخر ا -

عز  با وا  گفتم:  شا  زیخنده  تازشم  چرا؟  دکترم    دیخشونت 

  ...اجازه 

  .ی بخور یتون ی حرفم و قطع کرد: م بهزاد

  ؟یدون ی از کجا م -

  .ابروش و باال انداخت  ی تا به

  !هادکترم  یبهم برخورد! ناسالمت -

  .دمی و مشتم و بهش کوب  دمیخند

  .خب حاال بهت برنخوره  -

  .و تختم و باال آورد و کنارم نشست دیخند

  خانم ما چطوره؟ یآبج -

  .و نگاهم و به دستم دوختم دیاز صورتم پر خنده

  .خوب باشم کنمی م یدارم سع -
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  .اون طرف تخت نشست  زیعز

نبر و ندوز    یچ  دمی از بهزاد شن  - اما زود واسه خودت  شده 

  .داره  یمحکم لی دختر، حتماً دل

بهم   اد یگفتم: خب اگه داره ب   تی نگاه کردم و با عصبان  بهشون

  !مثل ترسوها بره گم و گور بشه کهنیبگه، نه ا

  .بهزاد نگاه کردم به

  عمو از زندان آزاد شده؟  ه؟یاالن کدوم قبرستوناصالً  -

که باعث شده از تو دور بشه عمو هم فردا آزاد    هیاالن سرکار -

و واسه هممون    اد یباغ آقا احمد که ب  م یریفردا هم م  شه،یم

  .بده حیتوض

  .آروم گرفت  یفروکش شد و دلم کم تمی عصبان

  .ورمخیگرفتم و گفتم: خودم م  زیو قاشق و از عز قابلمه

  .قاشق از سوپ خوردم  هی نگفتم و  ی زیچ  گهیهم د بعد
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عزبهزاد م  زی :  باش  نیخوای شما خودتون  خودم    ای  دیپادارش 

  بمونم؟

  .کردم ی حالش واسش کم کار نیتو ا مونم،یخودم م -

 ” آراد“

  ک یتار  مهین  ی نشسته بودم و تو اون فضا   نهیشوم  ی رو  روبه

تماشا مشعله رو  نمکردمیها  باورم  تو خونه  شهی.   یکه االن 

  !خوابمی و م خورمی اون مردک نشستم، تازشم م

 ش ی پرداز  ال یکه با جانا خ  یجشن  مه،یفردا جشن داماد  پس

  ...و حاال  کردمیم

 دم یکش  یها بلند شد که از حرص پوفپله   ی رو  یی هاقدم   ی صدا

  .هام و بستمچشم نهیو دست به س

  مگه اتاق خواب ازت گرفتند؟ -

  .و ندادم  جوابش
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دستش و   هیکنارم نشست و    کهن یشد تا ا  ترکی و نزد  کینزد

  .بازوم و گرفت شیک یدور گردنم انداخت و با اون 

باباش   ی خونه  ی کنم اونم تو  یباهاش بداخالق   تونمی نم  یوقت

  .هیمحلی کار ب نیبهتر

  .ام گذاشتهشون ی و رو اشچونه

  ؟یبخواب ی ر یکه نم یکنیفکر م یبه چ -

  !از تو   ریبه غ ی زی به هر چ -

 کهن یهاش بهم خورد تا اسکوت کرد و تنها نفس  هیثان  چند

 ی دار   یپس از چ  ،یگفت: تا پس فردا قانوناً و شرعاً مال من

ا   یکنیفکر م  ؟یکنی فرار م و بحرف   نیبا    هات یمحلیهات 

  شم؟یازت سرد م

  .دمیکش  یبه گوشم خورد که نفس پر حرص هاشنفس

  .که رامت کنم شمی م صیحر شتری نه برعکس، ب -

  .دیو عقب کش سرش
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  .نمیدوست دارم عکس اون دختره جانا رو بب  یلیخ یراست -

  ی گفتم: اما اون دوست نداره، ول  ینگاه کردم و با بدجنس  بهش

  !تر از توئهر برابر خوشگل مطمئن باش، اون هزا زی چ هیاز 

   .نگاهش و پر کرد که غرق لذت شدم  ی دیشد حرص

  .افتادند ن ییهاش پاضرب از جام بلند شدم که دست هی

  کردم یو باز م  م یلباس آب  ی هاکه دونه دونه دکمه   طورهمون

  !تازه اولشه کمند خانم نیها رفتم. ابه سمت پله

 ی کی کهنیا د؟ی به درد جانا رو تجربه کرد هیشب ی حاال درد تا

  کار ی ازش چ  یواسه خالص   د،یاکه بهش وابسته   د یو از دست بد

  د؟یکرد

  خوشگال دیبات واسم بگ نیا تو

{ @romane_janabot }  

 [04.02.21 21:27] 
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*******************  

  .اطرافم دوختم ی هاو به مانکن حسمی نگاه ب بیبه ج دست

حرص   ی صدا ذوق  توپر  پ  ی آورش  مطمئنم  دیچی گوشم   :

م بهت  عروس   ان،یهمشون  از  از   یکی  یشیم  مونیبعد 

 م،ی دیم  شیها رو تو تن تو نماو کل لباس جانی ا ی سهامدارها

  .شندیمدوبرابر  هامونی شک ندارم مشتر

  ه یبهمون داشت با    کیخورد که نزد  یدفعه نگاهم به خانم  هی

م صحبت  بکردی زن  خواستم  بگ  تفاوتی.  ازش  اما    رمی نگاه 

صورتش نفسم پس   دنیطرف چرخوند که از د  هیسرش و به  

هام  هاش اشک بود که همراه با بهت چشمچشم  دنیرفت و با د

 ه یبش  قدرنیا  یک یو پر کرد. چطور ممکنه؟ چطور ممکنه که  

  !جانا باشه؟

با ه   دیکش  ی اخفه   غیدفعه کمند ج  هی گفت: مامان   جانیو 

  !شبنمم برگشته 
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شده بودند   نیزم   خیکه پاهام م  یدستم و گرفت و درحال  بعد

  .به زور کشوندم

  بهش دستم و ول کرد و داد زد: مامان جونم؟ کینزد

سر   نگاه ز  عیخانمه  لبخند  بالفاصله  و  اومد  سمتش  و  به  د 

  .هاش و از هم باز کرددست

چهره   سادهیوا  جاهمون به  مبهوت  و  مات  و  نگاه بودم  اش 

چهره کردمیم داشتم  انگار  سالگدردونه   ی .  چهل  تو  و    ی ام 

  !دمیدیم

به خودم اومدم و حواسم به اطراف جمع شد که همراه    یوقت

رو روبه  کمند  د  ی با  زد:    دمشیخودم  صدام  کمند  آراد “ و 

 ” .ن شبنممه که تازه از خارج برگشته ماما شونیا

  .به خودم گرفتم   ی ای جد  ی خودم و جمع کردم و چهره  عیسر

  !نیتصادفه هم هیفقط برحسب  نیا

  .میمن ک دیدونی سالم خوشبختم و شما هم قطعا م -
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  .اش انداختشونه ی ور شالش و رو هی

من مخالف بودم که   دم،یشن  روسیاز س  ییزهایچ  هیسالم،   -

 اد،یدختر کوتاه نم  نیسقف اما انگار ا  هی  ر یز  دیبر   ی بدون نامزد

  .دوستت دارم  یلیخ

به   ی ظاهر  ی پوزخندم و گرفتم و با لبخند  ی جلو  یسخت  به

  .کمند نگاه کردم

  !کامالً ثابت کرده -

  .پس عموت ورشکسته شده -

  .باال رفته روم و چرخوندم ی ابروها با

همه    دیو واستون گفته! البته شا  یخان همه چ  روس یپس س  -

  !و یچ

د  کمند م  دم یرو  باال  ابرو  و  خ   ندازه ی که چشم  خوب   یلیو 

  !بهش نگفته زن داشتم یمتوجهم کرد کس

  ه؟ی منظورتون چ -
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  .دم یو مرموزانه خند آروم

  .فقط مزاح کردم یچیه -

 ش یاگربه   ی هابه کمند انداختم که چشم  ی اانهینگاه موذ  بعد

  .دییدندون سا ی کرد و دندون رو زیو ر

  آراد؟ -

هام و به هم گره زد و نگاهم و به پشت  اخم  ی موریت  ی صدا

  .بود سادهیسر مامان کمند برد. دم اتاقش وا

  گفتم: بله؟ بلند

  .ایب -

به کمند و مادرش از کنارشون گذشتم و    یاز نظر کوتاه  بعد

ت  به نگاه  ی مور یسمت  باهاش  به ساعت    یرفتم و هم زمان 

  .انداختم میمچ

  .عمو برم باغ   ص یو بعد از ترخ چونمشونیبپ  گهیساعت د هی
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  .نفهمه ی زی که چ دوارمیام

  .داخل که پشت سرش رفتم رفت

  .درم ببند -

  .رو بستم در

صندل  هی پشت  اخم  شی راست  و نشست.  بود  درهم  هاش 

  .دادیبهم نم ینگاهش حس خوب

  .نشستم هایاز صندل یکی ی رو

  شه؟ی عموت امروز مرخص م -

  .آره -

  اون واحد رو داد؟ دیکمند بهت کل -

  .داد -

بهش    ی بخوا  کهن یجا، اخوبه، عموت مرخص شد ببرش اون -

  .نه به خودت مربوطه ای شده  یچ یبگ
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 ی لواسون تو آب و هوا  برمشیم  ی اما واسه چند روز  دونمیم -

  .خوب

آروم    زیم  ی هاش روانگشت   با نگاه بهشون  با  و  ضرب گرفت 

  .دیخند

 !ی پس منصرف نشد -
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  ه؟یمنظورت چ  -

بود که مضطربم    ی جد  ی نگاهش به قدر  بارنی نگاه کرد، ا  بهم

  .کرد

جونش    قدرنیا  کشمشیم  ی بهت گفتم دور و ور دختره بر  -

  ش؟ینیبب ی بره لواسون و بر یکه گفت  تهیاهم یبرات ب

موضع خودم   عیو شکه شدم اما سر  ومدیلحظه نفسم باال ن  هی

  .دم یو حفظ کردم و خند
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  ؟ یشکاک قدرنیچرا ا  ه؟یچ گهیها د حرف  نیا -

  .رو باز کرد زش یم ی عقب برد و در کشو یو کم  شی صندل

  .و محکم گرفتم یصندل ی ترس و استرس دسته  از

  .و درآورد و نشونم داد کی رنگ و کوچ اهی س زیچ هی

  !ره بودتخت اون دخت ری ز یشنود، اتفاق  گندیبهش م -

ام ثابت افتاد و نگاه بهت زده   نیی از دسته سر خورد و پا  دستم

  .هاشچشم ی موند تو

  .امنه یس ی زد و شنود رو پرت کرد تو پوزخند 

حواسم به کارهاته    یکه فکرش و بکن  ی زیاز اون چ  شتریب -

تا اون دختره هست   ،ی و خوب بهم ثابت کرد  ی زی چ  هیآراد،  

  .با کمند  تیسر زندگ ینیشینم

   .خم شد ز یم ی رو

  !که بکشمش ی پس من و مجبور کرد -
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  .هام گرد شدند و با شتاب بلند شدم فرط وحشت چشم از

  ...به کارش نداشته باش قول ی ... کاری کار -

  .دمی که از جا پر  دیکوب ز یم ی رو

  .ری بگ  لیاش و تحوتمومه برو لواسون جنازه   گهی اون دختره د -

تکون   ی و تنم جور  دمی هام دچشم  ی و جلو  لیدم عزرائ کر  حس

  .رو گرفتم  زیم عیاما سر وفتمیبود ب کیخورد که نزد

  .لبالب پر شده بود از اشک نگاهم

  ...یشوخ ی ... داری دار -

ا - راه اون باغه،    ی آدمم تو  کنم،ی نم  یمورد شوخ  نیمن تو 

  !سپر بال نشه ارهیاون دوستت شانس ب

برداشتم و به سمت    ز یم   ی لرزونم و از رو  مهیشتاب دست ن   با

  .دمی در دو

  !یتونی! نم ی ریها رو هم ازم بگ اون یتونینه! نم ایخدا
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با صدا  ی جور که  کردم  باز  رو  دهنده  ی در  د  ی اآزار    وار یبه 

آسانسور   ی مشت مانکن به جا  هی  ونیطور که مخورد. همون

پله  مبه سمت  از    میگوش  دم یدویها  و    رونیب   بم یجو  آوردم 

  .بهزاد رو گرفتم ی شماره 

م  داشتم ب  دادمیجون  قلبمم  ازم    رحمانهیانگار،  و  نفس 

 ز یبه گلوم و تا اشک سر ر  نداختی و بغض چنگ م  گرفتیم

  .داشتیدست برنم  ختیری ام و نمشده

  .جوابگو نشد یخورد و بوق خورد اما کس  بوق

  !بغض زمزمه کردم: بردار بهزاد، بردار پسر با

 ن یحس  ی شماره   بارنیو ا  دمیدو   نییها پابه نرده از پله  دست

   .بابا احمد رو گرفتم ی نوه

************************  

 ی هان یکه نگاهم به ماش  نیاما هم  دی چی کوچه پ  ی تو  یتاکس

رفت   ادمی  گهیو تک آمبوالنس و تجمع مردم خورد د  س یپل
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ضرب باز کردم و    هیحرکت نسبتاً آرومه و در رو    ی تو  نیاشم

رو گرفتم و    نی اما در ماش  وفتمیبود ب   ک یکه نزد  دمیپر  رونیب

  .دمی دو واروونهی به محض حفظ کردن تعادلم د

ب  انهیوحش از البه الشون   رونیمردم رو کنار زدم و خودم و 

  .دمیو جلوم د  ی که نوار زرد دمیکش

وا  ی سرباز  روبه نفس  سادهیکه  با  م   یبود  باال   ومد یکه سخت 

  ...دی... بذاردیبذار هاشونمل یگفتم: مـ... من از فام

  .گرفتم عیرفت که سربازه سر جیسرم گ  اما

  آراد؟ -

ضرب سرم و باال آوردم و به دنبالش گشتم    هی بهزاد    ی صدا  با

افتاد   شی. نگاهم که به دست خوندمشیبرانکارد د  ی که رو

  .نده شدممردم و ز

  .داخل شوهر همون خانمه ادیب دی آقا لطفاً بذار -
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سبز کم رنگ پوش نوار رو باال گرفت که با سرعت   هی  دیتائ  با

  .دمیرد شدم و به سمت بهزاد دو رشی از ز

  جانا کوش؟ خوبه که هان؟ -

  .برانکارد رو گرفتم دمی که رس بهش

 .سرخ شده بودند و صورتش رنگ نداشت هاشچشم

 [04.02.21 21:28] 
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کس  - نباش،  نگرانش  بردش    یخوبه  داد  نجاتمون   هیکه 

  .فشار داشت دیافت شد مارستانیب

  .گذاشتم شیدست خون ی و رو دستم

  بابا احمد؟ بابات؟ ؟یخودت چ -

  .دهنش و قورت داد آب
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آقا احمد    ادیدر ب  دیاست که باگلوله  هی  ستین  یخاص  زیچ -

  .ادی ب گهیساعت د ه یو سالم داخله بابامم قرار بود  حیهم صح 

 ایهام و بستم. خداو چشم   دمی نفس راحت کش   هیته دل    از

  .شکرت

  !شده  هاتی بهتره بگم تو حالت چطوره؟ صورتت مثل م  -

و   لی لب زدم: مردم و زنده داشتم انگار هر لحظه عزرائ  رمقیب

تخت جانا شنود گذاشته    ری کثافته ز  ی موریکار اون ت  دم،یدیم

  .ده یهامون و شنبود حرف 

  .باز کردم یو با درموندگ  هامچشم

  .تونمینم گهید  ام،یدور جانا ب تونمینم گهید -

  د ی با  ستیبعد حالشون خوب ن  ی برا  د یهاتون و بذارآقا حرف  -

  .میزودتر گلوله رو خارج کن 

  .دشیزود ببر د یو با عجله گفتم: ببخش  سادمیوا عیسر

  .آمبوالنس بردند که همراهش سوار شدم ی رو تو  برانکارد
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  نجاتتون داد؟ یک -

که    یهمون  ،ی زدی ا  ارشیبسته آروم گفت: همون پسره ک   چشم

  .خبر داده  هاس ی خودش به پل گفتیم ،ی دیخر   نکیازش ع 

  بوده؟ جاهان یگفتم: چطور متوجه شده؟ ا سردرگم

برد   نستادیوا  یحت  دونمینم - رو  جانا  زود  کنم  ازش سوال 

  .اشم ندارم شماره 

  .درآوردم بمیو از ج  میگوش

م - زنگ  مهران  مغازه   زنمیبه  م  ی تو  کار  حتماً    کنهیاون 

  .اش و دارهشماره 

  

 ” جانا“

  .مارستانیببرمت ب یذاشتیم دیبا -
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حالم   گهیگفتم: د  یرمقیب  ی و قورت دادم و با صدا  اموه یآبم

هم خوب   ی طورن یهم   خوره،یبه هم م   مارستانهیب  یاز هر چ

  .شمیم

  .دادم و بهش نگاه کردم  هیتک یو به صندل  سرم

  د؟یآمبوالنس واسه بهزاد رس  -

  .تکون داد  ی سر

  .آره نگرانش نباش -

  .و به جاده چشم دوختم دمیکش یقیعم نفس

  ...تا االن مرده دیبود جلوم شا  دهی اگه بهزاد نپر -

  !نگو -

و   نیو به سمتش چرخوندم. بخاطر گچ پاش وسط ماش  روم

سنگ  کینزد و  تلخ  عطر  مدام  و  بود  نشسته    ی تو  نشیبهم 

  .دی چ یپیمشامم م
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  د؟یدونستیم ی چجور -

نفر  هیکه بالفاصله  دهی هام داز آدم کی ی مرخص شد یوقت -

انگار    هی تختت    ری از ز واسش مهم بوده   یکیشنود برداشته، 

 ده یکرده رس  بی آدمه رو تعق  شه،یگفته م  هایکنار تخت تو چ 

 هی پارچه و مد و لباس مردونه، قض   ی شرکت وارد کننده   هیبه  

برانگ شک  ب  زیواسم  گفتم  و  به   هکن  قی تحق  شتریشد  که 

شرکت   د،یرس  یجالب   ی زهایچ اون  استخدام  آراد  نامزدت 

  .شده

  .کردم تعجب

مدل  گندیم - ااون  ی انحصار  نگیقراره  بشه،  ولت    کهنیجا 

و    ی انحصار  نگیجا استخدام شده اونم مدلکرده و رفته اون

برام مبهم بود، نشستم فکر کردم و    هاه یقض  نی اون شنود و ا

 دم،ی پازل بزرگ رس  هیکنند که آخرش به    قیتحق  شتریگفتم ب

  .دهکر هیتسواون شرکت   سی رو رئ هاتونی تموم بده
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واسه  مات گفتم:  مبهوت  با  ؟یچ  ی و    ی کار   نیهمچ   دیچرا 

  بکنه؟

  ی لیهم خ  ی انگار  خوادی وقته آراد رو واسه شرکتش م  یلیخ -

م   رشی گیپ ردش  آراد  و  همچ  کردهیبوده  که   یاتفاق  نیاما 

فهم خوب  کنه،    ی چجور  دهیافتاده  پهن  هم    یشرط  هیتور 

تو رو ول کنه و اگه نکنه سالم   دی آراد با  کهنی گذاشته اونم ا

  راقبت و گذاشتم م  یکی  دمتیخطر د   ی منم که تو  ،یمونینم

  .اسلحه به دست دور و ور باغ هست   هیباشه اون بهم خبر داد  

  .دمی خند ی ناباور با

  ن یهمچ   دی! چرا مرده بای اهیفرض  ن یهمچ  ستی اصالً درست ن -

 بذاره؟  یشرط

 [04.02.21 21:28] 
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منبع مطمئن    ه یکه آدمم از    هیزی چ  ستیمن ن  ی هیفرض  نیا -

  .سوءقصد بهت  نیمدرکش هم هم ده،یشن

نم  هیگفتم:    رونیو ح  جیگ شرط    هی  نیا  فهمم،یمقدار هم 

  کردم؟ کارشیست! مگه من چاحمقانه

  .کرد سکوت

  .کنار ناخونم و با دندون بکنم ی جه ی کردم ب یسع حواسیب

دفعه دستم و باال بردم و گفتم: به فرض که درسته اما امکان   هی

  ...نداره که آراد بخاطر پول من و

شلوارش    ی که رو  ی اوه یو آبم  وان یمتوجه هنوز پر بودن ل  تازه 

  .دمی شدم که حرفم و قطع کردم و لبم و گز ختمیر

  .زد ی نکرد و پوزخند  یاون توجه اما

فرش   وفتهیکه از عرش ب  یکس  ؟ی بهش اعتماد دار  قدرنیا -

جانا، آراد    نهیا  ت یعرش! واقع  اد یتا دوباره ب  کنهیم  ی هر کار

بده  کردن  صاف  بخاطر  رو  چرا   هایتو  مرده  اون  کرده،  ول 
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م  ی شرط  نیهمچ  چون  و   خواستهیگذاشته؟  تمام  رو  آراد 

نکنه،   فکر  ی اگهید  زیاز کار به چ  ریکمال تصاحب کنه تا به غ

بخاطر    خواستهیکه م  نهیکه دارم ا  هم  ی اگهید  ی ه یفرض  هی

تالف  نیا زدنش  پس  مدت  و    یهمه  حروم*زاده  آدم  کنه! 

  .ادهیز ی اعقده 

  .افتاد  نییپر شد از غم و سرم پا وجودم

ا  یعنی - پولدار  کهنیبخاطر  طعم  و   ی دوباره  من  بچشه  رو 

ه  یقربان به  و  داد من  قول  اون  اما    ح ی ترج  ی زیچ  چ یکرده؟ 

  !دهینم

بود، به    نیبهت گفتم؟ ته حرفم ا  یچ  یمهمون  ی تو  ادتهی -

اشتباه کس  ،یآدم  ضم  یبه  نده،  دل  تنوعه  عاشق    ر ی که 

 ت یمسموم  نیبخاطر ا  ییناخودآگاهش مسمومه، ممکنه کارها

   .بکنه که دلت و بشکنه
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و بستم. بغض نداشتم عوضش وجودم پر شده بود از    هام چشم

   .قلبم ی شکسته ی هاکهیت

هام رد چشم  ی که باهاش گذروندم از جلو  ییهاتک روز  تک

  .دادندی و قلبم و فشار م شدندیم

  ی واسه شناخت همه نه برقرار  ی نامزد  گفت،یراست م  زیعز

شا تماس  دیرابطه!  باهاش  ا  یاگه  درد    قدرنینداشتم 

که باهام به هم بزنه ازم لذت برد   ی . شب قبلِ روزدمیکشینم

  .هامم دلش و نسوزوند زجه   ی! حت یو فرداش شد سرد و سنگ

اول نامزد کنم، حداقلش    گفتیکه م  دونستیخوب م   ارشیک

  !که االن مطلقه نشدم نهیا

کور   ی گوشه  یتلخ  پوزخند  و  آدم  عشق چشم  نشست.  لبم 

کار، نه گناه  شهیات و بگه اون مبد معشوقه  یو هرکس   کنهیم

و تموم   ره یگوشت نم  ی تو  شیجز خوب  ی زیچ  چی ات! همعشوقه

  .ی شنویو نم   هاشیبده
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  .هام گذاشتمچشم  ی دادم و دستم و رو هیو به در تک  آرنجم

  .سوزوندی هام و مهام چشم پشت پلک اشکِ

شن  ی چجور  اما با  بکنم؟  دل  هنوزم   زهایچ  نی ا  دنیازش 

  .که برگرده خوامیدوستش دارم و م

رو بهم بگه و آخرش ازم بخواد   هانیا  خواستهیحتماً م  امروزم

  ی ورق کاغذ  هیمن و به    کهنیو درک کنم؟ ا  یدرک کنم اما چ 

    فروخت؟

  .اومد رونیهام باز حصار انگشت  وانیل

تر  که ذهنت آروم   یبا خودت خلوت کن  ی چند روز  ی خوایم -

  بشه؟

  .دونمیکردم: نم  زمزمه

ا - دن  نیجانا  که  بدون  نرس  ایو  آخر  با  ده،ی به   دیتو خودت 

  ف ی تو ضع  ؟یکن  هیتک  یبه کس  ی خوای چرا م  ی و بساز   اتنده یآ

  .ی بساز یعال نسمنیزی ب  هیاز خودت  یتونیم یستین
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  .پوزخند آروم، بهش نگاه کردم هی با

  !زنهیحرف و م  ن یکه پول داره راحت ا یکس -

  .کنمیمن ساپورتت م -

  .رم ینم یکس نیدِ ریمن ز -

 ی بده و چون دوماه پام تو   ادی  ی خوب نرو، عوضش بهم هند  -

  ؟ی بپز ی گچه کمکم کن کارهام و انجام بدم، غذا که بلد

  .مصممش نگاه کردم ی هابه چشم حرفیب

  هوام و داره؟ چرا

  د؟یکنیمچرا بهم کمک  -

پاک و صاف  مکث قبالً هم بهت گفتم، دختر    ی کرد و گفت: 

 ه یحس  هی  ،ی دار  ینظرم احترام خاص  ی تو  نیواسه هم  ،یهست

م  باعث  شا  شه یکه  کنم  کمک  بهت  خواست   نیا  دی بخوام 

 .دونمینم  ،یخداست که من بشم راهنمات تا رشد کن

 [04.02.21 21:29] 
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  .دوختم یازش گرفتم و به آسمون آب نگاه

  ی بده به هرکس  ادیآورده تا بهم    میزندگ  ی خدا آراد رو تو  دیشا

  ارم،یدرن  ی گرگ صفت صاف و ساده باز  ی ایدن  نیدل ندم، تو ا

و مستقل    ی زن قو  ه یو گذاشته سر راهم تا ازم    ارشیبعدش ک

عشق آراد    دونمیو خوب م  نیاما ا  دونمیبسازه و... بعدش و نم

دل   یبه کس  تونمینم  وقتچ یه  گهید  ره،یاز قلبم نم  وقتچ یه

مرد کامل    هی  دی آراد با  دیزن کامل بشم، شا  هی  دیبا  دیبدم، شا

  !درست اربن یا م،یریوقت سر راه هم قرار بگبشه و اون 

بده تا بتونم نبود    ی صبر  هیخدا اما بهم    کنمی اعتماد م  بهت

  .آراد رو تحمل کنم، تا بتونم خودم و از نو بسازم

ک  نگاهم سمت  به  ب  ارشیو  دادم.  چشم   حرفیسوق  بهم 

  .دوخته بود
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اتون بمونم تا ذهنم آزاد  تو خونه  تونمیواسه فقط سه روز م -

  رم؟یبگ میبشه و تصم 

  .لبش نشست  ی رو ی لبخند

  .خودته ی حتماً چرا که نه! حس کن خونه -

  .زدم و گفتم: ممنونم یکم جون  لبخند

هام و بستم تا اگه  دادم و چشم   هیتک  ی بعد سرم و به صندل  و

  .بخوابم شهیم

 ” ارش یک“

اش و پر کرده چهره   یخاص  که آرامش  شدیم  ی اقه یدق  چند

آرنجم و به صندل  شدیم  ی اقهیبود، چند دق داده   هیتک  یکه 

  .شدمینم  ری بودم و از نگاه کردن بهش س

م  پس من!  سمت  کرده  پرت  رو  تو  که    دونستمیسرنوشت 

  .شهی عدالت برقرار م
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دلت تکون بخوره،   ی به بعد نذارم آب تو  نیاز ا  دمیقول م  بهت

تنها کس  دیبا با خ  یبشم  م  الیکه  تک  یتونی راحت   ه یبهش 

  .یداشته باش ت یو از بودنش حس امن  ی بد

  .کنم نیو تضم تتیفقط بخاطر تو که امن گذرمی م نیفرد از

به خودم اجازه    که ن یمچش و گرفتم و دل دل زدم واسه ا  آروم

  .رمیدستش و بگ ی ابدم لحظه 

  آقا؟ -

  .هم به سمتش رفتنگا مین

  بله؟ -

  جانا خوابه؟ -

  آره چطور؟ -

بهش    نیخوایرو نم   ه یاصل قض  ”تعلل حرفش و زد:  یکم  با

 ”کنه؟یپسره داره با دختر مرده ازدواج م کهن یا د؟یبگ
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نم  ره یخ چون  نه،  گفتم:  جانا  ا  شتریب  تونمیبه  خرد    نیاز 

پسره رو    ی عمو  ی هیاز شواهد هم معلومه قض  نم،ی شدنش و بب

 ”.مونهی خودم و خودت راز م نی پس ب دونهینم

  .راحت آقا التونیخ -

پوستش    ی آوردم و درآخر گرما  نییدستم و از مچش پا  نمکنم

  !یو حس کردم. تو مال من

بهش زدم که غرق    یآروم  ی دستش و باال آوردم و بوسه  مردد

 .اش نکرده بودمبه تجر وقتچ یشدم که ه یحس
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**********************  

 ” جانا“

  .شده بود  یعال  ش ی. همه چ دمی چش  ی قاشق از قورمه سبز  هی 



[1597] 
 

  ی رفتم و سه تا برداشتم و رو   نت یکاب  ی تو  ی ها بشقاب  سراغ 

  ی بابا  ی ها رو بردارم صدااپن گذاشتم. تا اومدم قاشق و چنگال 

  .مانعم شد ارشیک

  جانا خانم؟ -

  .دمیسمتش چرخ  به

  .ناهار حاضره  -

  .آشپزخونه شد  وارد

  .برم د یدستتون دردنکنه اما من با -

  !پختم  ادیاما ز -

اش پر  شده  و مرتبه  دیسف  ی هاش یبه لطف اون ر  که  ی لبخند

  .سادی زد و روبه روم وا شدیابهت م

  ل یو م   فی ح  ذارمینم  جان یا  امیان شاءاهلل اگه شب برسم م -

  .حرف دارم باهاتون ی سر ه یبشه، اما االن 



[1598] 
 

  .هم قفل کردم ی و تو  هامانگشت 

  .دییبفرما -

  .مادر نداره یاز بچگ ارشیراستش ک  -

  .نشست میشونی پ ی از غم رو  یاخم زیر

کردم هم براش مادر باشم هم پدر اما   یها سعسال  نیا  ی تو -

م بهتر  م  دیدونیخب  باعث  شغلم  سرم   شهیکه  مواقع  اکثر 

دم داره، االنم به هم  ازیتنهاست، ن  یلیخ  ارشیشلوغ باشه، ک

  .تر شده سخت یلیبراش خ تیگچه و وضع  ی که پاش تو

  .انداخت و پشت دستش و لمس کرد نییو پا سرش

  .ازتون دارم یخواهش هی -

  .و باال آورد سرش

که    د یهست  ی دختر  نیشما اول   د،یکنارش باش  خوامیازتون م -

 ی که برا  یخوب نشون داده، بخاطر اتفاق  ی بهش رو  ارشیک

 ی هاش پر پر شد دور و ور دخترچشم  ی مادرش افتاد و جلو



[1599] 
 

پ   ره،ینم م  دهی ترس  گهی م  ششیدکتر چند سال   ترسهیشده 

دوست  با  خودش  هم  ساله  شش  بده،  دست  از  هاش  دوباره 

 ن یبهتر شده اما ا  یکم  هیکسب و کار راه انداخته و حالش  

انگار بهتر از قبل شده و   شیاواخر که کنار شماست وضع روح

عن  خنده،ی م  شتریب م  ه یوان  به  خواهش  ازتون   کنم ی پدر 

اتون و غرق در  خودتون و خانواده  دمیقول م  د،یکنارش بمون

  .دیو زنده کن  ارشمی پول کنم شما فقط احساس ک

ب   ی هاچشم غم  بخاطر  اشک    ی مادریمنم  به  مشترکمون 

و پر   رهیوز  هیکه    یپدرش درحال  دمیدیم  کهنینشسته بود. ا

ا پسرش  بخاطر  کبه  کب  و  دبه  دب   ه یالتماس    ی طورن یاز 

روستا دوستش   یلیخ  یلیخ  بردمیم   یپ  کنهیم  ییدختر 

  .داره

حسرت    ای دن  هیانداختم و با    نییهام سرم و پا اشک  دنیند  واسه

مثل شما داره،    ی که پدر  ارشیلب زدم: خوش به حال آقا ک

  .مونده نبودمدر قدرنی اگه منم بابا داشتم االن ا دیشا



[1600] 
 

  .دهنم و بخاطر مهار بغض محکم قورت دادم آب

  .دوستم داشت یلیمنم خ ی بابا -

  .به بعد من و به عنوان پدرت بدون نیپس از ا -

 ی ام توزده بهت  ی هابا شتاب باال اومد و چشم  ی از ناباور  سرم

  .مصمم و به دور از تمسخرش ثابت موند ی هاچشم

  .هوات و دارم ارش یدختر من، مثل ک یشیبه بعد م نیاز ا -

  .دمیکرده خند  بغض

  ...روسـ   نِییدختر سطح پا هیاما من  -

ها  آدم   ی طبقه  زانی م  کنه،ینم  ن ییها رو پول تعسطح آدم  -

  ...رو

  .سرش اشاره کرد به

  .کنهیم نییسطح عقلش و شعورشون تع -



[1601] 
 

عمو    ادیلبم نشست. چقدر    ی رو  یپرحزن و پر از دلتنگ  لبخند

چقدر دگرگون شد،   یبعد از ورشکستگ  مونی. زندگ ندازتمیم

  !میپرت شد  ییجا هیهرکدوممون 

 ِیادستمال پارچه   هیکتش برد و    یِداخل  بیو داخل ج  دستش

  .درآورد دیسف

  .کرد ی برام گلدوز  ارشی و مادر ک  نیا -

  .سمتم گرفت  به

  .بدم به دخترم خوامیاما االن م -

گلدوز  نگاه اشکم  از  پروانه   ِیهای پر  و  رو   ی گل  پارچه  کنار 

  .رصد کرد

  !ستیمتعلق به من ن  ن ی... انیا یول -

  .محبتش نشکنه یِتالشم و کردم تا بغضم از بزرگ نیآخر

  .رو تکون داد  پارچه



[1602] 
 

  ی و بدم به کس  ن یفت ابهم گ  هی به بعد هست، راض   نیاما از ا -

دوست خوب   هیو مثل    رش یارزش داره، بگ  ارشی ک  ی که برا

  .براش باش

م  دستم اگه  اومد.  باال  ک  دی با  گرفتمشیمردد   ارش یکنار 

ا  موندم،یم مگه  چ  نیاما  ک  ی زیهمون  که  بهم    ارشینبود 

  سازه؟یو مستقل م  ی زن قو  هی داد؟ که قول داد ازم    شنهادیپ

مصمم شدم و محکم    کهنیبه پارچه دست گذاشتم تا ا  سست

  ه یتک   جنگم،یم  می به بعد درست واسه زندگ  نی گرفتمش. از ا

پرنفوذ مثل   یکی  دی با  شم،یقدم مبه جاش باهاش هم   کنمینم

حما  ریوز  هی د  تیازم  تا  روزها  گهیکنه  رو   یبدبخت  ی اون 

  .نچشم

ا - از  جونم  م  نیمثل  مراقبت  دوست    شمیم  کنم،ی پارچه 

  !ارش یک



[1603] 
 

بار    هیکه انگار    دیکش   یقیو بست و چنان نفس عم  هاشچشم

  .دوشش برداشته شد ی بزرگ از رو

  .ممنونم دخترم -

واسه    رم یهم ممنونم، م  یلیباز کردم و تکراروار گفت: خ  چشم

  .باشند کتی که نزد رم یات خونه بگخانواده
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خونه دارند، من در قبال    ست،ی ن  از یجبهه گرفتم: اصالً ن   عیسر

ک کنار  نم  ی زیچ   ارشیموندن   کهن یهم  خوام،یازتون 

  .سرمون باشه بسه ی باال اتونهیسا

  .انداخت نیهاش و چکنار چشم  ی تر ق یعم  لبخند

  ...حق داره که ارشیک -

  .دینفس کش  یاش و نگفت و طوالنادامه  اما

  .دخترم، خدانگهدار  رمیم گهیمن د -



[1604] 
 

  .زدم  لبخند

  .خداحافظ -

  .و رفت   دیتعلل چرخ یکم با

مشتم   ی و تو  نشییو به سمت پارچه سوق دادم و پا  نگاهم

اگه بخوام منتظر سرنوشت    گرفتم. وقتشه خودم و بکشم باال،

  !کنهیرو بکنه هرگز نم  کارنیباشم تا ا

**********************  

  .کم دوغ ناهار امروزم و تموم کردم هیخوردن  با

 کرد یقاشق و پر از برنج و خورشت م  یبا آرامش خاص  ارشیک

  .خوردیو م

 لش یچرا؟ دل  اند،به یغر  ایدن  نیا  ی که مادر ندارند تو  ییکسا

  ه؟یچ

  .زد ی نگاهش و باال آورد و لبخند محو دنشیجو ونیم



[1605] 
 

باغ   ییبایکه از سر ز ی با لبخند اشره یخ ی هابه نگاه توجهیب

رو محوطه  ی خونه  به  نگاه  با  نشست  مدرن    ی لبم  و  بزرگ 

بو   قینم زده رو عم   ی هاگل و سبزه   نیعطرآگ   ی اطرافم هوا

  .اد ینوروز م ی و گفتم: بو  دمیکش

  !اریخوش  ی بو طورن یهم -

  .بعد به سمتش رفت  هیحوض ثابت موند و چند ثان  ی نظرم رو 

م  - بو  ی بار  نیاول  شهیامروز  دوازده سال  از  بعد  قرمه   ی که 

قبل از امروز پختنش و از خدمتکار    چه،ی پیخونه م  ی تو  ی سبز

  .منع کرده بودم 

  .دم یکش  ینیه

  ...آخه چرا بهم  د؟ینکنه دوست ندار -

  .میو حرفم و قطع کرد: من عاشق قورمه سبز دیخند

  .دندیباال پر ابروهام

  د؟یپس چرا منعش کرد -



[1606] 
 

دست پخت اون   یبی مامانمه و تو هم به طرز عج  ادآور یچون   -

  !ی و دار

  .زدم ی آلودلبخند غم مچهین

  نه؟  ای دهیبد؟ بودن من عذابتون م ایخوبه  نیا -

  .تموم شده نگاه کرد باًیه بشقاب خورشت تقرتبسم ب هی با

سرما - خوبه،  دلم  حال  واسه  د  نی ا  ی بودنت   گهیخونه 

  .لرزونتمینم

ا  دیشدم. شا  رهی سکوت بهش خ  تو بمونم هم من   جانیاگه 

  .غمم و فراموش کنم و هم اون

 ی رو  نمونیدرآوردم و ب  بمیمامانش و از ج  ی تامل پارچه   با

  .گذاشتم که نگاهش بهش افتاد و با تعجب نگاهم کرد زیم

  ...کهنیا -

بمونم،   جانیگرفتم ا  میمال مامانتونه، باباتون بهم داد، تصم -

  .جامعه محکم کنم  نیا ی پام و تو ی جا خوامیم



[1607] 
 

هاش زد رو به وضوح  که چشم   یو برق  دی نگاهش پر کش  تعجب

  .دمید

با ه  زی م  ی رو و  تا ح   یجان ی خم شد  ندکه  ازش  بودم   دهیاال 

نکنم، واست   مونتیپش   متیکه از تصم  دمیگفت: بهت قول م

  ...که یگاه  هیتک شمیم

  .خم شدم ز ی م ی رو متقابالً

  .خوامیقدم مگاه ندارم، من هم  هیبه تک ی ازیمن ن -

  .ی قدم و انتخاب کردهم  نیپس بدون بهتر -

م  نگاهش همون   ز یبه سمت  به  شده  کنجکاو  منم  که  رفت 

  ی هم بود جور   یِکیسمت نگاه کردم. دست هردومون تو نزد

  .که تازه حرارت بودنش و حس کردم 

  ؟یهنوز با آراد محرم -

خاطرات به ذهنم    لیس  ی ارحمانهیافتادم و به طور ب  ادشی

  .چشم بستم عیهجوم آورد که سر



[1608] 
 

نزن  یحرف -   اد،یب  ادم یدرموردش    ی زی چ  خوام ی نم  دیازش 

  .فراموشش کنم خوامیم

  .شکل ممکن به زبون آوردم  نیترآخر رو با سخت  ی جمله

مشاور تا کمکت کنه    هیببرمت    ی خوای... مخوامی معذرت م -

  ؟ی ای تر باهاش کنار براحت 

 چیگفتم: زخم قلبم و ه  ی و باز کردم و با لبخند زهر  هامچشم

 ی میباهاش بسازم تا قد  دیدرمان کنه، با  تونهینم  ی بشر  یبن

  .بشه و کمتر وجودم و بسوزونه

 ت یزندگ  ی تو  ادیب  یکی  دیاما آدم از بعدش خبر نداره جانا شا -

  .که کل زخمت و ببنده و به دلت دوباره جون بده

  .ها رو تماشا کردم کنارم گل  یِسنگ ی نرده ی ال به ال از

م براش تنگ شده، دلم  دل  تونه،یجز خودش نم  یکس  چیه   اما

  .گفتنش تنگ شده”چشم سبزم“واسه 



[1609] 
 

  ی ریاشک تار شد قلبمم ت  میکه از حجم عظ   ی دیبا د  همراه 

گلوم خفه   ی هم برد و آخم و تو  ی تو  دیهام و شدو اخم   دیکش

   .کرد

بود  یپارک  ی تو   ادتهی  آراد، رفته  شب  آخر  کودک   میکه 

باز سرسره  و  تاب  و  شد  فعال  هرموقع   م؟یکرد  ی درونمون 

دلم   ی و هم غم عالم رو  رهیگیام مهم خنده   وفتمیم  ادشی

  !شد من و تو مون ی ما« “زود   ی لیخ نه،یشیم

: جانا، بهم نگاه کن، دیچی گوشم پ  ی تو  ارش ینگران ک   ی صدا

  .رنگ دستت کبود شده

  .ی تو بود ارشیک ی و چرخوندم. کاش جا  روم
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قلبم تا پشت کمرمم رفت و هم پام و هم دستم جز جز    درد

لحظه دردش  کردم  فکر  چنان شدت    ه یاما    هیاکردند.  دفعه 



[1610] 
 

شد و محکم به مانتوم چنگ زدم که    دهیگرفت که نفسم بر

  ر؟یاوج گرفت: اردش  ارشی ک ادیهم زمان باهاش فر

  ن ی زم ی چوب شده بود که رو که یت هیبلند بشم اما پام  اومدم

  .دمی چیمدم و از درد به خودم پ فرود او

رو   ل یو عزرائ سهیاز شدت درد االنه که قلبم وا کردمی م حس

  .نمیبب

 ن ی بلند شد و از عمد خودش و کنارم زم  زیدست به م  ارشیک

  .ری انداخت. داد زد: زود باش اردش 

پلک   گرفتم کرد.  بلندم  روو  اشک   ی هام  و  افتادند  هام هم 

  .چشمم سر خوردند  ی هااز گوشه ار یاختیب

ا  مردم یم  داشتم  م یآخر زندگ  یعنیدرد طاقت فرسا    نینه؟ 

خاطراتش    کشم،یبدون آراد زجر نم  گهیبهتره، د  طورن یآره؟ ا

  .کشونتمیتا جنون نم



[1611] 
 

صورت    یدست  یگرم صداکرده   خی کنار  و  نشست  پر    ی ام 

  شده؟  یچ  یبگ   یتونی: جانا، مدیبه گوشم رس  ارشیوحشت ک

  .دم ینتونستن حرف زدن مشتم و به قلبم کوب از

  شده آقا؟ یاومد: چ ری اردش ی پر عجله  ی صدا

  .انگار مشکل از قلبشه مارستانیب  مشیببر دیبا -

آب  ی نامفهوم و تو دنی آن کل بدنم شل شد و بعد از شن کی

  .دمینفهم ی زی چ گهید ارشیک  ادیمانند فر

 ” آراد“

  .داده بودم هیتک شهیسرم و به ش شگاهی به در آرا رهیخ

جا  معجزه   هی  خواستی م  دلم به  و  ازش    ی بشه  جانا  کمند 

با    اد،یب  رونیب با    دیلباس سف  هیاونم  تور عروس   هیعروس، 

م  ومدیم  رونیب  ش،یتونیز  ی موها  ی رو و  دلم   برد،یو 

گفتن   دهیبود با کش  دهیاواخرم که خوب فهم  نیا  یپدرصلوات

  .دلم و ببره تونهیم ی آراد چجور



[1612] 
 

  .اومد ن ییاز کنار چشم چپم پا یاشک گرم  قطره

عاجزانه من و صدا زد!    ونشیهز  ی و شکسته بودم اما تو دلش

آپارتمان و رفته ذهنش و آزاد کنه،    ومدهیروزه ن  هی  گهیبهزاد م

  اما کجا؟

   .کنارم انداختم یِبه صندل  ینگاه

 ت یمن و از زندگ  دیبا  ،ی کردیازدواج م   ی ریبا اون پ  یداشت -

  .دستته ی ... چون دستبندم توی اما نکرد رونیب ینداختیم

  !فمیک ی ات توو نامه  نکیع طورن یهم -

ش  ی اتقه   با به  د  شهیکه  با  و  چرخوندم  و  سرم    دن یخورد 

  .و در رو باز کردم   دمیکش یپوف  لمبرداریف

  .داخل میبر دیاند باعروس خانم آماده  -

ماش  ادهیپ  رغبت یب کردن  قفل  از  بعد  و  سمت    نیشدم  به 

  .رفتم  شگاهیآرا

  .دیصبر کن  ی سپهر ی آقا -



[1613] 
 

  .دمی و به سمتش چرخ دمییدندون سا ی رو دندون

  .میریبگ لمیف  دیبا نیسمت ماش دیبرگرد -

  ؟یرو بکنم چ  کارن یگفتم: و اگه نخوام ا رک

  .رم یگیتماس م ی موریت ی ما هم با آقا -

  .دمیو پر نفرت خند یعصب

  !دیبکن دیخواستیم کار ی چ دیرو نداشت دیتهد نیا -

 ” ارشیک“  

و قلبمم    شدیلحظه هم از جونم کنده نم  هیو ترس    ینگران

  .زدیکومب کومب م ی طورن یهم

رفت و به قلبش اشاره کرد بد به   ی رنگش رو به کبود  کهنیا

م تو  ندازه،یدلم  که  حاال   یی هادستگاه   وی س  ی آ  ی مخصوصاً 

  .اتاقش  ام یبهش وصله و دکترم گفته ب

  داره؟ یقلب ی ماریب ی خانومتون سابقه -
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  .دمیچی هام و محکم درهم پاسترس پنجه  از

  .فکر نکنم دونمینم یعنینه  -

  داشته؟ ی ادیاواخر تنش ز نیا -

 شاتش یآزما  ست؟یکه ن  ی ای چطور؟ مشکل جد  اد،یز  یلیخ -

  چطور بودند؟

  اورده یکه به خودش م  ی رک بهتون بگم قلبش براثر فشار -

  ...دچار مشکل شده

  .ختیر ی هر دلم

واسش به شدت سمه،   جانیه  ،یبه بعد غم، تنش عصب  نیاز ا -

  .دیآرامش کامل نگهش دار ی تو دیبا

  ...دی به عمل داره بگ ازین خـ... خب اگه -

مراعات    دیفقط با  ست،یحد حاد ن  نینه پسرم، مشکلش در ا -

 اش ه یخودش و بکنه، در صورت امکان واسه عوض شدن روح

که باعث    ییخوش آب و هوا، از جا  ی جا  هیببرش مسافرت،  



[1615] 
 

م ز  شه یتنشش  قرص  کنه،  هم   شیزبون  ریدورش   شهیهم 

روز از تموم شدنش بگذره چون   هینذار    یهمراهش باشه حت

  .اون روز هست ی تو یاتفاقامکان هر 

اگه    شه،ی گور تو بلند م  ری هست از ز  ی ! هر چیعوض  ی پسره 

بودم و به هر    دهیالشخور نبود به اون عقد شوم رس   ن یاون فرد

  .رهی سر بگ ذاشتمینم یروش

  .تکون دادم ی و سر دمیکش ی اکالفه  نفس

  .مونهی م ادمیهاتون و تموم حرف  -

  .اومدم رونیاز اتاق ب ری کمک اردش به

خوب و بد    صی راه بعد از دو دوتا چهار تا کردن و تشخ  ونیم

  .ی رو انجام بد  هیاقامت ترک ی کارها خوامیگفتم: م

  .آقا  دیاما بهتره که نر -

  .کردم اخم

  چرا؟ -
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  .بخاطر پدرتون -

مختل شد و نفسم و با    میزیکل برنامه ر  تش یوضع   ی ادآوری  با

تنهاش بذارم، نه حاال    دینبا  گهیفرستادم. راست م   رونیشدت ب

  .اون فاسدا شده ررسیت ی که نقطه

  .دارم نیخبر از فرد  هیآقا  یراست -
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  .شدند  زی ت هامشاخک 

  خب؟ -

 خوادی برسه م  الم یخ  کنه،یگمرک م  ی تو  ییکارها  هیداره   -

  .بکنه نتونیچوب الچرخ واردات ماش

هام و بستم و گفتم:  چشم   ومدیم   تیکه از سر عصبان  ی اخنده   با

  .سرجات ینیشی انگار تو نم نی... آخ فرد نیفرد

  سرجاش؟ مشیبشون نیخوایم -



[1617] 
 

درگ   بر و  کردن  فکر  موقع  عادت  ناخون   یذهن  ِیر یحسب 

  .دمیام کششستم و به انگشت اشاره 

  ه؟یدو تابعت نیفرد -

  .کایبله، آمر -

 ن یاختالس ا  ی که نشون بده تو   میدار  یکیمدرک کوچ  چیه -

  دست داشته؟  ریاخ

  .یچیه -

رس  به جانا  د  میدیبخش  با  حال   نیدرع  ی به یغر  هی  دنیاما 

 ی تو  ِیو پوشش و هندزفر  ستادنیتاقش که طرز اکنار ا   ی آشنا

اشاره کردم    ریمحافظه با دست به اردش   دادیگوشش نشون م 

ته   ی که زد دلم هر  یبا حرف  یجلو ببره ول   ترعیرو سر  لچریو

  .شد یخال امنه یس

  !نهیمحافظ فرد -



[1618] 
 

  دن یرو با دو جلو برد و به محض رس  لچریپس بند حرفش و  و

  .نحسش جلوم اومد  ی افه یبه محافظه در اتاق هم باز شد و با ق

  ؟یکنیم یچه غلط  جانی: ادم یغر مقدمهیب

 ی . هردو دست توسادیوا  شیشگیچارچوب به حالت هم  ی تو

  .اعصابش  ی خونسرد و مرموز رو  ی شلوارش و اون چهره  بیج

که    ی گذاشته بودم بخاطر خشم  که واسه جانا  ی به محافظ  رو

  داشتم داد زدم: کمال؟

  .! آروم! نترس نکشتمش سیه -

  .اومد  نیبا دو پشت سر فرد کمال

  .بله آقا -

  .چرخوندم نشونیغضب آلودم و ب نگاه

  چه خبره؟ جانیا -

  ...آقا نگران -



[1619] 
 

 ی رخواهی! واسه خی ریگیسخت م  ی دار  یلیخ   ارشیاوه ک -

  .مهمه یکه واسه پسر حاج عل ی دختر نیاول ادت یاومدم ع 

  ش ی و آت  خوردیبه مشامم م   مشیمستق  ر یغ  د یگند تهد  ی بو

  .کردیورتر مخشم و نفرتم و شعله

  .رک حرفت و بگو -

  .و کمرش و به سمتم خم کرد سادیبه پا ازم وا پا

  ؟یکنیکمکم م -

به چشم  با انزجارتنفر  تموم  با  که   ی هاش زل زدم و درآخر 

هاش و بست صورتش که چشم  ی شتم توف انداختم توازش دا

  .و فکش قفل شد

که   ی قدرنره اون   ادتی  شرف،یگم کن ب  جانی گورت و از ا -

تار مو از سر جانا    هیمنم دارم،    ی مملکت نفوذ دار  نیا  ی تو تو

 ی اطالعات  ی هاو بچه  کنمی و رو م  هاتی کم بشه تموم گندکار

  .سروقتت فرستمی رو م



[1620] 
 

و دستمال و    سادیکه متورم شده بود صاف وا  ی اقهیرگ شق  با

  .دیصورتش کش  ی از محافظش گرفت و تو

  شروع جنگ بود؟ ی اعالم کننده  هی نیا -

تخت بود انداختم. بابام    ی که رو  ییو به داخل و جانا  نگاهم

  ن ی فرد  ی کارها  ی سکوت کنم و چشم ببندم رو  کنهی اشتباه م

  ب یتر به تو آسراحت   ره،یگیازم م  که دارم و   یاون زودتر هر چ 

  .و تموم کنم نیکار فرد د یپس با زنه،یم

  .و باال آوردم  امرحمانه یمصمم و ب نگاه

  !شروع جنگ -

  .لبش و با زبون تر کرد یعصب ی اازم گرفت و با خنده  نگاه

  !ی رو انتخاب کرد یطرف اشتباه  -

مردمم، هرگز مردم و مملکتم و به    نیمن از گوشت و خون ا -

نه مثل تو   امیران یا  ه یمن پاک    دم،ینم  حیترج  یخارج  ی تو

  !خائن
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  .رمیگی: من فقط دارم حقم و مدیقفل شده غر یفک با

  .دم یتمسخر خند ی رو از

حق - چه  ن  ؟یحق؟  مملکت  حق  یستیصاحب  داشته    یکه 

 ی روز  هیمن و تو    ی مملکت مردمند! اگه بابا  نی صاحب ا  یباش

حال ناموس  چون  کردند  دفاع  و  رفتند   شد،یم  شونیجنگ 

  ر ی االن وز  کردندیو اگه دفاع نم  شدیم  شونی خاک وطن حال

نم  نیا هم  ا  تونستندیمملکت  تو   ت یحال   زهایچ  نیباشند، 

سواحل   ی تو ناز و نعمت تو  ،ی بزرگ نشد  جانیا  چون  شهینم

  !یگشت ی مختلف م

  .ازش گرفتم چشم

  ...هام و زدم، پسحرف  ،ی هات و زدحرف -

  .کالمم از کنارم رد شد و شرش و کم کرد ونیم

  !لب گفتم: حق ری و ز دمی خند باز

  .رو به جلو هول دادم لچرویو
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  .سایوا رونیب -

 .چشم آقا -

 ”است  دیسپ هیهر شب س انیپا“ 
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  ”ی راو“

دو    نیآراسته و سرخوش ما ب  ی و شلوار به تن و با ظاهر  کت

در دستش قبر را از خاک   ِیقبر سر پا نشست و با هر دو بطر

گفتم که   ادتونهیو گفت:   . نگاهش در نوسان قبرها افتاددیروب

م  شونیدرموندگ ز  د؟ینیبیو  به  تا  و  موندم  حرفمم    ر یسر 

بر  دمشونینکش که  ساله  پونزده  برنداشتم،  امروز    ی ادست 

که    ی حاال وجودم آروم شده، انتقامِ کار  کنم،یم  ی لحظه شمار

 هیبه بعد    نیباهاتون کردند رو گرفتم، از ا  ومرزیو ک  مانیسل



[1623] 
 

زندگ حقارت  با  عمر  آخر  تا  با    هیو    کنند یم  یطرف  طرف 

  !ی دلشکستگ

  .اشساله  ن یپر از شد نفرت چند نگاهش

برادر و بابا داشتم که اونم اون دوتا سروان   هیفقط    ا یاز دار دن -

و نابود کردم، نسل در    شونیازم گرفتند، پس منم کل زندگ

با نکن  دینسلش  سرزنشم  بدند،  چرا    دیتاوان  دختر   هیکه 

آت  یپرورشگاه وسط  انداختمش  و  کردم  بزرگ    ن ی ا  ش،یرو 

  .پرداختمیم دیبود که با ی انه یهز

  .برخواست شیبه زانو از جا دست

شعله  نیا - اون  وقتشه  شروعشه،  به   یکیکوچ  ی هنوز  که 

  !و مرور زمان روشن کردم ذره ذره بسوزونتشون یسخت

  ی شده رو  یبا خط خوش حکاک  ی هااسم  نی را در ب  نگاهش

  ی خانواده   ی افتاد تنها بازمانده  ادشیوار  قبرها چرخاند و سوزن

  !خودش است و بس  ی موریت



[1624] 
 

 ” جانا“ 

  .ی ریبدون محافظ نم جاچ یبه بعد ه نیاز ا -

  .تکون دادم ی سر

  .راحت التونیخ -

 ام یبذار همراهت ب “بشم اما صداش مانعم شد:    دای پ  خواستم

 ” .ی اریه خودت فشار بب ترسمیم

  .زدم   ی زیتوجهش لبخند ر از

زنده بمونم  دیحواسم به خودم هست چون با  د،ی نگران نباش -

  .کنم  یو زندگ

سرچشم  ی تو  یِتینارضا  با پ  ی هاش  داد.  و   ادهیتکون  شدم 

  .محافظم در رو بست

م  طورهمون مرتب  و  شالم  محوطه   کردمیکه  سمت   ی به 

داره    ی ادیدشمن ز  ارشیک  دونمیم  کهن یآپارتمان رفتم. با ا

موندم،   ممیکه بهم گفته بازم سر تصم  ینیمخصوصاً اون فرد



[1625] 
 

از نبود آراد، از   ت،یاز واقع ز؟یبخوام فرار کنم از همه چ  یتا ک

  ام و زده؟که در خونه ییِفرصت و شانس طال

 دارم یمبرن  دنیمن دست از جنگ   ستیداغون شده؟ مهم ن  قلبم

ت نجنگم  اگه  هالکم    یخطرناک  ِیزیچون  خاطرات  اسم  به 

  .کنهیم

***************************  

قفل و  قی نفس عم هیو با  سادمی به دست پشت در وا چمدون

  .چمدونم شد  خیم ز یعز ی در رو باز کردم که نگاه مات برده

  .رو جلو آورد  لچرشیو نوا

  !؟ی ر یم ی کجا دار -

گفتم:    زی عز  یِو از سنگ در رد کردم و تو چند سانت   چمدون

  دوباره سر پا بشم؟ ی خوایم

  .باال اومد نگاهش

   !دختر  میترسونیم ی دار -



[1626] 
 

خودم و بسازم و    تونمیم  طورنیا  رم،یبگ  ادیکار    رمی دارم م -

 یحت  مونم،یهم م  یآدم مطمئن و درست  شیرو به راه کنم، پ 

  ...رمیهم م یاگه مخالفت کن 

سرجاش،   یِعصب  ی صدا بذار  و  چمدونت  برو  شد:  بلند  نوا 

  ...و یخودسر بش ذارمینم

پر  تیجد  با تحکم  فکر    دمیو  به  فقط  وقتشه  وسط حرفش: 

دار رو  بهزاد  که  تو  باشم،  ندار  ی خودم  حق   ی ادا  ی پس 

  !ی اریکه به فکر صالحمند رو درب ییترهابزرگ 

  .بهش بگو ی زیچ هی: شما د یغر زیبه عز رو

  مادر؟ ی بر یخوای کجا م -

م  ته م  دیلرزیصداش  گرم  تمی عصبان  ون یکه   ی تو  یاشکِ 

  .دیهام دوچشم
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تاجر کار کنم، خودش گفته در قبال    هی  شیبرم پ   خوامیم -

بهش و پختن غذا واسش فوت و فن کار رو   ی دادن هند  ادی

 .دهیم ادیبهم 

 [18.02.21 21:21] 

 284پارت #

بودنشون    خیهاش رو گرفتم که از  رو ول کردم و دست   چمدون

  .ده یچقدر واسم ترس دمیفهم

نبود آراد رو تحمل کنم،   تونمیم  ی طورنیا  ز،ی بذار برم عز -

  .کنمی بذار برم مشغول بشم ازت خواهش م

بانوا بخاطر چ  یبدون  دی: جانا  اومد همه چ  یآراد  و   یرفته، 

  ...بهمون گفت، اون بخاطر

چ  حرفش  همه  خودم  کردم:  قطع  م   یو  فرد   دونم،یو  از 

از قلبم خاکش    ییجا  هی  گهیآراد رو د  دم،یهم شن  یمطمئن

  .کردم 



[1628] 
 

کمعترض  اما جانا!  گفت:  شد  قدرنیا  یانه   دیبا  ؟ی خودخواه 

  !یدرکش کن

 ن یو درک کنم هان؟ ا  یگرفت که صدامم باال رفت: چ  ظمیغ

  ...و که

چشم بستم و شروع کردم به    ع یسر  دیکه قلبم کش  ی ریت  با

  .نفس گرفتن قیعم

  .یباش جانا، ارزش نداره بخاطرش درد بکش  آروم

  .نم یصاحب کارت و بب دیبا -

  .هاش و ول کردمو باز کردم و دست   هامچشم

عز  ارمیاخت  گهید - خودمه  و   ز،ی دست  خوب  و  بد  خودم 

زنم که    هیمن    ستم،ین  یدختر معمول  هیمن    دم،یم  صی تشخ

  و   کنمی اعتماد م  ینه به کس  گهی زخم خورده، من د  ی بدجور

صاحب کارم چون    ِیبرم پرستار  خوامی اگه هم م  دم،ینه دل م 

  .برام منفعت داره
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از    ی دسته  دو  با  اما  رفتم  در  به سمت  و  گرفتم  رو  چمدون 

  .سادیدر وا ی کنارم رد شد و جلو

  .ی بر ذارمینم -

 ” .زنگ بزن به بهزاد“کرد سمت نوا:  رو

  .هم فشار دادم  ی هام و روو بستم و دندون   هامچشم

ب  لحظه  خونم  لحظه  م   شتر یبه  م  ومد یبه جوش    دم یفهمی و 

چقدر کم صبر و طاقت شدم. عالوه بر قلبم اعصابمم داغون  

  .شده بود

هام و باز کردم و مصمم به سمتش رفتم چشم  قیدمِ عم  هی با

  .د یکه کامالً به در چسب

دستش   ی در رو از رو  ی ره یدستگو    سادمیوا  اشنه یبه س   نهیس

  .گرفتم

همتون طرف اون    د،یستیکدومتون به فکر من ن  چیشما ه -

  !من درکش کنم  دیو انتظار دار دینامرد



[1630] 
 

د  کهنیا  واسه گفتم:  دروغ  به  بردارند  سرم  از  از   گهیدست 

مستقل بشم،   خوامیم  نمتون،ی بب  خوامیو نم  زارم یاتون بهمه 

  .بزرگت  ی دردونه  ی از حاال به بعد کامالً بچسب به نوه

  ی لبالب پر از اشکش و درحال  ی هاو گفتم و درمقابل نگاه   نیا

هام درد گرفته بود در رو باز کردم که  که قلب خودمم از حرف 

 رونیاز خونه ب  عیاش هم همراه در جلو رفت. سر تن شل شده 

 ی خواهر  گهید  ی ض گفت: اگه برو پر از بغ  یزدم که نوا عصب 

  ؟ی دیبه اسم جانا ندارم، فهم

و    ی دردناک  بغض دادم  ادامه  راهم  به  اما  زد  چنگ  گلوم  به 

  .دست محافظم گذاشتم  ی چمدون و تو

رفت  ی تو آسانسور    میآسانسور  در  شدن  بسته  محض  به  و 

  !: جانادمیشن غشمیج
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 پر از اشکم و بستم که دو قطره اشک پشت سر هم  ی هاچشم

کدومتون   چیام سرخورد و پوستم و قلقلک داد. هگونه  ی رو

  !دیکنی من و درک نم

 ” آراد“ 

شده رو سر   ی و الماس کار  فیظر  ی و گرفتم و حلقه   دستش

عاشق    هی  هیشب  هیبق  ی انگشتش گذاشتم. نگاه و حرکاتم جلو

  !جز نفرت نه ی ز یوجودم و قلبم چ  ی بود اما تو

سرخوشش آروم   ی هابه چشم  ره یخ   ی و اجبار  حیلبخند مل  با

  ...ی و خودم رو تصاحب کرد  میلب زدم: باالخره کل زندگ

تو  نگاهم حلقه  فرستادن  با  همراه  و  دوختم  دستش  به   ی و 

  !یقلبم و تصاحب کن یتونینم وقتچ یانگشتش گفتم: اما ه

  .دست و کِل بلند شد ی صدا

  ...مادببوس ببوس عروس و ببوس، دا اال،یداماد  -

  .یشیتو آخرش عاشق من م ،یکنی اشتباه م -
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 ی دختر و پسرها  ی لبم نشست. صدا  ی گوشه  ی پوزخند  زیر

  .رفتیم  یاعصابم اسک ی جوون بد رو

تاب آوردم تا پسش    یگردنم نشست که به سخت  ی رو  دستش

  .نزنم

 !ی شوهر من گهی آراد، تو د ریو بپذ یهمه چ -
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  .اش سکوت کردم گذاشته   یلنز طوس ی هابه چشم  رهیخ

  !یمونیبا اون همه صفته هم تا آخر عمرت مال من م -

  .جلو اومد  سرش

  !تو رو ببوسه  دیکه برعکس نشده! داماد با  اینه کمند دن -

ب  اما بق  توجهیاون  نزد  کینزد  هیبه  غرق    تر ک یو  و من  شد 

توشده م  ییهاچشم  ی ام  داد  انگار   شه یهم  ایدن  زدندی که 

که عروس    زدندیم  غیت  ره،ینم  شیپ  ی خوایکه تو م  ی جوراون
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درد و غمش   ی تو   ییجا  هیاون    ست،ین  یامشب چشم جنگل

  !وسط بزن و بکوب جام نیا  رتیغیکز کرده و منِ ب 

کجا  آخ جانان  آت   یی جان  داره  وجودم  از   ره یگی م  شی که 

  !نداشتنت

 انه یوحش  ی موری ت  ی سوخت اما صدا  ییهااز هرم نفس  صورتم

  .دیکش رونم ی از خلسه ب

  کمند جان؟ -

  .دیعقب کش  کمند

  جانم؟ -

  .که بهش رفت از نگاهم دور نموند  ی اغره  چشم

  .چشمم ی سمتمون کمر خم کرد و چشم انداخت تو  به

  !بشه داماد  ریتحق هیبق ی نشه که دخترم بخاطرت جلو  -

  .زدم شخند ین
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  !من و ببوسه ادیمن نگفتم که اون ب -

  داره من خاص عمل کنم؟  ی: عه بابا خب چه اشکالکمند

  .کرد  ی زیمصلحت آم ی که بهش انداخت سرفه ینگاه با

اعصاب فرصت نفس   ی رو  ی هااون جوون بستن در دهن    واسه

ندادم و پشت گردن کمند رو گرفتم و لبم و   یبه کس   دنیکش

  غ یکه ج  دمیلبش کوب  ی که داشتم رو  یظی به تموم حرص و غ

  .سرش گذاشت ی و سوتم باهاش باغ رو رو

عقب بکشم اما کمند محکم پشت گردنم و گرفت و لبم    اومدم

به پهلوش چنگ   میتیو نگه داشت که واسه نشون دادن نارضا

گلوش خفه شد   ی آخش تو  ی زدم و محکم فشردمش که صدا

  .دی و عقب کش

  !یهم هست  یوحش ی نگفته بود -

  !یکنیاش نمتجربه  گهیبهش عادت نکن چون د ادیز -
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 دم یلبم کش   ی حرص دادنش شستم و محکم رو  شتریب  ی برا  و

  .حال نکردم دنتیو گفتم: با بوس

  .پس بند حرفم بلند شدم و دستم و دراز کردم و

  .نبود ی مور یاز ت ی خبر

واست دارم   زیسوپرا  هیگفتم:    ی و لبخند ظاهر   ی عاد  ی صدا  با

  .خانم

 ” !او “گفتند:   دهیکش اکثرا

تو  هی  با و  پنهان کرد و دستش  رو  دستم    ی لبخند حرصش 

  .گذاشت و بلند شد

  ی و با نگاه و قدم مغروروار  میاومد  رونیعقد ب  ی پشت سفره   از

جعبه سمت  رو   ی ابه  باغ  آزاد  راه  وسط  بود    زیم  هی  ی که 

  ی خودم بردارم حت   ی رو از رو  هات یحساس  دیبردمش. کم کم با

وقته اگه آخرش مجبور بشم وانمود کنم عاشق کمند شدم اون 

  .نمی جانا رو بب تونمیکه م
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ص  نگاهم تلفن  داشت  همه  از  دور  که  خورد  بهزاد  حبت  به 

 ی ای مراسم عروس  ی و پشتش بهم بود. عمو نخواست تو  کردیم

  .کنهیو استشمام نم ی زیگند غم و عزا چ ی باشه که جز بو 

  .و همه دو طرفمون رو پر کردند  میسادیجعبه وا ی رو روبه

  .دم یجعبه رو گرفتم و گفتم: با تموم عشقم واست خر قفل

  !نه یگفت: پس مطمئناً بهتر یق یلبخند عم  با

خواب  باز و  همانا  جعبه  تو  دنی کردن  هم  چشم  ی ذوق  هاش 

  .همانا

و به رک   شناختمشی دوست کمند که از قبل هم م  تای آناه

بلند شد: فقط    ییگو بود صداش   ک یخرس کوچ  هیمعروف 

  ...دا

  .مادرش ساکتش کرد سی ه

  .لبش برگردوند ی لبخند رو رو کمند

  .ی دیکه تو واسم خر نهیمهم ا -
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  قه یکه چند دق  نیبرش داره اما خودم برش داشتم. هم   اومد

  .حس حقارت کرده برام مهمه

چند نفر    نیه  ی دل خرس که صدا  ی و فرو کردم تو  دستم

ب ازش  رو  الماس  گردنبند  شد.  آو  دمیکش   رونی بلند    زون ی و 

و خنده    غیدست و ج  ی صورت کمند گرفتم که صدا  ی جلو

  .بلند شد

  .دی و بست و خند هاشچشم

 !آراد  یطونیش یلیخ -
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سرش رفتم و مشغول بستن گردنبند شدم. کنار گوشش    پشت

  !عادت نکن... همسرم  ادیز نمیزمزمه کردم: به ا

و   د یسمتم چرخ . بستمش که به  دمی پر حرصش و شن  نفس

باال  ن ییپا  ِیزیت رو  تنه   ی گردنبند  باال  رو  یخط  و   ی بزرگ 
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ثابت موندم روش. دست داغ کمند    اریاختیو ب  دمیفرمش د

  .خوشگله یلیگردنم نشست و گفت: ممنونم عشقم، خ ی رو

  .لبخند زدم  قی نفس عم ه ینگاهم و باال اوردم و با  عیسر

  .ادیمبارکت باشه، بهت م -

  آراد؟ -

کرد    ی بهزاد دلهره رو به جونم انداخت و کار  ی پر عجله   ی داص

نم بچرخه.  سمتش  به  تند  با   دونمیسرم  بهزاد  هروقت  چرا 

 خوادی درمورد جانا م  ی زیچ  هی  کنمی حس م  زنهی عجله صدام م

  .بهم بگه

آپارتمان،   سادیوا  کنارم رفته  جانا  کرد:  نجوا  گوشم  دم  و 

  ره ی رو که م  ییآدرس جا   کهنیچمدونش و جمع کرده و بدون ا 

  .رونی جنگ و دعوا زده ب هیبگه با 

س  ی هر  دلم ر  امنه یته  عقب   ختی فرو  و  سرم  شتاب  با  و 

  .دمیکش
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  ...رفته روستا چون تنها جنگله دیشا -

م - گفته  فقط  کار    هی   شی پ   رهینه،  درعوض   رهی بگ  اد یتاجر 

  .دهیم ادیبهش   ی و هند کنهیم  ی براش آشپز

  شده آراد؟ ی زیچ -

  .دم یزدم و چرخ ی ساختگ لبخند

م   زم،ینه عز - بهزاد  و  اختالط کن  هی  م یریمن    م ی کم مردونه 

  .خوش بگذرون تا برگردم

  ی کنار بهزاد گذشتم که خودش و کنارم رسوند و از ال به ال  از

  .میاومد رونیب تیجمع

  گفتم: خب؟ دهیو نفس بر سادمیوا وهیم  لیطو زیم  کنار

  زاره یازشون ب  گهیاما گفته د  رهی جلوش و بگ   خواستهی م  زیعز -

  .و رفته 

  م ی شونیپ  ی هام و بستم و دستم و روکه گفتم چشم  ییوا  با

  .گذاشتم
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  !کنهی م کاریدختر داره چ نیا -

و فراموش    ی که بهش داد  ی تا اون درد  کنهیم  ی داره هر کار -

ا نه  بگو  بهش  اول  همون  گفتم  بهت  زخم   کهنی کنه،  بهش 

  !یبزن

  .فشردم  زیم ی هادستم و از پشت سر محکم به لبه  دو

  ...کنم بهش بگم داشیپ دیبا -

  .دونهیم -

  .باال اومد عیسر سرم

  و رفته؟ دونهیم -

  .و فوت کرد نفسش

  ...آره... تازشم گفتم که -

  .و با زبونش تر کرد و ساکت شد  لبش

  .گرفتم اشقهیکنار  تابیب
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  گفته؟ یچ -

  .و پس زد  دستم

  .ستیمهم ن  الیخیب -

  .بره که ساق دستش و محکم گرفتم  خواست

  !حالم و؟  ینیبیحرفت و کامل کن بهزاد نم  -

دلش خاک   ی نگاهم کنه لب زد: گفته... تو رو تو  کهنیا  بدون

  !کرده

چشمم   ی کرد و اشک بود که تو  جونیبود که دستم و ب  شک

  .و جگرم و سوزوند دیجوش

  .دمی نکرده خند باور

 !چرت و پرت نگو پسر  -
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  .چشم نگاهم کرد ی گوشه  از

  .ی از دهن من بشنو خواستمینم -

 ی متر  یلیافتاد. تو م  نییدستش سر خورد و پا  ی از رو  دستم

رفت    یاهیهام سزمان باهاش چشم از کنارش گذشتم که هم 

  .بدنم ی افتاد تو یآن لرزش  کیو 

زمزمه کردم: اون فقط ازت   شدی م  دهی که داشت در  ییگلو  با

  کار نیبخاطر عمو ا  دونهی دلخوره آراد، درکش کن... اما... اما م

نبود!   درکیب  قدرنیکه ازده؟ اون  یحرف  نیرو کردم و همچ

  !عاشقم بود

  ون؟یاومده آقا  شیپ یمشکل -

هام  چشم   ی تو  م یبود تا تموم نفرت پنهان  یکاف  ی موریت  ی صدا

  .به سمتش بره  امنه یاشک و ک نگاه پر از  غیو ت زهیبر

  .ساد یجلوم وا  بیبه ج دست

  .داماد  کنندیها دارند درموردت پچ پچ ممهمون -
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ـَ  می: اگه تموم دق دلدمیام غرفک چفت شده   ن یب  از   ...و سر ک

عطر   ی از پشت سر دهنم و گرفت که از بو  یکیحرفم    ونیم

  .بهزاده دمیتلخ و گرمش فهم

  .سادیوا امنه ی به س نهیکرد و س زی هاش و رچشم  ی موریت

اگه   ارم،یب ادتیبذار  ،یکن دیکه من و تهد  یست ی ن ی در حد -

 یونیلیو ادکلن م  یکت و شلوار مارک بپوش  یتونی هنوزم م

 ه ی  یحت  ی منه! پس دور ورت نداره بخوا  ِیاز صدقه سر  یبزن

  ...که  ی لحظه هم کمند رو عذاب بد

  .و جلو آورد  صورتش

  .موند  دینه عموت و نه خودت درامان نخواه -

امکان   از لحظه  هر  و  بودم  افتاده  نفس  نفس  به  فرط خشم 

  .کنم انیداشت طغ

و صورتش و   ومدیام باال مدست محکم مشت شده   نیهم   اگه

  شد؟ی م ی زیچ  کردیداغون م
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  .ام گذاشت شونه  ی و رو  دستش

گرون، پس داماد خوب و گوش    یلیآراد، اونم خ   دمتیمن خر -

  .یباش که تا آخر عمرت غرق نعمت باش یبه حرف کن

از ک  دست   ه یو نفرت نفس زدم:    نهیبهزاد رو برداشتم و پر 

  .ارمی ها رو سرت درمحقارت  نیتموم ا یِتالف ی روز

بلند آهنگ    ی اش با صداکرد قهقه  فیکه جک براش تعر  انگار

  .دیام کوبشونه ی شد و رو  بیترک

  ...تو ،یستیبچه جون انگار متوجه اوضاعت ن -

  .صورتم مشت کرد ی و جلو  دستش

  .ی ندار زیواسه گر  یراه ،یمن ی شده  ری از همه طرف زنج -

نگاه   د یخند  باز درمقابل  نشسته   ی ها و  خون  چرخبه  و   د یام 

  .جان یا ایب وان؟یرفت و داد زد: ک

  آراد؟ -
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  .که دور شده بود نگه داشتم ی موریت ی نگاهم و رو  تنها

و انجام بدم که   ی کار  کردندیم   بمیبه سلول تنم ترغ   سلول

  .برخالف ذاتمه

  .د یهام کوبگونه ی و دو دستش و رو سادیروبه روم وا بهزاد

  آراد؟ -

  ی رحمی و ب  سابقهی هاش دوختم و با لحن بو به چشم  نگاهم

اونم    مونهیراه م  هیمهلکه تنها    نیگفتم: واسه در اومدن از ا

  !ی موریکشتن ت

  .چنگ زد  امقهیاز شدت ترس گرد شدند و به  هاشچشم

  ؟یکنی زر زر م یواسه خودت یچ -

بهزاد،    کشمشی: مدمیمچ چپش گذاشتم و غر  ی و رو  دستم

  !فرصت  نیاول ی اونم تو

جدا کردم و   امقهیهاش و به شدت از  پس بند حرفم دست  و

بعد   فهممیها رو مصفته   ی تنه از کنارش گذشتم. اول جا  هیبا  
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م اون   کشمش یهم  آت و  رو  دزنمی م  شیها  جانا  و    گهی.  من 

که من و   کنمیو مجبورش م   کنمی م  دایاونم رو پ   خواد؟ینم

 !بخواد

 ” ماه بعد  پنج“

 ” جانا“

  .کاپوت گذاشتم ی و رو دستم

  شی پ  ی هفته   نی هم   مونیام و  یب  ی هاکل مدل  .x4 از   نیا -

اتونه و با توجه به  متناسب به بودجه  قاًیمدل دق  نیا  ده،یرس

  .هیعال رانیدر ا  متشیق

  نم؟یداخلش و بب  تونمیم -

  .با باز کردن در گفتم: بله البته  زمانهم

  .شد ینشست و مشغول بررس نیماش ی تو

   .انداختم  ارشی به اتاق ک  یگذاشتم و نگاه  نیبه در ماش  دست
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  .به جونم افتاد اشافهیاز ق ی اخنده  زیر

  !هم کرده  یرو باش چه اخم آقا

دادم: دفتر   ام یآوردم و بهش پ  رون ی ب  بمیج  ی و از تو   میگوش

ا با  شد  ترک  زهر  است  نیبدبخت  چ  کر یاخمت،    ی زی خنده، 

  شده؟

  .مشخص بود انداختم   شه یو به داخل اتاق که بخاطر ش  نگاهم

رفت و همراه   شیکه نگاهش به سمت گوش  دی رس اممیپ انگار

  .لبش نشست ی رو  ی با برداشتنش لبخند

 . دمیخند  صدایبهم انداخت که ب   یو بلند کرد و نگاه  سرش

  .شد و منم منتظر جوابش پیمشغول تا

دفتر    ی تو  ی زیچ هی  کنمی نگذشت که فرستاد: حس م  ی زیچ

  .اتاق   ایب یو راه انداخت ی مشتر لنگه،ی فروش م

  ...مصرف سوختش -

  .روم و چرخوندم ی مشتر  ی صدا با
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  خارج از شهر چقدره؟ -

گفتم: شصت و دو دهم    عیسر  شیادآوریفکر کردم و با    یکم

  .لومتریدر هر صد ک تریل

  د؟یرو هم دار  شیمدل مشک نیهم -

  .هست  شگاهینما ی اش انتهابله نمونه -

.  میشد و درش رو بست. با هم به اون سمت رفت  ادهی پ  ن یماش  از

  bmwx4 قدر بهش مشاوره دادم که درآخر قبول کرداون

  .کردم شیی اراهنم  ارشیرو بخره و به داخل اتاق ک یمشک

رو  باهم و  دادن  جلو  یصندل  ی دست  منم  که   ی نشستند 

حل    ارشیرو ک  شی و مال  ی ادار  ی نشستم. تموم کارها  ی مشتر

  .فروش موفق امروزمون نیشد دوم نیکرد و ا

خم   زی م  ی رفت رو  رونیخوش ب  ی و رو  تیکه با رضا  ی مشتر

  شده؟ یگفتم: چ یمیشدم و با اخم مال

  .دستش و کنار دفتر گذاشت ساق
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تار   ادتهی - ه  سمانیتال  یخیچه  و  رنگش    جدهی دوهزار  که 

و   دشیخر  مویمرد ب   هیکه    یهمون   م؟یبود رو فروخت   یمشک

  .چک و چونه زد یحساب

  .دوختم  زیکردم و نگاهم و به م  زیر یو کم   هامچشم

 قش یچهارم، دق  ایپنجم بود  ایمرداد بود... آم...  ی اوال ادمهی -

  .جانی ا میراست اومد  هیشنبه بود و از شمال  ادمهی

صورتم   ی شاخه از موهام که بخاطر شل شدن کشم رو  چند

  .مقنعه ری رفتند ز  ارشیبودند توسط ک خته یر

  نبود؟ ریکه ت  یمطمئن -

  .نگاه کردم  بهش

  شده؟ یحاال چ ادمه،ینه بابا مرداد بود قشنگ  -

  .فرستاد و در دفتر رو بست رون ی و ب نفسش

به دروغ و به   کردمی مشکوک شدم، فکر م  ی خودی ب  یچیه -

  .ثبت شده ری عمد فروشش ت 



[1650] 
 

  .و مرتب کرد رهنش ی جاش بلند شد و پ از

  .میشام بخور میبلند شو بر -

 ی اازه یزمان باهاش خمهام زدم که هم به رون   یمشت  چندبار

  .دمیکش

  .پا نمونده برام یعنیآخ  -

  ن؟یماش ی بغلت کنم ببرمت تو -

ش  از غره   طونشینگاه  بلند   یخندون  ی چشم  و  رفتم  بهش 

  .شدم

  !رینخ -

  .دیخند

 .لب گفتم ر یز یشی و آخ  دمی و به سمت باال کش خودم
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 ی و رو  شی ریو به طرفم گرفت که ازش گرفتم و بند زنج  فمیک

  .ام انداختم شونه

  .اومدم و بعد خودش رونیمن از اتاق ب  اول

  .میبر ریگفت: اردش  بلند

پا  به از  بعد  رسوند.  بهمون  و  خودش  دو  با  کاوه    ن ییهمراه 

در رو واسم    ارشیطبق معمول خود ک   یبرق  ی کرکره   دنیکش

  .پله مانند لندکروز گذاشتم و نشستم ی باز کرد. پام و رو

  دم ی کش  نییرو پا  شهیبه راه افتاد. ش  ری هم نشستند و اردش  هیبق

  .گفت: کولر روشنه  ارشیاما ک

  .خوادی بهتر شده نم یلیاما هوا خ -

کرد و رو به اون دوتا که جلو بودند گفت: کولر رو    یمخالفت

  .د یخاموش کن



[1652] 
 

ها  ام زدم و مغازه چونه   ری دادم و دستم و ز  هیو به در تک  رنجم آ

مردم  کردم،  تماشا  رو  مردم  تو  یو  هرکدومشون    ه ی   ی که 

  .کردندیم ی زندگ یداستان

تنها کس  پنج از اون طوفان گذشت،   ا ی  نمیبی رو که م  یماه 

دروغ چرا؟ دلم واسه نوا، عمو، بهزاد   زه،یعز  زنمی باهاش حرف م

ند  یلیخ اما  شده  هرکدومشون   دنشونیتنگ  چون  بهتره 

  خبر یب  اوردیهم دلم طاقت ن  زی خاطرات آرادند برام. عز  یِتداع

  .بذارمش 

  ارش یک  رونیاز آپارتمان زدم ب  ی با اون دلخور  کهنیاز ا  بعد

من   کردهی اش بوده چون حس مبهزاد مراقب خونه   گفتیم

که باهاش کرده و بهش    ییدعوا  هیبعد از    ارشیاما ک   جامنیا

 نم ی خونه رو عوض کرد ا  عیسر  ستمیفهمونده من کنار اون ن

کجا و   نبفهمه م  دی نبا  یکس  چی من چون ه  ی بخاطر خواسته 

عز  کنم،یم  یزندگ   یکنار ک به  د  زی تازه  اونم  نگفتم    گه یهم 



[1653] 
 

و   نتمیبی که م  نی که بفهمه، به قول خودش هم   شه ینم  امله یپ

  .ازم خبر داره که حالم خوبه براش بسه

ک  پنج که  اون   ی زی چ  ارش یماهه  نذاشته،  کم  کل برام  قدر 

هام، از از اون  ی شدند که انگار جزو   یمیاش باهام صمخانواده

  گه یبهم م  نتمیبی هروقت م  ه،ینگم که چقدر مرد باحال   شییدا

تو خانوادهارشیک  یِسوگل بودن    ریوز  ی !  توپ  هی وزرا    ی حس 

  !داره که نگو

پلک دمیکش  ی اازه یخم خستگ.  فرط  از  شده    نیسنگ  یهام 

  .بودند

  جانا؟ -

  حالتم بدم گفتم: بله؟ ی تو ی رییتغ کهنیا بدون

 مش یپاش و از گل  نیفرد  یاون شب مهمون  یگ یچرا بهم نم -

  درازتر کرده؟



[1654] 
 

گرد شده از بهتم    ی هاو چشم  دی با شتاب به سمتش چرخ   سرم

  .نگاهش گره خورد ی تو

  .دمیخند مسخره 

  و بهت گفته؟ نیا یک -

و پرصالبتش و بهم    ی بهم نشست و از همون نگاه جد  کینزد

  .ختهی تا حاال به همش ر  شی از دو شب پ  یانداخت. پس بگو چ

  چرا؟ -

  .کردم خودم و جمع کنم یدهنم و محکم گرفتم و سع  آب

زرها - تموم  تازه  ک  ییچون  بود،  مفت  زد  هم    یلیس  هیه 

  .گوشش ی خوابوندم تو

  بهت گفت؟ یچ -

فشار نگاهش و از روم بردارم چشمم و   ه یچند ثان  کهن یا  ی برا

  .چرخوندم



[1655] 
 

  ...راستش  -

نشست باعث شد   نیماش  ی بدنه  ی که از پشت سرم رو  دستش

  .نم یتر بشجمع

  .منم زدمش  دیبهتره بگم تهد ای یفقط... اومد احوال پرس -

  .و کنار صورتم گذاشت و مجبورم کرد بهش نگاه کنم   دستش 

  گفت؟ یچ  ست،یواسه من جواب ن نیا -

نکن، خودم حسابش    یاما جون من قاط  گمیگفتم: م  مشوش

  .و گذاشتم کف دستش

  خب؟ -

:  ایهاش زل زدم و درآخر دل و زدم به دربه چشم  هیثان  چند

  قدرن یکار به کارت نداره، ا  گهید  طور نیون، اگفت برم سمت ا“

قبالً نامزد داشتم و    دونهی م  دمیکردم که فهم  چش ی سوال پ

 ”.استگه ی د زیچ  هی خوادیکه م  یاصل  زیاون چ

  ؟یچ -
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  !و رک گفتم: رابطه دمیکش ی اکالفه  نفس

سرم و   اریاختیدرهم رفتند که ب   یبه طور وحشتناک  هاشاخم

  .ام و به زور باال آوردم شده   نیچسبوندم و نفس سنگ   شهیبه ش

  .هم فشار داد  ی هاش و روو بست و دندون  هاشچشم

  ؟ی باز  ارشمیبا ناموس ک ی باز ی گفت: باز وارزمزمه 

کار - بده  قول  ندار  ی بهم  سرت   ،ی باهاش  از  دست  تازه 

  .برداشته

  .دمیاش کوب و نداد که به شونه جوابم

  ارش؟یک -

 یپهلوم نشست که اخم  ی شد و دستش رو  تر ک ینزد  سرش

  .نشست میشونیپ ی رو

  !؟یکنی م کاریچ -



[1657] 
 

  کنه ی فکر م  زیچ   همهی ب  نیباز کرد و لب زد: اگه اون فرد  چشم

بخاطر منه که پنج    نه یبب   ازشیرفع ن  ی لهیتو رو وس  تونهیم

رفتار کردم که فکر کنه من تو رو به چشم خواهرم    ی ماهه جور

  .نمیبیم

 نه؟ ی از ا  ریگفتم: مگه غ دمیکشی که م  یگرما و خجالت ونیم
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ترجمه کردم و گفتم:   ییسکوت کرد که سکوتش و به معنا  اما

که انگار ما باهم   یرفتار کن  ی جور  دیکه با  نهیآهان منظورت ا 

 هی که حس کنه من باهات تو    می بکن  دیبا  کاریخب چ   م،یزوج

  ام؟رابطه 

  !زنم شو -

ناگهان  یشک  از از حرف  وارد شد چشم  ش ی که  گرد  بهم  هام 

  !داد زدم: هان؟   باًیشدند و تقر



[1658] 
 

  .حرفم و واضح زدم  -

  .دم یخند

  !خودت و مسخره کن -

  .نگاهش کم نشد که خنده رو از لبم برد تیاز جد اما

خونه هم   ی تو  طورنیعقد موقتم شو، ا  یشیعقد دائمم نم  -

  .ی ترراحت 

که    یلحن محکمو با    ختمیام رچهره   ی و تو  ت یجد  دفعهنیا

نکن حس کنم به جز   ی گرفتم گفتم: کار  ادیبه لطف خودش  

نذار حس کنم   ارش،یک  یکنینگام م   گهیبه چشم د  ی برادر

  .ستیکنارت جام امن ن

  .دند یباال پر  رتی کم لبش به خنده باز شد که ابروهام از ح   کم

شدنت و   ی به سرم زد و با خنده گفت: جد  یمحکم  ی بوسه

  .یدوست دارم لعنت



[1659] 
 

نشست که    شی قبل   ی و سرجا  د یپس بند حرفش عقب کش   و

به وجودم چنگ زد. خم شدم و مشتم و محکم به    ی حرص بد

  .دمیکوب اشده یورز ی بازو

  !دار نبوداصالً هم خنده  شعوریلوسِ ب -

  !و درآوردم: زنم شو اداش

 دفعهن یه با تموم حرصم بازم زدمش و ااوج گرفت ک  اشخنده 

  .آخ خندونش و درآوردم ی صدا

  !کوفت نخند -

  

 ” آراد“

رفته بود   یرو به خنک  یکه بخاطر شب کم  ی آزاد  ی هوا  تو

کتاب  و  بررس  ی هاحساب  رو  اون   کردمی م  یشرکت  فردا  تا 

  .نده  ریواسه زودتر رفتن بهم گ ی موریت



[1660] 
 

ساق دستم   ی و سرم و رو   دمی کش  ی اازه یخم  ی فرط خستگ  از

شرکت خسته   ی عمو چرا از کارها   فهممیم  های گذاشتم. تازگ

  .کردمی و درکش نم شدیم

  ی تبسم تلخ  زی ساق دستم رفت و ر  یِبه سمت خالکوب  نگاهم

  .لبم نشست ی رو

اشاره   نوک و برگانگشت  امتداد گل  تو  و  و    دمیهاش کشام 

رس با    یعنیوسطشون    دمی درآخر  که  جانا  خوش اسم  خط 

  .حک شده بود ی هند

از من؟ از همه فرار    ایچشم سبز؟ از همه؟    یکنی فرار م  یک  از

  وفته؟یبه من ن ادت یتا  یکنیم

کمند به گوشم   ی هادور گردنم افتاد و نفس  یدفعه دست  هی

  .عشقم ی خوردند: لش افتاد

چشم   نگاهم سمت  به  چشم   شیاقهوه  ی هاو  خط  با  که 

  .شده بود سوق دادم  ترده یکش
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  !کردم یهمه پرونده بررس نیپدرم دراومد ا  -

  .کنمیخب شوهر من بذار واسه فردا خودمم کمکت م -

  .باال انداختم  ابرو

  .فرار کنم خوامیم یفردا بعد از عکاس شه،ینم -

ا  گه ی. ددی موهام کش  ی و دستش و تو  دیخند  یِ کینزد  نیبه 

 ر ینه عذاب غ  داد،یعادت کرده بودم، نه بهم آرامش م  ی اجبار

  .حس خال مانند بود هیقابل تحمل، درست مثل 

  ؟ی منم ببر  شهیم -

  .کردم ینچ

  .با بابا احمد مردونه صحبت کنم خوامیم -

  .صاف کرد کمر

  .شمال میببر  دیآخر هفته با ش یاما به تالف -

  .و درست نشستم دمیکش ی اازه یخم



[1662] 
 

  یکس  چیفکر نکنم ه  ،یعالجناب  ی البته بدون بابا  برمتیم -

  !باشه  دهی پدر زنش و د ی افهیمثل من هر روز ق

  .اخم و خنده به بازوم زد  با

  .میبخواب میبلند شو بر شه،یم یچ  مینیتا بب -

هام دادم لش  که به دست  یجام بلند شدم و بعد از ورزش  از

جلو رفتم اما کمند از پشت سر هلم داد تا    حوصلهیمانند و ب

  .برم  ترعیسر

  .چراغ تراس رو خاموش کردم  ،ی رد شدن از درگاه ورود  نیح

از چهار    نییپا  ی هاداخل و بعد از خاموش کردن چراغ   میاومد

وارد شدم اومدم به    کهن ی. همم یها، باال رفت ختم به اتاق   ی پله

لم کرد که سرجام برم اما کمند از پشت بغ  ییسمت دستشو

  .شدم  خکوبیم

  وقتش نشده؟ گهیکرد: آراد؟ د ناله



[1663] 
 

 یتا ک  دونمی. نمدمیکش  ی او گرفتم که نفس کالفه  منظورش

  .ام و نگه دارمبهونه تونمیم

که با نامزد سابقت   یخاطرات  یبهت مهلت بدم تا وقت  یتو گفت -

  گه یاما د  ینیاون نب  ی بشند و من و به جا  یمعنی برات ب  یداشت

زنم هست   کنه،ینم   دا یپ  ازیمرد به زنش ن  شهیهم   ست؟ یبس ن

  !خوادیکه وجود مردش و م

رو  هامدست  ی هاش گذاشتم. نفسش که تودست   ی و مردد 

  .کمرم و به سمت چپ خم کردم  عیگردنم پخش شد سر

  .صبر کن گهیکم د هیفقط  -

جلو   هاشدست و  کرد  باز  اشک  ی و  برق  اومد.   ی تو  یروم 

 !کمند  ی که خودت با عسل خورد هیاخربزه  نینگاهش بود. ا
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بغلم جا کرد که با   ی و از هم باز کرد و خودش و تو  هامدست

  .اکراه بغلش کردم

 ی که دارمت، اسمم تو  نهیمهم ا  ست،یمهم ن  زهایچ  نیاصالً ا -

  .اتهشناسنامه 

م  ته بغض  از  ب دیلرزی صداش  بودم،  آدم  منم  که    احساسی. 

م واسش  دلم  روسوختی نبودم،  و  دستم  و    ی .  باال  کمرش 

شوم  نییپا م  زشیکردم.  پررنگ   ی گرما  شدیباعث  تر  تنش 

  .نهی دستم بش ی رو

  .دوستت دارم یلیبغلم کرد و آروم لب زد: خ ترمحکم

گلو  یبغض در  ی هم  و  جانا، دیمن  بخاطر  کمند،  بخاطر  نه   .

ن  ی ادردونه  معلوم  نم  ستیکه  و   ی روز  ا یآ  دونمی کجاست 

جمله رو دوباره ازش بشنوم؟ که دوباره خودش    نیکه ا  رسهیم

  کنه؟یبهم بگه بودنت آرومم م آغوشم و ی و حل کنه تو
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 صانهیهام و حرکمند و دست  ی جانا رو زدم جا   یفشار دلتنگ  از

   .دمی چی دور تنش پ

ا  ی فکر  انتیخ  گند یم  نیا  به چه   نی قوان  نیاما  مزخرف 

 نیقوان  نیاز نبودش؟ ا  کنمیدارم دق م  یدارند وقت  یتیاهم

  بشند واسه حال داغونم؟ یمرهم انیم

 ینیبیمن م  ی : اون و جا دیپر از لرزش به گوشم رس  صداش

  نه؟

ام خراب  نقشه  دیحرفش با شتاب از خودم جداش کردم. نبا  از

. آب دهنم و محکم قورت دادم و گفتم: نه، قبالً هم شدیم

  یی کردم، سرنوشتم و که تو  رونی ب  میبهت گفتم، اون و از زندگ 

  که نیا  ی حرکتمم بذار پا  نیا  جنگم،ی اهاش نمقبول کردم و ب

  کار یچ  دمینفهمخودمم    لغزه،ی کم کم پام داره به سمتت م

  .کنمیم

  .از اشک بود  سی . صورتش خدیچشمش کش  ری و ز  دستش



[1666] 
 

  .انداختم نییو پا سرم

  .خوامی معذرت م -

  ییو سفت بغلم کرد. با صدا  دیچ ی دستش و دور گردنم پ  بارنیا

هات حرف   نیچقدر منتظر ا  یدونیگرفته و سرخوش گفت: نم

  .دلم آروم شده گه یبودم، االن د

  .اجبار بغلش کردم  به

د  ،یراست - صفته  الیخیب  خوادینم  گهیبابات  بشه؟ اون  ها 

  .استرسم بابتش ی چقدر تو شهی باورت نم

  .و عقب برد سرش

ن  یوقت - بشکندلم    ستی قرار  چ  یو  اون   ؟یترسیم  یاز 

  .اندی ها رو هم فکر کن دکورصفته

  !ها شوهرت تمومه نیکار ا وفتهیب یاما اگه دست فرد نااهل -

  .دیخند



[1667] 
 

  .هست  زیمن حواسش به همه چ ی آخه؟ بابا  ینگران یازچ -

  .خب حداقل بهم بگو کجاست دلم آروم باشه جاش امنه  -

  .نگفته یکس چیبه منم بگو، بابام به ه ی دیاگه فهم -

  نیا  ای  دونهیواقعاً نم  ای.  دمیکش  یچرخوندم و پوف  یو کم  سرم

  .همه مدت سرکارم گذاشته

از جانا   ی رد  هی  دی دست بذارم اول با  ی دست رو  شهینم  طورنیا

جانا    دیبا  تمیها، اولودنبال صفته   وفتمیب  ترلهیکنم بعد پ   دایپ

  کار ی کرده و واقعاً چ  هایک  یِدش و قاطخو  ستیباشه، معلوم ن

  .کنهیم

  ”...خواند  دیخواه نده یآنچه در آ“ 

بشه تو   شونیبهشون بدم تا حال  یدرس حساب  هی  رمی: مدیغر

  .سور و سات بلند کنند ی صدا  دیمحل نبا نیا



[1668] 
 

چنگ زدم    رهنشیگرد شده به پ  ی هابره که با چشم  خواست

نکن ک  گفتم:  تقصاون   ارش،یو  فشار س  ی ریها    ل ی ندارند که 

 .خوشحال باشند دیها با به قلبم، اون زنهیخاطرات م 

  ی سخت  یلیخ  دیشا  ه،یتر ادامه دادم: عروسکردم و آروم   مکث

با  دندیکش چرا  برسند،  هم  به  کس  دیتا  هنوزم   یبخاطر  که 

  ش بشه؟نامرد رو فراموش کنه حالشون ناخو هینتونسته 

اش چهره   یبیعج  یِنگاهش کم رنگ شد و تلخ  ی تو  تی عصبان

  .و گرفت

که    ی تظاهر کرد  شم یو فقط پ  ی تو هنوزم فراموشش نکرد -

  !ی فراموشش کرد گهید

  .ازش گرفتم و به تخت دوختم نگاه

  !من هنوزم مثل احمق ها عاشقشم -

   ؟ی: عاشقشدیوارش به گوشم رسزمزمه  ی صدا

  .تخت بلند شد ی رو از



[1669] 
 

و    دمیزده از جا پرزد که وحشت   اد یفر  ظ یدفعه چنان با غ  هی

  .که باعث شد به روکش چنگ بزنم دی کش  ی ریقلبم ت

که ولت کرد و رفت؟ چرا    یباش  ی عاشق کس  دیچرا هنوزم با -

  !! چرا؟؟یعاشق من باش دینبا
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  **************** 

  ”جانا“

  کردم یجمع م  کیکوچ  ی حوله  ی که موهام و تو  طورهمون

  .نشستم شیآرا زی م یِصندل ی رو

داخلش و با انگشت   ی کرم آب رسان و باز کردم و محتوا  در

صورتم گذاشتم و شروع کردم به پخش   ی چند جا ی اشاره رو

رو خوب  ی کردنش  به  که  صورتم  رسان  یکل  و    یآب  پوستم 



[1670] 
 

  تم یپوستم که بخاطر حموم بود اذ  یِخشک  گهی حس کردم و د

  .نکرد

  !رسان مرغوب کرم آب ی معجزه  گندیم نیا به

 ی خم شدم و بازش کردم. دستم و رو  زی م  یِنییپا  ی به کشو  رو

متعدد    ی هابوق  ی دفعه صدا  هیبردم که برش دارم اما    ونیلوس

باال و آهنگ همه جا رو پر    سی ب  ی کوچه بلند شد و صدا  ی تو

اومدم و به سمت    رونی از اتاق ب  عیکرد که کنجکاو شده سر

از    ی. وارد قسمتدمیداشت دو  رونیبه ب  یخوب  دیکه د  ییجا

بزرگ تمام قد داشت و من    ی پنجره   هیباال شدم که    ی طبقه

رصدخونه، چون اغلب مواقع   میاسمش و گذاشته بود  ارشیو ک

م شب  تماشا   مینیشیم  جانیا  میایم  شه یکه  و  آسمون  و 

  .میخوریم ی اگه ید یهر خوراک ایو قهوه  کی و ک میکنیم

ها بود کوچه رو بهتر تونستم  باالتر از سطح اتاق   یلیخ  چون

به چشمم خورد   ی ابنز گل زده   نیهم ماش  زیچ   نیو اول  نمیبب



[1671] 
 

ماش بندش  پس  کوچه   ادی ز  ی هانیو  وارد  که  سرش  پشت 

  .شدند

 ی خوش عروس  یآهنگ همه جا رو برداشته بود و بو  ی صدا

  .ومدیم

اون    بود آروم آروم مشت شد و  شه یش  ی دستم که رو  ناگهان

  یِ شد به غم و تلخ   لیتبد  یسور و سات عروس  دنید  جانِیه

 ی و تو   یخودش حل کرد و اشک گرم  ی که وجودم و تو  ادیز

  .هام دووند چشم

بگذره    امونغهیروزم از تموم شدن ص   ک ی  ی نذار  یبود حت  قرار 

باشم! اما    دهیخوابم ند  ی که تو ی ریبرام بگ  ی ایو چنان عروس

   !ستین ی ایعروس  چیاز ه ی االن دوماهه که گذشته و خبر 

ش  میشونیپ به  ب  هی تک  شهیو  و  آب  هدفی دادم  تو  یبه   ی که 

  .چشم دوختم کردیاستخر حرکت م 



[1672] 
 

از بهزاد    ی دور  یهم، حت  ادیکار ز  یحت  کردم،ی اشتباه م  من

و دوباره درد بغض و    ارهیب  رونیهم نتونست من و از فکرت ب

  !نکشم

نابود کنه  خوادی ازت؟ چرا ذهنم نم دارهیدلم دست برنم چرا

  و برام ندارند؟ ی زیکه جز غم و درد چ یخاطرات نیا

  .سرخوردم و درمونده نشستم  شهیبه ش هیتک

 گهید  یکیاول اسم    ای  ی گوشت و دار  ریز”J“ هنوزم اون  یعنی

  اومده جاش؟

ام و گاز گرفتم تا  انگشت اشاره   عیتر شد که سربزرگ   بغضم

  .بغضم نشکنه  یدرد بکشم ول

آراد؟ سراغت و از بهزاد    یحجم از دلتنگ  نیکنم با ا  کاریچ

  ه یحسرت    ی تا آخر عمر تو  ایکنم؟    کیو خودم و کوچ  رمیبگ

  کنم؟ یبمونم و با درد و رنج زندگ دنت ید  گهیبار د

  !باشم برات  ... مردهدی! شایبهم فکر نکن یحت  گهید دیشا اما



[1673] 
 

 ی بغضم و شکست که دستم و محکم رو   یرحمیبا ب  فکرش

  .خودم هق هق کردم  ی دهنم گذاشتم و تو

  ام نهیس  ی که دردش شروع شده بود مشتم و به قفسه  یقلب  از

تحمل کنم   تونستمیفشار دادم و خم شدم. درد داشتم اما م

با   داشتم  درون  از  دلتنگ  ه یچون  اسم  به  بزرگت   ی درد 

تو  دمیجنگیم خاطرات  تک  تک  م  ی و  و    رفتند یذهنم 

ب  ی صدا   یحت  کهی جور  ومدندیم درک   رونی آهنگ  هم  و 

دکتر    ی که به گفته  ی غرق شده بودم، طور  انگارو    کردمینم

  .قلبم ی سم بود برا

خونم به   شییپررو  زانی رو برانداز کرد از م  که سر تا پام   نیهم

   د؟ی دار  لیم  ی! چستمیگفتم: من منو ن  ظیو با غجوش اومد  

   .هام دوختاون نگاه گستاخش رو به چشم  باالخره

   .دمیند ییمنو -



[1674] 
 

چنگ    زیم  ی هم فشار دادم و منو رو از رو  ی رو   روهام دندون

   .زدم و تو بغلش انداختم

  .منو  گندیبهش م -
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///////////////////////////////////////  

که!   ییبلند گفت: جانا  باًیهاش گرد شدند و تقردفعه چشم   هی

بعد   ییجانیکم بگذره ا  هیهنوز بذار    ؟یکنیم  کاری چ  جانیا

  !ایدرباز تخم  ر ی جو تهرون قرار بگ ر یتحت تاث

///////////////////////////////////////  

و حضور و نگاهش به عقب قدم برداشتم اما کمرم    ینی سنگ  از

حبس    امنه یکه نفس تو س  دمی گرفت و به سمت خودش کش

  .هاش گذاشتمشونه ی و رو هام دست عیشد و سر

  ؟یکنی م کاریچ -



[1675] 
 

  .هام دوختو به چشم  نگاهش

  .خوشگلند، دوستشون دارم   یلیموهات خ -

  .و بردارم کردم دستش  یسع زده خجالت 

  .یکنی م تمیاذ ی ولم کن آراد دار -

  ؟یکن یبا من و عموم زندگ ی ایب شهیم -

///////////////////////////////////////  

  .لباسش دوختم ی و از خجالت به دکمه  نگاهم

   ؟یکن کاریچ ی خوایم -

  .ببوسمت -

  .به سمتش رفت و از خجالت گر گرفتم عیسر نگاهم

  .نه آراد، طاقتش و ندارم  -

  .دندی باال پر ابروهاش

  !چرا طاقت؟ -



[1676] 
 

  دنت ینتونم واسه بوس  گهی تو جلدم بشه و د  طونِیش  ترسمیم -

  .جلوت مقاومت کنم

  .گرفت طنتیاز ش ی و لبخندش رد نگاه

  !وقته شده  یلیخب بذار بشه، واسه من که خ  -

نزد  به ب  ترک یصورتم که  تو   ی روکش رو  ارادهیشد  تشک و 

  .مشتم گرفتم 

  .که عاشقت شدم یاز وقت -

 ی نه یو نفسم تو س  شدی هامون کمتر ملب  ی لحظه فاصله   هر

  .ترن یمن سنگ

  .شدم اتوونهید -

  ...کرد که ری لبم و اس یداغش به طور دل لرزون لب

چنگ  یپشم دیشتم و به فرش سفدهنم بردا ی و از رو دستم

زمان باهاش هق هقم اوج گرفت و بلند زجه زدم:  زدم که هم 

تو که    ؟ی داریتو دلم؟ چرا دست از سرم برنم   ی ریمی چرا نم



[1677] 
 

هم    یِاز زندگ  د یبا  ی ! تو که گفتیمن و واسه پول دور انداخت

  ...میبر

  ؟ی ری چرا نم  یمانند ادامه دادم: ول غیج و

هام که اشک   ییجاها درست همون  دم،یو به فرش کوب  مشتم

  .کردندیم  سشیو خ  وفتادندیدونه دونه م

ب  هی که  اومد  باال  سخت  نفسم   ی بلند  نیه   اری اختیدفعه 

  .رو درک کردم  ادیکه قراره سرم ب یتی و وضع  دمیکش

ام و به کرده   خیدست    داشتیکه دست از سرم برنم  ی اه یگر  با

سع  شهیش و  الزم ک  یگذاشتم  قرص  تا  چون  بشم  بلند  ردم 

  .شدی م شترینمونده بود و هر لحظه درد قلبم ب ی زیشدنم چ

رسوندم و    واریبود بلند شد و خودم و به د   یهرجون کندن   به

  .به کمکش جلو رفتم

و حاضر بودم واسه دوباره راحت    ومدیباال م  مهینصف ن  نفسم

  .بکنم ی هرکار دنینفس کش



[1678] 
 

آخ بلند    هیکه با    دی کش  ی ری دفعه از قلبم تا پشتم چنان ت  هی

  .پرت شدم نی زم ی رو

به ال  میلباس  حوله و سع  ی ال  مچاله شد  داد   یمشتم  کردم 

  !ارشیبزنم: ک

تازه    یچندان  ی صدا  اما بلند شد و  افتاد اصالً خونه   ادمیازم 

محافظ  ستین واسه خرو  انجام   ی دیامم  که مجبورش کردم 

 !ون ری بده رفته ب
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و از درد قلبم   شدی نفسم وحشتناک از گلوم خارج م  ی صدا

  .بشم هوشیب ای  رمی زودتر بم ای دوست داشتم 

  

 ” ارش یک“



[1679] 
 

تو  شدیم  ی اقه یدق  چند تبلت  از  فعال  ی که  امروز   تیدستم 

بررس رو  مردونه  شلوار  و  کت  آهنگ    کردمی م  یفروشگاه  و 

  .شدی پخش م نیماش ی هم واسه آرامش افکارم تو یمیمال

آلود سر باال آوردم که  اخم   دمیکه شن  ی آهنگ بلند  ی صدا  با

  .رقصند یانگار م  ی اشلوغه و عده  دیکوچه شد ی تو دمید

  .آقا  هیکنم عروس: فکر ری اردش

ادامه   تفاوتیب  خواستم با چ  ی به  اما    ه یکه    ی زی کارم برسم 

هام گرد شدند و با وحشت زمزمه چشم   د یبه ذهنم رس  ی ادفعه

  !کردم: جانا 

 اده یپرت کردم و پ  یصندل  ی تبلت و رو  ی چجور  دمینفهم  گهید

 ومد یکه سر راهم م  ی. هرکسدمیسرعتم دو  نی شدم و با آخر

  .نداختمی کنار م مالحظهی رو ب

ج  میگوش  دنمی دو  نیح از  در    بمی و  نگهبان  به  و  درآوردم 

ـَ  ی ورود   ...زنگ زدم که زود جواب داد: ب



[1680] 
 

  !داد زدم: در رو باز کن زود  ار یاختیب

  .عجله گفت: چشم چشم با

 وقفهیکه ب  دمیدر رو درحال باز شدن د   دمیبه خونه رس  یوقت

دو داخل  ام  دمیبه  به  م   کهنی ا  دی و  زدم:   کردمیاشتباه  داد 

  جانا؟

  .دمیخونه اومدم و صداش و نشن ی تا تو اما

رو  هراسون هال  دور  و  مبل   ی نگاهم  دست  سه  تک  تک 

  .چرخوندم اما نبود

آشپزخونه رو نگاه   ی زمان باهاش توو هم   دمیها دوسمت پله  به

  .جا هم نبودکردم اما اون 

سختپله  ونیم به  اما  آوردم  کم  نفس  و م  یها  کردم  قاومت 

  .کامل باال اومدم 

  جانا؟ -

  !راست وارد شدم اما نبود هیاتاقش باز بود که  در



[1681] 
 

  ست یاز کاوه ن  ی . خبردمیکش  شم یزنان دستم و به ته ر  نفس

  رون؟یکه رفته باشه ب شهیم

  دم یشن  واریضربه به د  ی و روشن کردم اما صدا  میگوش  عیسر

  .دمیدو رونیهام گرد شدند از ترسِ دوباره و بکه چشم

 یوضع  نیاونم با چن  دنشیکه با د  دمیقسمت رصد خونه دو  تا

  .رعشه به تنم انداخت

  ی کندمش و بردمش تو  نیدو خودم و بهش رسوندم و از زم  با

خودش  به  و  بود  شده  کبود  درد  از  لبش  و  صورت  اتاقش. 

  .دی چیپیم

از تو  حدس درست قرصش  هی  با ب  یفیک   ی و  ازش    شتریکه 

  .برداشتم و کنارش نشستم کنهی استفاده م

ا  سرش از  بعد  باال گرفتم و قرص و  با دندون    کهن یو  خودم 

  .زبونش گذاشتم ر یخورد کردم ز



[1682] 
 

دهنم و به زور قورت دادم و منتظر اثر کردن قرص دست   آب

 ی چنگ زده بود تو  ش یکرده و لرزونش و که به حوله لباس   خی

  .مشتم گرفتم 

 .آروم باش تموم شد -
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  .رهینفس بگ  کردیم یهاش و بسته بود و سعچشم  هنوزم 

  آره؟ ی بهتر -

  .تکون داد ی و سر  دیدهنش و با صدا بلع آب

زمزمه کردم:   ظیبغلم گرفتمش و با غ  ی شده تو  رمقیب  یبدن  با

اون   ی پرتت کرده تو  یعروس  ی آره؟ صدا   ه؟یبخاطر اون عروس

  خراب شده هان؟ ی گذشته 

  .کرد جدا بشه   یام گذاشت و سعشونه   ی و رو  جونش یب  دست



[1683] 
 

دفعه شد   هیگفت:    شدی که انگار از ته چاه بلند م  ییصدا  با

  .نم ی نبود، بذار بش یعروس  ریتقص

  .اما ولش نکردم دمیو عقب کش  سرم

موها  ی حوله و  افتاده  رو  ی سرش  پا  ی نمش  به    نییدستم 

  دن یرفت که از د  ش یبودند. نگاهم به سمت حوله لباس   خته یر

تو  ی هانه یبدن برهنه و س  لباس ز  ی فقط  از    رشیقالب  برق 

پر سر  د یسرم  چشم  عیکه  و  چرخوندم  و  بستم. سرم  و  هام 

کرد از    یو سع  د ی کش  ی بلند  نی شم انگار متوجه شد که هخود

  .هام و شل گرفتمنکردم و دست   یکه مخالفت  اد ی ب  رونیب  مبغل

 طون ی نظر وسوسه به جونم افتاده بود و خدا ش  ه ی  نیبا هم  فقط

  .و لعنت کنه

که پنج   ینبود، جانا بود! همون کس  یروبه روم هرکس  دختر

که بهش دارم تا فکر   یحس  ی رو   ذارمیماهه دارم سرپوش م

  .روش دارم ی نکنه نظر بد



[1684] 
 

  .بپوشم  ز یچ هی خوامیم  ارش؟یک رونیب ی بر شهیم -

به نگاهش نظر انداختم اما    یو باز کردم و به سخت   هام چشم

  .انداخت نییخودش سرش و پا

کرده    یهم آورده بود و سع  ی دستش دو طرف حوله رو رو   با

  .پنهان کنه رش ی لختش و هم ز ی بود پاها

کش  مردد به سمتش  و  رو  دمی خودم  و  دستم  و    ی و  بالشت 

که چشم  گذاشتم  مکنارش  گفت:  و  بست  و   ی بر   شهیهاش 

  رون؟یب

نفس زدم:   کردیم  مم یکه سخت داشت تسل  ی ازه یغر  ونیم

  شده؟ ی طورنیا یبخاطر اون عروس

  !هاش و باز کرد و تشر زد: نه! گفتم که نهضرب چشم  هی

هامون صورت  ی چشمش و فاصله   ی چشم انداختم تو  تیجد  با

  .و کم کردم

  .راستش و بگو بهم -
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  .ازم گرفت  نگاه

  .برو بذار لباس بپوشم -

  

 ” جانا“

از حد به گر    شی ب  شدندی صورتم پخش م  ی که تو  هاش نفس

  .کردندی و خجالتم اضافه م یگرفتگ

   واقعاً مصر به اعترافم بود! اما چرا؟ انگار

و دوست   تیموقع  ن ی. ادمی قورت دادن آب دهنش و شن  ی صدا

م چرا؟  دروغ  وضع  دمیترسی نداشتم،  اون  تو  چون    ت یازش. 

تنها بودنمون واسه   طورن یبود هم  دهی که من و د  ی آورشرم 

  !بود یمرد هم کاف نیتروسوسه کردن سرسخت 

  .بهم بگو -

هاش نگاه کردم و گفتم:  جو به چشم  نیاز ا  یزودتر خالص  واسه

  .بود یآره، بخاطر عروس
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 ه ی  رمی: مدینگاهش و پر کرد و غر  تیتعجب عصبان  درکمال

  دیمحل نبا  نیبشه تو ا  شونیبهشون بدم تا حال   یدرس حساب

 دیبا  ی دیکه کش  ی سور و سات بلند کنند، بخاطر درد  ی صدا

  !ص پس بدند تقا

چنگ زدم    رهنشیگرد شده به پ  ی هابره که با چشم  خواست

ک  نکن  گفتم:  اون ارشیو  تقص!  فشار س  ی ریها  که    ل ی ندارند 

  .خوشحال باشند دیها با به قلبم! اون زنهیخاطرات م 

  ی سخت  یلیخ  دیشا  ه،یتر ادامه دادم: عروسکردم و آروم   مکث

با  دندیکش چرا  برسند،  هم  به  کس  دیتا  هنوزم   یبخاطر  که 

  نامرد رو فراموش کنه حالشون ناخوش بشه؟ هینتونسته 

اش چهره   یبیعج  یِنگاهش کم رنگ شد و تلخ  ی تو  تی عصبان

  .و گرفت

که    ی تظاهر کرد  شم یو فقط پ  ی تو هنوزم فراموشش نکرد -

  !ی فراموشش کرد گهید
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  .مو ول کرد  رهنشی ازش گرفتم و پ نگاه

  !ها عاشقشممن هنوزم مثل احمق  -

  ؟ی: عاشقشدیوارش به گوشم رسزمزمه  ی صدا

  .تخت بلند شد ی رو از

و    دمیزده از جا پرزد که وحشت   اد یفر  ظ یدفعه چنان با غ  هی

  .که باعث شد به روکش چنگ بزنم دی کش  ی ریقلبم ت

که ولت کرد و رفت؟ چرا    یباش  ی عاشق کس  دیچرا هنوزم با -

  چرا؟ ؟یعاشق من باش دینبا

ثابت موند   ی شک بزرگ و نگاهم با ناباور  هیپر شد از    وجودم

  .پر از خشمش ی هاچشم  ی رو

تخت   ی شد که برگشت رو  یطوالنچقدر نگاهمون    دونمینم

ا حرف  ن یاما  بخاطر  شن   یدفعه  ازش  ب  ده یکه   ار یاختی بودم 

خواستم عقب بکشم اما پر قدرت دست انداخت دور کمرم و 

  .که نفسم پس رفت  دمیبه سمت خودش کش
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به اشک نشسته و پر از غضب گفت: پنج ماهه که   ینگاه  با

ندارم، پنج ماهه که   یانگار بهت حس  کنمیرفتار م  ی دارم جور

 ایجلو به در  رهیآب رود م  ی که هر چه قدر تو  امیماه  هیمثل  

  ؟ینداشتنت بسوزم جانا؟ تا ک ی تو دیبا ی ! تا کرسهینم

که هنوزم   ینگاه ازش گرفتم و درحال  عیخودم اومدم که سر  به

  رون یگفتم: برو ب  مینامال  ینتونسته بودم از بهتم کم کنم با لحن

  .ارش یک

  .رم چنگ زد که صورتم جمع شدکم به

 ی که حت  ی جور  زمیری رو به پات م  ایدن  ی زنم شو جانا، همه  -

  .کرد کاری اون پسره باهات چ وفتهین ادتمی گهید

و گفتم: برو   دمی نگاه پر خشم و اشکم و به نگاهش کش  غیت

نذار فکر   ارش،یک   کردمی بهت اعتماد م  دینذار بگم نبا  رون،یب

  !که سر عمو و آراد اومده کار تو بوده ییکنم بال
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ا  بهت و  من  واقعاً  زد:  لب  آروم  و  کرد  پر  و   طور نینگاهش 

  !؟یعوض هی! ؟یشناخت

قدر شناختمت که بدونم واسه به  و نگفتم اما اون نینه من ا -

  .یکنیم ی هر کار ی خوای که م ی زیدست آوردن هر چ

از    ی شتریدفعه با موج ب  نیاما ا  خشم نگاهش و پر کرد  بازم

  .اشک

  قدر نیگردن من؟ از نظرت من ا  ی ندازیکار سرنوشت و م -

   ها رو آجر کنم؟که نون آدم  امیعوض

ا  ی بلندتر  ی با صدا  و داد:  لقمه  نیادامه  افتاد چون   ی اتفاق 

  !یچون تو حق من ،ی دهن اون پسره نبود

اومد که تقال به آراد خونم جوش    نشیو توه  ش یخودخواه   از

  .رونیکردم دستش و بردارم و داد زدم: برو ب

مچ   یسع  متقابالً سخت  کرد  اما  داره  نگه  سرم  پشت  و  هام 

  .مقاومت کردم
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  !! خرابش نکنارشیبمونه ک نمونیب یِبذار حرمت دوست -

  !یمال من بش دی: بادیغر

  !ستمیعاشقت ن یباهات ازدواج کنم وقت ی زدم: چجور  داد

خوشبختت    تونمیجانا من م  ادیبعد از ازدواج به وجود معشق  -

  .کنم

لب زدم:   ظیبه صورتش با غ  کی از تقال برداشتم و نزد  دست

  !زد یها محرف   نیاز ا ادیکه ز شناختمی و م یقبالً کس

  .ستمیمن مثل اون ن -

  .زدم ی پر درد  پوزخند 

همون    ه یشب  قاًیاما آخرش دق  گند ی و م  نیپسرها هم  ی همه -

! تو پنج ماهه که من و با دروغ کنار خودت نگه  انیاز آب درم 

حاال    یول  ینیبیمن و به چشم دوستت م   یتو گفت  ،یداشت

  !ی عاشقم یگیم

  گناهه؟ یصورتم داد زد: مگه عاشق ی تو



[1691] 
 

  !داد زدم: نه اما دروغ گفتن آره متقابالً

تونستم دست  و و درآخر  و خودم  بکنم  دور مچم  از  و  هاش 

  .تخت بلند بشم ی عقب بکشم و از رو

  .دوختم نیهم آوردم و نگاهم و به زم  ی و خوب رو امحوله

  .زم یعز ی خونه گردم یو برم  رمیم جان یامشب از ا نیهم -

 ی اتخت بلند شد و به سمتم اومد که به طور کم سابقه   ی رو  از

  .شد از حضورش   نینفسم سنگ

نفسش دلم   یِآورد که از داغ   نییو به سمت گوشم پا  سرش

  .ختی ر ی هر

  !ی ری... نمیی... جاچیتو... ه -

تا   امقه یکنار شق  ی موها  ی و تو  شیانگشت اشاره و وسط   سر

  .هام و بستمچشم ینفس عصب هیکه با  دیپشت گوشم کش

با  تونمینم  گهید - کنم،  تو  دیتحمل  بره   ی اسمت 

  .اممشناسنامه 
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هام و باز  چشم  عیگردنم پخش شدند سر  ی که تو  هاشنفس

  .کردم و چند قدم ازش دور شدم

چشم   ساکت به  و  چون موندم  نکردم  نگاه  هم  هاش 

  .هام بشهچشم ی متوجه اشک تو خواستمینم

  ...فقط به اون اعتماد داشتم و حاال  ایدن ی تو

رفت که به    رونی شت و از اتاق بتصورم از کنارم گذ  برخالف

کم رمقم و تکون دادم و خودم و به در رسوندم   ی پاها  یسخت

  .جا سر خوردم و نشستمو بستمش و قفل کردم و همون

  ایدن  ی تو  ی ایدلخوش   چیه  دی. انگار نبا دمیبغض لبم و گز  از

 کنمی بهش اعتماد م  ی ادیکه ز یداشته باشم! انگار از هر کس

که    دیبا چرا؟  بخورم!  کس  دی نبا  رمیبگ  اد یزخم  اعتماد    یبه 

ا اما  به همه    یداره وقت  ی ایچه خوش  گه ید  یزندگ  نیکنم؟ 

  !؟یباش نیبدب

 [28.02.21 19:01] 
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 297پارت #

  ”آراد“

قلب  با بر  یضربان  و  امونم  پا  دهیکه  به  ها سرک پله  نیی بود 

  هاش ک یکه کنار شر  دمشیکنم. د  دایرو پ  ی مور یتا ت   دمیکش

  .دستشه ی تو یو جام آب پرتغال خندهی و م گهیم

 ن یبه سمت اتاقش پا تند کردم. امشب که ا  قی نفس عم  هی  با

و بم اتاقش و    ریز  دیهم گرمه با  ی موریخونه شلوغه و سر ت

  .ها رو کنار خودش نگه دارهصفته  بگردم، ممکنه

در  یتق ی که با صدا دمیکش نیی رو گرفتم و آروم پا رهی دستگ

 زش ی عطر رقت انگ  ی باز شد. زود وارد شدم و در رو بستم که بو

  .و سوزوند م ینیو ب  دیچی مشامم پ ی تو

چرخوندم.   وارشی و سر تا سر اتاق درن دشت و سلطنت  نگاهم

  .اول سراغ تختش رفتم
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با عجله گشتم حت  زش یبه ر  زیر بالشت   ی تو  یو  اما  کاور  ها 

  .نکردم دایپ  ی زیچ

  .و با ساق دست خشک کردم میشونیپ عرق 

  رون ی شده با چرمش و ب  نیو تزئ  ی کار  زیم  ی تک کشو  تک

  !قفل بود شی اما آخر دمیکش

دنبال   به  یقبل  ی کشوها  ی که گرفتم به سرعت تو  ی دیام  با

  .گشتم  دشیکل

  !د یبود جز کل ی ز ی و روشون کردم اما هر چ ریز

 ی هام و روو دندون  دمیمشتم و به کمد کوب  یو عصب  کالفه

  .هم فشار دادم 

 ل یبه چپ ما  عی کنار پام و قلقلک داد که سر  م،یگوش  لرزش 

  .درش آوردم بم ی شدم و از ج

سبز   ی دکمه  ی مکث رو   یبلند شدم و با کم  دمیرو که د”عمو“

  .گوشم گذاشتم ی و رو لیموبا ی لمس کردم و باال
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  جانم؟ -

  ؟ییکجا -

  چطور؟ -

  .ییکجا نم ی گفتم زنگ بزنم بب نمتیبینم  نییپا دمید -

  .بلند به سمت در رفتم  ی هاکشو شدم و با قدم  ال یخیب فعالً

  .ییاومدم باال دستشو -

کمند    ایزودتر ب  طور،نی: که ادیه گوشم رسب  ر یبا تاخ  صداش

  .گردهی داره دنبالت م

  .دمیکش یپر حرص و نامحسوس نفس

  .اومدم -

اومدم. آروم در رو بستم و    رونیدر رو باز کردم و ب  اطی احت  با

ضربان قلبم و نرمال کنم به سمت  کردمیم یکه سع  یدرحال

  .ها رفتمپله
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ها  شلوارم فرو بردم و دونه دونه پله   ی هاب یو داخل ج  هام دست

  .رو گذروندم 

رو  نیهم پام  بازوم    دی رس  نیزم   ی که  دور  هم  کمند  دست 

  .حلقه شد

تازه اومدند   م،یهام وقت بگذرونبا دوست  میکم بر  هی  ی شوهر -

  .اطندیح ی رو

هات ندارم چون  دوست  دنیبه د  ی امن عالقه  گفتم: اما  رک

  .مونمیعمو م ش ی برو من پ ی خوای تو م ادیازشون خوشم نم

  .به بازوم زد یپکر شد و مشت اشچهره 

  .گهید میبر ایب -

  .صورتش خم شدم ی تو

که از صبح حال    یدونی خودت بهتر م  ام،یاصرار نکن خانم نم -

  .و حوصله و اعصاب ندارم

  .کرد  اخم
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بابام کارت داشت که نذاشت بر - بابا احمدت،   شی پ   ی خب 

  !که مخالفت نکرد یالک

و   دمی کش  رونیهاش ب دست  نی بازوم و از ب  ینفس عصب   هی  با

  .مبل نشسته بود رفتم  ی به سمت عمو که رو

شن  صداش سرم  پشت  م  دل  یشیم  اعصابی ب  یوقت“:  دمیو 

 ” .بزنمت  خوادیم

  .لبم نشست  ی گوشه ی پوزخند

 حوصله یب  ای  یکه عصب   نیحال خوبم باشه و هم  ی بلده تو  فقط

  !دادن حالم غر بزنه ریی شدم عوض تغ

 ی است! تو کجا، جانا که حت ساله  زدهیس  ی هابچه   نیع  تیعاشق

   !از توئه کجا ترک یکوچ

موز برداشتم و خودم و لش    هی  ز یبا رد شدن از کنار م   زمانهم

  .کنار عمو انداختم

  ؟ی کردیم کاری اون باال چ -



[1698] 
 

  .باال رفته روم کردم سمتش ی ابروها با

  !ییگفتم که دستشو -

  آراد؟ ی کرد ی م کاریتحکم گفت: چ با

باهام رفتار    ی و گفتم: چرا جور  دمی و پر حرص خند  متعجب

  ؟ی بهم شک دار ی که انگار یکنیم

چون هنوز   ؛ی چرا؟ چون هنوز باور نکردم با کمند کنار اومد -

  .باور نکردم که عشق جانا از سرت افتاده 

  .د یکش امقهیکنار شق ی و به موها  دستش

که موهات کم پشت شدند؟ که چند تارشون تو   ی دقت کرد -

  شده؟ دیسف یو هفت سالگ ستیب

دلم نشست نگاه ازش گرفتم و موز رو   ی که رو  یغم بزرگ  با

  .شدم نهیپرت کردم و دست به س ز یم ی رو

  آره؟ ی گردیها م دنبال صفته  ی گفت: دار ی تر م یلحن مال با
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 .کردم: آره زمزمه

 [28.02.21 19:02] 

  298پارت #

  یی صدتا نسخه ازش نگرفته و هرجا  ی موریاون ت  یکنیفکر م -

  نذاشته؟

  .نگاهم به سمتش رفت مین

  .کنمی م دایهمشون و پ  ست،یبرام مهم ن -

  .پس گردنم و نگه داشت  دی و دستش و کوب دی خند زهر

  ؟یکنیم  دای نجات پ ی جور نیا یکنیکله خر! فکر م  -

  .بهش نگاه کردم  کامل

  ...البته هست اونم کشتن ؟ی دار ی اگه یراه د -

حت  محکم گفت:  پر صالبت  م  یو  نکن،  فکرم    یخوایبهش 

   !چاه؟ احمق نشو ی تو ی بنداز  ی خودت و از چاله درار
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تا آخر عمر   ی ای تلخ  با بود گفتم: پس  ته صدام مشهود  که 

فکر   یزندگ  ی طور نیا  نمیبش جانا؟  بدون  حقارت؟  با  کنم؟ 

  تونم؟یم یکنیم

سکوت کرد و خم شد. موز رو برداشت و مشغول پوست   اما

  .کندنش شد 

  .هام و بستمدادم و چشم  هیمبل تک ی و به باال سرم

 یراه خالص  هی  ی هر عذاب  شه؟ینم   دایپ  یراه مطمئن  چیه  چرا

  ست؟یچرا ن نیازش هست اما ا 

  .هام به هم گره خورداخم  دیلحظه به ذهنم رس  هی ی زیچ با

و بهش گفته   اوردهین  یمهمون  ن یا  ی و تو  زنش  ی موریت  چرا

خودش نظم بده؟ چرا امشب؟   ی شرکت رو به جا  ی بره کارها

  !بهی عج

  عیو سر  دمیشد که از جا پر  دهیلبم کش   ی رو  ی ز ی چ  هیدفعه    هی

  .باال رفته موز رو باال آورد ی به عمو نگاه کردم. با ابروها
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  .موزت و بخور  -

  .کندم تا نخندم. اگه بگم ذهنم منحرف نشد دروغ گفتم   جون

  .گرفتم ازش

  !به لبم؟ یکشیم ی جورن یمن اما چرا ا یممنون عمو -

 د یکرد و آروم کوب  یگرفت منظور حرفم و که نچ نچ  عیسر  انگار

  .پس سرم

  ی که هست  یتو جون به جونت کنند همون فکر خراب  یعنی -

  !یمونیم

  .دمیام و نگه دارم و لپش و کشده نتونستم خن بارنیا

فکر   یبه چ  ی د یکه فهم  یعمو جان شما خودتم فکر خراب -

  !کنمیم

اخم کرد و دستش و پر    یپر از خنده شد اما به سخت  نگاهش

  .د یموهام کش ی حرص تو
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  !سه نقطه ی پسره  -

  .از موز زدم ی و دست انداختم دور گردنش و گاز   دمیخند

و دست راستم و با هردو    دیکش  یقینفس عم  ی اخنده   ز یر  با

  .دستش گرفت

 ی جانا بهم خبر بده که بر  دنی د  رهیم  یگفتم وقت  زیبه عز -

  .شی نیبب

شده  ی هاچشم روگرد  له   ی ام  موز  و  موندند  ثابت  نگاهش 

   .دهنم ی ام توشده

  .دمی با جانا در ارتباط بوده خودمم تازه فهم زیعز -

  .گلوم درد گرفت رو محکم قورت دادم که موز

  ...همه مدت نیا -

انداختم و با   زیم   ی که خودم و جمع کردم موز رو رو  نیهم

شتاب بلند شدم تا به سمت در بدوئم اما عمو مچم و محکم  

  .گرفت
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  کجا؟ -

  .التماسش کنم که بهم بگه جانا کجاست  رم یعجله گفتم: م   با

  .دونهینم -

  ...یصدام باال رفت: دروغ م ار یاختیب

  .دونهیقسم خورد که نم دونه،ینم گمیم -

  .مبل فرود اومدم  ی رفت که رو  لیتحل وجودم

 ذارند یجا قرار م  هی  ا ی  زنهی بهش زنگ م  ایها  موقع  ی گاه  گهیم -

م و  تاجر   هی  ی هابرنامه  ریحالش خوبه مد  گهیم  نند،یبی هم 

  .شده

  .دبود که نگاهم و پر کرد و زخم بود که قلبم و سوزون اشک

ب  ی اخنده   دم،یخند  آروم پردرد  شباهتیکه  پوزخند   ی به 

  .نبود
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و هنوزم به    سوزمی م  شیدور  ی انگار فقط منم که دارم تو -

 که ن یچه برسه به ا  کنهی بهم فکرم نم  ی! انگار اون حتادشمی

  !هنوزم ته قلبش عاشقم باشه

  .سرش و به چپ و راست تکون داد قی نفس عم هی با

  !شده  یتیشما دو نفرم حکا ی قصه -

  .هام و بستمدادم و چشم   هیمبل تک ی سرم و به باال بازم

چون    دونهینم  هیاز اصل قض  ی ز یجانا چ  کنند،ی اشتباه م  همه

م  رفت،ینم  دونست یاگه م از  محکم  یو حت  موندیکنارم  تر 

با  گه یمو حسم بهم    ن یا  کرد،ی م  یمن عاشق بفهمم   د یپس 

پنج ماهه که داره   د یشا  دهیشن  ی از ک  دهیکه شن  ی زیاون چ

رش آورده یجا گ  هی  ی موریکه ت  شهی. مکنهیدرموردم اشتباه م

  داده باشه؟  لیمشت دروغ بهش تحو هیباشه و 

که با شتاب بلند شدم اما عمو رو   دیفکرش برق از سرم پر  از

  .! جا خورده دور و ور رو نگاه کردمدمیند
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 !دم؟یرفت که نفهم ی شد؟! چجور بیاهلل! کجا غ  بسم
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 ” بهزاد“

  ی اطیبهش که مشغول خ  ز یر  ه یام زده بودم و  چونه   ری دست ز 

  .کردمیبود نگاه م

  !من ییایهم شده چشم در ی ادوخت مانتو عجب حرفه  ی تو

داد. هردوشون واسه کمک   ادیمامانم درد نکنه که بهش    دست

 رند یگی سفارش م  یمعمول  ی هابه خرج و مخارجمون از مزون 

  .دوزندیخونه م ی و تو

 ی دستم و جا  دمینم   نیتضم  یبهم زل بزن   نیاز ا   شتریاگه ب -

  .پارچه ندوزم
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  دم یکش  رونیب  زی چرخ رو از پر  ی خنده خم شدم و دو شاخه   با

  !که با حرص گفت: بهزاد

رو دور    زی بلند شدم و به سمتش م  یکیپالست  یِصندل  ی رو  از

  .زدم

  .دیهاش و بهم کوبزانو و گردنش گرفتم که دست   ریز دست

  .بدم لیتحو د یفردا بانکن  -

چند    ی استراحت کن  د یاونم فرداشب اما االن با  ی دیخب م -

  .یچرخ نی ساعته پشت ا

  .کرد و با اخم نگاه ازم گرفت ینچ

رو  بلندش گذاشتنش  با  زمان  هم  و  و    ی کردم  خودم  تخت 

  .کنارش انداختم 

  .گردش برمتی م دندیفردا حقوقم و م -

  .لبش نشست  ی رو ی لبخند
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  .به بابات ی و بد شیکم هینره  ادتی -

با عمو   -  گه یسوپر مارکت زده د  هیاگه قبول کنه، حاال که 

  .رهیازم بگ  خوادینم

  عمو هنوز برنگشته؟ یراست -

  .به ساعت انداخت ینگاه

  !شده  ازدهی -

  گه یشده چند روز د  عهیکچل قراره شام بده، شا  ِی موریاون ت -

ترک  بره  اون  هیمجبوره  به انگار شرکت  جاش که دست زنشه 

  .مشکل برخورده 

  .دیکوب اشنه یس ی و به قفسه  مشتش

  .م یان شاءاهلل ورشکسته بشه مردک از دستش راحت بش -

و مشتش    دمیبامزه شدن صورتش موقع حرص خوردن خند  از

  .بهش زدم ی او گرفتم و بوسه
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  ؟ی نکرد دایجانا رو پ  -

کم  نگاهم سمت    ی با  به  با چشم مکث  و  اومد  باال  هاش 

 د یفقط با  کنم،یم   داشیگفتم: نه اما مطمئنم که پ  یشرمندگ

  .نتشیبب  رهیم یک  زی عز میمتوجه بش ی جور هی

  .انداخت نییو پا سرش

  .منه، من بهش اون مزخرفات و گفتم  ر یهمش تقص -

  .و کنار صورتش گذاشتم دستم

  .جانا از هممون فرار کرده ست،یتو ن ریتقص -

  .و سکوت کرد دینفس کش  قیعم

اتاق انداختم که    یعوض کردن حالش اول نگاه  واسه به در 

 ق ی گردنش فرو کردم و عم  ی بسته باشه بعد سرم و تو گود 

  .چنگ زد رهنمیو به پ  دیکه از جا پر دمشیبوس

  ؟یکنی م کاریچ -
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  .حساسه دیگردنش شد ی رو  شهیناله مانند بود. هم صداش

  .باال گرفتم یو کم سرم

  !بوسمیزنم و م -

  .قدرت دست به عقب پرتم کرد با

م  شعوریب - ا  یکنیفکر  اجازه    کارتن یبا  بهت  امشبم  قراره 

  .به جونم یوفتیهر شب م  یکن ی رو دل م ی اد ی! زری بدم؟ نخ

  .امون و کم کردمفاصله ومدی که از سر تعجب م ی اخنده  با

ک  وفتمیم - احساس  ترمیمال  یبه جونت؟  رفتار    تری و  من  از 

  کنه؟یم

ب  با تا صبح  نه که  نم   دار یحرص گفت:   یبعض  ؟ی دارینگهم 

حسرت    ی تو  شدمیکاش عقد دائمت نم  گمیها با خودم موقت

  .ی موندیلمسم م

  : چشمم دمیاش و گرفتم و غرخنده و حرص فکه  ونیم  یحس  با

  ره؟یبم یماه نیا یخواستیروشن! م
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  .به بازوم زد  ی اضربه

  .ببند خدانکنه  -

نزد  ی گوشه  یطونی ش  لبخند و  به لبش خم   کی لبم نشوندم 

  .مچم و گرفت   عیفرو کردم که سر  اشقهی  ی شدم و دستم و تو

  .دارندینکن همه ب -

هام نگاه کردم  چشم  ی تو  ی ایبه در  ی متر  یلیم  ی اون فاصله  تو

چ اما  زدم:  لب  منقلب  هم   کاری و  که  مجنونم    شهیکنم 

  ؟یکنیم

  شتریب  اشقهی  ی دستش دور مچم کمتر شد که دستم تو   فشار

حسِ باهام بودن   نیا  ی زیاز هر چ   شتریکرد. خودشم ب  ی شرویپ

  !کنهی و دوست داره و ناز م

 امفته یو لبش و با زبونش تر کرد که نگاه ش  دیکش   ی بلند  نفس

  .به سمت لبش رفت



[1711] 
 

لبم نشست    ی لبش رو   ی که گرما  ی و جلو بردم جور  صورتم

گردنش فرو کردم و نرم و    ی جهت دادم و سرم و تو  ر ییاما تغ

موهام باال اومد    ی که دستش از کمرم تا تو  دمشیمحرک بوس

  .و بهشون چنگ زد

و نابود   ستیتموم حس و حالم و ن  میبلند گوش  ی دفعه صدا  هی

  .کرد و هردومون و از جا پروند

  .خندون نوا نگاه کردم  ی هابه چشم ینفس پر حرص  با

  .سر به کنارش اشاره کرد با

 .بهزاد جون لتیموبا -

 [28.02.21 19:03] 

 300پارت #

  .و بلند شدم دمییسا دندون ی رو دندون

 که ن یا  دنیبرش داشتم اما با د  یاطیخ   زیم  ی حرص از رو   با

  .جواب دادم عیعموئه تعجب کردم و سر
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  .سالم عمو -

  .بفهمه دی بهت بگم رو آراد نبا خوامیکه م ینیسالم، ا -

ا  میشونی پ  ی رو  یاخم از  قبل  و  کنم   کهن ینشست  باز  دهن 

داد:   ادامه  بزنم  کم  ه یحرف  نشون   دا یپ  یمدارک  که  کردم 

 ی تو کار قاچاقه اما هنوز مدرک محکم و معتبر ی موریت  دهیم

  .اوردمین ریگ

  .لبم نشست ی رو  ی اانهیرفته لبخند موذ رفته

  مش؟ یبکش   ریبخاطر خالف به ز  میممکنه بتون  دیگیم  یعنی -

ن - اقدام  ستمیمطمئن  از هر   ی هاصفته  ی جا  دیبا  یاما قبل 

 م یجلسه گذاشت  هیباغ آقا احمد    ای فردا ب  م،یکن  دایرو پ   یاصل

  .فقط حواست باشه آراد نفهمه

  !گرفتم: آخه چرا عمو؟ بدونه که بهتره  جبهه



[1713] 
 

کار بشه،    ن یا  ری درگ  دی نبا  گهید  کشهی که م  ی فشار  نیوسط ا -

تو همچ  و  بخاطر من خودش  انداخته پس   یمنجالب   نیاون 

   .بکشم رونشیب دیخودمم با

 ” جانا“ 

درد   ی حساب  گهیکه د   یاومدم و با دست  ن ییپله هم پا  ن یآخر  از

  .گذاشتم و نفسم و فوت کردم  ن یزم  ی گرفته بود چمدون و رو

  .و به سمت در رفتم  دمیو باال کش اشدسته 

لم    یطوس  ی کاناپه  ی شدم که رو  ارشیهال متوجه ک  وسط

  .کنهی نگاه م ونیزیتلو خورهی م بیطور که سداده و همون

دلخور بودم اما متنفر نه، هنوزم به عنوان دوستم دوستش    ازش

  .خونه برام دردناک بود نیداشتم و رفتن از ا

که  یکم  با رفتم  طرفش  به  کردن  دست  به    دست  نگاهش 

  .به دهن نظرش به سمت چمدونم رفت بیسمتم اومد و س 
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 تونستم یچرا نم  دونمی بودم دوستم داره نم  دهیکه فهم  حاال

  .شدمیمعذب م ششیپ گه یهاش نگاه کنم و دبه چشم

از جانب    ،ی که درحقم کرد  ییهایممنونم بخاطر تموم خوب -

عل آقا  از  خداحافظ   ی من  رفته   یهم  جانا  بگو  و   ش ی پ  کن 

  .اشخانواده

د  سکوتش که  چشم  دمیو  نه به  اما  انداختم  نظر  هاش 

  !و نه غم  دمینگاهش د  ی تو یتی عصبان

 .گفتم: خداحافظ سردرگم
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که به رفتارش داشتم    ی بار از حس بد  نیساکت موند که ا  بازم

و    یبه سمت در چوب  دمیو چرخ  دمیهم کش  ی اخم هام و تو

  .خوش نقش و نگار قدم برداشتم
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شده، چه   المیخیب  دم یواکنشش؟ واقعاً که! شا  ن یا  یچ  یعنی

  !بهتر

تماشا   ونیتلوز  الیخیرو گرفتم و بهش نگاه کردم. ب  رهی دستگ

  .کردیم

سا  ی رو  دندون دستگ  هیو    دمییدندون  پا  رهیضرب    ن یی رو 

  .ختی ر ی اما با باز نشدن در دلم هر دمیکش

چمدون رو ول کردم    عیکه به دلم وحشت انداخت سر  ی فکر  با

  .دمیآشپزخونه دو ِیاشهیو به سمت درِ ش

  !کنهیرو نم  کارن یا ارشیدر خراب شده جانا، ک  دیشا نه

 که نیا  دنیبا د  دمیکه وارد آشپزخونه شدم و به در رس  نیهم

کردم که   یاست و بهش قفل زده شده زانو خالحفاظش بسته 

  !به اپن دست گذاشتم. نه نه عیسر

  ی و پس بندش گرما  دمیپارکت شن  ی رو رو  یی هاقدم  ی صدا

  .دمیحضورش که آروم آروم به سمتش چرخ
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 ن یخونسردش افتاد نفسم سنگ  ی هاکه نگاهم به چشم نیهم

  .شد

  باهام نه؟ یکنیم  یشوخ ی دار -

قدم به عقب برداشتم و زود به   میشد که ن  کی بهم نزد  قدراون

  .در خوردم

جا - که  گفتم  وقت  ،ی رینم  ییبهت  تا  نشد  ینه  زنم   ،ی که 

  .یتا عاشقم بش یمونیم جان یقدر ااون

  .دمیفشار ترس و استرس خند از

  !لوس نشو در رو باز کن  ارشیک -

  .سادمیوا خیس اریاختیبرد که ب  بمیج ی و تو  دستش

عکس العمل نشون دادم تا    عی سر  دیکش  رونیو که ب  میگوش

در  به  و  گرفت  محکم  و  مچم  اما  بزنم  چنگ  دستش  به 

  .چسبوند
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  .خودت ی من سخت کم نه برا  ی و نه برا طت ی لطفاً شرا -

به    یبغض و خشم   با آزادم  با دست  که به وجودم چنگ زد 

 ی کنی آره؟ فکر م  ی اوونهیو داد زدم: تو رسماً د  دمیبازوش کوب

  ؟ی اریقراره دل من و به دست ب کارتنیبا ا

 ی مشکل  خوامیبا همون لحن آرومش گفت: آروم باش نم  بازم

 کنم،یمن فقط دارم به صالح تو کار م  اد،یب  شی واسه قلبت پ

چشمت کور شده و گوشت کر!   یعشق اشتباه  هیتو بخاطر  

  ؟یهمدم چیبدون ه ؟یتنها باش یتونی تا آخر م یکنیفکر م

  .چرخوندم و سکوت کردم ی و به سمت  روم

  .صورتم پخش شدند ی تو  شتریهاش بنفس  یِداغ

  من؟ زدل ی جانا؟ عز -

 ی هام و روهام و بستم و لب چشم  عیتر شد که سربزرگ   بغضم

  .هم فشار دادم
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رو  حس سرم  کنار  دستش  ساق  چون   ی کردم  نشست  در 

  .ورتر به بدنم خورد و داغم کردحرارت حضورش شعله

روم و برخالفش    عیکه سر  دیکنار صورتم کش  ی به موها   یدست

بذار برم من   ارشیگفتم: نکن ک  یلرزون  ی چرخوندم و با صدا

  .ی اگهی احد د چیو نه ه شمیتا آخر عمر نه عاشق تو م

  ؟یمقاومت کن یتونیکه م یمطمئن -

و خ   چشم کردم  قاطعبه چشم  ره یباز  با  آره   تیهاش  گفتم: 

 گه ید  خواممیو نم  خوامینم  ی ای زندگ  کیشر  چیچون من ه 

  .اعتماد کنم یبه کس

  .دیلبش و باال کش ی گوشه ی لبخند

واقع  ادیز - نباش چون عشق من  پس    هیبه حرفت مطمئن 

  .ی د یو بهم بله م شهیدلت آب م خی  نیبخاطر هم
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 ی تر زد و قفسه کرد که قلبم محکم   کیو به گوشم نزد  لبش 

  .و به درد آورد امنه یس

 ی فهمی و م  یچش ی رو م  یزنم و تازه طعم خوشبخت  یشیم -

همش   یکنار اون پسره داشت ی کردیکه فکر م ی ای خوشبخت

  !بوده ی روجلد

  .ی کن نیبهش توه  ی تعصب گفتم: حق ندار با

  .دیچ یگوشم پ ی تو شخندشین ی صدا

  ی کنیم  ی هم دوباره ازش طرفدار  گهیتا چند روز د  مینیبیم -

 !نه... خانمم ای

       ****************  

تو  یمامان  ادی  به ب  نیا  ی که  بهش    اجیاحت  نیشتریزمان  رو 

 ی از تو  یدلتنگ  ا یدن  ه یو با    دمی و پوش  شی داشتم لباس محل

  .تنم نظر انداختم ی کردنش تو  ی به دلبر نهیآ
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  چ یکه مامان و بابا نداشته باشه انگار ه   یکس  گندیکه م  راسته

نبودم. دلم گرفته بود    جانیکس و نداره. اگه زنده بودند من ا

آغوش پدرانه    هیاز رفتن معشوق؟ اما    کردیقلبم درد م  ا؟یاز دن

مادرانه داشتم که    ی پا  هیداشتم که خودم و گم کنم توش،  

راحت گر و  بذارم روش  و  دلم    گهیکه د  ی جور  نمک  هیسرم 

اعتماد کنم و االن    ارش یزود به ک  دنینخواد واسه درد نکش

  !بشم یزندون یدرن دشت ی خونه  نیهمچ ی تو

  میض و نداره که به زور را  نیباشه اونم عاشقه اما حق ا  خب

پنج   نیا  یعاشقش بشم ط  خواستمیبدونه من اگه م  دیکنه! با

  !کردنم  ینه االن و با زندان شدمیماه م

تشک نشستم که  ی راست رو هی قدم به عقب برداشتم و  چند

  ..شدم نییبودنش باال و پا ی از فنر
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و با    دمیدامن کش  ی گل آفتاب گردون رو  ی به گلدوز   یدست

 ی خوای دوتا داماد م  یگفت  ادتهیگفتم:    ی لبخند اسپرسو مانند

  .بابا، خوب، مهربون، وفادار، زحمت کش نیع

  .به زهرخند نبود شباهتیکه ب ی اخنده   دمیخند

اومده!    رشیگ  ی چه  شوهر  تی چشم آب  ی نیکه بب  ی ستیاما ن -

چه برسه به شوهر    ده یبر  ایچشم سبزت از دن  ین ی که بب  یستین

  !نکرد

 ز ی همه چ  اتیاز نظر ماد  جانیتخت انداختم. ا  ی و رو  کمرم

  !نه  یدارم اما خوش

با پول هنگفت    یحت  کنمیاز ته دل باور م  گهیکه د  جاستنیا

  .ی و دل خوش بخر یخوشبخت یتونیهم نم

چادر بخوابم اما آراد    ی حاضر بودم تو  فهممیکه م  جاستنیا

  .رو داشته باشم
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م  پس انتخاب  رو  بپرسند عشق  ازم  رو؟   ای  یکنی اگه  ثروت 

  !عشق گمیم شکیب

سنگ  ی اتقه سکوت  خورد  در  به  که   نیکه  رو شکست  اتاق 

  .تو این یارشیتخت نشستم و گفتم: اگه ک ی رو عیسر

  یِ شگیخودش اومد تو اونم با آرامش هم  قاًیدر باز شد و دق  اما

  .حرص آورش

نفس پر حرص نگاه    هیسرم انداختم و با    ی پتو رو رو  عیسر

  .ازش گرفتم

  .تو ایگفتم ن -

 دن ید  میو بعدشم بر  یفروش  نک ی ع  میسر بر  هیآماده شو   -

  .بابا

  .امیکالم گفتم: نم کی به

  .حضورش و روبه روم انداخت یِنیسنگ
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  .نابلند شو جا -

  .ام سفت گرفتم و سکوت کردمچونه ریرو از ز پتو

 ی او سر پا نشست که واسه لحظه   د یکش  یقیبلند و عم   نفس

  .هاش خوردنگاهم به چشم 

 دم یها از جا پردامنم و گرفت مثل برق گرفته  نیی که پا  دستش

  ؟یکنی م کاریزده گفتم: چ رتیو ح

م  با گفت:  خونسردش  نگاه  چه    نمیبب  خواستمیهمون  از 

  روانه؟یش یِلباس محل ه،یجنس

  .نگاه ازش گرفتم و گلوم و صاف کردم بازم

  ستم؟ین ی به تو چه؟ برو مگه من زندان -

 تونهی که م  ی. قطعاً تنها کسدمیآرومش و شن   ی خنده   ی صدا

درکمال آرامش بخنده و حرص نخوره خود    تیموقع  نیتو ا

  !بشر  نیا ه یالخلق بی موجود عج هیود ناکسشه! خ
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  .ازش دور شدم یشد و کنارم نشست که زود کم بلند

تحمل کردم تا بهش نگاه    یآورد که به سخت  نییو پا  سرش

  .نکنم

  !ارمینکردم، فقط دارم سر عقلت م یمن تو رو زندان -

  .بهش نظر انداختم بارن یو ا دم یخند ظیغ با

  ارش؟ یک   هیچ  یدونی دون؟ م  ز یهمه چ   ی تا حاال شد  یک -

ا به  خودخواه  برمیم  یپ  نیدارم  از    یهم  هم  و  مغرور  هم 

صالح   یحت  ،یدونی رو م  ز یهمه چ  یکنی که فکر م  یخوراض

  !ها روآدم 

  .سمتش کمر خم کردم به

به منفعت   ،یکنیها فکر نماما بذار بهت بگم، تو به صالح آدم  -

  !یکنی خودت فکر م
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روبه روش   ی گوشه  ی پوزخندوار  ی خنده  به  و  نشست  لبش 

  .نگاه کرد 

  ...بهت دی که نبا میرسیم  جه ینت نیدارم کم کم به ا -

  .قطع کردم هامی حرفم و با وجود تموم دلخور اما

 ک ینزد  نهیبه آ  ی و از جام بلند شدم. چند قدم  دم یکش  یپوف

  .شدم

  .امیمن  ارشیبرو ک -

نم - کن  ی خوای چرا  فراموش  رو  من   یچ   ؟یپسره  که  داره 

  ندارم هان؟

چشم بستم و گفتم: نه تو، نه اون   ی بحث تکرار  ن یاز ا  کالفه

که بخوام   کنمیفکر نم   یکس  چیبه ه  گه،ید  ی پسر   چیو نه ه

 !بحث و مدام تکرار نکن نیفراموشش کنم پس ا

 [04.03.21 20:58] 
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 303پارت #

  .حضورش اونم پشت سرم کمرم و مور مور کرد ی گرما

روانگشت   سر که  بد  ی هاش  حس  نشستند  بهم   ی پهلوم  و 

العمل عکس  اما  ا  ی دادند  هنوز  چون  ندادم  باورم   نینشون 

  .رهینم ش یپمن  ی نشده بود که بدون اجازه بیتخر

هاش جلوتر اومدند که پهلوم منقبض شد و  سر انگشت  حرکت

  .ترنی نفس منم سنگ 

  !: لعنت به جانادیدفعه دستش و برداشت و غر  هی

   .لگدش به تخت بلند شد ی پس بندش صدا و

  .دیام جوشبسته ی هاپشت پلک  یگرم اشک

  .به قبول کردنش یبه وضع اون بودم و نه راض یراض نه
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جانا، خوب گوش کن، اگه مال من   گمیبهت م  یچ  نیبب -

 یمونیم  جانیقدر ا! اونیبش  ذارمی مال اون پسره هم نم  ینش

  .ی از لج باز  یروز خسته بش هیتا 

  .ترسوندمی لحنش م تی بود و قاطع ظی پر از غ صداش

ا  رو واست روشن کنم  زیچ  هیبذار   - سنگش و به   قدرنیتا 

خ  ،ینزن  نهیس حالش  االن  پسره  شده    یلیاون   ه یخوبه، 

داره، دوباره برگشته به  زیکه همه چ یپر خاطرخواه نگیمدل

  .ستیتو هم ن  ادی یو حت شی دوران پولدار

هاش بهم  که حرف   ی ته گلوم و از فشار  د یسفت چسب  یبغض

چرخ  سمتش  به  نم  دمیآورد  زدم:  داد  درموردش   خوامیو 

  .بشنوم ی زیچ

  .سادیوا ام نه یبه س نهیقدم بلند س هی با

تموم خ - برا  االتتیچرا؟ چون  پ  ی و  برگشتن    شش یدوباره 

  کنه؟ی خراب م
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بزرگ   پتو بغض  با  و  شد  رها  دستم  گفتم    ی تراز  زدم:  داد 

  !خوامیبشنوم! نم خوامینم

  .و محکم و پر خشم گرفت بازوهام

کن  دیبا - خ  یبفهم   دیبا  ،یگوش  اون    ی دار  انتکاریبخاطر 

  .یکنیعمرت و تباه م 

مشتم   یدر پ  یشده پ   زی لبر  ی هق شکست و با صبر  هیبا    بغضم

س به  ج  دمیکوب  اشنه ی و  خ   غ یو  اون  نگو!  نگو    انتکار یزدم: 

  ...اون  رون،ی ب  ارهیعمومون و از زندان ب  خواستی ! اون مستین

 ی که برق اشک و خشم تو  یو پر قدرت گرفت و درحال  هاممچ

م که   دیدرخشینگاهش  بود  عاشق  بود؟  عاشق  اون  زد:  داد 

داره  حاضر شد بخاطر پول از تو بگذره و بره با دختر اون شرکت

  ...از

رو نفس    ری دفعه در به شدت باز شد که اردش  هی حرفش    ونیم

  .دمیزنان و پر از ترس د



[1729] 
 

بردند    ینفس  کهنیا  بدون و  پدرتون  آقا  گفت:  کنه  تازه 

  !ترورشون کنند  خواستندی م گندی م مارستانیب

هام  مچ  ی رو  ارشمیک  ی هاتنم و شل کرد و فشار دست  وحشت

  .کمتر شدند

د  ارشیک  ی چهره  چجور  دمیو  کب  ی که  رفت.   ی ودروبه 

که   یخواست به سمت در بدوئه که لباسش و گرفتم و درحال

  .امیگفتم: منم م ومدینفسم به زور باال م

  .ای... بـ یشال بنداز... ب هی... هی -

ا  دیلرزیم  دیشد  صداش و   ی بار  نیاول  ن یو  بود که وحشت 

  .دمیدینگاهش م  ی تو

سروقت کمد رفتم و    عیرفت که منم سر  ر یو همراه اردش  دیدو

. بعد بدون بستن کمد و دمیکش  رونیازش ب  یشال مشک  هی

برا  قلبم  قرص  برداشتن  از  لباس    توجهیب  اط یاحت  ی بعد  به 
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بتنم همون  یِمحل به  م   رونی طور که  اتاق  و   دمیدویاز  شال 

  ؟دم در گذاشتم یِبوتم و که تو جا کفش  میسرم کردم. ن

                   ****************  

  .به سمتش رفتم مهیاومدنش از اتاق دکتر سراس رونیب با

  !قرمز شده بودند ی و نگو که چجور هاشچشم

  ست؟یکه ن ی گفت؟ خطر  یشد؟ چ یچ -

نشست   یصندل  ی . رودمیکنارم گذشت که به طرفش چرخ از

  .داد هیتک  واریو چشم بسته سرش و به د

  .نداره یرمق گهیکه د دیباریاش مسر و کوله  از

  .کنارش نشستم تند

  ارش؟یک -

 ی انگران کننده   ز ی گلوله به بازوش خورده اما خداروشکر چ -

  .ستین
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رو  ایدن  انگار از  اکوله  ی رو  که  برداشتند  راحت   قدرنیام   یِاز 

  .دادم هیتک یسبک شدم و به صندل الیخ

  ؟ ینگرفت هاس یاز پل  ی دی خداروشکر، خبر جد -

  .شمیم جهی نت ری گی سرجاش پ اد یلب زد: نه حالم ب ترآروم 

  .ری کردم سمت اردش رو

  .بخوره ار یب  ریاش بگواسه زی چ هیبرو  -

  .چشم خانم -

  ی به انتها و ابتدا  یو گفت و رفت و فقط کاوه موند. نگاه  نیا 

پل ابتدا  و  بود  از محافظ  پر  انتها  انداختم.  گشت    هاس یسالن 

  .زدندیم

  .چارهیکردم. رنگ به صورت نداشت ب   نگاه ارشیک به

  .بهت وصل کنند یسرم هیبرم بگم  -
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به زانو بلند شدم اما تا اومدم از روبه روش بگذرم مچم   دست

پاش افتادم و تا گردن سرخ   نیراست ب   هیکه    دی و گرفت و کش 

 ه یدستش و محکم دور شکمم و    هی  رم ینفس بگ   امی شدم. تا ب

  یهوا  یکه همون نصف  دیچ یپ  امنهیس  ی دستش و دور قفسه

    !هامم رفتشش ی تو

اتفاق افتاد و کل تنم و    هیصدم ثان  ی اش توکه همه  یدرحال

  ی آروم   ی ام گذاشت و با صداشونه  ی اش رو روقفل کرد چونه

و از    زامیبخاطرش عز  دیبا  یتا ک  اد،یبدم م   استی گفت: از س

عمد فوت کرد    ر یتصادف غ   هی  یمادرم ط  گندیدست بدم؟ م

هلش داد   دیدویطور که م زن همون  هی  دم،یاما من بودم و د

جا  نمیماش  هیو    ابونیخ  ی تو طور    ی از  به  و  دراومد  پارک 

 !گرفت و زد بهش ادیسرعت ز یبی عج

 نیبه دستش چنگ زده بود شل شد و از ا  اریاختیکه ب  دستم

نامرد واسه  ی همه  قلبم  گرفت.  آت دلم  واسه   شی اش  گرفت، 

  !د یخودش د ی هاکه با چشم ی ز یاش، واسه چلحن درمونده 
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نبود، بخاطر    یاتفاق   ز ی چ  چ یکه ه  دم یمن ده سالم بود اما فهم  -

از انتخابات! حاال هم که   ی ریگکناره  ی گوش زد به بابام بود برا

خالفشون رو   ی تو  هاشی بابام و سنگ انداز  ی نتونستند جلو

  !رند یخودش و ازم بگ خوانی م رندیبگ

تنگ دست  ی حلقه و  روهاش  و  سرش  و  کرد  ام شونه   ی تر 

  .گذاشت

دلم   ی غم روهام،  چشم   ی پسش بزنم اما اشک تو  خواستمیم

  .ذاشتندینم

  .داشته باشمت اهویه نیخودت و ازم، بذار وسط ا رینگ -

ام و محکم گاز گرفتم تو گلوم لونه کرد که انگشت اشاره   یبغض

  .هام و بستمو چشم 

  گه ید  یکی  شهیباشم؟ نم  شیدلخوش  دیمن خدا؟ چرا من با  چرا

که از ته دل دوستش داشته باشه   یکی  ؟ی رو سر راهش بذار
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  ش ی که مثل منِ احمق دلش پ  یکی  ش؟ی و بتونه بشه زن زندگ

  نامرد نباشه؟  هی

بهش نگاه کردم اما    عیحواسم به کاوه جمع شد که سر  تازه

  .انداخته بود نییسرش و پا واریبه د هیبنده خدا تک

بهتره ولم    ارشیقلبم گفتم: ک  ری کوبش تند و نفس گ  ونیم

  .ستی کارت اصالً درست ن  نیا یکن

  .از جانبش بلند نشد ییصدا اما

  .دمیکش ی اکالفه  نفس

  !لطفاً  ارشیک -

  .کاوه نگاهم و به سمتش برد ی صدا

  !خانم فکر کنم آقا خواب رفتند -

  !زد ی االن داشت حرف م نی. همدندیبه شدت باال پر ابروهام

  .و خواستم باز کنم اما سفت و پرقدرت گرفته بودم  هاشدست
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  ؟ی کنیبه کاوه گفتم: کمک م رو

  .چشم -

  .شییخدا هیجلو اومد. چه پسر چشم پاک  ریبه ز سر

نفس راحت    هیهاش و از دورم کند بلند شدم و  که دست   کاوه

  .دمیکش

  .دادم  هیتک  یو به صندل ارشیک کمر

لبخندم و    یبه سخت  د یرسآن به ذهنم    کیکه    ی راه فرار  با

  .پنهان کردم

آقا عل  ه یبرو   - کم استراحت    ه ی  ری اش بگواسه  یتخت کنار 

  .کنه

  .نگاهش و چرخوند مردد

  ...اما -

  .رسهیبهمون نم  ی بیآس  جانن یهمه محافظ ا  نیا  گه یبرو د -
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  .دست کرد اما آخرش رفت دست

  .فلنگ و ببندم دیبا ومدهی ن ر یاون اردش تا

نکردم. خواستم    دایپ   یو گشتم اما پول  ارش یک  ی هاب یج  عیسر

پش  شیگوش اما  بردارم  ا  مونی و  از  ممکنه    ق یطر  نیشدم. 

  .کنه  میابیرد

  .نگهم داشت جام ی ب یِرحمبرداشتم که برم اما اون دل قدم

  اش انداختمبه چهره  یاشک چشمم نگاه با

  .خورمیاما من به درد تو نم  ارشی ک ببخشم

با قدم   عزمم انتها  ی ها و جزم کردم و  راهرو   ی تند به سمت 

پله  به  تا  اردشرفتم  به  ممکنه  برم  آسانسور  از  برسم.   ر یها 

  .بخورم

االنه    کردمیو دلهره داشتم که حس م  دیکوبیقلبم م  چنان

  !قلبم کار دستم بده  ای ارمیکه باال ب
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  .امیفرود ب نیزم  ی بود رو کی و نزد  دیلرزی بند پام م بند

  !باش جانا ی تنها راه نجاته پس قو نیا

  .اومدم نییها پاو دست به نرده از پله اطیاحت با

  .دمیدوم بود و زود به همکف رس ی طبقه خوشبختانه

به اطراف انداختم   یو اول نگاه  دمیصورتم کش  ی و جلو  شالم

  .دمیو بعد دامنم و باال گرفتم و تا تونستم دو

  ی کن  تیهدا  یتاکس  هیمن و به سمت    کنمیالتماست م  ایخدا

  .رهی بشه ازم پول نگ یکه راض

ب  نیهم چشم  رونی که  لحظه اومدم  و  نور    ی اهام  بخاطر 

  .کردم و گرما حالم و بدتر کرد زیر  دیخورش

خارج شدم و خودم و   مارستان ی از ب   تا  دمیدو  وقفهی ب  قدراون

چرخوندم تا    نشونیرسوندم. هراسون نگاهم و ب  های به تاکس

مسن  هی  کهنیا تو  یمرد  د  نیماش  هی   ی و  رنگ  که    دمی زرد 
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 ن ی. همیجزئ  ی ها تفاوت   زیبابا احمد بود، البته با ر  هیشب  یلیخ

  .نشونه رو گرفتم و به سمتش رفتم

و سع  نیماش  ی شه یش   کنار تموم مظلوم  یرفتم  و    تیکردم 

  .زمینگاه و لحنم بر ی تو

هم هست    یکینزد   ن یهم  ییجا  هی  د یآقا توروخدا من و برسون -

با ندارم  پول  خ  دیاما  وگرنه  برسم  م  ی لیزود  بد    شه،ی برام 

  .دی توروخدا بهم کمک کن

آروم  ی مهربون  لبخند لحن  با  و  ب  ی زد  دخترم    ایگفت:  باال 

  .مهمون من

  .دیهام جوشچشم  ی بود که لبالب تو اشک

  .ممنونم یلیممنونم خ یلیخ -

  .روشن کرد  نمی عقب نشستم که هم زمان باهاش ماش زود
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بود و از    دهیجلو چسب  یِافتاد که پشت صندل  ی ا به برگه  نگاهم

  .متنش بغضم گرفت

  ی دی به مقصد رس  ،یبگ  خوادی نم  یچی ه  ی پول ندار  ی دید“

 «برو خدا به همرات

 [04.03.21 20:58] 

 305پارت #

  .و به آسمون دوختم نگاهم

 ی کرد  تمی هدا  قاًیو دق  ی خدا، ممنونم که هوام و دار  ممنونم

نگاه   شهیهم  ی کرد  ی ادآوری. ممنونم که بهم  نی ماش  نیسمت ا

واسه امتحان   یسخت  تیاگه تو موقع  یرحمتت بهم هست حت

  .میبنداز

  .پاکش کردم عیکه سر دی ام چکگونه ی اشک رو ی اقطره 

  .خدا جونم ممنونم
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  دخترم؟ ی ر ی: کجا م دیراه افتاد و پرس به

گرفته از بغض آدرس آپارتمان رو   ییو با صدا  دمیکش  ینیف

  .دادم

  .دمی خودم و نجات داده شده د گهی د دمی رس یوقت

  .دیبرس نیخوای م یبده، ان شاءاهلل به هرچ رتونی خدا خ -

  .زد  لبخند

  .نکردم دخترم، خدا به همرات ی کار -

  .گفتم: خداحافظ ی لبخند بغض آلود با

به   زیآغوش عز  ی پناه بردن تو  ی شدم و به هوا  دایپ  نیماش  از

  .دمیسمت آپارتمان دو

  .نگهبان متوقفم کرد ی که رد شدم صدا ینگهبان  ی جلو از

   کجا خانم؟ -

  .دندی که با شناختنم ابروهاش باال پر دمیسمتش چرخ  به
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  د؟یکار دار یبا ک جان یا ،ی سالم خانم بهادر -

  .خوردم جا

  .گهیام دخونه رمیدارم م  -

  .جا خورد متقابالً

مهربانو خانم اون واحد رو فروختند!   شی دو روز پ  نیاما هم  -

  !د؟یدونینم

دن  حس ب  ای کردم  و حس  آوار شد  بند    یپناهیرو سرم  بند 

  .وجودم و داغون کرد

  !و ازم گرفت  لیموبا ارشیکه ک ی ! درست وقتنه

  .زنگ بزنم آره زیبه عز دی... بابا

  زنگ بزنم؟  هی شهیگفتم: م تند

  .بله حتما -
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  .رفت که دنبالش رفتم ینگهبان ی تو

  .تشکر ازش گرفتم هیرو به طرفم گرفت که با  میسیب تلفن

که از وحشت   ومدین  ادم ی  اشهی رو گرفتم اما بق 0913157

  .شیآت ی هام گرد شدند و تنم شد کوره چشم

حس  ای شماره نیامام  هوا  زیعز  ی !  به  که   میگوش  ی تو  ی رو 

  !بودن حفظ نکردم ره یذخ

  .بغض فرصت طلب اومد و راه گلوم و بست بازم

پناه    یدر بزنم؟ به ک  یبه ک  زم؟ی سرم بر  ی تو  ی چه خاک  حاال

  ببرم؟

  دونستم یحاضر بودم سرکار آراد رو م  تیموقع  نیا  ی تو  یحت

  .ششیپ  رفتمیو م

  .دیلرزی دفعه دستم آشکارا م نیا

  حالتون خوبه؟  ی خانم بهادر -
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رابطه  یاکرم خانم   شیپ  رمیم  ؟یچ  روانیبرم ش  اگه اش که 

  کار ی چ  نمیدرسته! تا بعدش بب  نیباهامون خوب بود. آره هم 

  .بکنم دیبا

  .دمیدو رونیپرت کردم و ب زی م ی رو رو تلفن

  !اصالً پول ندارم  دم یفهم  دمیکه رس ابونیخ دم

نگاهم و    ریبه موهام ز  یترس و کالفگ  از شال چنگ زدم و 

  .چرخوندم

  .ترسوندمیم  شتریب  زیکه قلبم گرفته بود از همه چ  یکم  درد

تاکس  هی به همون  رو  یدفعه چشمم  روبه   وه یم  ی خورد که 

  .بود ساده یوا یفروش

  !نجات من فرستاده  ی امروز خدا شما رو برا انگار

 ده یچی قلبم پ  ی که تو   ی و از درد  دم یبه سمتش دو  یمعطلیب

  .فشار دادم ام نهیس ی بود دستم و به قفسه
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  .کنمی نه! ازت خواهش م االن

  .اومد رونیمغازه ب ی از تو دمید دمیکه رس نیماش به

سمتش رفتم و بعد از محکم قورت دادن آب دهنم گفتم:   به

م  هییپررو  ی لیخ  دونمیم و  من    ه ی  روان؟یش  دیبری اما 

  ...ی روستا

  .رفتم   ی چند بار  هیکجاست دخترم  دونمیم -

 د؟ یمن و ببر  شهیگفتم: م  عیاش و که گفت سرآخر جمله ”ف“

  .رو بهتون بدم  هی که بعداً کرا دیشماره هم بد  هی

  .کنارم گذشت  از

  .برمتیدخترم م  ایب -

ماش  میاز خوشحال  غیج  ی جلو به  دنبالش  به  و  گرفتم    نیو 

  .شدم کینزد
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 ی بردم و بسته   نمی سوت  ی نشستم نامحسوس دستم و تو  یوقت

بشه و کار   شتر یدرد قلبم ب   کهنی آوردم. قبل از ا  رونی قرصم و ب

بده   ز  شی کیدستم  ب  ری و  بدن  و  به   رمقمیزبونم گذاشتم  و 

  .دادم ه یتک یصندل

 ” آراد “ 

  .در گذاشت ی و رو  هاشدست

  ؟ی گرد یبرم یک -

  .نشه ظهر تهرانماگه بشه آخر شب، اگه هم  -

  .تکون داد ی نگاهش سر  ی تو  یِتینارضا با

آقا    ی لیخ  یلیخ - به  از طرف من هم  باش،  مواظب خودت 

  .احمد سالم برسون

  .باشه تو هم مواظب خودت باش -

  .دیام و بوسزد و خم شد و گونه ی زیر  لبخند
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  .دمینفس راحت کش  هیکه به راه افتادم  نیهم

  .ستت راحتمچند ساعت از د  باالخره

و   د یلباس سف  بیج  ی انگشتم و درآوردم و تو  ی تو  ی حلقه

نفس راحت   هیدار تنم گذاشتم که حس کردم دستمم  دکمه

  .دیکش

م  شکیب به گوش    روانی برم ش  خوامیم  گفتمی اگه  خبرش 

  .گرفتیجلوم و م یقیبه هر طر یو عوض دیرسی م ی موریت

ازش شروع شد، خدا رو    ز یکه همه چ  ییجابرم همون  وقتشه

  !جا باشهبشه و اونم اون  ی امعجزه  هی دیشا ؟ی دیچه د

  .لبم نشست ی رو  ی که گرفتم لبخند ی دی ام از

  ن ی ا  شهیتموم م  یک  ؟یدلتنگ  ن یا  ادیسر م  یمن، ک  ی دردونه 

  ؟ی نکرد امهیتنب  یکاف ی شب سرد؟ به اندازه 
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  گهیماجرا رو بهت بگم، د  زیبه ر  زی و ر  نمتیبب   نمت،یبب  دیبا

 !باشه چون راز دشمن عشقه ی ای کار یمخف نمونیب دینبا

 ” ی راو“

با نوک   ی اشهیاز درون قندان ش  ی طور که قنداحمد همان   بابا

  .مشکوکه  شیهمه چ   هیقض  نیگفت: ا  داشتی انگشتانش برم

  .تکان داد ی حرفش سر دییبه تا رجیا

  !م؟یزمان ورشکسته بش! چطور ممکنه هردومون همقاًیدق -

خورد و قند به دهن گفت: اما پنج ماهه   اشییاز چا   یلپق  بهزاد

کار    دیکن   دای پ  دینتونست  یمدرک  چیه عمد    هیکه  از  و  نفره 

  .بوده

آرنجش را به تخت    نیبه زم  رهی به حالت تفکر و خ  سپهساالر

برسد که بهزاد او را   ی اجه ی به نت  کرد یم  یداده بود و سع  هیتک

  بابا؟ یکنیفکر م  یخطاب قرار داد: شما چ
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 گه ی در حالتش دهد گفت: آقا احمد راست م  ی ریی تغ  آنکهیب

از رقبامون   کی  چیاز سر تا پا پر از مشکله، کار ه   ه یقض  نیا

  !ست یهم که ن

ا  نگاهش داد.  سوق  سمتشان  به  رو  رجیرا  بهزاد   ی تنه   ی و 

  .تخت ی بابا احمد هم رو درخت نشسته بودند و او و

ابتدا  - پ   ی ورشکستگ  ی همون  مربوطه   ی اداره   ش یرفتم 

  دم یعا  ی زیدادم چون پر از شک بودم اما چ  یدرخواست بررس 

خوب    یلیهست و خ  ای  ستین  ی واقعاً کار فرد واحد  اینشد،  

  !تونسته رد پاش رو بپوشونه

آن   نشان یب  یقیدقا تا  شد  حاکم  جرقهسکوت    ی ب یعج  ی که 

  یِ نی را درون س  اشی چا  وانیدرون ذهن بهزاد زده شد که ل 

ا  دانستیکه نم  یگذاشت و درحال  یآهن را   نیدرست است 

  ؟یباشه چ ی مور ینه دهن باز کرد: اگه کار خود ت  ای دیبگو
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و نگاه متعجب پدرش و    دیپر  رجیا  ی درون گلو  ی چا  ی الحظه 

  .شد دهیآلود بابا احمد به سمتش کشاخم

  .لب تنه نشست تند

با - چرا  با   دیاصالً  اونم  کنه؟  کمک  ما  به  دخترش  بخاطر 

من و آراد و عمو   کهن یمخصوصاً ا  یمزخرف  ی ها شرط   نیهمچ 

بخواد    دی ! چرا نبامیاستفاده کن  مون ی از مدرک پزشک  میتونینم

باال  و  خودمون  بکشبازم  بتون  می  بهش   هامونی بده  میو  و 

  م؟یبد

هر سه نفرشان به هم گره خورده و شک و ظن   ی هااخم   حال

  .دوانده بود شهیدرون جانشان ر یبزرگ

عالمت سوال بزرگ    نیا  ست؟ی چ  لشیدل  استی موریکار ت  اگر

شده   یقیعم  یبه سردرگم   لیدرون ذهن هر چهار نفرشان تبد

  .بود
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بود با خشم کنترل   دهیی تخت رو  ر یکه ز  ی اهیبه گ   ره ی خ  رجیا

نم  ی اشده بدم  کسگهیگفت:  هر  به  که  ماهه  پنج  شک    ی! 

باهامون   ی ایدشمن  یاال اون! اما اگه جواب آره است چ  میکرد

  داره؟

عمو شما که   م،ی کن  قیاش تحق: به نظرم درمورد گذشته بهزاد

  ومرز یآقا ک  ن،یازش کمک بخوا  دیدار  یاطالعات  ی دوست تو

  .دیریبود از همکارهاش کمک بگ یکه نظام ارزم یخدا ب

 بش یهم درون ج  اشیزمان با تکون دادن سرش گوشهم   رجیا

  .دی لرز

  .دیکش  رونی را ب لیشد و موبا لیبه چپ ما  یکم

  .صفحه افتاده بود ی بر رو”ز یعز“ اسم

  .گوش گذاشت  ی را به رو  یو گوش  دیسبز را کش   ی زیاخم ر  با

  .زی سالم عز -
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  .رمیمیم  یسالم پسرم دستم به دامنت دارم از نگران -

نگران  د یلرزی م  بیعج  زیعز  ی صدا ا  یو  جان  به   رج یرا 

  .انداختیم

  شده؟ یبرخاست و با دلهره لب زد: چ شی جا از

م  - رو  روزه که دارم جانا  پ  رمیگیدو  و پسغام   غامیو بهش 

دلم مثل  ! بخدا  دهیاما جواب نم  میخونه رو عوض کرد  دمکهیم

همه مدت   نیدختر ا  نیامکان نداره ا  جوشهیو سرکه م   ریس

  !جوابم و نده

 دیکه خودش هم نگران جانا شده بود گفت: شا  یدرحال  رجیا

  .ستی دستش ن یگوش هییجا هی

  !اونم دو روز؟  -

  شده عمو؟ یچ -

  .را به سمتش برد شی بهزاد رو ی صدا
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الل    ترسمیم - که   ییبال  هیزبونم  ما  باشه  اومده  سرش 

  !کنهی کار م یکنار ک میدونینم

ا  ی فکر  با سر  به  مانند  وسواس  را   شیهاافتاد چشم   رجی که 

واهمه  پر  گفتن  با  و  رحم“:  ی بست  ا  یخدا  دختر    نیبه 

  .پس سرش گذاشت ی موها ی دستش را رو”کنه!

  کنم مادر؟ کاریچ -

  شه یکه هم   ییجاشما هم آدرس اون  ی آگاه  رمی م  عیاالن سر -

  .دیرو واسم بفرست  دیذاری باهاش قرار م

  .ایباشه باشه دنبال منم ب -

ب   یمکان  در در  ک   یمارستان یدورتر  پدر  بود   ی بستر  ارشیکه 

کوب  ری اردش کاوه  سر  به  تمام خشمش  زد:    دیبا  لب  ناآرام  و 

شدن    داریقبل از ب   میاری! شانس بعرضهی خاک تو سرت کنند ب

پ  ت   می کن  داشیآقا  هم    کهیوگرنه  حاال  گوشمونه!  بزرگمون 

  ...ها دنبالشگمشو برو همراه بچه 
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  ر؟یشده اردش یچ -

و کاوه را از ترس و    ری اردش  ی ها چشم   ارش یدار کخش   ی صدا

  .شک درشت کرد

  !با توئم -

چرخش به    مین   هیآب دهنش را محکم قورت داد و با    ری اردش

  .بود هوشیب یرفت که هنوز حاج عل  یداخل اتاق

  .خوبه  زیآقا... همه... همه چ -

گفت:   ی جد  یکنار زد و با چشمان   ش یملحفه را از رو  ارش یک

م  یوقت پته  تته  اومده حرف    ی گند  هیمعلومه    یوفتیبه  باال 

  .بزن

. حق داشت بترسد،  دندی چیمحکم درهم پ  ریاردش  ی هاپنجه 

شم از جانا برندارند اما زد کرده بود که چخوب گوش  ارش یک

  !حاال... خدا رحم کند
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  ...آقا -

گفت:    ی ترو با اخم هولناک   دیاز اتاق را کاو  رونی ب  ارش ی ک  نگاه

  جانا کجاست؟

هم الل    ری و اردش  دیکنار در اتاق چسب   واریاز ترس به د  کاوه

  .شد

حالت   دنیدوخت و با د  ریرا به چشمان اردش  مشینامال  نگاه

 ی خشم بود که به درون جانش نفوذ کرد و از ال  اشده یرنگ پر

  !: نگو کهدیاش غرشده د یکل ی هادندان

پا تند کرد و    ری برخاست و به سمت اردش  شیضرب از جا   کی

 !: نگو که جانا فرار کردهدیکش ادیفر مالحظهیب

 [07.03.21 19:54] 

 307پارت #

را   شی هاطور که چشمانداخت و همان  نییسرش را پا ری اردش

من   ستیما ن  ر ی تند گفت: بخدا تقص  دادیهم فشار م  ی به رو



[1755] 
 

بشه خود خانم   میفشارتون تنظ   رمیبگ  زیچ  هیاتون  رفتم واسه 

براتون   بره  بگ  هیهم کاوه رو مجبور کرده  که شما   رهیتخت 

  ...نیو ا دی روش بخواب

ک  نیهم رس  ارشیکه  او  در    د یبه  را  مشتش  قدرت  تمام  با 

  وفتد یاز شدت ضربه ب  ری بگذارد اردش  آنکهیصورتش خواباند و ب

برآمده گفت: شانس    ی اقهیرا محکم گرفت و با رگ شق  اشقهی

پ  دیاریب گرفتن    دهیناد  کنمی م  تونیوگرنه حال  دیکن  داش یو 

بچه یچ  یعنیمن    ی هاحرف  همراه  گمشو  هم  حاال  برو    ها! 

  .زشیعز ی سراغ خونه

بدون نظر   دیکشی که از جانب صورت درد م  ی درحال  ری اردش

طوفان چشمان  انگ  یبه  رعب  رفت  ارشیک   زیو  اما    میگفت: 

کردم   میها رو تقس خونه رو فروختند بچه   روز ینگهبانش گفت د

  .واسه فرار نداره آقا ییکل شهر رو به دنبالش بگردند جا
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و جانش تب کرده بود.   زدی از شدت خشم نفس نفس م  ارشیک

 ر یرها کرد که اردش  اشنه یس  ی ضربه به قفسه   ک ی را با    اشقهی

  .چند قدم به عقب هل داده شد 

  شش یته ر  یکیگذاشت و با آن    شیو دستش را به پهلو  دیچرخ

  .را لمس کرد

که جانا را    یبه وقت  ی و وا  دیچکی از چشمانش خون م  ییگو

  .کردی م دایپ

  یی جااز اون  روان،ی عده رو بردار برو ش  هیتامل گفت:    یاندک  با

خونه رو    روز یهم د  زشیرو گرفتم و عز  اشیگوش   روزیکه د

نم جد  دونهی فروخته  شدم    دشونیآدرس  متوجه  کجاست،  

 ن یها رو بگرد، بتک تک خونه   ست،یاشم کامل حفظ نشماره 

اون    برهرو انتخاب کن بفرستش    ترندی هات سه نفر که قوآدم 

کردن جانا به دردمون    میبندازه واسه تسل  ریپسره آراد رو گ 

  .خورهیم



[1757] 
 

ا  ترعیکه سرآن  ی برا  ری اردش از آتش   نی جو سنگ  نیاز  پر  و 

زد و کاوه    رونی گفت و از اتاق ب  ی خشم دور شود با عجله چشم

  .دیرا هم با خود کش

دو دستش را به پهلو گرفت و سرش را رو به سقف باال   ارش یک

هم فشرده   ی به رو  شیهابرد و چشمانش را بست. مدام دندان

مانند س  شدندیم درست  ب  یلیو  به جنگلشده  اگر  که   ی ود 

  !کندی م رانشیچون جانا برسد و

  

 ” جانا“

اکرم خانم    ی مردم گذشتم و خودم و به کوچه  ی از ال به ال 

خانم فضول روستا افتاد که    رهی و من  قهیرسوندم. نگاهم به صد

  ده یکش   ینیدهن و ب  ی که به عنوان نقاب جلو  یاز نفرت شال

  .مشتم مچاله شد ی بودم تو



[1758] 
 

رو از اکرم خانم گرفتند و به   ی پر از سبز  ی هالی زنب  هردوشون

 دمشون ییپا  یچشم  ری . زدمیچرخ  عیسمت اومدند که سر  نیا

کوچه خلوته   دمید  یشرشون رو به کل کم کردند. وقت  کهن یتا ا

  .دمیشال رو انداختم و دامنم و باال گرفتم و دو

به در خونه  نیهم هن  ی آهن  ی که  آبو  زده    مهین  یِوزم  زنگ 

 ن ی. انگار همدمی مشتم و به در کوب  ی در پ  یمحکم و پ  دم یرس

  .زود در رو باز کرد قدرنیبود که ا یکینزد

ـَ -   ...ب

  !هاش درشت شدند و متعجب گفت: جانا؟چشم  اما

   تو؟ امیب تونمیسالم، م -

  .در کنار رفت ی جلو از

  .ایآره آره ب -

  ست؟ین جان یکه ا هاه یاز همسا یکیدلهره گفتم:  با



[1759] 
 

  .نه تنهام -

دادم و از ته    هیتو و خودم در رو بستم و به در تک   دمیپر  عیسر

  .دمینفس راحت کش هیدل 

  مهربانو خانمم همراهته؟ ؟یکنی م کاری چ روانیش -

ب  از از  و تکون دادم.  آب دهنم   یحت  یآبی شدت گرما شالم 

  .نداشتم

ام کردم و  با خانواده  ییدعوا  هیچون    جان یاومدم ا  ست،ینه ن -

شما هنوزم با    مونم،یاز خونه فرار کردم اما االن پش  دهینسنج

  د؟ی در ارتباط  زیعز

  .دیو گرفت و به سمت خونه کش  بازوم

 کهن یدوم ا  ی شد  هات یبهت بدم مثل م   ی زیچ  یآب  ا یاول ب -

  .آره



[1760] 
 

ضرب   هیکردند و بهم دادند که    ی جا بسته بند  هیرو    ایدن  انگار

  .زدم رو ترمز

  نگرانم نشه؟ جامن یکه بگم ا د یبهش زنگ بزن شهیجداً؟! م -

  .دمیکش  بازم

  .زنمی زنگ م  ادیدست اکبره شب ب  یگوش -

بهتر  غیج  هی  با بردم.  باال  و  که    نیخفه دستم  رو کردم  کار 

  !دمم گرم جان یاومدم ا

****************************  

 ی و عرق گرما  رقصوندی پنکه اونم درست کنارم موهام و م  باد

  .گرفتیتابستون رو از تنم م

م  ینیس  هیکه    طورهمون روم  شن  ذاشت یروبه   دمیگفت: 

  !ی عروس شد



[1761] 
 

د  لبخندم از  رنگ    روانیش  ی خوشمزه   ی هاکلوچه  دنیکه 

زش و برگردوندم و به  ا  یکم  هی   عیگرفته بود نابود شد اما سر

  .هاش که روبه روم نشسته بود نگاه کردمچشم

  .آره -

  ...همون پسره که قبالً -

  .تکون دادم ی نگاهم کرد که سر معنادار 

  ...آره -

از    امی خوبه، راض  ی لیاحمقانه ادامه دادم: خ  ِیاپرداز ی رو  ه یبا    و

 .ازدواج باهاش
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  .زد یقیعم  لبخند

  .هیکاف ی نشد  مونیکه خودت پش نیخداروشکر، هم -



[1762] 
 

  .زد ینیس به

  .بخور نوش جون -

 که یت  ه یگفتم و    یگرفته بود ممنون  ی که طعم زهر  ی لبخند  با

  .شربت آلبالو رو برداشتم وانیاز کلوچه و ل

به مهربانو خانم  یدلم برات تنگ شده بود ه  یل یراستش خ -

حقم داره بنده خدا   کرد،یاما مخالفت م  جانیا  نیایب  گفتمیم

  !نداره که جان یاز ا یخوش ی خاطره 

  .دمیکش یدهنم بردم و نفس پر غم و حرف  ی رو تو کلوچه

نکن  - قبر  اخود منم چهره   مینبش  تا  و  و پوشوندم   جان یام 

  .اومدم

  .دیو به زانوم کوب دیخند

  .کم حرص بخورند هی نتی بب یذاشتیم -

  .کم از شربت خوردم  هیکنان  خنده



[1763] 
 

زنب  نگاهم پروانه   یِشگیهم  لی به  نقش  افتاد.  توتش   ی شاه 

  .کردیم  زشیمتما هالی زنب ی هیبا بق شهیاش همگوشه

از    یتبسم  زیر  با بود گفتم: فصل شاه   ی ادآوریکه  خاطرات 

  توته آره؟

 شه یم  لیو م  فی دست و پا ح  ری داره ز  یلیجنگل خ  ی آره تو -

بر فردا  روستا  کن  میقرار شده کل  و جمع  الاقل    میهمشون 

  .میبفروش

  .و به سمتش سوق دادم نگاهم

  ه یو    ینی توت چامروز برم شاه   ی و قرض بد  لت یزنب  شهیم -

  جنگل بگردم؟ ی کم تو

غم   نیا  تونهیتنها جنگله که م   دونمیآره برو خوش باش، م -

  .ات و بشوره ببرهچهره  ی تو

  .دمی خند  زدهرت یح



[1764] 
 

  !یکنی ها رو درک مخوب حالت آدم   شهی مثل هم -

  .دیخند

  !گه ید هییموهبت خدا هی -

  ؟ی روبنده که دار  -

  .آره کوتاه چشم بست ی نشونه به

  .دستم و باال برد ی تو وان یشد و ل خم

  .گرم شد بخور  -

*********************  

  ی هاتر تو کوچه پس کوچه سبز راحت  ی با وجود روبنده   حاال

  .دادمیو تکون م لمیو زنب رفتمی مردم راه م نیمحل و ب

هاش نه، واسه آدم   جا،نیچرا؟ دلم تنگ شده بود واسه ا  دروغ 

هوا واسه  جنگلش،  واسه  بازارش،  و  کوچه  و    ی واسه  پاک 

  .خوبش



[1765] 
 

  .قدم گذاشتم شدیکه تهش به جنگل ختم م ی اکوچه تو

اشک و   زنند،یاطراف باهام حرف م  نیا  ی وارهایدر و د  یحت

مچشم  ی تو زند  دوونندیهام  برام  رو  آراد  خاطرات  ه و 

  .کنندیم

ا  زی چ  همه ا  جانی از  از  گرفت و مثل   شهیر  جانیشروع شد، 

  .هامونشد دور قلب  دهی شاخه تن

  ی نبود، دلم تنگ بود، تنگ جنگل  شیب  ی ابهونه  ینیچ  توتشاه

بو م  ی که  رو  نمدادیآراد  اآدم   ارشیک  دونمی.  و   جان یهاش 

م با  ای  فرستهی دنبالم  اما  تو  د ینه  ببرم  تا    ی پناه  آغوش خدا 

  .نکنه  دامیبلکه پ

جنگل و از    ی ها خاک و سبزه   ی قدمم گذاشته شد رو  نیاول

بون   هیکه سا  دهی سر به فلک کش   ی هادرخت   نی به بعد ب  جانیا

  .شده بودند راه رفتم یخوب



[1766] 
 

مردم   شتریاست و ب  شهی تر از همها شلوغ تابستون  شهی هم  مثل

  .پهن کرده بودندرو    ی بساط جوجه و ناهار پز

نگاه کردم.    عیبه پام خورد که سر  ی زیچ   هی توپ    هیبهش 

  .قرمز بود

  .برش داشتم یدست هیشدم و  خم

و نفس زنان گفت: مال   سادیپسر کوچولو با دو روبه روم وا  هی

  .منه خاله

  .و توپ رو بهش دادم دمی اش آروم خندلحن بچه گونه از

  .آقا دییبفرما -

با نگاهم چهره   جانیه با دو ازم دور شد که  اش و پر کرد و 

  .دنبالش کردم

  .بستی رو م  شی رفت که داشت بند کتون  یمرد جوون  ه ی  کنار

  !نم یبابا شدنت و بب خواستمیم



[1767] 
 

زانو از جام بلند شدم و بعد از   هیحسرت دست به    ایدن  هی  با

  .راهم و ادامه دادم  دمیکش  رونیکفشم ب  ریدامنم و از ز  کهنیا

ر  ل یزنب با  و  دادم  تکون  نماز شام    یبغض  ز یرو  زمزمه کردم: 

قصر پردازم...   ی بانه ی غر  ی هاهیآغازم... به مو  هی چو گر  بانیغر

زار... که از جهان ره و رسم    می آن چنان بگر  اریو د  اری  ادیبه  

  !سفر براندازم

  .فرستادم رونیو بازدمم و با تموم غمم ب دمیکش نفس

  شتر یب  کنه،یجنگل آرومم نم  گهی... دکنهیخانم اشتباه م  اکرم

  .کنهیدلتنگم م کنه،یآشوبم م

کاش    ،ی ایو ب  ی اریب  ادیرو به    جان یآراد، کاش ا  ی بود  کاش

  .دل تو هم تنگ بشه

 ی و تو   دم یها چ دم دست رو از شاخه   ی هاتوتراه شاه   ونیم

  .ختمیر  لیزنب

   .ها دور شدمچقدر از آدم  دم یفهم  دمیرودخونه که رس به



[1768] 
 

ا  یکس  تنها تا  قطعاً خودمم!    جان یکه جرئت  داره  رو  اومدن 

ا نقسمت  نیچون  شده  محافظت  ر  ستیها   سک یاومدنش 

  .کنهی برخورد م نهیبب  یداره و اگه جنگل بان ییباال

چادر   کهنیاومده و هم ا  جانیتا ا  دمیکه د  هیآراد تنها کس  اون

  !کله خر ی سه نقطه ی زده! پسره 

رو کنارم    لیو لب رودخونه دو زانو نشستم. زنب  دمیخند  تلخ

 .آب خنک شستم ی ام و توقرمز شده ی هاگذاشتم و دست
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و چشم   چهار سعزانو شدم  و  بستم  و  با صدا  یهام    ی کردم 

  .آب آروم بشم انیجر

از   ی با آراد روبه رو بشم چه عکس العمل و رفتار  ی روز  هی  اگه

  دم؟یخودم نشون م



[1769] 
 

و باور    شیمونیپش   کنم؟ی فرار م  کشم؟یداد م  کنم؟یم  هیگر

  دم؟ی بهش فرصت دوباره م کنم؟یم

تک  آرنجم  رونم  به  رو  هیو  و  صورتم  کنار  و  مچم    ی دادم 

  .گذاشتم

با نوک انگشت اشاره رو  چشم خاکِ گل شده    ی باز کردم و 

  .دمیکش ی فرض ی هاخط

  یی که برش دارم و خدا  دمیترسی اما م  کردیم   تمی اذ  روبنده 

اطراف پرسه بزنه و من و   نیا  ارش یک  ی هااز آدم   یکینکرده  

  .نهیبب

 دی چ یمشامم پ  ی تو   ییعطر آشنا  ی اما بو  دمیکش  قی دم عم  هی

خاک   ی هام درشت بشند و نوک انگشتم توکه باعث شد چشم

  .ثابت بمونه

  .که خوف کردم دمیرو پشت سرم شن ییهاقدم  ی صدا



[1770] 
 

 ی که تو  ی که از فکر  دمیبو کش  یدر پ  یعطر رو پ  ی حه یرا

  .دمیزده خندو بهت  صدایذهنم جوالن داد ب

  !نداره امکان

  .زدیم  قراریقلبم کومب کومب و ب حاال

 شتر یهام بچشم  ی و بازم که هر بار هم اشک تو  دمی بو کش  بازم

  .شد

  !که من عاشقش بودم یبخدا آراده! عطر آراده همون آراده

بب  دمیترسی م  دم،یترسیم و  توهم   هیکه همش    نمیبرگردم 

که هست خودش    یهر کس  ذاشتمیم  ای  گشتمیبرم  دیبوده. با

  بره؟ ایحرف بزنه 

چجور  اگه بود  م  دیبا  ی آراد  برخورد  مثل   کردم؟یباهاش 

دلم   گفتمیو م  کردمیم  ی و زار  هیساده و احمق گر  ی دخترها

نشون   ی و خودم و قو  کردمیسرد برخورد م  ایبرات تنگ شده؟  

  سرم اومده؟ ییتا نفهمه بدون اون چه بال دادمیم



[1771] 
 

 ” آراد“  

  .دمشید یم جان یهمه مدت ا  نیکه بعد از ا شدی نم باورم

  شدمی م  کیکه به رودخونه نزد  ینبود که با هر قدم  بیعج

  !نداختیقلبم و به تب و تاب م ییحس آشنا

از   ی که خودشه، دردونه   دونستم یسرش بودم، م  پشت منه. 

وجه   چیصورتش به ه  ی رو  ی روبنده   یول  دمشیور رود داون

با   شهیمنحرف کنه چون مگه م  تینتونست ذهنم و از واقع

محل  لباس  رنگ  یاون  برا  یخوش  تو  نی اول   ی که   ن یا  ی بار 

  نشناسمش؟  دمشیجنگل د

گم و گور شده بود که   ی عاشق جور  ی دختر زخم خورده   نیا

  .مهیاز محاالت زندگ یک ی گهید دنشی د کردم یفکر م

کردند    یهام بهم ثابت مدست  فی تاب قلبم و لرزش خف  تب

  .وارکه هنوزم عاشقشم، اونم مجنون



[1772] 
 

بزنم و اونم با    اد یکه اسمش و فر  زدیگلوم داشت داد م  بغض

ا از  و  من  رنج  نیجانمش  و  مدت  ی درد  نفرکه   ن یهاست 

خوب   میزندگ عقلم  قلبم  برخالف  اما  بده  نجات  شده 

  !ست ین شیب ییایرو نیا گهیکه د دونستیم

که حاضرم   زدیهام داشت زجه مچشم  ی تو  ی ¬حلقه زده   اشک

دلبرش که   ی هااون چشم  دنیلحظه د  هیو    دنشی واسه چرخ

د  شدینم  ی روز  هی دن  دنشیبدون  کنم  و شب  و   امیصبحم 

  .بدم

انگار اصالً تودیچرخینم و    یکینبود که حضور    ا یدن  نی ا  ی ! 

که    امی شگیادکلن هم  ی بو  یعنی  کرد؛یپشت سرش حس نم

 ا ی    کرد؟ ینم  ارشیهوش  کنهیمستم م   گفتیهر دفعه بهم م 

ااون  دمیشا   یی براش معنا  گه یبو د  نیقدر فراموشم کرده که 

  !کنه  یو درک نم ی عطر نیچن گهیمشامشم د دی نداره و شا



[1773] 
 

 یاد یز  بهی غر  یاون عطر مزخرفت و هم عوض کن  گهیبهتره د -

برگردم   کهنیمثل تو خز شده حاال هم قبل از ا ی واسه پولدار

  .راهت و بکش و برو

نم  ی سرما  از پااشک  یک  دونمی لحنش  که    نییهام  اومدند 

  .هام راه افتادگونه ی رو یل یزود س قدرنیا

منم اما    دی! فهمی اکوتاه و اما نابود کننده   ی چه کلمه  به؟یغر

  !چقدر تلخ

  .توت کنارش بلند شداز برداشتن سبد پر از شاه  بعد

کردن نگاهم با نگاهش    یبا تالق  دی که به سمتم چرخ  نیهم

  ی و برا  ختیدرونم فرو ر  ی زیو چ   دیجونم تکون خورد و لرز

  .شدم عتشیطب  رواریسف ی هابارهزارم مست چشم

موها  هام¬انگشت تار  به  تار  حاال    شیتونیز  ی دلتنگ  که 

  .بود بودند ختهیچندتارش و کنار صورتش ر



[1774] 
 

اومد    یمیبهم انداخت و از کنام گذشت که نس  ی اه یغرب  نگاه

آخ که چقدر دلتنگ   …دی چیمشامم پ   ی و تو  اسشیاز عطر  

   !عطر بودم نیا

  بلند و ملتمسانه صداش زدم: جانا؟ هیو با گر دمیچرخ

  .دیاما نچرخ  سادیوا

  .دمیکش مین یب ری و دستم و ز به سمتش برداشتم یقدم

  .نرو -

  .دیلرزی و بغض صدام م  یدلتنگ از

  .بود یو طوفان ینگاهش بارون بارنی... ادی سمتم چرخ به

پا  ی روبنده  تو   هیکه واسه    دیکش   نییسبزش و  لحظه نفس 

چشم  امنه یس و  شد  دحبس  از  کاملش   ی چهره   دنیهام 

  .دندی لرز

  .به قلبم دیکش یغی اما تلخ و زهرآلود که ت  دیخند 



[1775] 
 

  کدومش؟ یمست ایگرفته  تی شوخ اینرم؟  -

  .قدم از چهار قدم فاصله رو پر کردم دو

  .نداشتند یوجه قصد تموم چی به ه هاماشک

  .هنوزم عاشقتم -

  .کرد دا یاز خشم پ ی رد نگاهش

  !بسه -

  دن یواسه رس  گه یقدم د  هیشدم و تنها    کیقدم بهش نزد  هی

  .بود ازی به جانان دلم ن

  .خوامت یهنوزم م -

  !گفت: بسه ی باالتر ی گرفت و با تن صدا بغضش

 .داد زدم: نتونستم ازت دل بکنم، من مجبور بودم جانا  هیگر  با

 [07.03.21 19:54] 
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 310پارت #

  ختن یبغضش شکست که همراه ر  بارنیقدم عقب رفت و ا  هی

  .ختیهاش دل منم فرو راشک

  !خوامیکلمه هم نم  هی  یهات و بشنوم حتخوام حرف  ینم -

تا راحت   ی هاکردم اشک  یسع بزنم  بتونم مزاحمم و پس  تر 

  .صحبت کنم

جانا من مجبور شدم، بخاطر    ،ی هام گوش بدبه حرف  دیبا -

  .عموم مجبور شدم از دلم بگذرم فقط بهم گوش بده

  هاش گذاشتگوش  ی هاش و روو انداخت و دست  سبدش

  .تکون داد و عقب عقب رفت نیسرش و به طرف هیگر با

  دم یکارت و ازت پرس   لیهمون موقع که با زجه دل  خوام،ینم -

  .ا تموم شدهم  نیب زیاالن همه چ ،یگفت یبهم م دیبا



[1777] 
 

  ی چند وقت فرار کرد اما من آدم  نیو گفت و بازم مثل ا  نیا

  .نبودم که دوباره از دستش بدم

  ی دو خودم و بهش رسوندم و بازوش و محکم گرفتم که صدا   با

  .گوشم و کر کرد غشیج

  .تقال داد زد: ولم کن بهم دست نزن با

گرفتم و با تحکم داد   فشمیظر  ی و بغض کرده اون بازو  یعصب

  !زدم: بسه به حرفام گوش بده

  .و پر تحکمم ساکتش کرد ی داد عصب ی صدا شهی هم مثل

  

  جــانـا

 ن یقدر دلخور بودم که نخوام به انشده بودم ازش اما اون   متنفر

از    های راحت بدم.  نم  هی بهش گوش  دلم  هم   خواستیطرف 

که    یثیحد  و  حرف   همه  اون  از  بعد  نه  بشنوم،  و  هاش¬حرف

  .دمیدرموردش شن مونییبعد از جدا



[1778] 
 

  !نه؟ لطفاً  گهی د  یکن¬یو باور م ی دیگفت: گوش م درمونده

  .نگاهش کردم ی دلخور  ایدن هی با

بود  چقدر ب  قدرنیا  یعنیباهم،    میخوشحال   ارزش ¬یبرات 

  ؟ی خراب کرد  یرو بخاطر اون شرکت لعنت   زیبودم که همه چ 

صدام    ی کردم بغض رو  یو سع  دمیبلع  یدهنم و به سخت  آب

  .نذاره  ر یتاث

تو اون شرکت اون مرده تو رو باال باالها رسونده، بعد   دمیشن -

 تونم¬یاما نم  ی ر یپول م   یمعلوم بود که بازم پ  ی از ورشکستگ

  !کرده بودم یوسط چه گناه نیدرک کنم که من ا

  .تانداخ ریپلک خوابوند و سرش و به ز کالفه

  .یکنی اشتباه م  ی بدم خب؟ بخدا دار   حیفقط بذار برات توض -



[1779] 
 

 ی ¬دفعه تازه وحشت افتاده شده   هیبزنم اما    یحرف  خواستم

و    دمیبه صورتم کش  یدست  عیاومد که سر   ادمی  میزندگ  ی تو

  !دمیکش نییام و پاکه من احمق روبنده  دمیفهم

  !خدا  ایخدا!  ای

  .قدم به عقب رفتم و الل شده فقط بهش زل زدم چند

  ؟یتعجب گفت: جانا؟ خوب با

نگاه  بازم از  بعد  و  رفتم  عقب  به  قدم  اطراف   ی چند  به  که 

: از دمیکش  رونیکه داشتم ب  یانداختم به زور کلمات و از ترس 

  .کشنتیم ننتیبرم، تو رو با من بب  دیبرو آراد منم با جانیا

درشت شده گفت:   ییهابا بهت و چشم  به سمتم اومد و  آروم

  !؟یگ ی م ی دار یچ

 دیکوبی م  امنهیقلبم محکم به س  شیپ   هیاز چندثان  شتریب  حاال

  ن یکه به جونم افتاده بود نفسم و سخت سنگ  یفیو درد خف

  .کردیم



[1780] 
 

ا -   ی شده هر لحظه ممکنه سر و کله   یطوالن  جانیموندنم 

سراغم و   وقتچی شو و ه  المیخیبشند، بازم ب  دا ی پ  هاش¬ آدم

  .یمن بش ری درگ دیآراد، تو نبا   رینگ

نم  از   ف یکلمات و پشت سر هم رد  ی چجور  دمیفهمی ترس 

  .کردمیم

 ؟ یگیم   ی دار  یسردرگم گفت: چ   یدرهم و نگاه  ی اخم ها  با

  .نمیواضح حرفت و بزن بب

با  حیگفتم: وقت توض  دهیبر  نفس از    دیندارم  برم تو هم زود 

  ...دو جانیا

قطع شد و لرزش   قتیشدن کابوسم به حق  لی حرفم با تبد  اما

 یمحکم   ریبند بند وجودم و حس کردم که قلبمم باهاش ت

  .زانوم خم بشه هیو باعث شد با آخ  دیکش



[1781] 
 

 د یاومدند. شا رونیها بدرخت  نیمثل مور و ملخ از ب هاشآدم 

هم در برابر ما   قدر ن یهم  نبودند اما  شتریب  ی شش هشت نفر 

  !غول بزرگ بود هیدوتا 

  .به سرعت خودش و بهم رسوند آراد 

  .و گرفت و پشت سرش بردم مچم

  شون؟یشناس یم -

  .قدرت تکلم و ازم گرفته بود وحشت

  .تا خودم دم یترسیاون م ی برا شتریب

کار دستم بده اما چه کنم که    د یاومدنم شا  جان یا  دونستمیم

ب بود که شاهد تک تک   یصاحابم دلتنگ جنگل   یدل  شده 

  .لحظاتم با آراد بود  نیاول

  .تکون خوردنم به خودم اومدم  با

  جانا؟ -



[1782] 
 

به نگاه خب   نگاهم  ی اخورد نفسم واسه لحظه   ری اردش  ثیکه 

  .بند اومد

  !ی فرار ی ! جوجهجاستنیا یک  نیبه به بب -

  ی سرطان  ی اد نگاه کردم و بغض بود که مثل تودهبه آر  عیسر

  ی لیشکسته شد و س  ده ینکش  ه یگلوم رشد کرد اما به ثان  ی تو

  .صورتم راه افتاد ی رو

م  ارشندیک  ی هاآدم  - رو  تو  اول  و   کشند¬یآراد،  بعدم من 

  !ششیپ برندیم

  .کرد  یم دادی نگاهش ب ی تو ینگران

  افتاده؟  یکه من نبودم چه اتفاق  یمدت  نیتو ا  ه؟یک  ارشیک -

 ” قبل قهیبه چند دق برگشت“

 ” ی راو“



[1783] 
 

تقس  ری اردش دسته  دو  به  را  دسته   میگروهش   ی برا  ی اکرد. 

گشت و پرس و جو    ی هم برا  ی ادر بازار و عده   ییپرس و جو

  .شد یدوم راه ی در جنگل، خودش هم همراه با دسته 

و هربار هم به    دادند یها نشان متک عکس جانا را به آدم   تک

  .خوردندی در بسته م

 ی را نف  دنشینشان داد که د  یعکس را به مرد جوان  ری اردش

هم در  خردساله   ن یکرد،  پسر  کنجکاولحظه  سر  از  و   ی اش 

. مرد جوان با د ین یشده بود که عکس را بب  لهی پ  اشیگوشیباز

کالفه  اردش  ی انفس  مگ  ری روبه  بد  شهیفت:  نشون   د؟یبهش 

  .کنهیم امونچاره ی وگرنه تا شب ب 

کم  ی سر و  داد  و صفحه   یتکان  کرد  را   یگوش  ی کمر خم 

  .و درشتش یمشک ی هابرد، درست مقابل چشم نییپا



[1784] 
 

کوچکش را دو    ی هادست   یو غش  غلی ب  جانی بچه با ه   پسر

موبا خ  لیطرف  گفت:  کرده  ذوق  و   ه یخوجله،    یلی گذاشت 

  ...بود اما  یرنگ  نیهاش اخاله امروز توپم و بهم داد اونم چشم

  .دیصورتش کش  ی را جلو   دستش

  .زده بود  زای چ نیاز ا -

  .رنگ گرفت ر یلبان اردش ی رو ی رفته لبخند مرموز رفته

  ؟یک -

  .کرد یپرش مین

  !شب -

پر  کی ت  ری اردش   ی ابروها باال  آن   دندیمانند  پدرش تا  که 

  .شب گهیبه ظهر م ریکنان گفت: امخنده 

  گفت: از کدوم طرف رفت؟ یبزرگ دی با ام ری اردش

  .اشاره کرد یکه به سمت بچه نگاهش را چرخاند تا آن پسر



[1785] 
 

  .ورنیا -

د  آنکهی ب  ری اردش دو  دیبگو  ی گریکالم  آن سمت  در   د یبه  و 

  ارش ی ک  ی هانوچه  ی شده   ی همان حال داخل گروه کد گذار

دسته   غامیپ بااحت  ی گذاشت:  غرب   نی ایب  اطیدوم   یشمال 

  .م یبه دختره برس ادهیامکانش ز

بعد از نکات   دندیکه به هم رس  ادیز  تیمردم و جمع  انیم  در

اردش   یمهم به سمتآن  ی برا  ریکه  کرد  بازگو  د  یها    گر یکه 

  .محافظت شده نبود قدم برداشتند

اهال  یکی ن  ی که جزو  ی از  با    روانیش  یانتظام  ی روهایاز  بود 

با    هاپوشاه یدر ذهنش رفتن آن س   یشک و عالمت بزرگ را 

تا آن  شدند و   ر یپذ  سکیر  ی که وارد منطقه نگاه دنبال کرد 

  .کرد ترق یشکش را عم نیهم

باند  کردیم  فکر است  رختان جنگل د  یِ خراب  ی برا  ی ممکن 

  .باشند



[1786] 
 

پ  لشیموبا  عیسر از  اهال  یشخص  رهنیرا  همانند   رون ی ب  یو 

خطر   عیآورد و با همکارش تماس گرفت. جوابگو که شد سر

محافظت   ی که از منطقه  دمیعده مشکوک د  هیرا گوشزد کرد:  

تخر ممکنه  شدند  خارج  سر  بگر ی شده  بچه   عی باشند   ی هابا 

  .هماهنگ کن یجنگل بان

 ”یبه زمان اصل برگشت“

حال نگاه به اشک    نیاز شدت درد خم شده بود اما در ع   جانا

دوخته بود و خطاب به    ریاش را به اردشنشسته و قرمز شده

  .که خود را نجات دهد خواستیآراد م

  ییبه داد جانا  د یبا  دانستیآراد به شدت قفل کرد بود، نم  ذهن

جانب آن مرد    که از  ی خطر  ای برسد    کردیم  ه یکه از درد گر

  .را درک کند کردیم دشانیتهد مویب



[1787] 
 

 کنمی جلو آمد: آقا پسر بهت گوشزد م  اطیآرام و با احت  ری اردش

و خودتم    ی بد  لیعاقل اون دختر رو بهمون تحو  ی هامثل بچه 

  .ی و بر  یراهت و بکش

انداخته بود و    ی و ترس و نگران  خشم جان آراد را به آشوب 

  .فشردیجانا را از پشت م ی هاشانه

  .گشتیم ی نگاهش به دنبال راه فرار  مدام

بودند خطرناک    یها هر کسآن آدم   داد،یجانا را نجات م  دیبا

  .دادیجانا را به دستشان م  دیبودند که نبا  یبزرگ دیو تهد

لرزانش به سمت    جانا تا  اشقهیدست  ب  برد  را    رون ی قرصش 

بلند شد و پس بندش داد    ییها ضامن اسلحه   ی کشد که صدا

  !دینکن ی احرکت اضافه   چیمرد: ه  کی

نجاتشان   ی هاافتاد انگار که فرشته  یآراد که به جنگلبان  نگاه

زانو و گردن جانا را گرفت و با قدرت بلندش   ریباشد ز  دهیرا د

  .کرد



[1788] 
 

 ن یبلند گفت: ا  یرکیآرام به سمتشان قدم برداشت و با ز  آرام

  ...ها اومدند جنگل رو بسوزونند ما شاهد کارهاشونآدم 

  ...ی زد: خفه شو پسره  ادیفر ری اردش

شده بود و افراد جنگل    ریکردن حرف آراد د  بیتکذ  ی برا  اما

  .ها را نشان گرفتندآن  شدندی که پخش م یدرحال یبان

 !عیها باال سردست -

 [11.03.21 19:07] 

 312پارت #

اش را به آراد دوخت و به اجبار  نگاه به خون نشسته  ری اردش

را کردند.   کارنیاو هم   عیرا باال برد که افرادش مط  شی هادست

موقع  جادیا  ی دردسر  خواستینم که  به    ارشیک  ت یکند  را 

  .اندازدی خطر ب

استفاده کرد و تا قدرت داشت به سمت   شانیاز غفلت هم   آراد

و    زدیوار مکه مجنون  یبو با قل  دیحفاظت شده دو  ی منطقه 



[1789] 
 

 ن یکه عرق کرده بود خطاب به جانا گفت: تحمل کن از ا  یبدن

  .رونیب می ریخراب شده م

. آمدی م  نییپا  شی و عرق از سر و رو  دیلرزیم  دی جانا شد  دست

 یقفسه   ی شالش عقب رفته بود و هق هق کنان مشتش رو

درست نفس بکشد و   توانستیخشک شده بود. نه م   اشنه یس

حت بزند.  حرف  رمق  ینه  داخل    ی برا  یدستش  و   قهیرفتن 

اندام  نداشت.  مثل چوب سنگ شده    شیهابرداشتن قرصش 

  .بودند

منطقه همان   آراد در  گذاشت  پا  توجه   ی که  شده  محافظت 

  .همگان را از گوشه و کنار به خود جلب کرد

شده بود   یدر بدن نداشت اما قدرت عشق جان  ی ای و انرژ  جان

  .اشنجات دادن معشوقه ی برا



[1790] 
 

جنگل پارک کرده بود،   کیکرد که بنزش را نزد  خداروشکر

 د یشا نیبودن ماش کیخدا به دلش انداخته بود که نزد ییگو

  .باشد ازین

گذاشت اما    نیجانا را زم   ی پاها  نیبه ماش  دنی محض رس  به

 چ یرا گرفت و سوئ  شیبازو  ریسقوط کرد که به سرعت ز  عیسر

  .دیکش رونی ب بشیرا از ج

را باز کرد و جانا را داخل نشاند. خود هم با   نی و در ماش  قفل

  .را روشن کرد نیعجله بنز را دور زد و نشست و ماش

  .حرکت کرد مالحظهیگاز گذاشت و ب ی را رو  شیپا

 ش یو صدا  دیبه ران آراد کوب  دی کشی که م  ی با تمام زجر  جانا

  .دیکش  رونی ب شیهاه یگر نیرا از ب

  ...قر... قرصم... تو -

  .حرف زدن رفت ی نفسش برا اما



[1791] 
 

و هراسان گفت: جونم خانمم چه   دیچ یپ  گرید  ی در کوچه   آراد 

  کجاست؟ ؟یقرص

  

 ” جانا“

ذره   انگار ذره  م  ی داشتند  و  ب  کندندیقلبم  چرا    هوش یاما 

ا  شدم؟ینم از  بودم  شده  خسته  بودم،  شده  خسته    ن ی بخدا 

  .میکه شده بود کابوس زندگ  ی درد

  .و حرف بزنم  رمیکردم جون بگ یسع

  ...قـ ی -

  .دمیکشی و وحشتناک نفس م بلند

  ...امقهی -

  اته؟قهیتو  -



[1792] 
 

تکون دادم. دست راستم کنارم افتاده بود و دست    ی سر  تند

  .رونش  ی چپمم رو

 ن یماش  ی عده از جلو  هیاما    ارهیدستش و به سمتم ب  خواست

بوق    ی گاز گذاشت و دستش رو رو  ی رد شدند که پاش و رو

  .کنار دیبرد و داد زد: زودتر گمش 

کنار رفتند و آراد   انیبوق زد که مردمم فحش گو  یدر پ  یپ  و

  ی انبرهایگاز و وارد جاده شد. خوب م  ی هم پاش و گذاشت رو

  !زود به جاده رسوندمون قدرن یرو بلد بود که ا جانیا

 میو لباس خصوص  قهی ی دستش و تو دیو بدون ترد مقدمهیب

هم  و  کرد  بسته   نی فرو  برش   ی که  خورد  دستش  به  قرص 

  .داشت

هام نداشته باشم اغلب پول   بیجبود که اگه    ادشیهنوزم    انگار

  .ذارمیم نمی و برحسب عادت داخل سوت

  !هیزبون  ریقرص ز کهنیپر وحشتش بلند شد: ا صداش



[1793] 
 

  ...عجز نفس زدم: بـ... بده... بهم با

به فرمون   نیطور که آرنجش و واسه کنترل کردن ماش  همون

اش برداشت. الحق که دکتر بود و قرص از بسته   هیداد    هیتک

قرص رو با دندون خرد   دیزودتر با  یِواسه اثر بخش  دونستیم

  .کنه

هاش و تا  و انگشت  دی چیکرد و دستش و دور گردنم پ  خردش

که   دیکش  رونیدهنم برد و قرص و گذاشت و ب  ی زبونم تو  ریز

دردم   دنیهم گذاشتم و چشم بسته منتظر خواب  ی هام و رولب

  .موندم

و خشک    سیصورتم پر شده بود از رد خ  ی هام و روچشم   کنار

  .اشک

هر    یصندل  ی رو  جونیب  ی الشه  هیمثل    بدنم و  بود  افتاده 

  .شدیقرص با آب دهنم حل م یِلحظه تلخ



[1794] 
 

اما سرعت ماش  هامچشم شد رو   ادتریکه ز  نشیبسته بودند 

  .بلند و تندش ی هانفس ی طور صداحس کردم، همون

  .و دردمم کمتر شدی تر مآروم  هیبه ثان  هیثان بدنم

آب رو    ِیبعد سرد  یو کم  دمی بستن داشبورد رو شن  ی صدا

  .لب خشکم حس کردم ی رو

 .کم آب بخور هی -
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باز کردم و دست  هامچشم بودن کم  نیکه درع  یو    ی لرزون 

  .رو گرفتم ی جون گرفته بود رو باال آوردم و بطر

نفس و با ولع  هی ام بود و گلوم خشک که آب رو تشنه  قدراون

  .برد نییو پا ی اما زود بطر دمیبلع

  .نفس سر نکش هی -



[1795] 
 

  .و باال برد و کمکم کرد ی هم خودش بطر بعد

و رو   ریپام انداخت و کنسول رو ز  نییرو پا  یخال  ی بطر  درآخر

  .کرد

لحظه هم به صورتش نگاه نکردم و نگاهم و به   هیمدت    تموم

   .جاده دوختم ِیسر سبز

  .کرد که در کنسول رو بست  دایمورد نظرش رو پ  زیچ  انگار

سرم برش گردوندم و    ی م و روشالم که افتاده بود شد  متوجه

  .موهام و مرتب کردم

  .روبه روم قرار گرفت  یتیسکوئیب

   .شهر میو بخور تا برس نیا -

جد  نگاه و  خودش    ی ای کوتاه  دهن  انداختم.  صورتش  به 

  .دوختم رونی. دستش و پس زدم و نظرم و به بدیجنبیم

  ...: قلبت چه مشـ د یبه گوشم رس ر یبا تاخ  صداش



[1796] 
 

وسط حرفش: حرف نزن آراد، حرف    دمیو بردم باال و پر  دستم

  .صدات و بشنوم خوامینزن که اصالً نم 

  .کنسول نشست ی رو  دستش

  ...خانمم -

جبهه گرفتم: به من   عیو سر  دمی نگاهم و به سمتش کش  غیت

  !ستمی خانم تو ن گهینگو خانمم من د

  .رو له کرد ت یسکوئیافتاد و مشتش ب نییکوتاه پا  نگاهش

  ی اون لج باز  ،ی چرا؟ دلم تنگ بود براش اما اون دلخور  دروغ 

  .تا لحنم تلخ نباشه گرفتی جلوم و م

هام لونه  چشم  ی دوختم و اشک بود که تو  رونیو به ب  نگاهم

  .کرد

  .و بگو  زشیبه ر زی ر ؟ی دیدرموردم شن یچ -

  .شدم  نهیبه س دست



[1797] 
 

  .قتیحق -

تو    هایبخاطر پول و صاف کردن بده  کهنیا  ؟یقتیچه حق -

  رو ول کردم؟

  .و بهش نگاه کردم دم یخند یعصب

  !یکنی که خودت اعتراف م ادیبراوو! خوشم م -

  .نشست و کوتاه نگاهم کرد شیشونیپ  ی رو یاخم

  ؟یدونیم قدرن یفقط هم -

  .زدم  ی شخندین

  !ترهانگار جرمت بزرگ  یگ یم ی جور هی -

  .ظیاونم با غ  دیخند

آشغال  دونستمیم - تحر  یاون  رسونده  خبر  بهت    ف ی که 

  .اش و رسوندهکرده 



[1798] 
 

  گفتم: منظور؟ُ یآلود و سردرگمنگاه اخم  با

 کنم،ی م  فیکامل برات تعر  مین ی جا بش  هیتهران    م یبذار برس -

  ...و   نیا ری حاال بگ

  .و حرفش و خورد  ختیر ت یسکوئیو باال برد که ب  دستش

ب  دیکش  یپوف از  بسته  نیو  به سمتم پاش  و  برداشت  و  اش 

  .گرفت

  .نکن ی و لج باز  ریبگ -

از دستش گرفتم اما تا خواستم نظر از روش    ینگاه چپ  هی  با

  .بردارم توجهم به ساق اون دستش جمع شد

  !وسطش   ی متن هند  هیاونم با گل و بوته و    دیجد  یِخالکوب  هی

  ؟ی کرد  یو نقاش  اتگه ید  ی از حرص گفتم: باز جا  ی اخنده   با

  .بهش انداخت  یسردرگم نگاه

  ها؟ -



[1799] 
 

به   با نگاهش  که  کردم  اشاره  دستش  ساق  به  ابرو  و  چشم 

  .سمتش رفت

  .و به سمتم جلو آورد  دستش

  .هیچ نیبب -

رو  تیسکوئیب  ی بسته کنجکاو  ی رو  سر  از  و  گذاشتم    ی پام 

  ری ام و زک انگشت اشاره ساق دستش و گرفتم و نو  حواسیب

  .دمیکش شیمتن هند

 !... ا... جانا؟جـ 
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  .هاش باال آوردمام و به سمت چشمگرد شده  نگاه

  نوشته جانا؟ -

  .سر تکون داد و کوتاه نگاهم کرد  ی زیلبخند ر با



[1800] 
 

اما سر  اگه نکردم دروغ گفتم  به صورتم   عیبگم ذوق  و  اخم 

  .برگردوندم

  ...و ادبودمی -

فهم   اما با    دم یتازه  و گرفتم که    ،ی اراد  ریغ  نی ه  هیدستش 

  .ولش کردم

  .گردمیپنج ماهه دارم دنبالت م -

  .دمی بهش نگاه کنم با تمسخر خند کهنیا بدون

به طرف مج - مردم خودشون  زندگ  ا یب  گندی البه!  هم    یاز 

  !دنبالش   وفتندیوقت بعدش ماون میبر

  ؟ی کجا بود -

که بخوام   یستیشوهرمم ن  یحت  گهید  ومده،یبه تو ن  شی فضول -

  .بهت جواب پس بدم

  .دیفرمون کوب ی و رو اشاشاره 



[1801] 
 

 یپوزخند تلخ گفتم: گفته بود  هیتموم دل پرم و با زدن    با

بگذره اما   تمونیاز تموم شدن محرم  قهیدق  هی  یحت  ی ذارینم

  !ماهه که گذشته هیاالن 

  .کنمی م فیو واست تعر یهمه چ -

  .آروم و پر حزن بود صداش

  ؟ی ازم متنفر -

  .به سمتش رفت ار یاختی ب نگاهم

راستش  . نگاهم به دست  کردیلبش و دندون دندون م  ی گوشه

  .رونش مشت شده بود ی افتاد. محکم رو 

  .دونمیگفتم: نم قی نفس عم هی با

  جانا؟ -

  بله؟ -

  !دوستت دارم یلیخ -



[1802] 
 

خودم قطعش   کهنیامون قفل هم شد تا ابه اشک نشسته   نگاه

  .کردم

و    یغرب باش  ایو من جنوب    یکه گفتم تو شمال باش  ادتهی -

  گم یبازم م  شه؟یکم نمذره هم از دوست داشتنم    هیمن شرق،  

اتفاق هر  عمرم  آخر  تا  ب  یمن  و    وفتهیهم  هستم  عاشقت 

  .مونمیم

هام هم به جون گلوم افتاد و نگاهم به سمت دست   ی بغض  زیر

  .گرفته بودم ی هام و به بازانگشت  لیدلیرفت. ب

م  حاال بازم  لج  برخالف عقل  االن   گفتیقلبم  چه خوبه که 

  .شمهیپ

  .دمیو شن قشینفس عم  ی صدا

  .تا نزنه به سرم و بغلش کنم  دمی چی و محکم درهم پ  هام دست

  کردم: آراد؟ زمزمه



[1803] 
 

  .جون دلم -

  .کنار لبم نشست ی کیکوچ لبخند

  متش یآخه ق   ؟ی و بخر  نیماش  نیا  یکارت خوبه که تونست -

خ   ه،یاردیلیم امکاناتش  به  نسبت  به   یل یالبته  مقرون 

به  صرفه  مجهز  س  ی شرانهیپ  هیاست،    ن ی دورب  ه،یلندریچهار 

  ن یو شصت درجه هم داره، به شخصه خودم عاشق ا  صد یس

  ...مدلشم و

ا  ی دفعه صدا  هی بلند شد:  از    نیمتعجبش  همه اطالعات رو 

  ؟ی کجا دار

هام بردم  رون   ی بهش نگاه کردم و دستم و ال  ی لبخند  ز یر  با

  .رفت نیی که دامنمم پا

داشت همه    نی ماش  شگاه ینما  کردم ی که کار م  یکنار کس -

  .داد ادیو بهم  یچ



[1804] 
 

  .و نابود شد ستیلبخندم ن  ارشیک ی ادآوریبا

فرمون   ی شدند و دستش و رو  کیاخم به هم نزد  هیبا    ابروهاش

  .جا به جا کرد

اون   ؟ی کردیکار م  ی کنار ک  ه؟ی ک  ارش یرفت بپرسم، ک  ادمی -

  کرده؟  دایپ یبودند؟ قلبت چه مشکل یها کآدم 

  .کنمیم فیمنم تعر  مینیجا ساکن بش هی -

  .و طرفش گرفتم اماشاره 

  .اما اول تو -

  .دیخند کوتاه

ا - چشمم،  خلق  ی شد  یراض   یعنی  نیرو  کج  به   یبدون 

  ؟ی هام گوش بدحرف 

همو  تیسکوئ یب  ی بسته و  برداشتم  دونه   هیکه    ی طورنرو 

  .دیگفتم: شا دمیکشی م رونیب



[1805] 
 

سمت خودش که   دمی و کش  دیچ ی دفعه دستش دور گردنم پ  هی

که بهم داد مشتم و به رونش    ی اشده از ترسِ لحظه   یحرص

  .دمیکوب

  آراد؟ -

به سرم زد و گفت: جون آراد؟ جونم چشم    یمحکم  ی بوسه

  .چقدر دل تنگت بودم وروجک یدونی سبزم؟ نم

 دفعهن یکردم و ا  ی ریاز کش اومدن لبخندم جلوگ  یسخت  به

  .تر زدمشآروم 

  .ولم کن -

باال   دستش  تعجب  شدت  از  ابروهام  که  برداشت  دورم  از  و 

  .و صاف نشستم دندیپر

   ازت گذشتم؟ ی دبهم نگاه نکن فکر کر ی جورنیا -

  .باال انداخت ی سر



[1806] 
 

و منم برات   ینیشیبغلم م  ی تو  م ینیجا بش  هی  م ینوچ! رفت -

  .کنمی م فیتعر

نم  یدرحال بدم  زدم: چه    ومدیکه خودمم  تشر  و  کردم  اخم 

  !غلطا

  .ادیازم برم ییچه غلطا دمینشونت م میبذار برس -

 عینگاه مصمم و حق به جانب بهم انداخت که سر  هیهم    بعد

  .چرخوندم و لبم و گاز گرفتم تا نخندم  شهیسرم و به سمت ش

  !پرروئه  هنوزم 

****************************  

با حس   ری متح به صحنه   یو  و    ی خوب  کردم  نگاه  روم  روبه 

م   یدرحال ه   خواستمیکه  ا  غیج  جانیاز  گفتم:   جا نیبزنم 

  ؟ی کرد داشیپ یاست آراد! کمعرکه 



[1807] 
 

پ  هی - تنها گوشه  داشیپ  ش ی ماه  و شد  که   یدنج  ی کردم 

  .کنم ی سازبهت فکر کنم و باهات خاطره  تونستمی راحت م

روبه روم گرفتم و به سمتش   ی و از آبشار کوتاه و چشمه   نگاهم

  .سوق دادم

کنار لبش   ی لبخند  زیبودند و با ر  هاشب یداخل ج  هاشدست

  .کردیبه روبه رو نگاه م

  ...میکم بر هی -

  .کرد سمتم رو

  .میشی خنک هم م  یآب تن -

عال  ی رو  با آره  کردم:  استقبال  ازش  مهیباز  مگه   ی ا یب  شهی! 

  !؟ی و ازش لذت نبر  ییجا نیهمچ 



[1808] 
 

 ع یرفت که سر  شی لباس لجن  ی ها به سمت دکمه  هاشدست

حس با  و  گرفتم  ازش  و    ونیم  یچشم  لبم  خنده  و  خجالت 

  .دمیگز

به   هاشقدم و  لبش  سر  پشت  از  شدند.  برداشته  سمتم  به 

  .هاش سوزوندنم و گر گرفتم کرد که هرم نفس   کیگوشم نزد

  ؟ی دزدیچرا نگاهت و م -

خزه    ی هااطرافم و تخته سنگ   ِینگاهم و به سرسبز  حواسیب

  .بسته دوختم

  .یگفتم راحت باش ،ی جورن یهم -

  .آرومش اونم کنار گوشم دلم و برد ی خنده  ی صدا

  .سادیو کنارم وا  دیکش عقب

  پاته؟ ی زیدامنت چ  ریز -



[1809] 
 

هاش و عقب دست  دمی چشم نگاهش کردم که د  ی گوشه   از

  .برد و لباس و از تنش درآورد

  .یآره شلوار ساتن محل -

  !تو آب ی ایب یتونیبا دامن که نم اری خوبه درش ب -

تخته سنگ گذاشتمش    ی رو  کهن یهم   و از پام درآوردم و  دامن

آراد هم از پشت سرم لباسش و انداخت که خون به صورتم 

  .و پوستم و سوزوند دیدو

که قلبم گرفته بود صدام و صاف کردم و به   ی تپش تند   ونیم

چرخ  م   دمی سمتش  تو  هم  ش یمتریلیکه  و  گرفتم   ن یقرار 

  .کرد نینفسم و بدتر سنگ

  .دمی خند  یمصلحت

  .میکن  فی و واسه هم تعر میایب رونی و زود ب میبر -



[1810] 
 

 ی که چجور   دهیفهم  دادیو مرموزش نشون م  طونینگاه ش  اون

  .گر گرفتم

  !یاوک -

هام و بستم و لبم و چشم  عیشلوارش و که باز کرد سر  کمربند

و قلب   دی چیگوشم پ  ی درآوردن شلوارش تو  ی گاز گرفتم. صدا 

  .شد قرارتری ب رممیسوژه گ

لحظه به پشت سرم    نیهام و باز کردم که تو همچشم   آروم

  .خم شد و شلوارش و گذاشت

  .گرو وسوسه دیاونم شد خوردیتنش به تنم م ی گرما

  ! حالت خوبه؟ی و گفت: سرخ شد دیو عقب کش سرش

تو  هام اخم ز  دم یهم کش   ی و  از  ب   ریو  و    رونیدستش  اومدم 

گفتم: طولش   ق ی نفس فوق العاده عم  هیازش فاصله گرفتم. با  

  .میند



[1811] 
 

  .دمیسمتم که اومد چرخ  به

ام زده شرم   شتری ب  نیپاش بود و هم  یلباس خصوص  هی  فقط

  شه یگذشته پس نم  دنشید  ی جور نی. پنج ماهه که از اکردیم

  !هیگفت مثل قبل برام عاد

  ن ییها بذارم و پاسنگ   ی و گرفت و کمکم کرد که پا رو  مچم

  .امیب

  ست؟ی پر عمق که ن -

  .نه  جاهان یآبشار آره اما ا کینزد -

کفش سبز رنگ    ی هااه ی. رنگ آب بخاطر گمیساد یآب وا  کنار

  .بود

  .شالت و درار  -

  .گفتم: نه خوبه ارمی سرم و باال ب کهنیا بدون

  .انداخت نی فضا طن ی اش توخنده  ی صدا



[1812] 
 

نزد  نیهم و  شد نفسم پس رفت. چونه  ترکی که  ام و گرفت 

شب رنگش گره خورد    ی هاسرم و باال آورد که نگاهم به چشم

چندان ازش دلخور    گهی چرا د  دونمی . نمدیو هوش از سرم پر

حت نشن  ینبودم  م  دیشا  لش،یدل  دنیبا  حس    کردم یچون 

  .استقانع کننده لشیدل

برگشت  - خونه   میدوباره  با  یسر  و  بر  دی اول  و   زم ی خجالتت 

 دردونه؟ 

لبخند پر ذوق  از   ی لبم نشست و کم  ی رو  یدردونه گفتنش 

که فرو   دی دفعه دستم و کش  هی و    دی خودم و تاب دادم. خند

فرو    ی بخندم جمع شد و دلمم هراش و لبدن برهنه   ی رفتم تو

  .ختیر

و سرش و تو   دی چی دور تنم پ  صانهیو محکم و حر  هاشدست

  .دیگردنم فرو کرد و نفس کش ی گود



[1813] 
 

  ش ی و آت  زدیم  رونیب  امنه یقلبم انگار داشت از س  گهیدفعه د  نیا

گردنم بود و با تن    ی . آغوشش بماند، صورتش که توگرفتمیم

 ی و وقت  کرد یبود حالم و دگرگون م  ده یلخت محکم بهم چسب 

هاش و فرو کرد ال  و انگشت  دیبدتر شد که شال و از سرم کش 

  !به الش

  خ ی  شتریتنت دور بودم و هر لحظه ب  ی پنج ماهه که از گرما -

   .زدمیم

  .کمرش ننشستند  ی تا باال اومدند اما رو  هامدست

  .دادیاش اجازه نمغلش کنم اما تن برهنه ب خواستمیم

  .سخت بود یلیسخت بود جانا، خ -

کرد که دستم   ی اش کار نگاهم و پر کرد و لحن درمونده  اشک

  .بدم هی موهاش فرو ببرم و سرم و به سرش تک ی و تو



[1814] 
 

 یو دستم و گرفت و چشم بسته بوسه  دیو عقب کش  سرش

 یقطره اشک از گوشه   هیبهش زد که همراه باهاش    ی ایطوالن

  .اومد و بغض رو به جون گلوم انداخت نییچشمش پا

  .و گرفتم و باهاش اشکش و پاک کردم شالم

  .و باز کرد. غرق اشک بودند هاشچشم

شده   دیکه سف  اشقه ینگاهم به چندتار کنار شق  یطور اتفاق  به

  .رسوند ختنیاشکم و لب لب ر نی بود افتاد و هم

  ...لرزون گفتم: موهات ی و به سمتشون بردم و با صدا دستم

  .مشتش گرفت ی و تو دستم

  !هی از عوارض دور ست ین ی زیچ -

  .هاش نگاه کردمچشم به

  .وفتمین هیتا به گر  کردمیتالشم و م  تموم

  ؟یقلب تو چ -



[1815] 
 

آلود جو غم نیبردن ا نیدهنم و محکم گرفتم و واسه از ب آب

  .دمیبغض کرده خند 

  !هیاز عوارض دور -

  ه؟ینگاهش گفت: چقدر جد یِنگران با

  .زدم  لبخند

ترس و    ای  ادیز  تیعصبان  اد،ینگران نباش، فقط موقع غم ز -

  .دهی کار دستم م ادیاسترس ز

  ؟ی چکاپ رفت یبار ک  نیآخر -

  .شی دو هفته پ -

  .نگاهم کرد رهی کم نشد و خ ش ینگران از

هام و دو طرف دست  ستیبرام مهم باشه محرمم ن  کهنیا  بدون

انگشت و  گذاشتم  نوازش   ی ها صورتش  و  روشستم  ته   ی وار 

  .دمیکش ششیر



[1816] 
 

  .من خوب خوبم ست،یآراد، باور کن که ن ست ین ی زیچ -

  .نگفت و بازم بغلم کرد ی زیچ

که   یصاحابیب  ی هان؟ فکر کرد  ی چرا مراقب خودت نبود -

  ؟ی سر خودت آورد یخواست  ییهر بال

  !ینره که مسببش خودت  ادتی -

بگم اما زبونم الل    خواستمیبازوهاش دور تنم کم شد. نم  فشار

  !نشد

  .جدام کرد یتان با

بخاطر منه احمقه که   نمونیاتفاقات ب  ی همه  ،یگیراست م -

  ...ومدمین

  .لبش گذاشتم ی و رو  میانیاشاره و م   ی هاانگشت  سر

بعدا   ،یکن  فیتعر  مین یبش  ا یسرزنش کردن خودت ب  ی به جا -

  .آب ی تو میریم



[1817] 
 

  .بردم نییتکون داد که دستم و پا ی گرفت و سر نفس

  !یلخت یلیلباس و شلوارت هم بپوش خ  -

  .ها باال رفتو با گفتن باشه از سنگ  دیو کوتاه خند آروم

باسش و باز گذاشت ل   ی هااما دکمه  دیو شلوارش و پوش  رهنیپ

  .اومد نییو پا

  .میهم نشست ی روبه رو  یسطح صاف و سنگ هی ی رو

  .و رصد کرد اشنه یس ی اژدها نگاهم

 !شی هنوز دار -
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  .نگاهش کرد کوتاه

  .گهیکنم تا آخر عمرم هست دفکر  -



[1818] 
 

  .نبود”J“ از ی . خبردمیگوشش و د  ریز

  .ستین یاما ج -

  .و نشونم داد ساقش

  .جاستن یترش اعوضش کامل  -

گفتم: خب   قینفس عم  هیتکون داد. با    ی و سر  دمیخند  کوتاه

  .کن فیتعر

  .انداخت  نییهاش گذاشت و سرش و پارون  ی و رو   هاشآرنج 

  ...طور که همون -

  .هام نگاه کن و بگونه! به چشم -

  .دهنش و قورت داد و سرش و باال آورد آب

مهمون - که  ورشکستگ  یدونیطور  با  بده   یعمو    ی و 

تا پول    میزد  ی که به هر در   ی دیزندون شد، د  یراه  ی اردیلیم

بهم زنگ زد و گفت که عمو    ی روز دکتر حسن  هی  م،یجور کن



[1819] 
 

ب که بهمون نگفته بود   اشهیو مشکل کل  مارستانیرو بردند 

  .بخوره وندیپ دی زود با یلیحاد شده و خ یلیخ

نگران   ینیه  با و  ترس  از  رو  دمیکش  یکه  و  دهنم   ی دستم 

  .گذاشتم

  ی بود و با اون وضع ورشکستگ  ن یعملش سنگ  ی هانه یاما هز -

ممکن بود، مجبور شدم   ر یجور کردن خرج عملش غ  ی و بده

ها بود دنبالم و قبول کنم که ماه  یشرکت  هی  سی درخواست رئ

  شرفت یشرکتش با من پ  گفتیبشم، م  نگشیافتاده بود مدل

  خواد ی م  کردمی چون حس م  کردم یاما من قبول نم  کنهیم

 ی سرشه، البته وقت  ی تو  یفکر شوم  هیازم سوءاستفاده کنه و  

  ش ی وضع پ  نی ا  کهن ید تا اازش نش  ی خبر  گهید  میعقد کرد

عمو    یدرمان و بده  ی هانه یکرد تموم هز  شنهادیاومد و اونم پ 

اما در قبالش   سازهیواسمون م  ی زندگ  هیو    کنهیرو پرداخت م

تموم کنم    توشرکتش بشم، با   ی انحصار  نگیازم خواست مدل 

 هیو قلبت و قلبم  ی طرف تو بود هیو چندتا صفته امضا کنم، 



[1820] 
 

طرف هم عمو بود و مرگش، مجبور شدم جانا به خدا مجبور  

  .شدم

از درون دارم    دادیهام بود نشون مچشم  ی که تو  ی ادیز  اشک

م م  زنم،ی زار  ا  زنم یزار  تو  کهنی واسه  ماهه    قت یحق  ی پنج 

هم خودم رو زجر دادم و هم با فرارم   ارشیک  ی شده   فی تحر

  !آراد رو 

  عمو االن چطوره؟لب زدم:   یو با بغض پنهان آروم

  .سالم سالمه -

وار گفتم: اگه از همون روز اول  سکوت کردم و بعد زمزمه   یکم

نه تو، تو   دمیکش  یهمه مدت زجر م  نینه من ا  یگفت  یبهم م

  !آراد یاحمق هی

  ت ی امن  ی غم لب زد: فکر کردم با پنهون کردنش تو رو تو  با

چون اون مردک بهم گوشزد کرد که تو رو با من   دارمینگه م

  .کشتت ی م نهیبب



[1821] 
 

اشکم و به دور و ور دوختم و کنارانگشت   ی غرق شده تو  نگاه

  .امچونه ری لبم گذاشتم و شستم و ز ی ام و رواشاره 

به سمتش خم شدم و    شدیتر مکه هر لحظه بزرگ   یبغض  با

  ه ی!  دهیرونم خرآراد، گ   ده یبا واهمه گفتم: رسماً اون تو رو خر

  !نکرده  دای تر از تو هم پکوتاه ی واریو د خواستهینوکر م

موهاش فرو   ی انداخت و دستش و تو  نییسرش و پا  حرفیب 

  .کرد

هام و دو طرف صورتش  و دست  دمی و به سمتش کش  خودم

گذاشتم و سرش و باال آوردم که نگاه پر از اشکش جگرم و 

  .خون کرد

کابوس ولت کردم و رفتم   نیمن خودخواه بودم که وسط ا -

  ر ی شده از ز  ی دنبالت تا هر جور   ومدمین  ا ی  نستادمیوا  ی و حت

  ...بکشم! قبول دارم زود جا زدم رونیزبونت ب



[1822] 
 

گناهکار منم، منم    ،ی ندار  یگناه  چیتو ه صدام و لرزوند:    بغض

  ...که

  .لبم گذاشت ی هاش و روسرم و گرفت و انگشت  پس

بدون  خوامینم  وقتچ یه - مقصر  و   وقت چ یه  ،یخودت 

ب  ؟ی دیفهم ب  ناموسیمن  من  ولت    رتیغیبودم،  که  بودم 

  ...کردم و

دهنش گذاشتم و با بغض گفتم: نگو تو   ی دستم و رو  عیسر

  .ینداشت ی اچاره 

پا  دستم مردونه   دیکش  ن ییو  بغض  صدا  ی او  رو   ی هم  اون 

ا اما حق  قلبت   نیلرزوند:  اگه  بشکنم،  و  دلت  که  نداشتم  و 

  ...بودن یکرده همش بخاطر عوض دایمشکل پ

رو  بازم و  و   ی دستم  به چپ  و  تند سرم  و  گذاشتم  دهنش 

  .راست تکون دادم



[1823] 
 

  !نکن نینگو نگو! به خودت توه -

  .دیکش نییدستم و پا  مکرر

مرد؟   گندیکنم، به من م  داتی عرضه نداشتم پ   یپنج ماه حت -

  ...یم

 ی ساکتش کنم لبم و محکم رو  تونمیبا دستم نم  دمید  یوقت

کوب از حس  دمیلبش  شد  یکه  بغضمم   دیکه  بودم  دلتنگش 

  .ام سر خوردگونه  ی شکست و دونه دونه اشک شد و رو

شست  هاشدست و  نشستند  صورتم  طرف  رودو  و   ی هاش 

  کردند ی م سیاون و خ  ی هاهام دستهام فشار داد. اشک گونه

  .من و ی هااون دست ی هاو اشک 
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  .اوردیهق هقم خفه شده بود و گلوم و به درد م ی صدا



[1824] 
 

 دندیهام و بوسلب  یهاش محکم و طوالننگذشت که لب  یلیخ

 ی اه یموهاش فرو بردم و با گر  ی دستم و ال به ال  هیو مک زدند.  

  .کردم شیهمراه   کردمیکه م

سمت خودش   دمیدستش دور کمرم نشست و پر قدرت کش   هی

پاش. دو دستم و محکم دور گردنش انداختم    ی و نشوندم رو

دلتنگ لحظه  به  لحظه  جبران  به  کش  یی های و    دم یکه 

فارغ از    دمشی بوس  ز،ی فارغ از همه چ  دمشیبوس  دمش،یبوس

نفس کم    کهنی تا ا  میدیقدر هم و بوسهام. اون تموم چارچوب 

بسنده نکردم و    نیاما به هم  می نفس زنان جدا شد  و    میآورد

اونم    ی هااش گذاشتم، دستشونه  ی بغلش کردم و سرم و رو

  .دندی چی دور تنم پ

  .شدیم ب یآبشار ترک ی هامون با صدا نفس زدن ی صدا

لبش بود اما هنوزم دلم قانع نشده بود    یسیلبم هنوزم خ  ی رو

  .عطشش و داشت شتریو ب



[1825] 
 

  جانا؟ -

  .جونم -

  .هم گذاشت  گهیشرط د  هی ی موریاون مرده ت  -

  .دمیبازم به دلم چنگ زد که عقب کش ینگران

ازش   یخون بودند و مطمئناً منم دست کمکاسه  هاشچشم

  .نداشتم

با دخترش   دیبود که با  نیازم گرفت و گفت: شرطش ا  نگاه

  .ازدواج کنم

ر  آوا  ی سرم آوار شد، جور  ی رو  ایبود که حس کردم دن  جانیا

هام رژه رفت و درآخر  چشم  ی شد که تک تک خاطراتمون جلو

نابود شد، طور  ستین ثان  ی و  تا  اگه  به   شیپ  ی اه یکه  سلول 

االن تماماً   دمشیبوسی و م  کردمی سلولش و مال خودم حس م

  .شدم  دپاش بلن  ی که از رو  دمی شدن ازم د  دهی وجودش و دزد



[1826] 
 

 ل یشده عقب عقب رفتم و بغض هر لحظه س   کهیت  که یو ت  شل

 ییهاهام زد و اثرش شد اشکبه چشم  کهنیشد تا ا  ی تربزرگ 

  .ختندیر  رونی هق ب هیکه گوله گوله با 

  !نه! نه -

  .زده بلند شدنم ییهاگذاشت و با چشم  نیبه زم دست

  .و به چپ و راست تکون داد سرم

  !ی نکرد از من ازدواج   ریغ ینه آراد! تو با کس -

سر به   ی صدام از هق هق باال رفت: نه آراد! بگو که دار  بارنیا

بخدا    ده،یتو رو ازم ندزد  یکیبگو که تو نبودم    ی ذاری سرم م

  .بگو آراد کنمی دق م

و تکون داد و با بغض گفت: آروم باش قربونت برم  هاشدست

بردنشون   نیها و از بکردن صفته  دایبه محض پ  خورمیقسم م

  .طالقش بدم



[1827] 
 

زجه    دادیکه بازم داشت کار دستم م  یافتادم و با قلب  نیزم

 ی خونه  ی زدم: نه! قرار بود من بشم عروست، قرار بود من و ببر

  !بخت

  .نشست و صورتم و گرفت و سرم و به زور باال آورد کنارم

ن   نیبب - خوب  قلبت  واسه  باش  آروم  توروخدا  و،   ستیمن 

  .دورت بگردم

م  از زار  دل  بچه  زدم،یته  مثل  م  ی ادرست   دونست یکه 

و محاله بهش    دهیازش دزد  گهید  ی بچه   هیعروسکش سالمه اما  

  !پس بده 

و به درد اومد اما دست برنداشتم و محکم به    دیکش   ریت  قلبم

  .زدم ام نهیس ی قفسه

دق    نمیات ببشناسنامه  ی آراد، اسم اون و تو  نمکی من دق م -

  .کنمیدق م  نمیدستت بب ی دست اون و تو کنم،یم



[1828] 
 

 ی تو  د یافتاده بود و دستش که سرم و کش  هی به گر  خودشم

  .دی لرزیم مهی بغلش نصف و ن

م - باش حرف  آروم  باش،  آروم  من  بخدا    م،یزنیجانا جون 

باهاش هم  هی  یقسم حت بارم   هی  ینکردم، حت  یخوابشبمم 

بوس نشدم، حت  شیپ  دنش یواسه  ها هم شب   هیثان  هی  یقدم 

  .بغلش نکردم

و   سوختندیهام مچشم   کرد،یبود، قلبم درد م   نی سنگ  سرم

  .رفتیجونم ضعف م

  .دمیهق کنان مشتم و به رونش کوب هق

  ی رو بغل کن  گهیزن د  هی  دی! نبای ولم کن تو مرد زن دار -

  ...یرو ببوس گهیزن د هی دینبا

  !د یشد: نبا لیتبد غیبه ج صدام



[1829] 
 

ب  نفسم پ  ار یاختیرفت که  و جنون  رهنشی به  وار  چنگ زدم 

  .دمینفس کش

  .ام زدبار به گونه نیدستش خمم کرد و چند ی رو عیسر

  !وحشت گفت: جانا با

حمله  کهنیا قلب  یتنفس  ی هم  هم  و  بود  داده  دست   ی بهم 

  !شدنم هوشیب ایمردنم و  ایشون از دو حالت بود ن

و هر   رهنیخوابوندم و انگار خواست پ  نیزم  ی سرعت رو  به

  .رو پاره کنه شهی م میباعث نفس تنگ شتریکه ب ی زیچ

کن خودت    ینکن، سع  ه یگر  ر،ی خدا! جانا نفس بگ  ایخدا    ای -

  باشه؟ یو آروم کن

تحل  وجودم ا  رفتی م  ل یداشت  با  زم   ن یاما  پا   نی وجود 

  .گشتمیم دنینفس کش ی برا  یو به دنبال راه دمیکوبیم



[1830] 
 

ذره نفسم بهتر   هیو با قدرت دستش جر داد که فقط    رهنمیپ

  .شد

  .دیزانو و گردنم و گرفت و بلندم کرد و دو  ریز

  باشه؟ ی ر ی کن نفس بگ ینکن فقط سع هیخانمم گر -

و صداش از ترس   دیکشینفس نم  یدرست و حساب  خودشم

  .دیلرزیم

هم افتادند و   ی هام رو شد که پلک   جونیدفعه کل تنم ب  هی

 ی زیچ  گهیبغلش فرو رفت د  ی حس کردم سرم تو  کهنیبعد از ا

 .دمینفهم

 ” ی راو“

اردش  یطوفان  یبا چشمان  ارشیبود که ک  ی ادیز  قیدقا   ر ی به 

  ز یم   ی نکردن سر انگشتانش را به رو  انیطغ  ی بود و برا   ره یخ

  .بود ستادهیا ریهم سر به ز ریو اردش دیکوبیم



[1831] 
 

  خورد ی خون خونش را م  ز یچ  هینبود تنها از    یعصبان   ری اردش  از

  .زدیو آسمان را به هم بر نیزم  خواستیو م

با عاشق    ارشیک   نیبا آراد فرار کرده بود؟ خدا رحم کند! ا  جانا

شده بود و تا خون به قول خودش    شه یتر از همشدن کله شق 

  !گرفتی آرام نم ختی ری را نم اقتیلیب ی اون پسره 

دست جانا را گرفته   ی به چه جرئت  انتکار یدار و خزن  ی پسره   آن

ا مدام  بود؟  فرار کرده  م  نیو  و   دادیفکر در ذهنش جوالن 

  .داشتیچشمانش نگه م ی خون را جلو

  رون ی ب  روانیش  ِیها را از کالنترکه آن   یاز محافظان  ک ی  چیه

نم  دهیکش به خون نشسته  کردندیبود جرئت   ی به چشمان 

  !خت یریزهرشان م  کردندینگاه کنند چون اگر نگاه م  ارش یک

فروشگاه را   تیری آور اتاق مدو عذاب  نیسکوت سنگ  باالخره

  ر؟ یشکاند: اردش

  جلو آمد: بـ... بله آقا؟ یهول کرده کم ری اردش



[1832] 
 

نظر   ری ست رو زکه مربوط به پسره   ی زی شرکت، خونه، هر چ -

برواسه   نقصیب  ی برنامه  هی  دیبا  ،ی ریگیم حد    م،یزیاش  تا 

با و خونر  دیامکان  توجه  بدون جلب  رو    م یبرگردون  ی زی جانا 

  ...از اون پسره  م یاما اگه با زبون خوش برنگشت مجبور  شمیپ

و    دند یمانند باال پر  کی ت  ش یخواهر جانا ابروها  ِیادآوریبا    یول

داد: همه    رییکنج لبش النه کرد و حرفش را تغ  ی لبخند مرموز

  .رونیب د یبر ری جز اردش

ب  محافظان خداخواسته  ک   رونیاز  و  و    ارشیرفتند  ماند 

بود و به چشمانش    ختهی ر  ارشیترسش از ک  یکه کم   ی ری اردش

  .کردینگاه م

نقشه   ارشیک کرد  باز  بگولب  را   اشیگوش  ی اما صدا  دیاش 

  .مانعش شد

 دنیبرداشت اما با د  ز یرا از م  یگرفت و گوش   ی از صندل  هیتک

  .فکش از نفرت چفت شد”نیفرد“



[1833] 
 

  !یگیم  یچ گهیتو د -

دکمه  ینفس لمس  از  بعد  و  موبا  ی گرفت  رو  لیسبز    ی را 

  .گوشش گذاشت 

  ی اش و رو امروز شماره   خواستمیکه نم  یمطمئناً تنها کس -

  !ی تو بود نمیبب میگوش

وارد باز   م یکم از بار منف  هی  ی دی ترسی م  ؟یچرا پسر حاج عل -

  کنه؟ تتیمثبتت بشه اذ

  .دیکوب  زیم ی زد و انگشتانش را به رو ی عصب ی لبخند

  .حرفت و بگو -

  .رمیم رانی فردا دارم از ا -

  خب؟ دونمیم -

  .مهم رو بهت بگم ی زهای چ ی سر هی دی قبل رفتن با -

  .شدند دهیدرهم کش  ی از فرط کنجکاو  ارش یک  ی ابروها



[1834] 
 

  درمورد؟ -

  !جانا -

رو  باز به  آمد آن هم  که   ینیفرد  ؟یزبان ک  ی هم اسم جانا 

باشد و هم  خواستینم به تنش  تمام شده  نیسر   ی طوفان 

  .وجودش را باز هم به پا کرد

  ...دی اسمشم نبا ی: منعت نکرده بودم که حتدیغر

 یرو در رو بهت بگم، جانا اون کس  دی! حرفم مهمه باارشیک -

هام،  دارم واسه حرف   ی ادیمدارک ز  ،یکنیکه تو فکر م  ستین

  .نمتیبب دیبا

که درون جانش افتاد نفسش را    یشی! تشوچیکه ه   تی عصبان

  .زانیکرد و حالش را نام  نیسخت سنگ 

  ؟یزنی حرف م ی دار  یدرمورد چ -



[1835] 
 

با - با  نمت،یبب  دیگفتم  لحظه   ی سرّ  دیالبته  باشه چون هر 

رو بهت لو    یامکان داره بابا بزرگ جانا متوجه بشه من همه چ

 ی گروه من و هم تو  ی جاسوس هم تو  هیممکنه    یدادم حت

  !گروه تو داشته باشه

  .دی خند ی با بهت و ناباور ارشیک

  !جانا اصالً پدربزرگ نداره ن؟یفرد یگی م ی دار یچ -

  .دیپوزخندش را از پشت خط شن ی صدا

 ی دونیاما م  میبدون  ی طورنیکردند ما و همه ا  ی درسته کار -

 بوده؟  یجانا پرورشگاه ی که بابا
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  .کردیرا ول نم  ارشیهم بهت و شک وجود ک  هیثان  کی  یحت

  .آره -



[1836] 
 

و دم   دهیدزد  شینوزاد بوده به دستور نامادر  یجانا وقت   ی بابا -

که پدربزرگ    نهیمهم ا  ست،یمهم ن  ها نیا  شه،ی پرورشگاه رها م 

  ...جانا ِیپدر

و    ری را درگ  ارشیقطع کرد تا ذهن ک  یرکیحرفش را با ز  اما

  .کند ترجیگ

امن  جانیا  تونمینم - اصالً  چون  آدرس   هی  ست،ی ن  تیبگم 

چون هر کدومشون   ار یو ن   یکس  ری اردش  ری غ  فرستمی واست م

چ همه  ما  که  بفهمه  و  باشند  پدربزرگش  آدم  رو    زی ممکنه 

نه تنها من و تو بلکه باباهامون هم    گهیوقته که داون  میدیفهم

  !بود می در امان نخواه

  د ی ترسیانداخته بود، م  ارش یترس را به جان ک  یواقع  ی معنا  به

آن  از  داشت  وحشت  چو  جانا  درمورد  که   ی ز ی که  بفهمد  را 

  .را آوار کند  شیایدن



[1837] 
 

  ادشیکرد که از    ی با ذهن و منطقش باز  ی اترس به گونه  نیا

  دینبا  یلیاوست و به هر دل  ی نهی ریهمان دشمن د  نیرفت فرد

  .به آن اعتماد کرد

  !ام یرفته گفت: باشه آدرس رو بفرست م لی تحل  ییصدا با

 ” د آرا“ 

تک  آرنجم تشک  و چونه  هیبه  خبود  و  مشتم  به  بودم،    رهیام 

روسر  ی صورت  ی ره یخ با  اکس   مارستانیب  ِی که  ماسک   ژن یو 

 شتر یآوردم که ب  یسر کس  ییچه بال  فهموندیبهم م   رحمانهیب

  .از همه دوستش داشتم

  .داغون یبود، آروم و با قلب  دهیخواب آروم

 ی رو   دمیرو با سر انگشت لمس کردم و تا رس   شی تونیز  ی موها

به موقع رسونده    کهنیا  ی . قلبم آروم بود براژنی ماسک اکس

ب ا  مارستانیبودمش  بخاطر  بود  آشوب  وجودم   که ن یاما 

   .کنهیباهام رفتار م  ی چجور  ادیبه هوش ب  یوقت   دونستمینم



[1838] 
 

کوه رو جا   هیکه    ی تر، انگارهام خستهخسته بود و چشم   تنم

  .ها بخوابمساعت خواستمیبه جا کردم و م 

  ی و شرمسار   یدلتنگ   ایدن   هیبالشتش گذاشتم و با    ی و رو  سرم

  .رخش زل زدم میبه ن

  .اون طرف صورتش گذاشتم  دیو باال آوردم و با ترد دستم

زمزمه کردم:   مکرد ی که با انگشت شست نوازشش م  طورهمون

  !یدانیکه م دانمی هوا خواه توام جانا و م

هم افتادند اما دست از نوازشش   ی ام روشده   نی سنگ  ی هاپلک 

  .برنداشتم

و   ادیب  یکیغفلتم    ی تو  دمیترسیبخوابم چون م   خواستمینم

واسه    دمی خودش از دستم فرار کنه. جنگ  ای  رتشی دوباره ازم بگ

فرو    ی خبریعالم ب  ی خواب نرفتن اما آخرش کم آوردم و تو

  .رفتم

*****************************  



[1839] 
 

 ” جانا“

س  شده   زیر   ییهاچشم  با نگاه    یاهیبه  پنجره  قاب  از  شب 

  .کردم

  .به گوشم یداغ ی هااما نفس  خوردیبهم م یخنک باد

  .شد یام وارد مهم به نوک انگشت اشاره  ی فشار

  ...بودم و مارستانیب ی معمول تو  طبق

  .و به سمت هرم داغ چرخوندم سرم

وجودم و پر کرد. متوجه    تیکنارمم آراد که حس خوش امن  و

 ی ام بود شدم که گرفتمش و با کمگونه  ی دستش که رو  یداغ

  .مکث برش داشتم

رو از دور    ژنیشدم و ماسک اکس   ز یخ  میدست ن  هیکمک    به

  .کردم زونیآو  گاهشیسرم برداشتم و به جا



[1840] 
 

حسرت    ایدن  هی و با    دیچ یسرم پ   ی آرام تو  ی هاتک حرف   تک

  .و حسادت به صورتش نگاه کردم

اسم اون دختره روت باشه، پنج ماهه که تو رو    ذارمینم  من

  ی برگشتم و هر کار  گهی کردم بهش اما حاال د  م یتقد  ی دو دست

رفتنتون. دورانت به سر اومده دختر جون واسه طالق گ   کنمیم

  !ش ی به صاحب اصل یرو برگردون  ی مالِ دزد دیبا

ب  ی چپ سرم و رو  ی شونه  ی رو  حرفی بالشت برگردوندم و 

   .آرومش و تماشا کردم ی چهره 

موهاش   ی تعلل قفل ال به ال  یدستم جلو رفت و با کم  مردد

  .دیهام جوشچشم ی هم تو یشد که اشک

  .یمحرم من باش دیبا ،یمال من باش دیبا تو

ر  هی اخم  ی اسرفه  زیدفعه  و  توکرد  و  کش  ی هاش  . دیهم 

خوردند و آروم آروم بازشون کرد که دستم    یهاش تکونپلک 

  .آوردم رونیموهاش ب ی و از تو



[1841] 
 

   گرفته گفت: جانا؟ ییشده و با صدا  زی ر ییهاچشم با

  .ام گذاشتگونه  ی و رو  دستش

  هان؟ یخوب -

گفت و    یتکون دادم. به کمک دستش بلند شد که آخ  ی سر

  .گردنش و ماساژ داد

 .پا شد  یصندل ی رو از
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  .برم دکترت و صدا کنم -

  .نگفتم و اون هم به سمت در رفت ی زیچ

تموم شد رو   اشنه یدکتر معا  یدکتر مسن برگشت. وقت   هی  با

که به پرستار    فهیکم ضع  هیبه آراد گفت: خداروشکر خوبه اما  



[1842] 
 

ان   یتیتقو  هی  گمیم باشه  مراقبت  تحت  فردا  تا  بزنه  بهش 

  .کنمی شاءاهلل فردا مرخصش م

  بخوره؟ تونهیکه م ی زیممنونم جناب دکتر، چ -

  .نداره یمشکل  -

  .بازم ممنون -

  .گفت و رفت یکنمیخواهش م  دکتر

  .امیبخرم ب  ی زیچ هی واست   رمیم -

  .بره اما مچش و محکم گرفتم خواست

  !نرو -

  .هام و رصد کرد اول دستم و بعد چشم  نگاهش

  .ی بخور ی زی چ هی دیاما با -



[1843] 
 

با   خواست و  گرفتم  دستشم  اون  که  کنه  جدا  و  دستم 

منم   ییهاچشم نرو  گفتم:  آدم   ترسمیزده  نبودت   ی ها تو 

  .من و ببرند ارشیک

هاش و ول کردم اما  و نشست که دست دیو عقب کش یصندل

  .بهشون زد ی اهام و گرفت و بوسهخودش هردو دست

  شده؟ یکه چ  یکن فیواسم تعر ی خوایم -

دادم    ی سر اون تکون  از  از    ییجاو  بود  شده  پر   ه یوجودم 

 یکنیبغلم م  یبزرگ گفتم: بهم گفت  یِحسادت و انحصار طلب

  .کنمیم فی و منم برات تعر

  .لبش نشست و بلند شد ی رو ی امردونه  لبخند

  .چرا که نه، بغلم فقط مال توئه -

گفتم: آره واسه اون دختره هم    ی ته گلوم به تند  یبغض  زیر  با

  .ستین



[1844] 
 

   .خنده کنارم نشست و دست انداخت دور کتفم و بغلم کرد  با

 ی شب باز   مهیکه من و عروسک خ  یکس  ست،یمعلومه که ن -

  .دشمنمه ست یکرده زنم ن

زار و نالون دو دستم و دور بدنش حلقه کردم و پام    یحالت  با

  .پاش گذاشتم ی و خم کرده رو 

  تت که به تن اون دختره نخورده؟: دسدمینال

موهام   ی شه یبه ر  ی اصورتم و کنار برد و بوسه   ی جلو  ی موها

  .زد

  .دمیکاناپه خواب ی رو یشب عروس یبارم نه، حت هی یحت -

شب اول    میما باهم نامزد کرد  ی گفتم: اما وقت  ی روزی حس پ  با

  .ی د یکنار من خواب

و سرم و عقب برد که نگاهم به    دی موهام کش  ی و تو  دستش

  .نگاه خندونش افتاد



[1845] 
 

  !حسود خانم و نگاه -

  .دمیکوب اشنهیس ی شده مشتم و به قفسه  یحرص

  .ستم یحسود ن -

  .و محکم بغلش کردم سفت

حس کنه   خورهیاون دختره گ...و...ه م   یتو فقط مال خودم -

  .یشوهرش

  !های شد ادبیمتعجب و خندونش بلند شد: ب ی صدا

  .و سکوت کردم  دمیکش ی پر حرص نفس

  .تر بغلم کردو متقابالً محکم  دیخند

من فقط مال    ؟ یهست  یقربونت برم دردونه، نگران چ  یاله -

  .کنمی محضر عقدت م برمتیتوئم تازشم فردا م

  .آلودم و باال آوردماخم  نگاه



[1846] 
 

  .شمیمن زنت نم ی چه غلطا! تو تا اون دختره رو طالق ند -

محرم   ِیخونسرد  با بدون  پس  باشه  گفت:   ت ینگاهش 

که   یو من  یهست  ی که پج ماهه فرار  ییجاو از اون  بوسمتیم

ماهه ه  ی اهفته  پنج  االن  و  داشتم  رابطه  بار   ی ارابطه   چیدو 

اون دختره کمند گرفتم تا    ی خودم و جلو  یندارم و به سخت 

  .کنمی لختت م تی نکنم بدون محرم انتیبه تو خ

رو   زی چ  نیتربخاطر من ناممکن  کهن یاز ا  یحس خوب  کهنیا  با

خ  گفتم:  و  زدمش  بود  کرده  تحمل  برو   ییپررو  یلیبراش 

  !خودت و لخت کن

همون  ی طونیش  لبخند حساب  ی جورزد،  بود    یکه  تنگ  دلم 

  .واسش

که تو   نه یلذتش به ا  کنمیحموم لخت م  ی خودم و که تو -

  !رو لخت کنم 



[1847] 
 

نخندم تقال کردم تا از بغلش    کشتمیکه خودم و م  یحال  در

  .امیب رونیب

  !نمیشینم زیه ی اصالً ولم کن تو بغل تو -

  .اش اوج گرفت و پر قدرت گرفتمخنده  ی صدا

  نه؟ ای یشیمحرمم م نمیبگو بب -

  .دو دستم زدمش با

 ده یخمار حاال که پنج ماهه بهت مواد نرس  ی چون تو  شمینم -

  !یکنیم  چارهیمن و ب

و   دیچ یدستش و محکم دور کمرم پ   هیاش کم نشد و  خنده   از

  .فشرد اشنه ی با اون دستش سرم و به س

  !های فرض کرد ی حشر  یلیمن و خ -

  .وجه نخندم چیکردم به ه  یسع



[1848] 
 

که   یستیفقط تو ن  یکنم تا بفهم  فیتعر  خوامیولم کن م -

  .ی بختک دار

  .دیو سرش و عقب کش ومدیاش نخنده ی صدا گهید

  .نداشت طنتیاز ش  ی رد چی نگاهش ه حاال

  .دستش و باز کرد هیداد و  ه یتخت تک به

  .ایب -

کمرم. سرم    ِیدور گود  دی چیدادم که پ  هیو به دستش تک  کمرم

به در    ی اکنم اما تقه   فی دادم و اومدم تعر  هیاش تکو به شونه

کمر صاف کردم و خواستم ازش جدا بشم اما   ع یخورد که سر

  .د ییگفت: بفرما خجالت ی گ زد و ببه پهلوم چن

  یِ نیس  هیساله با    ی او خرده   یس  باًیپرستار تقر  هیباز شد و    در

دستش اومد داخل که معذب شده آروم به رونش    ی تو  یآهن

  .و زمزمه کردم: ولم کن دمیکوب



[1849] 
 

  .دمیکش ینشون نداد که نفس پر حرص  یعکس العمل  اما

ر  پرستار وا  ی لبخند  زی با  تخت  معلومه   ساد یکنار  گفت:  و 

  .د یدوست دار یل یخانمتون و خ

 رو دوست نداشت؟ ی افرشته  نیهمچ شهیمگه م -
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هام و به هم فشردم تا لبخند پر انداختم و لب   ریو به ز  سرم

  .ذوقم دندون نما نشه

دستم    ی و باال زد که خانم پرستار سوزن و تو  نمیآراد آست  خود

ب و  شد  جمع  صورتم  سوزشش  از  که  کرد  و    ی اریاختیفرو 

  ک ی که ت  زدمیم   دیاز آراد چنگ زدم که نبا  ییبه جا  حواسیب

خودم از فرط تعجب گرد   ی ها. چشم دیپاش باال پر  هیمانند  

  .گرفتم شی شدند و از شرم آت



[1850] 
 

هم فشار دادم   ی هام و رو بود چشم  ری که سرم به ز  طورهمون

  .دمیچ یو دو دستم و محکم درهم پ 

ب  انگار که  نشد  کارم  متوجه  پرستار  العمل    عکسیخانم  و 

ت و با  آورده بود رو برداش  یتیتقو  لیکه بخاطر وسا  ی اینیس

  .رفت  رونیو خداحافظ ب دیگفتن خوشبخت بش

حت   ی جور که  بودم  گرفته  گوش   یگر  آتاز   رون یب  ش ی هامم 

 ی چیبه آراد نگاه کنم اون بدجنسم ه   کردم یو جرئت نم  زدیم

ولوله گفتینم چه  که  قلبم  آخ  و  قلبم  به   ی ا.  بود  انداخته 

  .جونم

خوندهفاتحه   رسماً همات  جانا  ته    نیست  نکنه  لختت  جا 

  !ستمعجزه 

پا  صورتش ن  نیی و  که  لبش   ینگاه  می آورد  انداختم.  بهش 

  .خندون بود

  ؟ی دیمال تو نبود؟ پس چرا خجالت کش می مگه همه چ  -



[1851] 
 

  .دمیهام و بستم و لبم و گزحالت زار چشم با

  .خودم جمع شدم ی کنار صورتم نشست که تو دستش

  مم؟خان -

  .از خنده داشت ی اثر لحنش

  .من و نی من؟ عشق من؟ بب ی دردونه  -

  .لبم ی رنگ انداخت رو یکه بهم داد تسبم  یحس خوب از

م  ی دار  یاز چ - ب   یاز همون  ؟یکشی خجالت  قبالً   شتر یکه 

  ش؟یدیدیمواقع م

  ی تو  دمیهام و باز کردم و با حرص و خنده کوبچشم   بارنیا

  .سرش

برو رو - کار دستم    یباش  جان یا  نیبش  یصندل  ی پررو! اصالً 

  !ی دیم

  .ابرو باال انداخت خندون



[1852] 
 

  .بگو ی جورنینوچ هم -

فوت کردن نفسم نگاهم و ازش گرفتم و سرم و به چپ و    با

  !شهیآدم نم نیا وفتهیهم ب یراست تکون دادم. هر اتفاق

طور که ناخون شستم و لمس  و همون   دم یکش  یقیعم   نفس

  مارستانیباز کردم. از همون موقع ب  فیدهن به تعر  کردمیم

  .روانیش  ی به فرارم و پناه گرفتن تو دمیگفتم و تا رس

پ   تموم اما دستش که  و   مارستانمیب  رهنیمدت سکوت کرد 

تو صدا  ی محکم  و  بود  گرفته  و   ی هانفس   ی مشت  بلند 

  .هی عصب  یو حساب ستی آروم ن  دادیمحکمش نشون م

از تموم    نمیام و تموم کردم: اجمله  ینفس بلند و طوالن  هی  با

  !ماجرا

 اش قه یهاش و بسته بود، رگ شقم. چشم بهش انداخت  ینگاه

  .دایهو اشقهی  ریاش از زمتورم بود و رگ گردن باد کرده 



[1853] 
 

زبر   مردد و کنار صورتش گذاشتم که  ر  ِیدستم  و   ششیته 

  .احساس کردم

  آراد؟ -

  .و گرفت اونم محکم که صورتم جمع شد دستم

  .رهی حق نداره که بخواد تو رو ازم بگ یکس چیه -

  .و باز کرد. پر از خشم بود هاشچشم

که بهت چشم داشته باشه   ی! قبالً بهت گفتم کسیکس  چیه -

باشه، آقازاده    یهرکس   خوادیحاال م  کنم،یم  کسانیرو با خاک  

  .کف دستش  ذارمی باشه، پرنفوذ باشه، به وقتش حسابش و م

  .به وجودم چنگ زد یو نگران ترس

مملکت   ی ناکه، وحشتناک توخطر  یلیخ   ارشینه آراد نه! ک -

  ...نفو

  .ختیر ی لبم گذاشت که دلم هر  ی هاش و روانگشت  سر



[1854] 
 

کنم   دا یها رو پ زودتر صفته  دیباشه، با خوادیکه م ی هر خر -

ت دست  از  هم   ی موریو  بالفاصله  بشم  خالص  دخترش  و 

  الت یخی هنوزم ب  یو اگه عوض  کنمی م  تیعقد رسم  برمتیم

  .که دنبال ناموس منه کنمیم  تیازش شکا  رمینشده بود م

  ن یآدم نداره خودش و تبرعه کنه؟ بهتر  یکنی : فکر مدمینال

  .کنه دامونیکه نتونه پ  ییجا رانیاز ا م یکه بر نه یراه ا

  .شد رهی هام خدو طرف صورتم و گرفت و مصمم به چشم  اما

هرگز    گهیو د  ستمیمیمحکم جلوش وا  م،یرینم  ییجا  چیما ه -

بشه تو مال   شیبفهمه و حال  دیبا  کردم،یستت و ول نمهم د

  .میریگیترند ازشون مشورت معمو و بابا احمد عاقل  ،یمن

ن  میافتاد  یگرداب  ی تو  کردم ی م  حس قرار  ازش    ستیکه 

  .میکن  دایپ یخالص

چشم   آروم با  ا  ییهاو  گفتم:  اشک  از  و   ارشیک  طرفنیپر 

سد محکم شدند   هیها  و صفته   ی مورینفوذش و اون طرف ت



[1855] 
 

رو زندگ  یخوش   ی که  م   م،ینینب   یاز   ن یا  ی همه   شهی اصالً 

   م؟یو به هم برس میها رو رد کنطوفان

که ما   ی زیدرمونده شد. انگار خودش هم واقف بود چ  نگاهش

  .ستیاومدن ازش ن  رونیاز ب ی خبر می توش افتاده بود

  .گرفت بغضم

دار بشم، ازت بچه  خوامیتنها زنت باشم، م  خوامیاما من م -

  .میخوش بگذرون میراحت مسافرت بر  الیبا خ

هاش و پشت خودش برده بود چشم  ی از اشک شب تو  یموج

بشند از اشک انگار   ی هاش خالتا چشم   زد یو محکم پلک نم

  .نشون بده  یمن ضعف ی جلو خواستینم

  دادم هیاش تکازش گرفتم و سرم و به شونه نگاه

  .داد ه یسرم گذاشت و سرش و به سرم تک ی دستش و رو  که



[1856] 
 

م  امگرسنه  حس  اما  پا  ییغذا  چیه  کردمی بود  گلوم    ن ییاز 

  .رهینم

گر   هامنفس بودند،  غم  از  زار    کردمینم  هیپر  درون  از  اما 

  .زدمیم

  مونه؟یراه م  هیو نشد تنها    می رو امتحان کرد  ی اگه همه راه -

  ؟یچ -

  !حامله شدنت -

  .بهش انداختم یپر تعجب نگاه

 !ها؟ -
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  .نگاه کرد بهم



[1857] 
 

رو به   ی موریت  ایو نابود کنم    ستیها رو ناگه نتونستم صفته -

ا  ریز دارم،   تونمیم  ی طورنیبکشم  نگهت  کنار خودم  رو  تو 

بش  یوقت از من حامله  ک  گهید  ی هم  پسره   ی غلط  ارشیاون 

  .کنهینم ی ازش طرفدار یقانون چیبکنه و ه تونهینم

  .تکون دادم ی سر  مخالفتیب

معجزه بشه، کاش خدا بهمون کمک کنه... فردا    هیاما کاش   -

  م؟یبکن کاری که مرخص شدم چ

  ...یشی م محضر محرمم میریاول م  -

  .لبم گذاشت ی هاش و رو انگشت عیسر رمیاومدم جبهه بگ تا

  .هانیو عمو و ا زی عز ش یپ م یریبعدش م -

در    یاز نگران  ی زنگ زد  زیو برداشتم و گفتم: به عز  دستش

  اد؟یب



[1858] 
 

 خواستم یاما ندادم چون م  ادیکه ب  خواستیآره آدرس م  -

  .باهات خلوت کنم

با    دمی خند  آروم لبم جمع شد و همراه   زیچ  هی  ی ادآوریاما 

  .شد دهیام کوبگونه ی باهاش دستمم رو

مل - کارت  و  شناسنامه  وسا  میبدبخت شدم!   ی تو  لمیتموم 

  !ارشه یک ی خونه

  .و با شدت فوت کرد نفسش

  !میو کم داشت نیهم -

چ  مضطرب نم  طورنیا  م؟یکن  کاریگفتم:  عقد   میتونیکه 

  !میکن

نمخب   - ص  میریمحضر   م یخونی م  تیمحرم  غهیخودمون 

  .نداره یوگرنه مشکل  می نامه ندار غهیفقط ص ی طورنیا

  .ام و سمتش گرفتماشاره  انگشت



[1859] 
 

  !هایخونیگوگل درست م  ی تو یزنیم -

  .آورد نییام و پاو اشاره  دیخند

ا  لتیباشه، واسه وسا - م  ها نیو  با عمو مشورت    م یکنیهم 

که از    نهیحل دارم اونم اراه   هی بهمون بده البته    یحلراه   دیشا

بکش هم  رونیب  مش یخونه  تو  بر   نیو  و    لتیوسا  میفرصت 

  .میبردار

  .و بهش اشاره کردم  دمیبلند خند دمیکه جک شن انگار

از    ی اش دست کم! محافظت از خونهگهیو باش چه م  نیا -

  !جمهور نداره   سیرئ ی محافظت از خونه

  .فتبهم ر ی اغره  چشم

  !ست؟کرده  ز یعز یهر هر! من از کجا بدونم شازده حساب -

  .دمیام مشتم و به بازوش کوبخنده  ی ته مونده با

  .چپ چپ نگاهم کرد بازم



[1860] 
 

تحرف  ی ادامه  - بره    ا یفردا    ی مور یهام...  مجبوره  فردا  پس 

هاش به مشکل خورده زنشم باهاش از شرکت   یکیچون    ه یترک

م  ره یم کمند  فقط  ند  مونه ی پس  رو  تو  عکس  که   ده یاونم 

  یکنیم  یکنار خودم زندگ  زی همه چ  انیتا پا  شناستت،ینم

نم   هیثان  هی جلو   ذارمیهم  بش  ی از  دور  پسره   یچشمم  که 

  .سروقتت ادی ب ارشیک

  یدختره کنار اون    امیمن ب  یعنیگرد شده گفتم:    ی هاچشم  با

  !؟ی شد یکنم؟! روان یزندگ ی ریکبیا

ات واسه درمان برادرت رفتند  که خانواده  یاز اقوامم  گمیم -

اون از  و  با ه  ییجاآلمان  فام  کی  چیکه  هند   ی تو  هاتلی از 

 ران یا  ی خطرناکه اومد  تمیزندگ  ی و محله   ی ندار  یخوب  ی رابطه 

اقوام  شیپ رابطه  یتنها  بهتره  که  وقت  یعنیات  تا  که    یما 

عمو جا نداره   ی خونه  که  ییجاات برگردند هند و از اونخانواده

د  هیواسه   زندگ  گه،ینفر  من  با  یکنیم  یکنار  هم   ه ی  دیتو 



[1861] 
 

  ی بچگ ی و تو ادیاز من خوشت نم ادیکه ز یوانمود کن ی جور

  .میدیپریفقط به هم م

به   دم یفرستادم و سرم و محکم کوب  رونینفسم و ب  یکالفگ  با

  .کرد و صورتم از درد جمع شد یبم ی که صدا وارید

 ی حق ندار   گهی! ده؟یچه کار  نیو ماساژ داد و تشر زد: ا  سرم

ه آس   کی  چیبه  من  اموال  قلبت    یبرسون  بیاز  مخصوصاً 

  ؟ی دیفهم

من و    زم یگفتم: اما عز  ینگاه کردم و با لبخند پر حرص  بهش

  مال تو باشم؟ دیچرا با  میدیپریهم م  به یتو از بچگ

  .کرد نخنده یپر از حرص شد و سع  نگاهش

به هوا   غمیتخت که ج  ی دفعه فکم و گرفت وخوابوندم رو  هی

و    د یچی زد. دستش و دور کمرم پ  رونی رفت و سرم از تخت ب

  ش ی ک یدستش دور گردنم بود و اون    هی. حاال  نییپا  دم یکش

  .سوزوندمیم ش ی شکمم، تنش مماس با تنم بود و داغ ی رو



[1862] 
 

من تو رو ببوسه    ی حرص گفتم: اگه اون دختره بخواد جلو  با

م  ای بلند  کنه  م  شمیبغلت  و  موهاش  تک    که یت  کشمیتک 

  !کنمی م اشکهیت

صورتم خم شد که سرم و به    ی پهلوم و گرفت و تو  خندون

  .دمیبلع یتخت فشار دادم و آب دهنم و به سخت

پرستار بذار    هیامه اما قبلش  واسم بخر گرسنه  ی زیچ  هیبرو   -

  .داخل ادیب ی اجازه نده کس

  .شد ترک یدستش و پس سرم گذاشت و هر لحظه نزد کف

  .خورمی اما قبلش من غذام و م ی خوری شامم به وقتش م -

  .اش زدمبه گونه  یآروم یِلیخواست لبم و ببوسه س تا

  .میببوس ی حق ندارتا محرمت نشدم  -

  حرص گفت: عه؟ پر

  !بله - 



[1863] 
 

از ز  دمی راست چرخ  ی پهلو  به ب  ری تا   ه یاما    امیب  رونی بدنش 

تخت و لبش و محکم گذاشت    ی ضربه خوابوندم رو  هیدفعه با  

از هر    دیلبم که نفسم پس رفت و شد  ی رو گر گرفتم. قبل 

  ی اش گرفت و باال دست مردونه   هیو با    فمیهردو مچ ظر  ییتقال

و به نوبت    عسرم نگه داشت. با اون دستش فکم و گرفت و با ول

و بوسلب تو  دی هام  پر گناه  ی و من و غرق کرد  که   یحس 

 .وحشتناک لذت داشت و دلتنگش بودم
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  .خودم و گرفتم ی جلو عی کنم اما سر شی همراه خواستم

  ی و نفس زنان کم دیبوس یدر پ یو پ تریو طوالن مین ییپا لب

منبه چشم   ره ی. خ دی عقب کش مال  تو  زد:  لب  هر    ،یهام  تو 

  .ببوسمت تونمیهم م  یحالت



[1864] 
 

به فکم مک زد   بار ن یآورد و ا  نیی و گفت و بازم سرش و پا  نیا

ازش گفتم: آراد   ییهم افتادند اما واسه رها  ی هام رو که پلک

  .کنمیامه دارم ضعف م گرسنمه  یلیخ

  .دیبعد عقب کش  یفکم ثابت موند و کم  ی رو  لبش

  .نمیرفت و کمکم کرد بش نییتخت پا از

  کنم یپرستارم هماهنگ م  هیبا    ام،ی و م  رمیم  عیسر  یلیخ -

  .مراقبت باشه

  .تکون دادم عیو سر دمی لبم کش یسی خ ی و رو زبونم

با لگد عقب   بارنی شده ا  یکه حرص  دیشد و بازم لبم و بوس  خم

  .انداختمش

  .کن! برو ای! ح گهیبسه د -

  .زد یخنده عقب عقب رفت و چشمک با



[1865] 
 

ازت کام    یتا خود صبح ه  بارنی و ا  کنمیبرگردم محرمت م -

  .رمیگیم

شدم تا بلند بشم بزنمش اما در رفت و   ز یخ  می ن  ی زینگاه ت  با

  .از اتاق خارج شد و در رو بست عیسر

  .تخت برگردوندم ی حرص و خنده پاهام و رو ونیم یحس با

  !وونهید

دختره   دیبا  کهنیا  ی ادآوری  با اون  کنم   ی زندگ  یعوض  ی با 

 ی به وجودم چنگ زدم اما لبخند شرارت بار   ی شتریحرص ب 

  .لبم نشست ی رو

 ندازم یموش م  ارم،یسرت م  یبتونم پنهان  ییهر بال  امیبذار ب 

هات و گم  حمومت، لباس   ی تو  ندازمی اتاقت، مارمولک م  ی تو

  .ی ریکبی فقط صبر کن ا کنم،ی و گور م

 .براش انداختم یتوف  نیطور نماد به



[1866] 
 

 ” ی راو“

که به جانش بود خواست در کافه را باز کند    ی د یبا ترد  ارش یک

  .را گرفت شی جلو ریاما اردش 

از داخل    ییصدا  چیآقا، ه  میاعتماد کن  نیبه فرد  میتونینم -

  .تله باشه هیانگار خلوته، ممکنه  ادینم

  .دیکش  اشیشانیبه پ   یفرستاد و دست  رونینفسش را ب  کالفه

  ؟یاگه راست باشه چ ریبرو کنار اردش  -

او محافظش بود   کرد،یکنار رفتن دست دست م  ی برا  ری اردش

  .گرفتی حالت را هم در نظر م نی بدتر دیپس با

  .داخل  میریخودش هم دودل بود گفت: م کهنیا با

دو در گذاشت و درها    نیرا کنار زد و دستش را ماب  ریاردش  بعد

  .را باز کرد



[1867] 
 

کافه   نگاهش دور  تا  بنس  ی دور  و  مدرن  و  بزرگ   چی هیبتا 

  .دیچرخ  ی ای مشتر

  ؟ی زدیا  ی به تن جلو آمد و گفت: آقا  یمرد لباس گارسون  کی

  .دهیکجا او را د دیفهمیمرد آشنا بود اما نم نینظرش ا از

  .بله -

  .مکان کافه بود اشاره کرد  نیتر که در دنج  ی ای و صندل  ز یم  به

  .راهند  ی تو ییجناب پرستو د،ین یبش دییبفرما -

  .جلو رفت ریتکان داد و به همراه اردش  ی سر

  .یاهیکه برخورد کرد با گلدان گ دیرا عقب کش  یصندل

  .برسه نیتا فرد نیگفت: تو هم بش ری و روبه اردش نشست

چشم  از رو  یخداخواسته  و  رو  یِصندل   ی گفت    یی روبه 

  .نشست



[1868] 
 

که داشت و سر انگشتانش را به    ی استرس  زیبا ر  ارش یک   نگاه

  .دیکافه را کاو ی جا ی جا دیکوبی م زیم

  ن ی ا  یِنبود. چرا همه چ  به یبود اما اسمش غر  امدهیبه حال ن  تا

  آشنا بود؟  مهیتا اسمش ن ری کافه از گارسونش بگ

  .به جانش افتاد ی شتریب  یِو دو دل شک

برا  ری اردش باش  آماده  با هر خطر  ی هم  به   ی مقابله  دستش 

  .کتش بود ریکلت ز

  .کردی را خشک م ییهاوانیل  ی به بار افتاد. مرد ارشیک نگاه

بر  آشوب را  امانش  از جا برخاست و قدم زد    د یوجودش  که 

  .هم جوجه مانند پشت سرش حرکت کرد ری اردش

  آقا؟ دیخوریم ی زی مرد پشت بار گفت: چ همان

آرام گفت: بهتره   ر یسفارش دهد اردش   یآمد لب باز کند و آب  تا

  .دینخور یچی ه جانیا



[1869] 
 

مرد   ی به عقب سر  ینگاه  مین  با به  بعد خطاب  و  داد  تکان 

  .مونمیم زبانی گفت: نه ممنون منتظر م

مال آشپزخانه بود را باز   ییکه گو  ی گفت و در  ی اباشه   مرد

  .کرد و به داخل رفت

  .و قرار نداشت دیکوبی را به کف دستش م  مشتش

گردنش درد    چرخاندی هم از بس سرش را به اطراف م  ری اردش

  .گرفته بود

  نیبه مشامش خورد که سرش را هم سنگ   یبیعج   ی دفعه بو  هی

انداخته و از    کشانیسبز رنگ نزد  ی گو  ک یکرد و پس بندش  

 هوش یو با ترس گفت: ب  عیسر  ریبلند شد که اردش  ی دود  آن

  !میبر دیست آقا با کننده 

درشت    یوحشت ترس  از  چشمانش  و  زد  چنگ  وجودش  به 

ب  ی جلو  عیشدند. هردو سر و  به    شانینیدهان  و  را گرفتند 



[1870] 
 

  د ی کش   رونیکلتش را ب   ری اردش  نی ح  نیو در ا  دندیسمت در دو

  .گذاشت  ارشیکمر ک ی و دستش را رو 

با ماسک  یقدم  یرو  یبه در نمانده بود که آن مرد گارسون 

جلو کلت  شانی صورتش  و  که   یدرآمد  گرفت  سمتشان  را 

کرد   شتریرا ب  یهوشیاثر ب  نیشد و هم   نیزم  خیم   شانیپاها

  .بار پلک زد نیتار شدند و چند  ارشیآن چشمان ک کیکه 

نفر از کنار به دستش    کیکند    کیآمد به دستش شل  ری اردش  تا

کلت از دستش در رفت و در    دیکه کش  ی که با داد  دیلگد کوب

 نی زم  ی هم صورتش را به درد آورد و رو  ی همان لحظه لگد

  .پرت شد

دستش    ی زیگرفتن چ  ی رفت که به هوا  جیگ  دی شد  ارشیک  سر

و    ردینفس نگ  اد یز  کردیم  یافتاد. سع  نیرا دراز کرد اما زم

 رمقیشد که ب  دهیبه دلش کوب  ی راه لگد  ی انهیبلند شود اما م

  !نی: فرددیترس و خشم غر  انیم یافتاد و با حس  نیبر زم



[1871] 
 

ا  ی باال  گارسون لبخند مرموز  ستادیسرش  با    ر ی که در ز  ی و 

که    دیبه سرش کوب  ی اماسک پنهان شد مشت محکم و حرفه 

فرو    ی خبریهم افتادند و در عالم ب  ی رو  شیها بالفاصله پلک 

  .رفت

اردش  یکی  آن ب  جانیب  ریهم  را  آدم   هوشیشده  و  کرد 

شده    ی امن و کد گذار  ی برنامه   قیاز طر  نیفرد  ی گارسون نما

با   تیمامور”فرستاد:  سیو   ن یفرد  ی برا قربان،  شد  انجام 

 «م؟یکن  کاری محافظش چ
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کافه که مال خودش هم بود، سوار بر   ِ یکیکه در نزد  نیفرد

دق  به  ب  دهینکش  قهیبنزش،  تو  داد:  کن  ابونیپاسخ    د ی ولش 

  .به انبار دیخودش هم انتقال بد



[1872] 
 

را تماشا کرد و روبه    ابانیخ  ی اانه یپس بندش با لبخند موذ  و

و    مونیروزیخبر پ  دیبا  یمستوف  ی اش گفت: برو خونهراننده 

  !بهش بدم

عل  ریز  و حاج  خب  کرد:  زمزمه  خندان  بازم    مینیبب  یلب 

  ؟یمقاومت کن یتونیم

 ”جانا“ 

م  با رو  پلو  نگاه  خوردمی ولع مرغ  به  آراد هم    ی ره یخ   ی هاو 

  .کردم یتوجه نم

برم  کهنیا  با با    کیشد    گردمشیزود  اما    ی غذا   ه یساعت! 

  .خوشمزه برگشت

باشم که غذام و قورت   توجهینتونستم به زل زدنش ب   گهید

  .دادم و رو کردم سمتش

  ؟ی بهم زل زد  قدرن یتو غذات تموم نشده ا -



[1873] 
 

  .نوچ -

بودن با تعجب گفتم: تموم   یظرفش نگاه کردم که با خال   به

  !که ی کرد

  .و انداخت دور گردنم  دستش

  .مونده میاصل ی غذا  رینخ -

سرش و    ی تو  دمیبا چشم و ابرو به من اشاره کرد که کوب  بعد

  .خداروشکر آخشم دراومد 

  گم ی م  رمیوگرنه م  یخوابیتا صبح م  ی ریخوب م  ی مثل بچه  -

  .رونی که بندازنت ب یکنیم تی و اذ یمزاحمم

پس حق   ،ی زنم شد  شیپ  قهیگفت: چند دق  ی نگاه خونسرد   با

  .و دارم که تا صبح ببوسمت  نیا

  .ازش گرفتم نگاه

  !ینگفت  گهی د زیچ  ه یچه عجب  -



[1874] 
 

  ز یکه ر  دیام و بوسو محکم گونه  دی چی دستش و دور تنم پ  دو

  .لبم نشست  ی رو ی لبخند

خودت نباشه دست از پا خطا    ی اونم به وقتش اما تا اجازه  -

  .کنمینم

  .بهش نگاه کردم  ومدیکه از سر تعجب م  ی او با خنده  ری متح

  ؟یگی و م  نیا ی که دار ییواقعاً تو -

  .کنار صورتم و لمس کرد ی زد و موها  یمهربون لبخند

کنم پس بهت حق    تت یاذ  ی زیچ   چ یبخاطر ه  خوامی نم  گهید -

  .دمیانتخاب م 

  !آراد  ی که داشتم گفتم: مردتر شد یحس خوب و ذوق با

پر احساس نگاهم کرد که دلم ضعف رفت براش. دستم و    تنها

  .دمیاش و بوسگونه  یاو طرف صورتش گذاشتم و آروم و طوالن



[1875] 
 

کش  عقب رو   دمیکه  و  گذاشتن    زیم  ی ظرفش  با  و  گذاشت 

دستش کنار صورتم سرم و چرخوند و خم شد تا لبم و ببوسه 

  !گند زد به جوعاشقانمون شی گوش ی اما صدا

گوش  ینچ و  رو  یکرد  از  نگاه  زیم  ی و  که  به   یبرداشت 

  .«کمند“اش انداختم. نوشته بود صفحه 

  خوردم یکه م  یبا حرص  عیو اومد رد بده اما سر  دیکش  یپوف

  ست؟رفتم و گفتم: همون دختره انگشتش و گ 

   .تکون داد ی سر

  .بلندگو ی جواب بده بذار رو -

  .گرد شدند هاشچشم

  ...جانا -

  .ادیگفتم جواب بده نترس صدام درنم -



[1876] 
 

  ی مکث جواب داد و گذاشت رو  ی او رها کرد و با ذره   نفسش

  .بلندگو

  .سالم -

  .سالم عشقم -

چ  هامدندون قفل شدند.  هم  به   ی اپر عشوه   ی ه صدامحکم 

  !هم

  ؟ی ست! چرا زنگ زدساعت دوازده  -

کم باهات حرف بزنم دلم برات    هی  یباش  داریگفتم ممکنه ب -

  .تنگ شده

از شدت حرص سرخ شده بودم    شکیبهم که ب  ینگاه  آراد

  .دی چی انداخت و بالفاصله دستش و دور کتفم پ

  .برم بخوابم خوامیگفتم: بگو م صدایب

 .خندون شد  لبش



[1877] 
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  آراد جونم؟ -

  درآوردم: آراد جونم؟ گرفته اداش و شی آت

  .آراد محکم لبش و گاز گرفت و به خودش فشردم که

  ؟یآراد هست -

  .دیکش ازهیخم یالک

  ؟ی اخونه  رم،یدارم خواب م  -

 یتو ک  ه،یبابا، قراره فردا صبح زود برند ترک  ی نه اومدم خونه -

  ؟ی گردیبرم

  .هام و باال گرفتمنماد خداروشکر کف دست  به

  .امفردا ظهر خونه -



[1878] 
 

  .درهم رفت و صورتش و چرخوندم سمت خودم  هاماخم

  !رو فردا ظهر؟ یچ یگفتم: چ صدایب

  .نگاهم کرد معترضانه

  .کنمی نم تتیبرو بخواب اذ گهیپس منتظرتم، د -

  .نمتیبیم -

خودمه   ریتلخ شده سرم و برخالفش چرخوندم. تقص  یاوقات  با

  .باشم الیخیب تونمی م کردمیکه گفتم جواب بده، فکر م

  .بوسمتیم  ر،ی شبت بخ -

  .درشت شدند و دود از کلم بلند شد ظیاز شدت غ  هامچشم

  .ری شبت بخ -

هام بلند بودند و کل جونم نفس  ی انگار قطع کرد. صدا  گهید  و

  .گرفته بود شی آت



[1879] 
 

  .هم به کنار بوسمتیهاش به کنار و م حرف  تموم

  .شدند  دهیطرف راست سرم کش  ی موها  ی آراد تو  ی هاانگشت 

  خانمم؟ -

  .بوسمتیدختره رو درآوردم: م ی ادا

لبم   ی و پس بندش گوشه  دمیآرومش و شن  ی خنده   ی صدا

  .اشسوخت از بوسه

  .دیرو کردم سمتش اما عقب نکش یبرزخ ییهاشمچ با

  .لبم و با شستش نوازش کرد  ی و باال آورد و گوشه   دستش

  .من مال توئم ؟ی خوریحرص م یاز چ -

  گه ید  ی که غذا کم  ی و همراه باهاش ظرف  دم یکش   ی بلند  نفس

رو رو  بود  مونده  کنارم    یِآهن  زی م   یِنییپا  ی طبقه  ی ازش 

  .دم ی گذاشتم و به سمتش چرخ



[1880] 
 

پاش که ابروهاش باال    ی دادم به تخت و نشستم رو  اشهیتک

  .نگاهش و پر کرد یطنت یو ش  دندیپر

آشکار گفتم:   یطرف صورتش و محکم گرفتم و با حسادت  دو

جا پشت تلفن به آرزوش فکر  بمونه همون  دنتیتو حسرت بوس

  .بوسمی کنه فقط من تو رو م

لبم که تو گلو بالفاصل  و انداختم تو چنگال  ه لبش و محکم 

  ش ی کیبازم فرو رفت و اون    ی موها   ی دستش تو  هیو    دیخند

  .دیچی رو پر قدرت دور کمرم پ

که به زور لبش    دم یو بوس  نشیی لب پا  یمحکم و طوالن  قدراون

  جان یو مک زد و ا  نمییخودش لب پا  بارن یو ا  د یکش  رونیو ب

 میدیهم و بوس  صانه یهامون بلند شد و حربوسه  ی بود که صدا

  .که کل تنم نبض گرفت



[1881] 
 

تر از  کم آوردم که لبش و ول کردم اما اون انگار تشنه   نفس

انداخت و رهام    ریهاش گدندون  نیها بود که لبم و بحرف  نیا

  .نکرد

  ر ی مشتش جمع شده بود و ز  ی به همراه موهام تو   رهنمیپ   حاال

مکان   نیا  ی تنم داغ داغ بود اما االن و تو.  دادیکمرم و فشار م 

  .وجودش و حس کنم خواستمینم

  خته ی هامون باهم درآمو رها کرد. نفس   دیبار لبم و بوس  نیچند

از صورتم    ی متر  یلی. آخر سر هم تو م دادی و بهم لذت م  شدیم

و    میزدیهام نظر انداخت. نفس نفس مو به چشم  دیعقب کش

  .تند شده بخاطر هم لذت داشت ی هانفس نیآخ که چقدر ا

ام جمع کرد و سر کج کرده به لبم که  ور شونه  هیو    موهام

  .چشم دوخت زدی هنوزم نبض م

  یسیکه خ  نیو جلو آورد اما سراغ لبم نرفت و هم   صورتش

  ن ییو پا  دیچ یودم پوج  ی تو  ییگردنم نشست غوغا  ی لبش رو



[1882] 
 

هام لب  نیاز ب  ی ز یر  ی هم افتادند و ناله  ی هام رورفت که پلک 

گوشم رفت اما مانعش    ی خارج شد. نرم بوسه زد و سراغ الله 

  .نه آراد جانی شدم و کنار گوشش لب زدم: ا

کنم که    ی گوشم رها شد: کار  ی آروم و پر عطشش تو  ی صدا

 ؟ یامشب مرخص بش نیهم

 [21.03.21 17:11] 

 328پارت #

و سرش و   دمیآروم خند  خواستشی که وجود منم م  ی درحال

  .با دو دستم عقب بردم

   .اندیخواستن  رحمانهی خمارش ب ی هاچشم  شهیهم

  .میشد بخواب  کی -

دور کمرم نگه داشت و خودش و  دستش و    هیتعلل    یاندک  با

  ی که از روش کنار رفتم و سرم و رو  دیو خواب  دیکش  نییپا

پتو و  شد  بلند  باز  گذاشتم.  بالشت  رو   یمسافرت  ی همون 



[1883] 
 

رو کرد.  باز  و  کش  ی برداشت  خاموش    دیهردومون  از  بعد  و 

و دستش و دور   د ی تخت بود خواب  ی باال  زش یکردن چراغ که پر

  .دیچ یپ  مرمک

بدست  هردو انگشت  نمونیهام  که  البود  به  ال  و   یهاش 

  .دست چپم قفل کرد ی هاانگشت 

  .هام و بستمکه به بودنش داشتم چشم  یلذت و حس خوش  از

از کمرم برداشته شد و موهام و نوازش کرد که درست    دستش 

و وجودم    د یچی هام پچشم  ی آور خواب توقرص خواب  هیمثل  

  .آروم گرفت

پنج ماه تا   نیبه جبران تموم ا  خوادیدلم م  لب باز کرد:  آروم

  .خود صبح بهت نگاه کنم

   .لبم رنگ انداخت  ی رو ی لبخند

  .نگاهت کنم و مدام دلم ضعف بره برات -



[1884] 
 

  .دلم و ببره یداشتم سکوت کنم و اونم ه دوست

  .نشست میشونیپ ی رو یداغ ی بوسه

  .چشم سبز من ری شبت بخ -

  .آراد جونم  ریگفتم: شبت بخ یفیضع ی صدا با

  ***********************************   

 ” آراد“

 ی الحظه   میگوش  امکیپ  ی بودم که صدا  ی داری خواب و ب  نیب

  .هام و باز کردلرزوندم و چشم 

شدم و آروم دست جانا رو   زیخ  میبه کمک دستم ن   آلودخواب

د منظمش مشخص بو  ی هاول کردم. از آرامش چهره و نفس 

و برداشتم. روشنش کردم   میخوابه. از روش خم شدم و گوش

کردم.    زشونیر  عیهام درد گرفتند و سرکه از نور صفحه چشم

  ده که اوم  یامیو کاهش دادم و بعد از زدن رمز پ   شیی روشنا

  !بود  دیبود رو باز کردم. مج



[1885] 
 

  .و خوندم   متنش

 ی اطالعات  هی  ،یشگ یهم  ی جاهمون  ایفردا ساعت چهار عصر ب  “

ب  ی موری ت  ی از گذشته  که  کردم  و    شکی کسب  جالبه  برات 

 ” .کنهیبهمون کمک م یلیخ

  .نمتیبی که گرفتم واسش فرستادم: فردا م ی دیام با

  .برگردوندم زی م ی و خاموش کرده رو لنتی رو سا یگوش و

  .انداخت هیاش سامعصومانه ی چهره  ی رو نگاهم

  .دمیو بهت قول م نیا ز،یهمه چ   شهیتموم م ی به زود -

 ی دفعه گرفتمش تو  نیبدنش رد کردم و ا  ری دستم و ز  آروم

 ی هم رو  یو تسبم  دم یلبخندش و د  ز یکه ر  دم یبغلم و خواب

هام و  سرش گذاشتم و چشم   ی ام و بااللب من نشست. چونه

 .بستم

 [25.03.21 20:30] 
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 ” ی راو“

 دار یب  اشی با تمام خستگ  یبود و حاج عل  کی   کینزد  ساعت

  ی ری بود تا طبق عادتشان شب بخ  ارشیمانده و منتظر تماس ک

اما تماس که ه  ندیبه هم بگو   ی هاتماس   یحت  چ،یو بخوابد 

  !طورنیمحافظش هم هم  داد،یخودش را هم جواب نم

و   ر یو دلش هم مثل س  زدیچرخ م  مارستانیدور اتاق ب   مدام

  .کردیم  تشیاذ  دیعملش هم که شد  ی . جادیجوشی سرکه م

از محافظانش    یکیو به سمت در رفت تا به    اوردیطاقت ن   گر ید

خانه  دیبگو هم  ارش یک  ی برود  در   ی اشماره   نیح  ن یاما 

رو ب  اشیگوش  ی ناشناس  که  فرو    ل یدلیافتاد  هم  قلبش 

  .ختیر

سبز نگه   ی دکمه  ی انگشتِ شستِ دست سالمش را رو  مردد

را تا   لیکه موبامکث پاسخ داد. به محض آن  یداشت و با کم 



[1887] 
 

: زد یبلند شد که نفس نفس م  ری اردش  ی گوشش باال آورد صدا

  ...دهی رو دزد  ارشیآقا ک ن،یآقا، فرد

 وستند یپ  قتیدر ذهنش به حق  ی هابود که تمام ترس   جانیا

و چون دست   دندیلرز  شیآن داغ شد زانوها  کی که    یو با بدن

مجبور    ردیرا بگ  ییجا  توانستی اش بسته بود و نمخورده   ریت

  .شد واریدادن به د هیبه تک

ز -  احتمال  کار  خوادی م  ادیبه  به  مجبور  رو  بکنه،   ی شما 

بر بود  گفته  م  هی  میبهمون  چون  رو    ی راز  هی  خوادیکافه 

خوب دست گذاشت رو نقطه ضعفه   یدرمورد جانا بگه عوض

  ابون یجا و کار خودش و کرد، من و وسط بآقا و کشوندش اون

به زور خودم و به جاده رسوندم و خداروشکر   ه  ی ول کردند 

زنگ زد به    هاش بهتوناز آدم   ی کیاگه    د،یبه دادم رس  نیماش

  .دینکن ی کار چینفعشون ه



[1888] 
 

و تنش به عرق نشسته بود. آرام قدم    دیلرزیم  یحاج عل  نفس

کندن  جان  هر  به  تا  تخت   یبرداشت  به  را  خودش  هست 

  .برساند

  ل یو براش پرونده تشک   یبرم سراغ سرگرد کاظم  دیپس با -

  .بدم

رو گرفته پس    ارش یآقا ک  نیآقا اگه فرد   د یکم صبر کن  هی -

ن صدمه   از یبهش  بهش  و  فرد  زنهینم  ی اداره    قدرن یا  نیاما 

بتونم خودم و نجات    دیکه من و ول کنه تا شا  ستیاحمق ن

ذهنش   ی تو یف یکث ی نقشه هی بدم و لو بره کار خودشه حتماً 

  .م یمحتاطانه عمل کن دیهست با

  .لرزانش را به تخت گذاشت و نشست دست

  ...تا تنها پسرم مینیبش م؟ین ک کاریخـ... خب چ  -

  ی را روبه رو  یقطع شد و گوش  دیکه شن  یکالمش با بوق  اما

  .ناشناس پشت خط بود ی اصورتش آورد. شماره 



[1889] 
 

ناشناس داره    هی را به گوشش برگرداند و گفت:    لیموبا  عیسر

ممکنه خودشون باشند خودم دوباره بهت زنگ    زنهیبهم زنگ م 

  .زنمیم

اردش  گر ید دهد   یحرف  ر ینگذاشت  تذکر  آن  به  و  بزند 

  .را حفظ کند و ضعف نشان ندهد و قطع کرد اشی خونسرد

  .کرده آن شماره را پاسخ داد خی یعجله و دست  با

  بله؟ -

جوان  ی صدا پ  یمرد  گوشش  علدیچی در  حاج  بر  سالم    ،ی: 

  با پست وزارت؟ یکنیکت چه مقهرمان ممل

  .را به هم زد یحال حاج عل ادبانشی لحن ب از

  .نیرو بده به خود فرد ی گوش د؟یو کجا برد ارشمیک -



[1890] 
 

ا  ییجاآن   از آمار  بعدها  داشت  امکان  برا  نیکه  را    ی تماس 

رو   نیفرد  قدرنیمرد انکار کرد: چرا همتون ا  اورندیمدرک درب

  و داره؟ ی کار نیفقط اون جرئت همچ یعنی د؟یگنده کرد

  .دیخند

هم    یکه حساب  یترش بترسبزرگ  ه یاز    دیتو با  ،ینه حاج عل -

  م یرو هم ما مجبور کرد  نیکارهات بهش زخم زده، خود فرد

  .ها رو بگهزنگ بزنه و اون   ارشیبه ک

  شی پ  ی خوب دار  ی بود به معنا  ستادهیا  شیکه روبه رو  نیفرد

  .سر تکان داد ی با لبخند شرور ی رویم

هم باور نکرد و با خشم لب زد: فکر نکن   ی مقدار  یحاج عل  اما

  کجاست؟ ارشمیدرصد هم باور کردم، ک هی یحت

هم    ارش یک  ی جا  ست،ینه به من مربوط ن  ای  یباور کن   کهنیا -

 ی و خواسته  یباش   یخوب  ریکه وز  یالبته تا وقت  ستیبدک ن

  .یمن و اجرا کن



[1891] 
 

  .چشم بست دیکشی که م یرس و غضبت انیم

  ؟ی خوایم یچ -

و    ی مامورها رو دخالت بد  ستیاصالً به نفعت ن  کهن یاول ا -

  م،یبذار دوستانه حلش کن  یخودت پسرت و بکش  ی هابا دست 

و از وزارت    یسی استعفا نامت و بنو  ی دوم فردا تا شب مهلت دار

کناره   یکن   ی ریگکناره  محض  به  بهت   ارشیک   ی ریگو  هم 

 .نره فردا شب ادتی شه،ی داده م لیتحو

 [25.03.21 20:31] 
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را قطع کرد. دست   یتا حاج عل  و باز کند تماس  آمد دهان 

چنگ زده بود   شی که به گلو  یافتاد و با بغض   ن ییپا  یحاج عل

که   شانیچشمانش را باز کرد و نگاهش را به عکس سه نفر

  کش ینزد  دیهم با  مارستانیدر ب  یافتاده بود و حت  زی م  ی رو

  .سوق داد  بودیم



[1892] 
 

هشت ساله   ارشیو ک  دیخندیکه درعکس م  ی اه یبه راض   رهیخ

 ی که االن دار  دونمی: مدیلرز شیبود صدا دهیرا درآغوش کش 

عالوه    یکوفت  استیس  ن یآخرش ا  ؟یحاج عل  ی د ید  یگیبهم م

 کردم ی خطر انداخت! فکر م  ی بر من جون پسرمون رو هم تو 

 ممشکالت مردم رو حل کن   شتری ب  تونمیبشم م  استیوارد س

فاسدها نشد   ی تو   ی و  اما  کنم  رسوا  رو  و دستگاه کشور  دم 

اهیراض فطرت   نی!  ز پست  راست    شهیر  ی ادیها  دووندند، 

مال  ییاز کسا  دیبا  یگفتیم بخاطر  ندارند   ایدن  ی ه یکه  رحم 

  .کرد ی دور

که در دلش    ییهااش را شکست و با تمام غمغرور مردانه  اشک

  س ی و مرتبش را خ  دیسف  شی آمد و ر  نییتلنبار کرده بود پا

  .کرد

  ی نتونستم قاتلت و به سزا  یحت  قیمنِ ناال  ه،ی نتونستم راض -

اما اگه از قدرت    ده یرس  ارشمونیعملش برسونم و حاال نوبت ک

 دیهست که بهم برش گردونند؟ با   ینی کنم تضم  ی ریگکناره 



[1893] 
 

بشه براش؟ برام دعا    ینیدر بزنم که تضم   یکنم؟ به ک  کاریچ

د خانم،  ا  گهی کن  ند  ی رحمیب  همهنیطاقت   ارش ی ک  ارم،و 

م  حیصح قول  برگرده  بهم  سالم    د یق  شهیهم  ی برا  دمیو 

  .رو براش بسازم  تیآروم و پر امن  یِزندگ  هیرو بزنم و    استیس

 ی امحروم افتاده در سوله   ییروستا  انی دورتر م  لومترهایک   در

پ  ینیفرد با لذت و حس  به چشمان به خون   ی روزی بود که 

  .کرد ی نگاه م ارشیک ی نشسته

محال بود که او را   دانست،یرا م  نیفرد  ی عمق نقشه  ارشیک

  .وفتدیب ریگ  شیبدهد و پا یحاج عل لیزنده تحو

بسته   ی اله یکه به م  ارشی سر داد و به دور ک  ی اخنده   نیفرد

  .شده بود قدم برداشت

  .دارمیزنده نگهت م یه فکر کناگ یونیمد -

چاه افتاده    نیهم در ا  یبود هر کس  دهیترس  ارشیچرا؟ ک  دروغ 

پدرش بود که   شی اما تمام فکر و ذهنش در پ   دیترسیبود م



[1894] 
 

 نیمقابله با فرد  ی هم که برا   یکند و آن قدرت  ی ر یگمبادا کناره 

دارد را از دست بدهد وگرنه که چه استعفا دهد چه ندهد کار 

  .ودش ی اکه معجزه تمام است مگر آن  ارشیک

ا  پشت رو  شی پا  هیو    ستادی سرش  بر   ارشیک  ی شانه  ی را 

از درد جمع  ارشیو فشارش صورت ک ی نیگذاشت که از سنگ

  .شد

  ؟ی : نازدی داد کش نیفرد

به   یکه کلت  نینقش   زهی جوان و ر  ی باز شد و دختر  یآهن  در

از سر تعجب    ارش یک  ی دست داشت به داخل آمد که ابروها

  .دندی باال پر

  بله آقا؟ -

  ی هاش و باز نکنه وگرنه هنرها باشه دست   نی حواست به ا -

  .هیاحرفه  شی رزم



[1895] 
 

اون   ونی! من؟ی پر تعجب گفت: واقعاً فرد  ی ابا خنده   ارشیک

  !؟ی دختر بچه رو فرستاد  هیهمه نرهات 

  .دیخند   نیزد و فرد شخندین ی ناز

  !دختر بچه تموم نرهام و شکست داده ن یاما هم -

نشست و به سر    ارش یلبان ک   ی رو   ری خندان و متح  ی پوزخند

  !بود ینظر انداخت. باور نکردن ی ناز ی تا پا

  .گذاشت و سمت در قدم برداشت نیرا زم شی پا نیفرد

  ا ی جون گفتم که ب   ارشیلحظات عمرت لذت ببر ک  نیاز آخر -

  .یرو گرفت میتصم  نیترسمت ما اما احمقانه

آن به بدنش وارد   کیکه    یشدند و شک  زیت  ی ناز   ی هاشاخک 

  .دیاز نگاهش دزد عیشد را سر

ا  نیفرد هوس   ستادیکنارش  نگاه  با  وقتشه   ی آلود و  گفت: 

  ...میب قرارمون و اجرا کنفرداش



[1896] 
 

اشاره   پشت رو انگشت  را  به   دیکش  ی ناز   ی گونه  ی اش  که 

  .تاب آورد تا پسش نزند یسخت

  .منتظرتم -

  .دی را باال کش  ارشیآرام و پرنفرت لب ک ی اخنده 

زن فاحشه به حساب آمد و حالش از آن   کی  ی نظرش ناز  در

  .به هم خورد شتریب

ناز  نیفرد اما  برود  رو  ی خواست  را  دستش   ی نه یس   ی کف 

آن  نیفرد از  و  ک  ییجاگذاشت  بود  ممکن  تا شب    ارش یکه 

 ی ل یکشته شود نفسش را دم گوشش رها کرد: اما ارباب صبح خ

  .تحمل ندارم گهیبهتره راستش من د

را هم   ش یهاگوش  توانستیکاش م  ی چشم بست و ا  ارشیک

 .نباشد زیانگرقت ی مکالمه  نیتا شاهد ا   ردیبگ

نشست و دستش دور کمر    نیلبان فرد  ی رو  یپر هوس   لبخند

  .دیچی پ ی ناز



[1897] 
 

  .کردم ارشیاما تو رو محافظ ک -

من   ی جا  تونهیتر کرد: اما جالل هم م لحنش را اغواگرانه   ی ناز

  ی چند ساعت  هیفکر نکنم    رحمه،ی و ب  زیباشه چون فوق العاده ت 

 !هوشمند بندازه ی نقشه نی ا ی تو یاختالل یخوش گذرون

 [25.03.21 20:31] 
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گوش    ر یبه ز  ی ا و سرش را چرخاند و بوسه  دیآرام خند   نیفرد

و نفرتش را سر محکم   ظیتمام غ  ی شال زد که ناز  ری از ز  ی ناز

  .کرد یگرفتن کلتش خال

  .نمتیبیفردا صبح م یاوک -

رفت که   رونیپس بند حرفش از کنارش گذشت و از سوله ب  و

  .و در بزرگ را بست دیکش ی انفس آسوده 



[1898] 
 

زمزمه   رلبیپاک کرد و ز  نیاش را با آستبوسه  ی جا  یچندش  با

  .یزندان عوض ی وفتیکه ب امی کرد: منتظر روز 

تمام شانسش را    دینگاهش را به سمتش برد. با  ارشیک  ی اصد

  .کردی دختر امتحان م نیا ی رو

  .گروهش داره ی فاحشه تو هی نیفرد دونستمینم -

  .چفت شد ی ناز فک

  !حرف دهنت و بفهم -

  .از سر تعجب کرد ی اخنده   ارشیک

از حرفم   دی پس نبا  ی اما فاحشه بودن رو خودت انتخاب کرد -

  !یناراحت بش

به   کردیم  یکه سع  یو درحال  دیکش  قیعم  ی هانفس  ی ناز

  .رفت  یآهن یِاعصابش مسلط باشد به سمت صندل



[1899] 
 

فردا صبح بود و    تش یاتمام مامور  ی تنها فرصتش برا  شکیب

م دستش  از  ک  دادیاگر  م  ارشیهم  هم   شدیکشته  و 

  .فتریو تمام زحماتش به هدر م ماندیناقص م تشیمامور

  ق یافرادش را از طر  ی هاام ی ها و پتماس   یِتمام  ن یکه فرد  فیح

را    ن یفرد  یِاصل  ی وگرنه تا به االن نقشه  کردیاپراتورها چک م 

به    نیقبل از تماس فرد  یکه حت  ی به مرکز لو داده بود. مرکز

و تنها صبر   دانستندی م  ی ناز  قی را از طر  نیقصد فرد  ارش،یک

را در زمان در او  تا  کنند. فردا هم    ری دستگ  ستکرده بودند 

تازگ  توانستینم چون  کند  برقرار  مورد   ی نقطه   های ارتباط 

  زی همه چ  ی ایاطی احت یب  نیترشده بود و کوچک  نیتوجه فرد

  .کردی را خراب م

 ر یدر ت   ش یهاو نشست تا دست  دی کش  ارش یرا کنار ک  یصندل

اش مرگش زودتر  راس نگاهش باشند و نشود با کار احمقانه 

  .برسد



[1900] 
 

س  ریغ  کلت به  دست  به دست،  برا  نهیمسلح  و  چند   ی شد 

  .ساعت هدر دادن وقت به هواکش بزرگ نگاه کرد

ک  قدرآن بو  کینزد  ارشی به  مدام  که  و    ی بود  سرد  عطر 

نت  نشیریش گل   یکه  مشامش    ی بهار  ی هااز  درون  داشت 

  .دیچ یپ

ناز  آنکهیب  گربه  ی به  چشمان  نظر   ی اقهوه  ِیاو  رنگش 

گفته   اندازدیب اگه  همچ  نیفرد  ی گفت:  با  باشه    ن یدرست 

اشتباه  یبش   سی پل  یتونستی م  یمهارت راه  انتخاب    یاما  رو 

کن  ی کرد کمک  ا  ی اگه  م  جان یاز  قول  کنم  با   دمیفرار  که 

  .برات دست و پا کنم ی شغل عال هیو   ی نسوز نیفرد

  .دینشان نداد و در دل خند  یعکس العمل ی ناز اما

و   دیکش ینکرد نفس پر حرص  افتیاز او در یکه جواب  ارشیک

  .دی نگاهش را سمتش کش



[1901] 
 

پس    ی دار  شرفتیپ  ی برا  ی ادی ز  ی لیراه خ  یتو هنوز جوون  -

  .و تباه نکن اتندهی و آ ن ییپا ایب  طونیاز خر ش

انداخت و گفت: تموم شد؟ اگه   ارشیبه ک  یالی خینگاه ب  ی ناز

  .در دهنت و ببندم شمی نشده مجبور م

  .نگاهش را از او گرفت ظی کالفه و پر غ ی با نفس ارشیک

  .حکم اعدام خودش و صادر کرده گهید نیفرد رمیمن بم -

م  - اشتباه  بم  لسوف،یف  یکنینه  مدرک   چیه  گهی د  ی ریتو 

  .به دست آورد شهینم نیانداختن فرد  ریگ  ی برا یمحکم

  .به سمتش آمد ارشی آلود کاخم  نگاه

  ؟یبه حرفت مطمئن باش  شهیباعث م یلیچه دل -

کرده کار خودش    ی تماماً صحنه ساز  ن یکه فرد  ل یبه اون دل -

  س یتا پل   شهینم  ی حرف اون محافظت هم مدرک  ی و حت  ستین

  .کنه رشی بتونه دستگ



[1902] 
 

  .پر نفرت چشمانش را بست ی اخنده  با

  !کثافت  نیفرد -

  .ساکت شو بذار تمرکز داشته باشم گهید -

که نخواهد به   آمدیدخترش بدش م  نیقدر از اآن   ارشیک  اما

  .دستوراتش اجرا کند

  ی کیبرو    یحرف بزنم، ناراحت  ز یر  هیتا فردا    خوامیاما من م -

  !خودت فاحشه خانم ی رو بذار جا  گهید

  ی ناز  ی خفه شده  تیبود تا تمام عصبان  یآخرش کاف  ی کلمه

در   ی از او بخورد که درد بد  یدهد و مشت محکم   انی را طغ

  .و سرش بچرخد   چدیصورتش بپ 

  !یشیم میفاحشه عق یبهم بگ گهیبار د هی -

  .نشست و رو کرد سمتش ارش یلب ک ی گوشه ی شخندین



[1903] 
 

سرو - کارت  تو  رئ  یده   س ی مگه  چرا   ست؟ین   ستی به  پس 

  ن ی که همچ  ی خور ی حرص م  ن یهم از ا  دیشا  ؟یشیم  ی عصب

  !ی ازش استفاده کن یتونیگروگانه و نم یبدن

افتاد و کلتش را هم به  یچنان از جا برخاست که صندل  ی ناز

  .پرت کرد نی زم  ی شدت رو

  گر یگذاشت و حال که د  ارشی ک  ی را دو طرف پاها  شی پاها

را کنار گذاشت و محکم    ا یبود شرم و ح  ده یشن  نیتوه   دیشد

  .را گرفت ارشیفک ک

بار   ه یفقط    گه،یبار د  هی: اگه  د یغر  ارشیبه چشمان ک  رهیخ

به گردنت که بعد از به هوش    زنمی م  ی جور  یزر زر کن   گهید

  !ی گردنت و تکون بد یاومدنت هم نتون 

ا  محابای ب  ارشیک از  اگه  زد:  لب  و  آورد  جلو  را    جا نیسرش 

  !سراغ تو امیم  نیکنم شک نکن بعد از فرد داینجات پ 



[1904] 
 

حصار    و از  را  فکش  سرش  چرخاندن  با  حرفش  بند  پس 

  .دیکش  رونیب  ی ناز فیو ظر ده ی انگشتان کش

کنان بلند شد و بعد  خنده   دانستیرا م  ی باز  نیکه اصل ا  ی ناز

  .ت کلتش قدم برداشتزد به سم   شیکه به پا ی از لگد

تا   ی ایاما مطمئن باش م  یعوض  ی آقازاده   مونمیمنتظرت م -

 !یکن یهات ازم معذرت خواهبخاطر حرف 
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 ” جانا“

اومد زنگ واحد رو بزنه مچش و گرفتم که نگاهش به سمتم    تا

  .اومد

  .تپش تند قلبم گفتم: صبر کن به خودم مسلط بشم ونیم



[1905] 
 

مامان حورا داخلش بود رو از دستم    ی هاکه لباس   یکیپالست

  .هاش و از هم باز کردگرفت و دست 

  ؟یتو بغلم مسلط بش ی ایب ی خوایم -

بازوهاش   نیکه ب  دم یچ یهام و دور کمرش پ دستو    دم یخند

  .گرفتم

که عطر مسحور    دمیکش  یقیعم  ی هاو بستم و نفس   هام چشم

تنش به   ی و گرما  دی چی مشامم پ  ی تو  اشیشگیهم  ی کننده 

  .آرومم کرد یمقدار قابل توجه

  .که کمتر شد ازش جدا شدم و شالم و مرتب کردم شمیتشو

  .االن بزن -

  .کنمی من دست رو زنم بلند نم -

  .دمیو معترض به بازوش کوب خندون

   !لوس -



[1906] 
 

و زنگ رو زد که بازم استرسم شدت گرفت و مجبورم    دیخند

  .اون دستم بذارم و فشارش بدم ی کرد مشتم و تو 

با شتاب   دهینکش  ه یدم در بود که به چند ثان  نی هم  زی عز  انگار

اول  و  بغض  نیبازش کرد  افتاد که  به من  نگاهش  رنگ    ینفر 

  .هم چشم من و پر کرد  یصورتش و اشک ی انداخت تو

  .زدم ی زیر  لبخند

  .جونم زی سالم عز -

بغلش که  ی تو دم یو پر کرد و کش  نمونیب ی فاصله یمعطلیب

حر دست و  پ  صانهیهام  کمرش  بو  دمی چیدور  و  گرما  از   ی و 

  .هام و بستمتنش چشم ی مادرانه 

  .سالم قربونت برم، سالم چشم سبز خوشگل من -

  .لبم ی لبخند رو طورن یشد هم شتریاشکم ب حجم

  هان؟ شهی ما هم دلمون برات تنگ م یگیتو نم -



[1907] 
 

جدامون کرد که   عمو از هم  تی و عصبان  ی پر از دلخور  ی صدا

  .دمشیاشک به چشم د

پا  یشرمندگ  از و  درگاه    نییسرم  به  سمتش  به  و  انداختم 

  .شدم ترک ینزد

  ...ی درآوردم، شرمنده  ی که خودخواه باز دونمیم -

  ؟ی اکه شرمنده نه؟یته حرفت هم  -

  لچر ینوا نگاهم و برد به سمتش که و  ظیپر بغض و غ   ی صدا

نگاه  نینش با  هم  بهزاد  و  بود  عمو  پشت  اشک  یپشت  آلود 

  .سرش

  .افتاد نییبغضم گرفت و بازم سرم پا بارنیا

  ...آراد در اومد: نوا! جانا  اعتراض

بازوش حرفش و قطع کردم چون نوا   ی دست گذاشتن رو  با

  .حق داشت



[1908] 
 

خواهرت    نیدل ا  یگی تر شد و بلندتر: نمآلود نوا بغض  ی صدا

خواهر رو    هی  نی هم  ایاز دار دن  ی گیهان؟ نم  شه؟یبرات تنگ م

   سوزه؟ی جگرش م شی داره و از دور

هاش افتاد چشم  ی موج زده  ی ا یباال اومد و نگاهم به در  سرم

و تموم   د یام چکگونه  ی زمان باهاش چند قطره اشک روکه هم 

 ی اجه یبغضم نت  نیاز ا  شتریزورم و زدم و صورتم باد کرد تا ب

  .نده

ا  هاشدست و  باز شدند  از هم  بغضش شکست    نیکه  دفعه 

 ن یو هم   دمیبه سمتش دو  تابیکه ب  دیبغض منم درهم در

اونم  ی هابغلش کردم، دست یبا تموم دلتنگ  دمیکه بهش رس

پنج ماه   یگی: نمد یلرز  دیو صداش شد  دند یچی محکم دورم پ

  نکنم؟  هیگر  یاز دلتنگ   ی نبودت و تحمل کنم؟ چجور  ی چجور



[1909] 
 

صورتت    ی و تو  امینوا، روم نشد ب  دی هق کنان گفتم: ببخش  هق

زدم   شی که پنج ماه پ  ینگاه کنم، نه بعد از اون حرف مزخرف

  !و فرار کردم

  .دیکمرم کوب به

باور کردم تموم مزخرفاتت و؟ هان؟ که   ی فکر کرد  ه؟یچ -

پس   وفته؟ینخوام چشمم به چشمت ب  گهید  دنشونیبخاطر شن

  !ی خر یلیخ

ز  یلیس  ونیم تا  چشمم  از  م  ریکه  و    دمیخند  رفتیگلوم 

  .تر بغلش کردممحکم

ف  زیعز برگشت  دیکه کش  ینیبا   یگفت: خداروشکر که سالم 

  .مهمه نیمادر هم

کردم بذار    ی درسته منم اگه اولش باهات تند  ز ی: حرف عزعمو

  .یو دلتنگ ی دلخور ی پا



[1910] 
 

که    دمیکش  ینی ف  م ینیب   یلبم نشست و از گرفتگ  ی رو  ی لبخند

 .بهتر شد دنمم ینفس کش
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طور که خم بودم و درمقابل لبخندش  نوا جدا شدم و همون   از

دلتنگ    دیگفتم: فکر نکن  کردمی م  زیهاش و با شالم تماشک

  .م اما دم نزدماتون نشدم، شدهمه 

  ...دلِ یحت -

فهم   حهی مل  ی صدا تازه  و  برد  به سمتش  و  نگاهم    دم یخانم 

  .و آقا سپهساالر هم هستند شونیا

 ز ی من و سپهساالر هم برات تنگ شده بود دختر، پنج ماه چ -

  .ستین یکم



[1911] 
 

سبکم   یلیخ  هیگر  نیگرفت. ا  ی شتریلبم رنگ ب  ی رو  لبخند

  .کرده بود و آروم شده بودم

چرخوندم   یکیدفعه    هینگاهم و سمت بهزاد ببرم    کهنیاز ا  قبل

  .دمیکه آراد رو د

ر  با و    شیشونیپ  ی رو   زیاخم  گرفت  و  صورتم  طرف  دو 

  .دیهام کش چشم  ری هاش و زشست

لحظه به بعد   نی بشند، از ا  سی هات خ مژه  کهن یمتنفرم از ا -

 ی داشت  ازیبهش ن  یلینکرده خ   ییاما اگه خدا  یکنی نم  هیگر

  .یکنیم  هیبغل خودم و گر ی تو ی ایم

به کف    ی امچش و گرفتم و بوسه  ه ی.  دمیو پر ذوق خند  آروم

بود زدم که باعث شد اون   سیهام خ دستش که بخاطر اشک 

  .بره نیاخمش هم از ب زیر

 متابی قلبم که ب  ی حاال اون حفره   شش،یخوبه که برگشتم پ   چه

ب  دادیو آزارم م  کردیم  ه یگر  خواستمینم   گهیرفته. د  نیاز 



[1912] 
 

  د ی اون دختره هم نبا  ی. حتشدمیازش دور نم  گهیکنم چون د

منه، اگه نبود منم   شیبشه چون تموم دل آراد پ   امه یباعث گر

  .کرد ی نبودم و وسط همون جنگل ولم م جانیا

  ه ی. با  دمینمک به سمت بهزاد چرخمچش و رها کردم و نم

  .کردی باال رفته نگاهم م ی ابرو

  .زدم ی ا مسخره  لبخند

  داداشم؟ یسالم خوب -

  .هاش اومدتا پشت لب خنده

پنج   ی بر  یکه قهر کن  یبچه ننه باش  قدرن یا  کردمیفکر نم -

کنار نوا   ینیشیم  ی بر  ییجا  ذارمینم  گهید  ،ی برگرد   گهیماه د

  .یکنی م یاطیخ

دلم   ی حرف تو شی و با بازدمش گفت: آخ دینفس کش هی بعد

  .ندارم ی دلخور یچی ه  گهیو گفتم د



[1913] 
 

  .یزد و ادامه داد: سالم آبج ی لبخند جذاب و

به    ی همه از جمله من دراومد و خم شدم و مشت  ی خنده   که

  .سفتش زدم ی نهیس ی قفسه

  .کامالً اومد تو و عمو در رو بست زیعز

  دن یو همراه با کاوو پشت سرم به هم قفل کردم    هام دست

  .که نسبتاً بزرگ بود جلو رفتم ی واحد

  .قسمت هال بود که داخلش قدم گذاشتم نیاول

آب  دو دو طرفش گذاشته شده بود و    یو طوس  یدست مبل 

  .داد یو بهم م یحس تازگ  ییهاهمراه با گلدون 

  ه یهم درست جلو روم بود. متوجه پشت سرم که    آشپزخونه

  .راهرو بود شدم

بود    ییکه به حتم حموم و دستشو  گه یدر اتاق و دو در د  دو

  .دم یدیم چه یقال  هیرو به همراه 



[1914] 
 

 دندیدیو م  میکنجکاو   حرفیبه لب به سمتشون که ب   لبخند

  .و سکوت خونه رو شکستم دمیچرخ

  د؟یکنیم یگزند  جان یهمه ا ه،یقشنگ ی خونه -

  .دتشی: آره، آراد خرزیعز

پر  ابروهام نگاه  دندیباال  ز  یو  به  با سر  اما  انداختم   ر یبهش 

دست بودن  پشت  و  که  بودنش  کردم  شک    ز یچ  هیهاش 

  .اوردمی به روم ن یول لنگهیم

  .دی نیبش د؟یسادی! چرا سرپا واطورنیکه ا -

مبل   انگار سمت  به  که  بودند  من  حرف  بمنتظر  و   انیها 

  .نندیبش

  .آشپزخونه رفت که پشت سرش رفتم ی تو  زیعز

  مبل؟ ی رو ینیبش ی خوای: مبهزاد

  .: آرهنوا



[1915] 
 

  ی تو  ایمجبورت کنم    خوامیخطاب بهم گفت: عموجان نم  عمو

  ؟یپنج ماه به ما بگ نیدرمورد ا ی خوایفشارت بذارم اما م

  .دمیو چرخ   سادمیآشپزخونه بودم که وا دم

  .تکون دادم ی سر

  .شمیکنم خودم راحت م فیآره، تعر -

که کنار آراد بود    یطوس  یِو حالت صندل  یبه مبل تک  ی ااشاره 

  .کرد

 .نیپس بش -
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هم   وهیم  زمیریرو خودم م   ییکردم و گفتم: چا  زی به عز  رو

  .نیشما بش خوامینم



[1916] 
 

گفت: نه   کردیساز رو پر از آب م   یی چا  ِیکه کتر  طورهمون

اصالً به   ،ی بخور  دیبا  کنمیپوست م  یهم کل  وهیم  ن،یتو بش

  ؟ی رنگ صورتت و نگاه کرد ی دیخودت نرس

  .زدم  لبخندم

  .چشم  میگیما م یشما بگ یهر چ -

  .بهم انداخت یو نگاه کوتاه دیخند

  .قربونت برم نیبرو بش -

  .هام و پشت سرم بردم و به سمت اون مبل رفتمهم دست   باز

افتاد   ارشیمن و ک  نیچه خوب شد که اون اتفاق ب  گمیم  االن

  .برگشتم ی انه ی و ک ی دلخور چیو حاال با ه

 ی تو  یاتفاق  چی ه  ی کرد  ی ادآوری! باز هم بهم  ا یگرم خدا  دمت

  .و صالح تو پشتشه ستین حکمتیب یزندگ

  .مبل نشستم ی رو



[1917] 
 

  ؟ی رو کجا برد  کیبه آراد گفتم: پالست رو

  .حموم ی بردم تو -

  .زدم  لبخند

  .ممنون -

  جانا؟ -

  .نوا صورتم و به سمت جلوم برد ی صدا

  .جونم -

  ...زهیتو و آراد... آم چ -

  .احت حرفت و بگور -

  .و صاف کرد صداش

درسته    دونمینم - فکر  ا یحرفم  اما  محرم  ی نه   ت ی راجب 

  ...نیخوای م ای د؟یکرد



[1918] 
 

 ری من و سر به ز  یِ رلبی ز  ی آراد و خنده  ی خنده  ی با صدا  اما

  د؟یخندی انداختنم حرفش و خورد و گفت: وا! چرا م

دوهزار  شهیهم  مثل زودتر  نگ  شیبهزاد  عقد   دیافتاد:  که 

  !دیکرد

  .ام و قورت بدمکردم خنده یسع

  !عقدش کردم  مارستانیب ی تو  شبیبه هدف د ی : زدآراد

  ...که دونهی : جانا مبهزاد

نظر    اما سمتش  و  آوردم  باال  سر  که  نداد  ادامه  و  حرفش 

  .انداختم. نگاهش انگار معنادار بود

  .کردیم  نگاهش یچرخوندم. آراد سوال  نشونیو ب  روم

  ...گهید زی : همون چبهزاد

  .دونهی : آهان اون دختره کمند، آره مآراد



[1919] 
 

و فکم چفت   مینیب  ی حرص به جونم افتاد که باد افتاد تو  باز

  .شد

  .بهم اشاره کرد بهزاد

  !مشخصه اشافه یکامالً هم از ق  -

  .زدم یپر حرص  لبخند

ا  نیایب - اون  پ  ی ری کبیبحث  آروم    م ینکش  شی رو  اعصابم  تا 

  .باشه

 ؟ی بود  مارستانی کن، چرا ب  فی جانا تعر  ال،یخی: اون و بعمو

که    ی زی نزد تنها چ  یآراد که حرف  ؟یچرا بدون چمدون برگشت

که اطالعات بهت داده ناقص    ی که اون فرد  نهیبهمون گفته ا

  ه؟یداده بوده، اون نفر ک

هم   ی تو  یِطوس_زرد  ی مانتو آراد  که  و  واسم    نی تنم  امروز 

هم   ی دلم تو  ی هام و رو و انگشت   دمیکش  نییبود رو پا   دهیخر

  .قفل کردم



[1920] 
 

  .دیرسیهام به تموم سواالت محرف  ی تو -

سکوت کردم تا بدونم از کجا شروع   هی گرفتم و چند ثان  نفس

  .برم شیپ  ی کنم و چجور

س  زیعز س  ییچا  وانیل   یِنی با  بشقاب  پرتغال    بیو  موز  و  و 

ب نکنده  چا  رونیپوست  گذاشتن  از  بعد  و  قندون   ییاومد  و 

رو نوا  و  بهزاد  کنار  نفر  ی کنارم  س  ی سه  و  رو    بینشست 

  .برداشت تا پوست بکنه

تو  همه تا  بودند  کرده  نگ  ی سکوت  قرار  آرامش   رمیفشار  و 

  .داشته باشم

  .دیچ یآراد دور کتفم پ دست

  .کنارم نیبش ایب -

رو  کهن یا  ی برا کنارش  بشه  جورتر  و  جمع  و  آروم   ی ذهنم 

و دست    دیچ یکمرم پ  ِی نشستم که دستش و دور گود  ی دونفر

 .راستم و گرفت



[1921] 
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نتونستبه چشم   رهیخ و هر جا  باش  آروم  کرد:  زمزمه   ی هام 

  .گفتنش بهت فشار اومد بگو خودم بگم ی و برا  ی ادامه بد

باز کردم    فیلب به تعر  قینفس عم  ه یتکون دادم و با    ی سر

بدون پنهون    یآراد گفته بودم حت  ی که برا  ی طوردرست همون 

که به قلبم    یوقت  قاًیکرده بود و دق   دای که قلبم پ  یکردن مشکل

 ی تو  ادیصورتش فرود اومد و با اشک ز  ی تو  زیدست عز  دمیرس

  .گفت و بلند شد نیامام حس  ایچشمش 

پا  نیا ادامه   ن ییدفعه سرم و  هام و گفتم.  حرف  ی انداختم و 

عل حاج  درخواست  ک  یاونم  کنار  بودن  ماه  پنج  و    ارشیو 

 و ترور و فرار   یعاشق  ی ه یقض  دن یگرفتن تا فهم  ادی  نسیزیب

  .از دستش



[1922] 
 

واکنش نشون داده و با    ارش یک  یِعاشق  ی بازهم به مسئله   آراد 

هاش و بسته بود و چشم   دی چیپی توش م  تیکه عصبا  ی اچهره 

  ظ یبا غ   کهنیبود تا ا   ده یدرهم کش  دیهاش شدبهزاد هم اخم 

پسره   نیا  دمیفهم  مارستان یو گفت: من از همون روز ب  دیخند

ن تو و آراد  یب  ش ی قاراشم  طیاز شرا  یروت داره! عوض  ی نظر

سمت خودش! کاش درموردش بهت    دتتیاستفاده کرده و کش

  .گوشزد کرده بودم

  ی تو  هاتن یشناسنامه و ا  یعنی آلود گفت:  اخم  ی ابا چهره   عمو

  اشه؟خونه

  .و فوت کردم نفسم

  .ازش رمیبرم بگ ی آره، موندم چجور -

دم   میری ازش، نداد هم با مامور م  ی ریگیم  ی ر ی با خودم م -

  .اشخونه

  .زدم ارشی از روبه رو شدن با ک یو نگران  کی کوچ لبخند



[1923] 
 

  که باهات نکرده؟ ی کار -

ک - تنها   ی لیخ  ست،ین  ی پسر  نیهمچ   ارشینه  اما  خوبه 

اگه    یرو که بخواد حت  ز یچ  هیکه    نهیکه داره ا  ی خصلت بد

تا مال خودش    کنهی مال اون نباشه از تموم قدرتش استفاده م

  .شهیشامل منم م نیبشه که ا

  !من رد بشه  ی جنازه  ی رو گهی! اگه دکنهی: غلط مدیغر آراد 

بحث قلبم مونده   ی هنوز هم تو  ارشیبه دور از بحث ک  زیعز

 کهن یا  ی منه! به جا  ر ی: خدا مرگم بده همش تقصدی بود که نال

 یات باشم سعواسه  یمرحم  یروح  طیکنم تو اون شرا  ی کار

  !ی خونه نگهت دارم و نذارم بر ی کردم تو

  ر یکدوم از ماها تقص   چیخدانکنه! ه  زیگفتم: عه عز  معترضانه

پ  م،یندار ماه  چ  شی پنج  پ  زی همه  هم  و    دهی چی به  بود  شده 

  .میپرت شده بود یچاه  هیو تو  ییجا هیهرکدوممون 



[1924] 
 

هاش کم نشد که بلند شدم و  چشم  ی و اشک تو  یاز نگران  اما

  .به سمتش رفتم 

  ب ی کوچولو آس  هیقربونت برم اصالً نگران نباش، فقط    یاله -

  .دهید

و    ی دسته   ی رو نشستم  مبل  تو  هیپهن  و  هردو    ی دستش 

  .هام گرفتم دست

عذاب   ایپس غم    ده یخاص نشه کار دستم نم  ط یتا شرا  نمیا -

  .وجدان رو از دلت ببر خب؟ جون من

  .دستم گذاشت ی دستش و رو ونا

ازم   مانیکردم، نه حورا و نه بابات و نه سل  یدرحقت کوتاه -

  ...را

نکن، جون خودم    تی! لطفاً خودت و اذزیشدم: عه عز  معترض

  .و قسم خوردم 



[1925] 
 

  .و بست هاشچشم

  .عمو نگاهم و به سمتش برد ی صدا

  ؟یچکاپ رفت یک -

پ - هفته  دو  ب   ش ی حدود  دکتر    مارستانیاما  رفتم    ه ی که 

  .کرد ی ای بررس

  .ببرمت  ای سر ماه که شد حتماً ب یول -

  .رو چشمم -

  .زیکردم سمت عز رو

 ی مه ین  فتاده،ین  ی : مامان جان خداروشکر کن که اتفاق بدترنوا

  .نی رو بب  وانیپر ل 

  .لبش نشوند ی رو ی زیباز کرد و لبخند ر چشم

  .دستم ی زد رو متی و با مال  چندبار



[1926] 
 

  .مواظب خودت باش یلی درسته اما خ -

  .لبخند گفتم: مطمئن باش که هستم با

  .آراد نگاه همه رو به سمت برد. بلند شده بود حرف

هر چه   دیهام دور بشه، باچشم  ی جانا از جلو  ذارمی نم  گهید -

  .میرو حل و فصلش کن ی موریت ی ه یقض  نیزودتر ا

  .کرد سمت عمو رو

به دردمون   یلی به دستم برسه که خ  یمممکنه اطالعات مه -

  .دمیبخوره تا شب بهت خبر م 

  .از جاش بلند شد عمو

 !خطر ننداز ی نکن آراد! خودت و تو -
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  .اومدم  نییدسته پا  ی کرد از رو  دایکه به دلم راه پ  ی اینگران  با



[1927] 
 

نباش،    ستین  ی خطر - نگران  از    ی سر  هیعمو   هیاطالعات 

هم قبولش    یل یخ  ونهیبهم مد  ی لیکه خ  رسهی دوست بهم م

  .دارم

  .شدم کیقدم بهش نزد چند

اما ممکنه واست به پا    هیرفته ترک  ی موریآراد درسته که ت -

  .بذاره

  .هست  زیچ حواسم به همه -

  .و پر کرد و دستش و دور کمرم انداخت نمونیب ی فاصله

جانا   له یتکم  تشیکه واحد ظرف  ییجااز اون   هان یگذشته از ا -

  .کنار خودم برمی رو م

و همهمه   ی هاچشم گرد شدند  ب  ی اهمه  از  که   نشون ی افتاد 

  !عمو داد زد: زده به سرت پسر؟

  .بود تا سر و صدا بخوابه یداد کاف  نیهم و



[1928] 
 

  .سادندیجز نوا روبه رومون وا همه

نگاه  آراد م  یبا  گفت:  خونسرد  و  که   گمیمصمم  اقواممه  از 

که   ییجااش واسه درمان برادرش رفتند آلمان و از اون خانواده

ه فام  کی  چیبا  رابطه   ی تو   هاشلیاز  و   یخوب  ی هند  نداره 

 یتنها اقوام   شیپ   نرایهم خطرناکه اومده ا  شیزندگ  ی محله 

برگردند    اشادهکه خانو  یما تا وقت  یعنیاش بهتره  که رابطه 

کنار    گه،ینفر د  هیجا نداره واسه    جانیکه ا  ییجاهند و از اون 

  گم یکمند هم م  تیواسه کمتر شدن حساس  کنهیم  یمن زندگ

اما    میدیپریبه هم م  ی و از بچگ  ادیاز من خوشش نم  ادیجانا ز

  .باشه جانیتنها در بازش منم که مجبوره ا 

آراد! درسته کمند عکس  ری تصور، عمو مخالفت کرد: نخ طبق

مشکوک نشه اما اگه    میریگیو فرض م   دهیخود جانا رو ند  ای

  گه یاون که د  ؟ی بشه چ  دا یپ  ی مور یت  ی نکرده سر و کله   ییخدا

  !شناسهی جانا رو م



[1929] 
 

  .دست آراد رو گرفتم ساق

  نم یشیصاف م  رمی با اون دختره تنهاش بذارم م  تونمیممن ن -

طاقت    گه یاز آراد دور بودم د  ی اشون، بسمه هر چخونه  ی تو

  .ندارم ی دور

  .که ساقش و گرفته بودم گذاشت یدست ی دستش و رو آراد 

 فهمهی دنبالشه، قطعاً هم زود م  ارش یتازش هم اون پسره ک  -

تره همه جا حواسم راحت   المیکجاست پس تنها کنارم باشه خ

  .بهش هست

بابا  ینگاه تک تکشون حت  تو و  نارضا  ی مامان   ی تی بهزاد هم 

اما    گهی که د  ز ی عز  زدیموج م باز کرد:  بدتر و آخرش هم لب 

  تت یو قلبت اذ  ی مادر اگه اون دختره باعث بشه حرص بخور

  ؟یکنه چ

  .دمیخند



[1930] 
 

من حرص بخورم، قراره اون حرص بخوره،   ستیقرار ن  رینخ -

با    ذارمی لحظه هم نم  هیخونه    ی تو  کنمی راست بساط م  رم یم

  .آراد تنها بشه

  .خندون شد نگاهش

 د یو بوس  امقهیو با گذاشتن دستش کنار سرم شق  دیخند  آراد 

  .لبم نشست ی رو ی که لبخند پهن

به ساعت    یو از دور کمرم برداشت و باال گرفت. نگاه  دستش

  .انداخت  شی مچ

  .رسمیبرم، به کمند گفتم ظهر م د یبا گهیمن د -

شد دست انداختم دور   ر یکه به دلم سراز  یاز شدت حرص  اما

  ی گیبهش م   یزن یزنگ م   ،ی رینم  ییجاچ یگردنش و گفتم: تو ه

  .یعموت دعوت ی خونه

  .نگاهش و پر کرد اعتراض



[1931] 
 

  !بود؟ یجانا! قرارمون چ -

س  دست داغ  نه یبه  نفس  ازش  نگاهم  گرفتن  با  و   ی شدم 

  .دمیکش

  .کرد ی اکالفه نچ

  .اوردیبابا بهزاد هم نگاهم و باال ن ی صدا

  .میمغازه رو باز کن میریم حهیمن و مل ونی ها و آقاخانم -

  .امیم گهیکم د هیمنم   دی: شما برعمو

و کرد  ی خداحافظ نخوردم   میکردند  از جام جم  اما  رفتند  و 

کارها   هیبق سمت  رفتند  عز  ی هم  مبل   ی رو  زیخودشون، 

م تا  ا  هاوه ینشست  از  بعد  هم  بهزاد  و  بکنه  پوست   کهن یرو 

نوا رو  ”.دیاتاق که راحت حرف بزن  ی تو  میریمن و نوا م  “گفت:  

شد تا    قاتا  یِبغل کرد و رفت پشت سرم، عمو هم به حتم راه

  .آماده بشه



[1932] 
 

تا به دختره    گشتمیم  ی زیچ  هی فکر بودم و داشتم دنبال    ی تو

  .آزار برسونه

  .هاش و انداخت دور کمرمو دست  سادیروبه روم وا  آراد 

  جانا؟ خانمم؟  -

  .جلوم و کوتاه خاروندم ی فکر موها  غرق 

  هوم؟ ؟ی بهم داد یچه قول مارستانیب ی عشق من؟ تو  -

ک  قدراون به همش  تمرکز  زدن  با حرف  نخوام  که  بودم  رده 

  .بزنم

  .شد که محکم به خودش چسبوندم یحرص انگار

لبم نشست   ی رو  ی ای طانیکه به سرم زد لبخند ش  ی ترفند  با

 ی هاو نگاهم و به سمتش سوق دادم که سرش و همراه با چشم 

  .دیاش عقب کشگرد شده 

  ه؟ یچه نگاه  نیخود خدا! ا  ای -



[1933] 
 

  .سمت آشپزخونه دمشیو گرفتم و کش  مچش

 و رنده کجاست؟  ازیپ  زیعز -

لبم نشست.   ی رو  ی ایطانیکه به سرم زد لبخند ش  ی ترفند  با

 ی هانگاهم و به سمتش سوق دادم که سرش و همراه با چشم 

  .دیاش عقب کشگرد شده 

  ه؟ یچه نگاه  نیخود خدا! ا  ای -

  .سمت آشپزخونه دمشیو گرفتم و کش  مچش

  و رنده کجاست؟ ازیپ  زیعز -

  .و بخور  هات وهیم ایتو ب کنمیخودم ناهار درست م -

تو  پا و همون  ی گذاشتم  اآشپزخونه  تو  و  نگاهم  که   نیطور 

 ی اگه یکار د  هی گفتم: نه    چرخوندمی م  کینسبتاً کوچ  ی فضا

  .دارم



[1934] 
 

  ن یام و گرفت و روم و به سمتش چرخوند که تو آخرچونه   آراد 

  .دمید خچال ی رو کنار  از یلحظه سبد پ 

  ...کاریچ -

  .و با رفتنم به اون سمت قطع کردم  حرفش

  .کشو نی دوم ی رنده هم تو  خچالهی که کنار  از ی: پ زیعز

اشاره   سر و  نشستم  روپا  و  ا  دمیکش  ازهای پ  ی ام   که ن یتا 

  .دستم اومد و برش داشتم ی تو نشیکتریکوچ

  ی آراد رنده رو هم تو  ی ده یباال پر  ی نگاه کنجکاو و ابروها  ریز

ماه و  برداشتم  رو   ی اتابهیکشو  برعکس  رو   ی که  بود  اپن 

  .گاز ی گذاشتم رو

بود رو    جاتهیمخصوصش و کنار ادو   ی شهیش ی که تو  یروغن

  .و گازو روشن کردم ختمی ر  تابهیماه ی تو



[1935] 
 

داد و    هیبه اجاق آرنجش و تک  ک یو منتظر نزد  حرفی ب  آراد

 بردم و مشغوله   تابهی ماه  ی که رنده رو باال  نی نگاهم کرد. هم 

شدم اون هم بدون پوست کندن و شستن مچم    ازیپ  ی رنده 

 کار ی گرد شده گفت: چ  ی هابا چشم  توسط آراد گرفته شد و 

  !؟یکنیم

آشکار  تالش با حرص  و  نتونستم  اما  بگم  آرامش  با   ی کردم 

با بگ  ازیپ  یبو  دیگفتم:  با  یک  ،ی ر ی داغ  بو  دیگفته    ی براش 

که عطر محبوب منو   ی با لباس  ی هان؟ به چه حق  ؟ی خوب بد

ادکلن   نیا  دیمن با  ی دختره؟ تنها برا  شیپ  ی ر یم  ی بهش زد

  !یرو بزن

به خنده باز شد و اون مچم و گرفت و چند قدم از گاز   لبش

  .دورم کرد

اونهای شد  وونهید - نم!  بود  گهیوقت  داغ   ازیپ  ی بو  ی کجا 

  ؟ی دیم



[1936] 
 

برا  با امچ  دنیکش  رونیب  ی تقال  من  گفتم:   م یحال  هانیهام 

  ؟یمشامش، اوک ی عطر بره تو نیا ی بو  دینبا شهینم

و  هاش سست شدند که راحت مچشدت خنده دست  از هام 

و نداد و محکم کمرم و    یرفتن  چ یاما فرصت ه  دم یکش   رونیب

  .گرفت

اپن پرت    ی و رنده رو به زور ازم گرفت و رو  از ی کنان پ  خنده

  .کرد

  .دمیسفتش کوب ی نهیس ی و به قفسه  هاممشت

  کت ینخواد نزد  گه ی که د  ی جور  اد یازت بدش ب  دیولم کن با -

  ...ی بو دیبشه، با

دستش دور تنم زبون   دنی چیبغلش و پ  ی شدنم تو  دهیکش  با

هامم پرس تن من و تن خودش دهنم قفل شد و دست   ی تو

  .شدند



[1937] 
 

خانم من، اصالً کمند  “: دیچ یگوشم پ ی اش توپر خنده  ی صدا

 ه ی  زنم،ی چون خودم دوست دارم م  ادیعطر خوشش نم  ن یاز ا

حرفش    ستیقرار ن  دید  یاعتراضش دراومد اما وقت  ی چند بار

 ” .راحت التی نگفت، پس خ ی زی چ گهید نه یبش یبه کرس

  .لبم نشست  ی گوشه ی اروزمندانه یلبخند پ  زیر

  مجبور شده تحمل کنه؟ یعنی -

رو بخاطر اون    یکه تو عاشقش  یادکلن  شدیاوهوم... مگه م -

  دختره بذارم کنار؟

پهن  بارنیا و    ی رو  یلبخند  بردم  عقب  و  سرم  نشست.  لبم 

  .دمیو با صدا بوس یاش و طوالنگونه

رو   لبم از  که  لبخند مالگونه  ی و  با  برداشتم  نگاهم    یمیاش 

  .کرد

  !گاز هدر رفت مادر  -



[1938] 
 

شتاب   ز یعز  ی صدا  از و  کرده  دستهول  رو زده  و    ی هام 

  .فشار ازش جدا شدم هیبازوهاش گذاشتم و با 

بودن   ک یسمت اومد که بخاطر کوچ  نیبه دست به ا  بشقاب

  .و اجاق رو خاموش کرد دیزود بهمون رس یل یآشپزخونه خ 

 ه یو موز رو سمتم گرفت که با    بیس  ی هاکهی پر از ت  بشقاب

  .تشکر ازش گرفتم

 ی بر  ذارمینم  ی مدام سر اون دختره حرص بخور  ی اگه بخوا -

  .اشونخونه

عز  جانیا - بدتره  اون  ز یبمونم که  باشم چهار من! الاقل  جا 

 .حواسم به دختره هست  یچشم
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  .گرفت ینفس



[1939] 
 

  .چه بگم واال -

  .آب که پشت سر آراد بود رفت  ریو به سمت ش د یچرخ

  .برم عشق گهیمن د -

ام نتونستم بدزدمش گفتم: باشه برو  چهره   ی که از تو  یاکراه  با

  .مواظب خودت باش

کل   دو که  گرفت  عقب  به  موهام  بردن  با  و  صورتم  طرف 

  .شالم ری هاش رفتند زانگشت 

  .یو چهار ساعته کنار خودم ستیب ی به زود -

  .زدم ی کم رنگ لبخند

  .شاءاهللان -

ام و  و از کنارم رد شد که غمِ وجودم چهره   دیو بوس  میشونیپ

  .پر کرد

  ؟ی بخور  ی دوست دار یناهار چ -
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و لبخند    رم یام بگکرد که زود غم و از چهره   ی کار   ز یعز  ی صدا

  .بزنم

  .ذره شده  هیهات دلم واسه دمپختک  -

بر - با  میپس  هم  کردنش  درست  تو  اما  پختنش  کار   د یتو 

  .یکمکم کن

. مطمئنم واسه پرت کردن حواسم از اون دختره دمیخند  آروم

کردن   یشده خونه تکون  یکار دستم بده حت  یحساب  خوادیم

  !اونم وسط سال

  .گردمیبه چشم االن برم -

ب  از که    رونیآشپزخونه  رفتم  آراد  به سمت  و  زانو   هیاومدم 

  .بستیو م   شیبود و بند کتوننشسته 

نگاهش اول به پاهام افتاد و بعد همراه با نگاه   دمیکه رس  بهش

  .رو گرفت ره یکردن به صورتم بلند شد و دستگ
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  .بوس بده برم هی -

وقت   ینگاه و  انداختم  عقب  عز  دمید  یبه  بهمون   زی حواس 

آب رو کردم سمتش و  ر یش  ریقابلمه رو گذاشت ز هیو  ستین

  .به لبش زدم ی ابوسه

  .دیو کش  لپم

  .من به قربونت ی آ -

با    در ب  رهی فشار دستگ  هیرو  که دم در    رونی باز کرد و رفت 

  .سادمیوا

  .امیشب اگه تونستم م -

  .تکون دادم ی زدم و سر ی کیکوچ لبخند

هام زد که تبسمم پر رنگ  به انگشت  ی او گرفت و بوسه  دستم

  .شد

  .خداحافظ پرنسس من، مواظب مال من باش -
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  .دم یذوق خند از

  .طورن یخداحافظ، تو هم هم  -

از زدن    هی و    دیچشمک چرخ  هیکم عقب عقب رفت و بعد 

  .مونده به آسانسور رو پر کرد  یچند قدم باق

  .در رو گرفتم  کنار

و در    دمی آسانسور که رفت و در بسته شد نود درجه چرخ  ی تو

بلند شد و عمو   ی اطیچرخ خ  ی لحظه صدا   نیرو بستم. تو هم 

تو باتاق   ی راهرو   ی از  همون  رونیها  ساعت اومد.  که  طور 

  .زی گفت: خداحافظ عز بستیرو م شی مچ

گفت:   ذاشتیاپن م   ی باقالها رو رو  ی سه یکه داشت ک  زیعز

  .و بخور هاتوهیم ایانا بخداحافظ پسرم... ج

  .چشم -

  .به سمتم اومد عمو
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  آراد رفت؟ -

  .آره -

  .خم شد و در کمد کفش رو باز کرد کنارم

  د؟یکرد دای آراد پ  یِواسه خالص یلب زدم: عمو راه آروم

و نکفش  ی رو  دستش ثابت موند  به سمتم   میهاش  نگاهش 

  .اومد

  .سمتش کمر خم کردم به

  نه؟ دیکرد دایپ -

لنگش    هی  دنیانداخت و مشغول پوش  نیزم  ی و رو   هاشکفش 

  .شد

  .نه یدرست و درمون زیچ -

  .نگم ی زی به آراد چ دمیقول م دینکرده گفتم: بگ باور

  .کفش برد ی پاش و تو ی سکوت کرد و پاشنه ی اه یثان چند
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فعال  ی سر  هی - ت  تیمدرک  از  اما    ر یگ  ی موریخالف  آوردم 

  .ستین یکاف

بنداز  یحت - تو  مشیاگه  نم  ی هم  هم  باز   میتونیزندان 

  .کنهیبهمون نم ی کمک م،یها رو باطل کنصفته

  .و بلند شد د یکفشش و هم پوش نیدوم

  .میاش کن ها معامله با صفته میتونیدرسته اما م  -

عال   ی دیام  با فکر  گفتم:  کرد  روشن  و  دلم  آراد   هیکه  اما 

  نه؟ دونهینم

  .تکون داد ی سر

خودش و  یکاف  ی کار بشه به اندازه  نیا ری درگ  دیته نبادرس -

  .چاه انداخته، اصالً بهش نگو ی تو

ا  التونیخ - اما  اگه    یبزرگ  سک یر  کار ن یراحت،  عمو  داره 

  !الستیکار باشه واوخالف  ی موریت
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  .توکل کن به خدا میایم  رونی ب هیقض نی سالمت از ا -

  .دمیکش ینگران نفس

  .هم کردم گهیفکر د هیان شاءاهلل اما من  -

 [01.04.21 21:43] 
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  .شد  یسوال نگاهش

و    ریدخترش مستقر بشم ز  ی تو خونه  رمیحاال که دارم م -

ممکنه دست خود دختره باشه، اگه هم بتونم   کردمی بمش و م

  ...دایمرده رو پ ی خونه دیکل

  !نه -

  .پر ابهتش ساکتم کرد ی صدا

  ی دردسر  نیهمچ  ی تو  ی خودت و بنداز  کهنی نه جانا، فکر ا -

  .که نبرتت رمیگی آراد رو م ی کن وگرنه جلو  رون ی از ذهنت ب
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  ...اما -

  باشه عمو؟ یکنیرو نم   کارنیاما و اگر نداره، ا -

  .گفتم: چشم یتیو فوت کردم و با نارضا نفسش

از راهرو به هال نگاهمون به سمتش رفت. بهزاد    یکیورود    با

استا  با  اونم  از همه کیش  یِ و مشک  دیو سف  یرونیب  یلیبود   .

  .کردی ترش مجذاب   دشیدار سفلباس دکمه  شتریب

  ؟ی ریتو هم همراه عمو م -

  .کمد کفش رو باز کرد در

  .سرکار اونم تو شرکت اون مردک  رمینه دارم م  -

  .گرد شدند هامچشم

  ِی سرباز   ی موری نکنه ت  نمیچرا شرکت اون؟! اصالً صبر کن بب -

  تو و آراد رو حلش کرده؟
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زانو   هیانداخت و    نیزم  ی و رو  شیکتون  یلبخند پر حرص  با

  .نشست

نم - کار  خواستمیمن  واسم  امضا    ی اون  از  قبل  آراد  بکنه 

 ِی باهاش بسته که سرباز   ی قرارداد  نیها همچکردن اون صفته

تموم   یمنم و هم بخره و وارد شرکتش کنه، تازش هم عوض

  .عمو رو گروگان گرفته ی ما و پروانه   یمدارک پزشک

به چپ و راست    ی که به وجودم هجوم آورد سر  یتی عصبان  با

   .تکون دادم

   !خودش ی سلطه  ریرسماً بردتتون ز -

  .و به سمت راهرو رفتم دمی هام کوبرون به

  ی ذلت   نیهمچ   ری که در کمال وقاحت ز  شهیواقعاً باورم نم -

  .خداحافظ م،یبرده باشتتون! بگذر

  .دمی در رو شن ی و صدا شونی راهرو شدم که خداحافظ  وارد
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زود نگاهم به نوا افتاد که ته   یل یبود که خ  دو در اتاق باز  هر 

خ بساط  لبخند  یاطیاتاق  بود.  انداخته  راه  لبم    ی رو  ی به 

  !هم هست ی چه غرق کار ییاینشست.  چشم در

و زود سرش و باال    دیچرخ خواب  ی به در زدم که صدا  ی اتقه

  .لبخند زد دیآورد و من و که د

  اط؟یخانم خ ی دوزیواسمون م م یمانتو بگ هی -

  .دیخند

  .چرا که نه -

  .هردومون و از جا پروند  ز یپام و بذارم داخل اما داد عز  اومدم

  بگم؟ د یچند بار با هات،وه یجانا م -

با خنده گفتم: چشم چشم  خنده   نوا اش و نگه داشت و من 

  .اومدم

  .زود -
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  ی داشت  ازین  ی ز ی گفتم: چ  دیخندی که م  یبه نوا با لحن  خطاب

  .بزنصدام 

  .ی باشه خواهر -

 ”ی ناز“ 

نشستم و به محض بستن در گالسور رو    نیماش  ی با عجله تو 

  ی چیجا سوئ  یو تو  چیکنارم پرت کردم و سوئ  یصندل  ی رو

  .روشن شد  نیچرخوندم که ماش

  گه یسه ساعت د  قی گرفتم. دق  میبه ساعت انداختم و تا  ینگاه

برسم هم کار من تمومه و هم اون   ریو اگه د  ادیبه هوش م

  .ارشیپسره ک 

  .گاز گذاشتم و به سرعت به سمت سر کوچه روندم  ی و رو  پام

و از    ختم ی ر  ی زی مشروبش چ   ی تو  فهمهی که بشه قطعاً م  دار یب

اشاره   ییجااون انگشت  روکه  اثرش  بخاطر  آب  ی اش    ه یِبرگه 

رو انجام دادم و   ستیکه به سودش ن  ی کار  هی   شهیمتوجه م



[1950] 
 

برم   تونمینم  ای  گه یوقته که داون  زنهی زنگ م  روانیبه س  عیسر

 که ن یبعد از ا  رنمیگ اگه وسط انبار خبر برسونه ب  ایداخل انبار  

هم پسرش    یحاج عل  ی بعد از استعفا  کشتمیم   سمیبفهمه پل

  !ذارهی رو زنده نم

و    سر کوچه زدم رو ترمز  عیدفعه شک به دلم افتاد که سر  هی

رو آوردم که   برگه  نیگالسور رو برداشتم. بازش کردم و آخر

  ار یبهم اخت  نیباور کنه فرد   روانیس  کهنهیتنها شانسم واسه ا

و گالسور    دمینفس راحت کش   هیاثر انگشتش    دنیداده. با د

  .پرت کردم یصندل ی رو رو

  شتر یشدم و پام و ب  ابونینگاه و چرخش فرمون وارد خ  هی  با

  .گاز فشار دادم ی رو

نشه   شی مشروب رو به خوردش دادم تا حال  نی تری عمد قو  از

غر  کنهی م  کاریچ تابع  مستمردونه  ی زه یو  از  باشه.    ش ی اش 

تام درمورد   ار یاخت  ی برگه   هیاستفاده کردم و مجبورش کردم  
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  ه یمنتقل کنم به    دیرو با  ارشی و درج کنه ک  سهیپسره برام بنو

هاش و  تماس   هاس ی لکه ممکن بود پ  ییاجو از اون  گهیانبار د

هاش  از آدم   کی   چیچک کنند نامه نوشته و تا موقعش نرسه ه

 سیپل  ِیخبردار بشند چون ممکنه نفوذ  ارشی ک  ی از جا  دینبا

  .باشند

بوق    ی جلوم که فکم چفت شد و دستم و رو  دی چ یپ  نیماش  هی

  .نگه داشتم

هم تموم جونم   ی بیعج  ی داشتم، آشوب بودم، دلهره   شیتشو

و    وفتادمیاز پا م  دینبا  شدم،یسست م   دیو گرفته بود اما نبا

  .دادمی از ترس و به تنم راه م یلرزش

اون   د یام و تموم کنم، باساله   کی زجر آور    تی مامور  نیا  دیبا

نگاه   یهمه سخت بهوس   ی هاو تحمل کردن  اون   شرم یآلود 

 .دختر یتونیتو م ،ی بده، پس بجنب ناز جهینت

 [04.04.21 21:07] 
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ز  شدم و برگه رو ا   ی کفر  گهیزوم برگه شده بود که د  قدراون

  .دمیکش رونی دستش ب ی تو

  !عه -

دار - دوساعته  مار!  زهر  و  سوادت   ش یخونیم  ی عه  نکنه 

  خودم برات بخونم؟ ی خوایم نه؟یی سطحش پا

  .دیکش یازم گرفت و نفس پر حرص  نگاه

  .و در رو هل داد دیکش  نییرو پا یآهن  ی ره ی دستگ

  .بفرما -

چشم غره بهش از کنارش رد شدم و رفتم داخل که    هیاز    بعد

  .فرستادم رونیام و ب شده نینفس سنگ

  .و برگشتم سادم یکه وا ادیکردم داره همراهم م حس
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  کجا؟ -

  .زد  ی شخندین

روتنها  هی - ماش  یتونیم  ییمرد  همچ  ؟ی ببر  نیتا   ن یاونم 

  رو؟ یکس

برانگ  دمید شک  کنم  مخالفت  هم  شه یم   زی اگه    ن ی واسه 

تو  دمی چرخ   حرفیب راهرو  ی و  قدم    کیتار  مهین  ی اون 

  .برداشتم

بازش کردم و بالفاصله نور   دمی که رس   ییو انتها  ی در آهن  به

تاب  دیخورش رچشم  عیکه سر  دیبه صورتم  و  و    زیهام  کردم 

  .دستم و جلوش گرفتم

  .ها به جلو رفتمخاک  ی اسب گذاشتم و رو  ستیداخل پ پا

از باال مراقب    ایگوشه و کنار رو اشغال کرده بودند،    هانگهبان

  .خوردندیم ییو چا  زدندی حرف م ن ییپا ایبودند و 
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به جونم    یاما قلب من و آخ که قلب من چه ولوله و آشوب  و

درست نفس بکشم. حق هم داشتم،   ذاشتیانداخته بود و نم

چن  تیمامور  نیاول  نیا به  وجودم  و  بود  خطرناکم    ن یفوق 

نداشت.    یطیشرا پا  نیا  ایعادت   ز یآمتیموفق  انینقطه، 

  !میزندگ انیپا ای تمهیمامور

  دش یهم کل  روانی و س  سادمیکنارش وا  دمیدر سوله که رس  به

کام  از  تاب   ار یرو  نور  باز کرد که  رو  و در  تو  دهیگرفت   ی شد 

  .دی کنار کشهاش و بست و سرش و  صورت پسره و زود چشم

  .محکم جلو برم ی هاکردم با قدم  یسع

  .تنوعه هیوقت  ،یعوض ی سالم آقازاده  -

   .هاش و باز کرد درهم چشم ی هااخم با

  ه یگفت: برو    اریکردم که متقابالً رو به کام   روانیبه س  ی ااشاره 

 ن یماش  ی تو  مشیسرش و کمک کن ببر  ی بکشم رو  اریب  یگون

  .ی ناز
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  .چون و چرا اطاعت کرد و رفت بدون

  د؟یبکن نیخوای م کاریخشن پسره بلند شد: چ ی صدا

  ی که باهاش تظاهر به خونسرد  یشدم و با لحن  نهیبه س  دست

چون فرار تو   یگفتم: به نفعته دست از پا خطا نکن   کردمیم

  .با مردن بابات هیمساو

پر   ی الحظه   ی که بهم انداخته بود ناگهان و برا  یپر خشم  نگاه

  .از ترس شد

  .دمیخند

  .میاش آدم نداروزارتخونه  ی تو یاگه فکر کن یونیمد -

  .وطن فروش  ی ها: آشغال دیقفل شد و غر فکش

   .زدم پوزخند 

برد:    روانیس  ی صدا سمتش  به  و   م ی کن   هوششیب“نگاهم 

 ” .بهتره
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دادنش هم سخت   ی فرار  شدیم  هوشیکه اگه ب  ییجااون   از

سرم و سمت گوشش بردم و آروم گفتم: نه، ارباب گفته    شدیم

زبونش بکشم   ری و از ز  ارمیاعتمادش و به دست ب  ییجورا  هی

  .ارباب داره ی هات یدرمورد فعال یچه اطالعات گهیپدرش د

  .تکون داد ی سر  مخالفتیب

  .ترهامن  طورنیا ار،ی ب یآهن ری زنج هیبرو  یراست -

ا  بعد ب  نمونیب  ی نگاه  کهن یاز  اول    رون ی انداخت  که  رفت 

  .و بعد به سمتش رفتم اما نگاهم نکرد دمیرو سنج تیموقع

چه   دادیو نشون م  شدیم  نییتند باال و پا   اشنهیس  ی قفسه

  .وجودشه ی تو  یغصب بزرگ

زدم: خوب گوش کن چ  کنارش آروم لب  و  نشستم   ی سرپا 

و   تمیفکر فرار از دستم به سرت نزنه چون کل مامور  گم،یم

  .یکنی خراب م



[1957] 
 

نفس پر حرص ادامه   هیلبش نشست که با    ی گوشه  ی پوزخند

  .کاف ن،یدادم: س

  .به سمتم اومد عیاش سردرشت شده نگاه

  !...رمز رو  نیتو چطور ا -

اون - کنم  هستفکر  باهوش  د  یقدر  چ  گهیکه  رو   ز یهمه 

  .یباش دهیفهم

پوزخند آغشته به خنده   هیهاش محو شد و با  از چشم  تعجب

  .نگاه ازم گرفت

  !دادند  یتیمامور نیجوجه دختر همچ  هیبه  شهی باورم نم -

   .قفل شد و از جام بلند شدم فکم

  !هیپسر رو اعصاب و متکبر واقعاً



[1958] 
 

  ی بزرگ  ی کارها  تونندیگفته فقط مردها م  یگفتم: ک  ظیغ  با

 ه ی   یگیکه م  ی جوجه دختر  نیانجام بدند و ترسو نباشند؟ هم 

  ...ساله

کردن    یاومدند. واسه خال  دمیگفت که فهم   یسیدفعه ه  هی  اما

  .نگاهم کرد زی به پاش زدم که ت ی حرصم لگد

   !یعوض ی پسره  -

پارچه هم    هی“:  دم یو پشت سر و بعد کنارم شن  روانیس  ی صدا

 ” م؟یدر دهنش و ببند ی خوای آوردم م

  .لحظه هم نتونه زر بزنه هیهم ببند که  ی آره جور -

  ار یدهنش و بست و کام  روانی. س سادندیدو طرفش وا  اریکام  با

نکبتش   ی افه یمجبور نشدم ق  گهی سرش که د  ی رو   دیکش  یگون

  .و تحمل کنم



[1959] 
 

و سرکمک هم دست  به کردند  باز  و  زنج  عی هاش  جلو   ریبا 

 بیج  ی گرفتم و تو  روانیرو هم از س  ری قفل زنج  دیبستند. کل

  .لگ چرمم گذاشتم کیکوچ

ب  ریز سوله  از  که  کردند  بلندش  و  گرفتند  و    رون ی بازوهاش 

  .شدند یها هم پشت سرم راهاومدم و اون 

و با زبون تر کردم و آب دهنم و    شمیخشک شده از تشو  لب

  .دمیبلع

 ” نیالحافظا و هو الرحم الراحم  ریخ اهلل“

راه سالمت رد   یِ باق نیا ی ما رو تو یتونیتنها خودت م ایخدا

  .یکن

به ماشمی راهرو شد  وارد لحظه که   م یشدی م  کینزد  نی. هر 

  .کردیوجودم و روشن م ی شتریب دیام



[1960] 
 

. خوبه که کله  ومدیم  یینگاه به عقب انداختم. بدون تقال  هی

مثل حاج   ی ایمرد متشخص و خاک   ! واقعاً موندمیستیشق ن

 !داشته باشه ی ای پسر از خودراض  نیهمچ  دیچرا با یعل

 [04.04.21 21:07] 
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ناز  ادتیلبم نشست.    ی گوشه  ی محو  پوزخند حاج   ؟ی رفته 

  !خائنه هیاما پسرش  ه یحسن هم آدم درست

  ی هاش و توکشور بچه   ی تو  یمسئول مهم  چیه  وقتچ یه  کاش

مردم    ی بودن برا  یتی. دو تابعکردی بزرگ نم  یخارج   ی کشورها

مسئوالن   ی هااز بچه  ی اعده  ی نداره اما برا   یاصالً اشکال  ی عاد

بو  نیتربزرگ  دشمن  اگه  چون  تو  هی  ی خطره   ی آقازاده 

  !شهیکشورش به مشامش بخوره هار م

 روانی. در کمک راننده رو باز کردم که سمیاومد  رونی راهرو ب  از

  .گفت: صندوق عقب بهتره



[1961] 
 

  .و به سمتش رفتم  دمیکش یپوف

  .ارمیاعتمادش و به دست ب  دیگوشش گفتم: با دم

  .تکون داد ی سر

  .ارمیب گه ید ری زنج هیپس بذار برم   -

  .ستین ازیسخت شده گفتم: نه ن ینفس با

  .بهم انداخت ی آلوداخم  نگاه

  نه؟ ی تو خل شد -

  .دمیکش  یهم به سمت در رفت که نفس لرزون بعد

  .نیماش ی گفتم: بذارش تو اری به کام رو

  .چشم -



[1962] 
 

 ی نشوندش تو  ارش یو با خم کردن کمر ک   دی رو کش   ارش یک

بهش نگاه   عیساعت سر  ی ادآوری که درش و بستم. با    نیماش

  .و نفسم پس رفت ختیر ی دلم هر  میتا دنیکردم اما با د

  !زمان ندارم گهید

رو دور زدم و بعد از باز کردن در نشستم و در   نیماش  عیسر

  .رو بستم

تو   چیسوئ از  وارد جا سوئ  بیج  ی رو  و    یچیمانتوم درآوردم 

  .کردم و استارت زدم

زده شد که نگاهم با شتاب به سمتش رفت.    شه یبه ش  ی اتقه

  .بود اریکام

  رفت؟ ادتونی ارندیب  ریرفتند زنج  روانی جناب س -

و با عجله گفتم: بهش بگو که ارباب   دمیکش  ن ییرو پا  شهیش

تا م  میبهم  تموم  داره  وقتم  و  بودند  صبر    تونمینم  شهی داده 

  .کنم



[1963] 
 

  ...اما -

گاز که با   ی پام و گذاشتم روو    دمیکش  نییو پا  یدست  ترمز

  .بلند شد یحرکت کرد و گرد و خاک  یگوش خراش ی صدا

که تشر زدم: االن فقط گُل   گهی م   ی زیچ   هیکردم داره    حس

  .ادیو صدات درن ری دهن بگ

 ی و از جلو  میشدم و گوش  یاصل  ی وارد جاده   یخاک  ی جاده   از

  .شمار برداشتم لومتریک

و ترس    جانیکه حواسم به جلو بود و از شدت ه  طورهمون

  ی رو گرفتم و گوش  یسرگرد کاظم  ی شماره   زدمینفس نفس م

  .گوشم گذاشتم ی و رو

چک نکردن اون   ایچک کردن    دمی رس  تمیکه به ته مامور  حاال

  .کنهیبه حالم نم یفرق نیفرد

:  دیچ یگوشم پ  ی سرگرد تو  ی پر عجله  ی صدا  دهینکش  قهیدق  به

  ؟ی د ی کش رونیاز سوله بسوژه رو  



[1964] 
 

  ی ن یبه پشت سرم انداختم. خداروشکر ماش  ینگاه  نهیآ  ی تو  از

  .نبود

دارم به سمت شهر    امیاصل  ی جاده   ی بله جناب سرگرد تو -

ها رو به سمت  گروه   دیتونیراحت م  الیبا خ  گه یاالن د  ام،یم

  .دی و سوله بفرست نیفرد ی خونه

تبر - هم  گمیم  ک یبهت  طرف   هیاالن    نیستوان،  از  گروه 

م سمتت  امن  اند یسرهنگ  ادامه   تتونیتا  کنند،  حفظ   ی و 

  شته؟یمدارک که پ

لبم گفتم: مچکرم جناب سرگرد، بله    ی لبخند پر شوق رو  با

ز  ریز و  خونه  ری تخت  پپارکت  بق  داشونیاش   ی ه یکردم، 

هم عکس    ییچندتا  هیبسته و    های که با خارج  هییقراردادها

  .کنهیکه پرونده رو کامل م

  .نمتیبی مرکز م ی ستوان، تو ی! خسته نباشهیعال -

  .نمتونیبیم د،یسالمت باش -



[1965] 
 

  .پرت کردم شیقبل ی و جا  یکه قطع شد گوش تماس

که    ی . عالوه بر کاررفتیلبم نم  ی لحظه هم از رو  هی  لبخند

  !ی درجه تو شاخته ناز عیترف شکیب ی مملکتت کرد ی برا

بهش انداختم و لبخند   یبه پهلوم خورد که نگاه کوتاه  ی آرنج

  .زدم ی مرموز

  .بودنه ی جورن یهم  اقتتیل -

  .گفت ی زیهم زد و نامفهوم چ گهیبار د نیچند

 رونی رو از سرش ب  یتقالش و خنک شدن دلم گون  دنیاز د  بعد

  .دندیخواب شی شونیپ ی اش توآشفته شده  ی که موها دمیکش

  .کرد نییاشاره به پا هی ینامفهوم ی صدا با

فرمون جا به جا   ی دستم و رو  نه یازش گرفتم و با طمأن  نگاه

  .کردم

  .صدات و نشنوم بهتره -



[1966] 
 

  .دیکوب نیحرص صدا داد و پاش و محکم زم با

کم لفتش دادم و بعد پارچه   هی حرص خوردنش    شتریب  واسه

پا دست  قدرت  با  صدا  دمیکش   نییرو  عم  ی که  و   قی نفس 

  .بلند شد شیطوالن

  .کرده بود گفت: دستمم باز کن دای که تهش خش پ یلحن با

  .آوردم رونیب بمی رو از ج  دی به چپ خم شدم و کل یکم

 ی هابودم اونم بخاطر حرف   شی لحظه منتظر معذرت خواه  هر 

  .زده بود که بهم یشرمیب

رو    دیکل  ی اهیچند ثان  ی هاکه حواسم به جلو بود با نگاه   ینیح

  .دمیکش رونیرو از اسارتشش ب  ریوارد قفل کردم و زنج 

  .فرمون برگردوندم نییدستم و پا درآخر

  .یهست  یتیپس امن -

  .اوهوم -



[1967] 
 

  کامل شده؟ نی فرد ی پرونده  -

  .آره -

  بابام و ترور کنند؟  خواستندیچرا م یدونیم -

بازار و جاسوس    ختنیحاج حسن متوجه احتکارها و به هم ر -

 ی ترورش کنند تا اطالعات  خواستندیشده بود، م  نیبودن فرد

  .دست ما  وفتهیکه داره ن 

 کنه یهم م  یشد: شک کرده بودم که جاسوس  یعصب  لحنش

  نم یو رو! بگو بب  چشمیاما نتونسته بودم مطمئن بشم، خائن ب

  ؟ی دیآخرش باهاش خواب

  .سمتش انداختم  ی ای به وجودم چنگ زد اما نگاه جد  حرص 

  ته؟یجا معذرت خواه -

  .پوزخند نگاه ازم گرفت هی با



[1968] 
 

تازش هم من که    کنم،ینم  یدختر معذرت خواه   هیمن از   -

  .دونستمی و نم تیاصل تیاون موقع هو

  !طورنیگفتم: که ا ی آلودظیغ ی خنده  با

دونستم تا اعصابم بعد از اون تنش بزرگ    زیسکوت و جا  گهید  و

 !افتاده  لیدر آرامش باشه. از دماغ ف

 [05.04.21 21:44] 
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  .زنگ به بابام بزنم هیو بده  تیگوش -

  .رسونهیسرگرد بهش خبر م ستیالزم ن  -

  .به بابام زنگ بزنم خوامیگفتم م -

  .رو کردم سمتش  زیت

  ؟یخفه ش  شهیم -



[1969] 
 

که    ی زی گرفت اما تا لب باز کرد حرف بزنه با چ  شی آت  نگاهش

 ی هانهیگلوله بود نگاه هردومون به آ  هیخورد و انگار    نیبه ماش

   .شد دهی کنارمون کش

به دست و با   ی اون هم کلت و کمر   نیفرد  ی هاآدم   دنید  با

تا    رمیخوف کردم که باعث شد سفت فرمون رو بگ  پیج  هی

  .مبادا از فشار ترس از دستم در بره

رفتم تا نتونند به    یچی گاز فشار دادم و مارپ  ی رو   شتر ی و ب  پام

  .گلوله بزنند کشیالست

جامون و عوض   ا ی: بدیچیگوشم پ  ی پسره تو  ی پر عجله   ی صدا

  .میکن

  ...نی! وسط ا؟ یگیم ی دار یگفتم: چ  ری متح

  اراده ی عقب خورد و خردش کرد ب  ی شه یکه به ش  ی ابا گلوله   اما

   .کمر هردومون خم شد



[1970] 
 

  ک یام ناآروم شده بود و خودم و نزدباز هم قلب آروم شده   حاال

  .دمیدیبه مرگ م

  .رسندی گفت: تندتر برو دارند م بلند

ت  هاک یگوش خراش الست  ی صدا  ونیم زدم:   ی راندازیو  داد 

  !شه یو ش ستی دو  ستیبنز که ن نیا لسوفیف

  رون ی ب  ش یهام آت از گوش و گونه   نمی شدت باال رفتن آدرنال  از

  .زدیم

س  دندیرس  بهمون داد  شن  روانیکه  نازدمیرو  به   یعوض  ِی: 

  .یسینفعته با زبون خوش وا

  !: برو به درکدمی کش ادیفر

کم  و و  فرمون  بندش  ضربه  یپس  و  چ  ی اچرخوندم   ب یبه 

  .زدم



[1971] 
 

از پشت فرمون چنگ زده شد   ارش یتوسط ک  میدفعه گوش  هی

  ؟یکنیم کاریکه گفتم: چ

  ه؟ی... رمزت چلــ یف زنمیبه سرگرد زنگ م -

  .اس، ام نی آندرال ی ناز -

و   نیدرخت افتاد. اگه ماش   یانبوه  ونیو م   یبه راه فرع  نگاهم

  .شهیم ی ریها جلوگگلوله  شتری جا ببرم از باون

تکون    هیبا    نیاشفرمون و چرخوندم که م  ع،یسر  میتصم  هی  تو

  .شد یخاک ی محکم وارد جاده

  دختر؟ ی ری کجا م -

  .کنمی م کاریدارم چ دونمیفقط حرف نزن م -

باال رفت و باالخره وارد اون جاده    یخاک  بیبا زور از ش  نیماش

  .میشد



[1972] 
 

ک - سرگرد  فاصلهارشمیالو  که  فعالً  ندار  ی ا...  مرگ   م،یتا 

  به سوله؟  دیافتادند دنبالمون، مگه حمله نکرد  نیفرد  ی هاآدم 

  خورد یم  نیماش  یبه بدنه  ایکه    کردندیم  ی راندازی ت  یگهگاه

  .یپرت ی به جاها ای دی کشیو سوت م

ا - وارد  طورنیکه  دور و ورمون   می سرسبز شد  ی جاده   هی... 

  .میتو همون محدوده هست ه،یکشاورز نیزم

االن از ماهواره راه رو چک    گهی به من گفت: سرگرد م   خطاب

  .کنهیم

  .بلندگو ی بذارش رو -

  .و باال گرفت نمونیو ب یو گوش  گذاشت

انتهاش به جاده   ی رو  یپل  ی رودخونه نظرم و جلب کرد که 

  .دیرسیم یاصل



[1973] 
 

سمت راست و اومدم   دمیچی پ  یبه چهار راه   دنی محض رس  به

  .پل ی رو

  ...هی یکه بش  یراه اصلستوان وارد   -

کنارم و   ی شه یش   ی گلوله تو  هی سرگرد با خوردن    ی صدا  اما

 ون یم  د یچی بازوم پ  ی که تو  ییروم و درد طاقت فرسا   ختنش یر

  ع یسر  ارشیدادم گم شد و فرمون از دستم در رفت اما انگار ک

  .عکس العمل داد و فرمون رو گرفت

  !ی ناز -

از سرد  حاال نگران  ی بود و رنگ  ی صداش به دور  و ترس    یاز 

  .داشت

پر ترس سرگرد بلند شد: ستوان؟    ی صدا  ارشی ک  ی پا  ن ییپا  از

  ...من و ی صدا ارش؟یک

بازوم که   ی که گفتم اون دستم و گذاشتم رو  ی آلود آخ بغض  با

  د ی اما حواسم نبود نبا  خت یر  رونیهام ب انگشت   ی الخون از البه



[1974] 
 

سرعت   نیبا ا  تونه ی نم  ارشیفرمون بردارم و ک  ی دستم و از رو

گرد به چپ بزرگ به    هیبا    نی و کنترل کنه که ماش  نیماش

کوتاه و    ی هیکنار پل خورد و بخاطر سرعت فقط تو چند ثان

  ی کار  میکدوممون نتونست  چیو ه  ومدیکه نفسم باال نم   ی درحال

من و   غیرودخونه و با ج  ی رت شد تواز پل پ  نیماش  میبکن

 !آب ر یز  میسمت خودش رفت دیکه تنم و کش یدست

 ” ی راو“

ا  ی باال  پیج جا  ستاد،یرودخانه  قسمت  ییهمان  از    یکه 

تمام  بی تخر  اشواره ید بود.  نفر   یشده  پنج  شامل  که  افراد 

از   ی گر شدند اما نه خبررا نظاره   نییو پا  ختندیر  رونیبودند ب

  .ارش یو ک ی بود و نه ناز نیماش

برساند    نییکه بتواند خودش را به پا  یبه دنبال راه  روانیس

  .د یاطراف را کاو

  .به اطراف انداخت ینگاه پر ترس اریکام



[1975] 
 

  .بشه دا یپ هاس ی پل ی ممکنه سر و کله میقربان بهتره بر -

  .کردند  دیاعضا حرفش را تائ گرید

  .دیتپی م دهیگنجشک ترس کی مانند  قلبشان

د  روانیس مخمصه   دیکه  و   س ی رئ  الیخیب   استی بد  ی در 

  .بازگشت پیدستور شد و به سمت ج

  .می از شهر خارج بش دیبا میبر دی زود سوار بش -

با تمام    ارشیاز آب، ک  یدر چند متر آن طرف در، درون حجم 

 کردیرا بغل کرده بود به جلو شنا م  ی طور که نازتوانش همان 

نتوانست    گر ی. دماندی م  ی هم در آب برجا  ی از خون ناز  ی و رد

 ی نفسش را حبس کند که به ناچار با کمکِ حرکت پا به رو 

 رم یم  دوبارهگفت: نفس بکش    دن یآب آمد و بعد از نفس کش

  .آب  ریز

ناله م   ی ناز از درد دستش  به    انی م  کردیکه  اندامش  لرزش 

قصد کرد دوباره شنا کند اما   ارشیکه ک   دینفس کش  یسخت



[1976] 
 

لحظه  ش  ی در  به  نگاهش  که   ی ایخاک   بیآخر  افتاد 

در دل خداروشکر  دای پ  ی از آب خالص  توانستندیم  ی کنند. 

  .گفت و به آن سمت شنا کرد

  ی تا حد  ش یهاچه یرا پاره کرده بود و ماه   ی چند رگ ناز  گلوله

  .رندیرا بگ ادشیز ِیزیخونر ی جلو توانستندیم

خاک    ی اش به رورا با زور مردانه   ی اول ناز  دنی محض رس  به

و  آمد  باال  دستش  دو  کمک  به  خودش  سپس  و  خواباند 

  .نشست

  .کردی خاک را گل م شانیاز سر و بدن هردو آب

 رون یبود ب  ده یچی که به دور گردنش پ  ی شال ناز  عیسر  ارشیک

 یگلوله را بست که تا حدود   ی باالتر از جا   یو با آن کم  دیکش

و به    کرد یم  هیاز درد دست گر   ی کم کند. ناز  اشی زی ز خونرا

  .دیکشینفس م  یسخت



[1977] 
 

وجود  ارش یک با  زنان  سنج  ی نفس  را  اطرافش  . دیهراسان 

  .نبود ی کشاورز نی جز درخت و زم ی زیچ

را گرفت و بلندش    شی کمر و زانوها  ری رفت و ز  ی طرف ناز  آن

  ارش یتنومند ک  ی بلند داشت اما جثه  یو قامت  فیکرد. تن ظر

  .او را حمل کند توانستیم

بود از    کیجا نزد  ک یباال آمد و    بیبا تمام توانش از ش   ارشیک

  .تعادلش را حفظ کرد عیکه سر وفتدیشدن خاک ب یگل

زرد رنگ قدم برداشت و آب دهنش را قورت    ی هاگندم   انیم

  .داد

  .میکنی م دایو پ یکی وران یتحمل کن، قطعاً ا -

  ی جا   ی رو  یو چشم بسته دستش را به آرام  دی کش  ینیف  ی ناز

بخاطرعمو گذاشت.  نبا  شی گلوله  شده  که  اما    مردی م  دیهم 

  .شدی م تررمقی تر و بتنش هر لحظه سست



[1978] 
 

به    شیهاشده و اخم   زی ر  ارشی شدت نور آفتاب، چشمان ک  از

  .هم گره خورد بودند

را خشک    شانی هاتابستان کم کم داشت لباس   د یخورش  ی گرما

  .سوزاندی اما صورتشان را م کردیم

 ع یدرون آغوشش فرو رفت که نگاهش سر  ی صورت ناز  ناگهان

کش  سمتش  د   دهیبه  با  و  وهم  بسته  ی هاچشم  دنیشد  اش 

  !ی باال برد: ناز عیرا سر شیچشمانش را درشت کرد و صدا 

  .اش زدرا باال گرفت و چند ضربه به گونه  شیپا هی

  ؟ی ناز -

 ش یزانوها  ریدستش را به ز  عینکرد که سر   افتیدر  یجواب  اما

  .کرد بدود یبرگرداند و سع 

  !هست؟ کمک   جا نیا  ی: کمک! کسدی کش  ادیزار فرگندم   انیم



[1979] 
 

 د،یتپیتنش به عرق نشسته بود و قلبش کومب کومب م  حال

برا ند آن   ی که حت  ی دختر  ی آن هم  بودش که    دهیقدر مهم 

به زبخواهد  را  غرورش  معذرت    ریخاطرش  ازش  و  بگذارد  پا 

درحال  یخواه م  یکند  بدهکار    یعذرخواه  کی  دانستی که 

 !است
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زمگندم   از وارد  که  شخم   نیزار  افتاد  نفس  از  اما  شد  زده 

الناس؟   هاینفس زدنش  داد زد: ا انیرا کند کرد. م شی هاقدم

  ست؟یخراب شده ن  نیتو ا یکس

  .نشد ی زادیاز آدم  ی پرنده پر زد اما خبر  ادشیفر از

رو   نگاه به  ترسش  پر  و  ناز  ی نگران  انداخت.   هیسا  ی صورت 

بود و رنگ به   دهی به صورتش چسب  سشیخ  ی از موها  ی اطره 

  .لب و صورت نداشت



[1980] 
 

را با زور باال انداخت    ی کم ناز  هی   شی هاخواب نرفتن دست  ی برا

دو به  باز  نبا  دنشیو  داد.  م  دیادامه  نجاتش   دیبا  اورد،یکم 

  .بود ی ناز ونی د جانش را مدچه بخواهد و چه نخواه  داد،یم

پارچ    کینه،    وانیل  ک یخشک خشک شده بود و دلش    شیگلو

  .خواستیم خیآب 

م  مردانه نفس  موها  زدینفس  رو   شیو   اش یشانیپ  ی که 

  .کردندی م تشیبودند اذ دهیخواب

بازدم  انیم و  اما    ییسختش خواست صدا  ی هادم  کند  بلند 

در دلش روشن کرد    ی دینور ام  دیکه شن  یسی پل   ریآژ  ی نجوا

  !: کمکدیکش  ادیو فر

  د ی د  شی روبه رو  ی را از دور درون جاده   س یپل  یمشک  ی بنزها

  .شد ترک یهر لحظه نزد شانی رهایآژ ی و صدا

 دیایکه تا به خود ب  دیچ یپ  یاز زور خستگ  شیمچ پا  ناگهان

را    ی ناز  اریاختی آخر ب  ی هاهیسقوط کرد اما در ثان  نی زم  ی رو



[1981] 
 

 ی کرد تا بازو   نیبه زم  هیدر آغوش خود پناه داد و دستش را تک 

 ی اش له نشود اما از فشار بدن مردانه   ری اش در زگلوله خورده 

هم    ی را رو  شیهاگفت و چشم   یکه به دستش وارد شد آخ

  .فشار داد

  ؟ی زدیا ی : آقا دی را از پشت سرش شن ی داد مرد  ی صدا

  .ان چشم گشودکه وارد مشامش شد سرفه کن یخاک از

از   ی پشت سر هم توقف کردند و چهار نفر  سی پل  ی هانیماش

به کمر   ی ابه تن و اسلحه   ینظام  ی هاپشت سرش که لباس 

را به آن  نفر زداشتند خودشان  را    شی بازو  ریها رساندند. دو 

  .را ول نکرد  ی گرفتند و کمک کردند بلند شود اما ناز

 مش یبرسون  دیزنان گفت: گلوله به دستش خورده زود با  نفس

  .مارستانیب

را باال   مشیسیسر گروه آن سه نفر به سرعت ب  ،یفرخ  سروان

  .کنارش وارد کرد یبه برآمدگ ی گرفت و فشار



[1982] 
 

  فرستاده؟ یسرهنگ آمبوالنس -

که داشت از جاده   ی ناز  ی اهم دانشکده  ،ی ستوان فرهاد  ی صدا

بله احتمال دادند “:  دیچی پ  میسی درون ب  دیدوی به سمتشان م

 ”.کهیباشه نزد ازین

  .دیکش ی انفس آسوده سروان

  .ستوان گلوله خورده ان،یبه محل ب ترعیخبر برسون سر -

  .گذاشت  ارشیکمر ک  ی برد و دست رو  نییرا پا  میسیب  سپس

  د؟یخودتون که خوب -

  .قورت داد و گفت: بله کامالً یدهانش را از سر تشنگ آب

  .هانی سمت ماش میخداروشکر، بر -

ناز  ارشیآن سمت قدم برداشتند. دست ک  به درد   ی از وزن 

  .دادینم ی گریگرفته بود اما آن را به دست مرد د



[1983] 
 

و نفس زد: گلوله به   دیها رس راه به آن  انیم  ی فرهاد  ستوان

  کجاش خورده؟ 

اخم  تیم یصم  از ناخودآگاه    ارش یک  یِشانیپ   ی رو  یکالمش 

  .نشست

  .نگران گفت: بازوشون ی با وجود  سروان

گذاشت و دستش را دراز کرد تا    گاهشیرا در جا  مشیسیب

  .ردیرا بگ  ی ناز

  .به من نشیبد -

  .ارمشیگفت: نه ممنون خودم م  نیسر و سنگ ارشیک اما

  .از کنارش گذشت و به راهش ادامه داد بعد

و    ی به جاده مساو  دنشانیرس آمبوالنس  ترمز گرفتن  با  شد 

  .کادر درمان ی مهیشدن سراس ادهیپ



[1984] 
 

آن خواباند و   ی را رو   ی ناز  ارشی آوردند که ک  رونی ب  ی برانکارد

  .داد ش یهابه دست ی ماساژ

مسلح   ی هاس یتوجهش را جلب کرد که در کنار پل  ینیماش

  ر ی اردش  دنیآمد. با د  رونیاز آن ب  ی توقف کرد و بالفاصله مرد

  .و نابود شد ستیداشت ن  شیکه برا ییهایتمام نگران

ناز  ییاز نگاه گذرا  بعد که درون آمبوالنس رفته بود    ی ای به 

 دیدوی که داشت به سمتش م  ر یرا به سمت اردش  رمقشیتن ب

 .برد
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اونم رو  یداشتم چند ساعت  دوست تخت خودم و    ی بخوابم، 

  .غرق در آرامش خودم ی خونه ی تو



[1985] 
 

  ی و هم روح   یهم جسم   ،یخسته شده بودم، هم ذهن  دیشد

نبا وقت  رفتمی م  دیاما  تا  گوش  ینه  با  خودم  خودم    ی هاکه 

  .ستین ی خطر  گهیبوده و د زیآمتیبشنوم عملش موفق

و پشت در سبز اتاق   ی صندل  ی که منتظرش رو  ی دختر  نیا

که بخوام   ستین  یمن بود و رسم انسان  یِ عمل نشسته بودم ناج

  !ستیبرام مهم ن ادیسرش ب ییبگم هر بال

بو  نمیآست کث  دادینم   یخون  ی چندان  هم  باز  و    شیفیاما 

  .دوست نداشتم

رو: آقا   ر ی اردش  ی و پس بندش صدا   دم یرو شن   یی هاقدم   ی صدا

 انیخودشون ب ایاشون خونه دیری م گندیپدرتون زنگ زدند م

  مارستان؟یب

  .بهش انداختم ی او به زور باز کردم و نگاه خسته  هامپلک 

ا  آروم از  بعد  بگو  زدم:  نت  کهنیلب  چ  ی جهیبفهمم   هیعمل 

  .ششیپ  رمیخودم م



[1986] 
 

  .چشم -

  .رو باال برد و حرفم و بازگو کرد یگوش

تند و   ی هاقدم  ی لحظه صدا  نیچشم بستم اما تو هم  دوباره

تو  نیسنگ نفر  پ   ی چند  ا  دی چیگوشم  به  انگار  سمت    نیکه 

  .ومدندیم

  .راهرو شدند نیکه بودند وارد ا ی چند نفر هر

  ارش؟یک -

چشم   عیباعث شد سر  یسرهنگ ملک  ی انساله یبم و م  ی صدا

  .باز کنم و به رسم ادب بلند بشم

طور همون زن و مرد مامور هم همراهش بودند، همون  چند

  .رهی رو از دستم بگ ی ناز خواستیکه م یستوان

  .سالم -



[1987] 
 

به پشت سرم گفت:   یو بعد از نگاه نگران  سادیوا  میچند قدم  تو

ا از  قبل  تو   کهنی سالم،    ی زی اتاق عمل دکترش چ  ی ببرنش 

  نگفت؟

زود رفتند    یلینه اصالً صبر نکردند باهاشون حرف بزنم خ -

  .اتاق عمل ی تو

  .دی کش  دشیسف  مهین  ش یو بست و دستش و به ر  هاشچشم

  .زدیاش موج مچهره  ی و ترس تو یکالفگ

و    دو ب  ی سه مردزن  رو  نمونیکه  از    یکی  ی بودند هرکدوم 

  .نشستند های صندل

  د؟یبه کجا رس  تیمامور -

  .گرفت و چشم باز کرد ینفس



[1988] 
 

سوخته شده   ی مهره   گهیانگار د  میرو گرفت  نیخداروشکر فرد -

چند    اد،یکه قبالً پشتش بودند صداشون درنم  ی که اون افراد

  .ها دنبالشونندهاش هم فرار کردند اما بچه تا از آدم 

  .دمی کش  ینفس راحت هیته دل  از

سخت - همه  اون  با  باالخره    جه ینت  میتونست  یخداروشکر، 

  د؟یبه بابام گفت م،یریبگ

که دستش    یبود، مدارک  شمیپ  جان یا  امیب  کهنی آره قبل از ا -

  .بود رو بهم داد

و    میتکون دادم و تن کم انرژ  ی سر  تیورضا  ی روزیحس پ  با

  .برگردوندم یصندل ی رو

بخور،   ی زیچ  هی پسر، برو خونه    ستیصورتت ن  ی جون تو -

  .بکن یاستراحت

  .دهنم و قورت دادم آب



[1989] 
 

  .خورده ریاون بخاطر نجات من ت رم،یراحت بشه م  المیخ -

  .نزد و کنارم نشست یحرف گهید

خوش    هی  چهیبه دست و بالم بپ  نیفرد  ستیقرار ن  گهید  کهنیا

  .بزرگه یِشانس

قدرا هم به حال خودش اون   هایت یامن  دهینشون م  تیمامور  نیا

  !خودم ی بابا طورن یولش نکرده بودند، هم

  .منه یِسخت تنها دل خوش ی روزها نیوسط ا ی ناز -

  .شد دهی به سمتش کش عیاز تعجب سر نگاهم

 .زده از اشک بودندنم  هاشچشم
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خانواده  م،یکردیم  یزندگ  ه یسور  ی تو - بخاطر  کل  امون 

و دختر    ی ام نازرفتند، من و برادزاده   ایاز دن  های داعش  ی حمله



[1990] 
 

 م،یلمونیفام  ی گفت تنها بازمانده   شهیم   باًیاش تقرو پسر خاله 

 ها ی زیاون موقع تنها سه سالش بود و شاهد خون و خونر  ی ناز

  !شد ی ادیز  ی های و سر بر

ناز  از شن  ی نسبت  اما  بودم  کرده  تعجب  سرهنگ   دن یبا 

سرا  شی زندگ دلم  به  غم  شد  اون   زیباعث  بخاطر  و  بشه 

از قبل شرمنده بشم و عذاب    شتر یکه بهش زدم ب  ییهاحرف 

  .رهیو بگ امقهیوجدان 

 د ی چطور گذاشت  دیکه عموش بود  یگفتم: درحال  یلحن آروم  با

  بشه؟ یخطرناک  تیمامور نیوارد همچ

 ی بعد به انگشتر شرف الشمس تو  یبهم انداخت اما کم  ینگاه

  .دستش نگاه کرد و با انگشت شست و اشاره چرخوندش

که جلوم    یتم مخالفت کردم اما وقتکه توان داش  ییتا جا -

پدر و مادرش بهش افتخار کنند و    خوادیبغض کرد و گفت م

قهرمان و نترس باشه   تونهیم  ممی تیبچه    هیبه همه نشون بده  



[1991] 
 

که مدارس   یزبونم و بست، تنها من بودم که حالش و هر سال

  هاش یکالسحسرت به هم  هیبا بغض و    دم،یدیم   شدیشروع م

م جلو  ی ناز  کرد،ینگاه  نتونستم  شده  بزرگ  درد   ی با 

همه   ی اخواسته بود  بگ  اشیدن  ی که شده  بهم گفت   رم،یرو 

هم   خوادیم افسر  ی تو   هاشیکالسبه  بده   ی دانشگاه  نشون 

من ا  یبخاطر  به  نتونسته  عموشم  توانا  جان یکه  و    ییبرسه، 

  .استعداد خودش بوده

  .د داشت، سوز داشتبود در  دهی هام جوشچشم  ی که تو  یاشک

 مونی هام پشدر حد مرگ از حرف  میزندگ  ی بار تو  نیاول   ی برا

  .کردمی شده بودم، خودم و سرزنش م

و مدام صحنه   نگاهم اتاق دوختم  در  به    دنش یزجر کش   ی و 

  .چشمم اومد ی که خورده بود جلو  ی ریبخاطر ت 



[1992] 
 

نخور  قهوه تا  ممکنه   یفهمینم  وقتچ یه  ی رو  تلخه،  چقدر 

بودن بهش    یانگ تقلب   ،یقضاوتش کن  ،ی بد  ه یهزار جور نظر

   .یبچسبون

حکا  ی اگربه   ی هاچشم نقاب   هیاست،  قهوه   نیهم  تیاونم 

رو  بود  جور  ی گذاشته  و  دلش  م   ی غم    ه یانگار    کردیرفتار 

و منِ ناجوونمرد توجه نکردم   ی گراست و به دنبال هرزه فاحشه

ا هچشم  کهنیبه  ن  ی نهی آ  شه یمها  گاه  ستندیدل  هم   یو 

ب  هی  تونندیم و  باشند  تهمت    ی نقاب  بهش  برگشت  و  برو 

   !فاحشه بودن زدم

اکثر   بهتره انسان  تیبگم  اما  ا  م؛یای طورن یها  از    کهن یبدون 

 ی زی چ  میدیاون کش  ایکه من    ییهای هم، از سخت  ی اگذشته 

و به اشتباه    میش یم  یقاض  م،یزنیناجوانمردانه تهمت م  میبدون

م ا  ادمونیو    میبریحکم  از  رفته  کلمات    کهن یهم  چقدر 

  .میباش هامونمواظب حرف  دی بذارند و با ری تاث تونندیم



[1993] 
 

زندگ  ییهاحرف  حاال  تا  کرده،    ی ادی ز  ی های که  خراب  رو 

پ  ی ادیز  ی هاخانواده پاشونده،  هم  از  جوون   ر ی رو   ی هاو 

  !برده  یرو تا خودکش ی شماریب

 ی من اشتباه کردم، نه فقط االن بلکه تو عمر  کنم،یم  اعتراف

ها رو خوب  آدم   تونمی نگاه م  نی با اول   کردمیکه گذروندم، فکرم

  چ ی و درد و اتفاقه که ه  ی قدر پر از سختآدم اون   ه یبشناسم اما  

نگاه که    نی حق نداره بخواد به خودش اجازه بده با اول  یکس

  .اون و قضاوت کنه عمر نشست و برخاست هیسهله با 

  ی ه یبه ثان  هیثان  ،یراه نرفت  یتا با کفش کس  گندیکه م  راسته

  !قضاوتش نکن ی نکرد یاون و زندگ یِزندگ

معذرت   هیچون    رون یب  ایدر ب  نیمقاومت کن و سالم از ا  پس

 !بزرگ بهت بدهکارم دختر یِخواه

 ” جانا“



[1994] 
 

  ف ی و به قصد درست کردن شالم باال بردم اما متوجه خف  دستم

دست   دنش ی لرز پشدم.  درهم  و  بسته    دمیچی هام  چشم  و 

  .دمی کش  قیبار نفس عم  نیچند

  شتر یها بشدن چمدون  دهیکش  ی سالن فرودگاه، صدا  ی اهویه

نقش   دیبا یتا مدت نامعلوم شدی م ادآورم یو  کرد یمشوشم م

که شوهرم    یو در حال  ستم یکنم که خودم ن  ی و باز   ی دختر  هی

  !لمسش کنم تونمیروبه رومه نم

  .دهنم و قورت دادم و چشم باز کردم آب

و   میشال صورت  دنیبا جلو کش  همراه کردم  مرتب  و  موهام 

  .و وضعم انداختم که مرتب باشهبه سر   ینگاه

که تنم بود با خرج خود    ی دیو سف  یزانو و صورت  ر یتا ز  لباس

خر طراح  دهیآراد  بخاطر  داشت،   متشی ق  یحساب  هاشی و 

تنگ  طورن یهم نسبتاً  پاچه   یشلوار  سر  گلدوزکه  و    ی هاش 

  .شده بود  ی منجوق دوز



[1995] 
 

کردم محکم به سمت پله   یچمدون رو گرفتم و سع  ی دسته 

  .قدم بردارم یبرق

که توجهم   ینگاهم و چرخوندم که از دست  دنیمحض رس  به

به کنارش که    ینگاه  عیکردم و سر  دا یو جلب کرد آراد رو پ 

  .اون دختره بود انداختم

گرفتن    ی لبخند  با باال  با  و  کردم  پنهان  و  حرصم  زدم  که 

  .گذاشتم یپله برق ی چمدونم پا رو

هر    ست،ین  یطانی دختره بد و ش  ی افه یق  ادیکه به نظر مدور    از

داره   یدختر سبک  هی  ی چند که وضع به شدت نامناسب و برا

  .پنهانه یطانیدرونش چه ش می ن یبب گه یاما تا د

  .گذاشتم و بعد پاهام و نیزم  ی اول چمدونم و رو 

ش  از هم  ی هاشهیقسمت  و  گذشتم  و    نیجداکننده  پام  که 

  .دندیآراد و اون دختره بهم رس رونیگذاشتم ب



[1996] 
 

  ل ینقشم گفتم: سالم از دماغ ف  تیزدم و طبق شخص  لبخند

  .افتاده

  .زد ی لبخند ژکوند متقابالً

  .ی لوس خوش اومد ی سالم دختره  -

ابروها  رو با  که  دختره  سمت  نگاهمون   ی کردم  رفته  باال 

  .باهام دست داد. دستم و دراز کردم که زود کردیم

  .هستم را یسالم م -

  .سالم کمند، همسر آراد -

به صورتم بدوه رو گرفتم    خواستی که م  یحرص  ی جلو  عیسر

  .زدم ی شخند یبه آراد ن ینگاه میو با ن

  .ترهی همسرت دوست داشتن -

  .سر تکون داد ی زیلبخند پر حرص و نگاه تمسخرآم با

  .خانم رای و شروع کن م هاتکه یبعد ت یبذار برس -



[1997] 
 

باشاره   کمند و  با خنده گفت: هم  نمونیاش   شهیچرخوند و 

  د؟یزنی حرف م ی طورن یباهم ا

  .ام و باال انداختمشونه هی

  ...آره اما ادمهیکه  ییتا جا -

رو چرخوندم و همراه با دست انداختن دور کتفش به   کمند

مشامم    ی تو  دتریشد  هاشوهیاز م  ی که عطر نت  دمشیجلو کش

  .دیچ یپ

  .خوشم اومده یلیاز تو خ -

مقاله   و دادم:   ی ای روانشناس  ی طبق  ادامه  بودم  خونده  که 

  .خوشگلند یلیخ تیا قهوه ی هاچشم

د  به ا  دمیوضوح  از  و   ن یکه  اومد  خوشش  چقدر  حرفم 

  .زدند یهاش برق چشم



[1998] 
 

کمرم   ی دستم رد کرد و رو  ریدستش و از ز  یق یلبخند عم  با

  .گذاشت

  کردم یخاصند، راستش فکر نم  یخودت که حساب  ی هاچشم  -

 ی حد دختر راحت  نیو در ا  یحرف بزن  یخوب فارس  قدرنیا

  .ی انگار مغرور دهینشون م  ییجورا هیات آخه چهره یباش

  .دمی خند یساختگ

هم چون   ی! فارسیگیو بهم م  نی که ا  یستین  ی نفر   نیتو اول -

  .خوب بلدم یلیخ  هیرانیمامانم ا

  ی دوست   ادیما، من ز  شی پ  ی ایم  ی رک بگم خوشحالم که دار -

  اد یهم که هستند چون دکتر و مهندسند ز  ییندارم اون دوتا

  .میباش  یخوب  ی ها دوست  میتونیم  کنمیفکر م  نمشون،یبینم

و لب خندون    ب یکه دست به ج  ی به آراد  ییاز نگاه گذرا   بعد

  .گفتم: حتماً! با من راحت باش ومد یکنارمون م



[1999] 
 

رو بگم، تو   ز یچ  ه یکردم به سرش و آروم گفتم:    کیو نزد  سرم

  !ی از شوهرت سرتر

ا  دیخند نگو  آروم گفت:  آراد خ ی طورن یو  خوبه    یلیخ  یل ی! 

پ وقت  چند  باش  شیمطمئنم  عوض    یما  درموردش  نظرت 

  .بشه

  .برد  نییکه اونم دستش و پا و از دور کتفش برداشتم  دستم

چند - فام  نیما  پسر  میلیساله  اعصاب   ی اما  اون رو  از  تر 

  !دمیند

  !شنومی و دارم م  جامنیشخص خودش بلند شد: من ا  ی صدا

تو   نیا خالص  حرص  م   ی دفعه  موج  سخت  زد یصدا  به   یکه 

  !شوهرجان  یو خواست نیام و گرفتم. خودت اخنده  ی جلو

زد و لبخندم    شمیمتوجه کار کمند شدم که آت  یطور اتفاق  به

  .و جمع کرد



[2000] 
 

آراد رو نوازش کرد و خندون گفت:   شیاش ته رپشت اشاره   با

  .کنهیم  یهم شوخ رایم ر،ی به دل نگ

سر  رو که  من  سمت  صورتم   ی رو  عی کرد  به  رو  خوش 

  .برگردوندم

 مگه نه؟ -

 م یشدیم  کیکه بهش نزد  ی اشهیازشون گرفتم و به در ش  نگاه

  .دوختم

  .رهیگیبه دل نم  کنمیم  هایشوخ نیاز ا  شهیمن هم -

لبم   ی که روم بود گوشه  یو حرص  یپس بندش از فشار عصب  و

 .و دندون دندون کردم

زندگ  ییکسا  اصالً هووشون  با  درک   کنندیم  یکه  رو 

  !کنمینم

    *************************  



[2001] 
 

که    ندمیچیم  ی ای واریکمد د  ی هام و توبه دونه لباس  دونه

به تخت   کینزد  یسمت راست بود و کم  واری درست وسط د

و کرمش روشن   دیسف  نیزایاتاق بخاطر د  ی خواب دونفره. فضا

  .بدتر ی اچالهاه یمن از هر س ی و دلباز بود اما برا

 ی جلو  یِصندل  ی کمد رو بستم و چمدون رو رو  ی اشه یدر ش  دو

عطر و    ل یاز قب  ییایمعمول  لی گذاشتم و وسا  ی وارید  ی نه یآ

کرم و طرح چوب   ز یم  ی رو مرتب رو  هان یبرس و و کرم و ا

  .دمی چ نهیآ  ریز

گذاشتم و به سمت   نی خود چمدون رو کنار تخت زم  آخرسر

  .پنجره بود رفتم یِکیدر که نزد

ب  از نرده   نیپاورچ   نیاومدم پاورچ   رونی اتاق که  از  به دور  و 

تا اگه   اما سکوت  زنندیم  یحرف  هیقدم برداشتم    ی رو بفهمم 

گهگاه  نیسنگ و  بود  کرده  پر  رو  تو  ییصدا  یخونه   ی از 

ها گذاشتم که آراد رو لش افتاده  پله   ی . پا روومدیآشپزخونه م



[2002] 
 

بود که متوجه من   ی گوش  ی . سرش تودمیمبل دونفره د  ی رو

  .زد یلبش نشست و چشمک ی رو  ی شد و لبخند

برا  عیسر و  انداختم  نظر  آشپزخونه  لبخندم   کهنیا  ی سمت 

  .هم فشار دادم ی هام و رولب اد یکش ن ادیز

م  کمند درست  قهوه  انگار  و  بود  بهمون   هی.  کردیپشتش 

  .هم تنش بود یسرهم

بلند گفتم: زحمت نکش   رفتمیکه به سمت آراد م   طورهمون

  .میکن فیخاطره تعر نیبش ایب

  .کردم یشی که ن دی چی فضا پ ی اش توناز و پر عشوه ی صدا

  .امی االن م زم؟یعز  هیزحمت چ  -

به کمند رو کردم سمت    ینشستم و بعد از نگاه  یمبل تک  ی رو

  .نیبش یآراد و خفه لب زدم: برو رو مبل تک



[2003] 
 

هاش  چرا شونه باال انداخت و کف دست   ی کرد و به معنا  تعجب

  .به پاش زدم ی و لگد دمیو باال آورد. خودم و سمتش کش 

  !گفتم: حرف نباشه برو صدایب

بلند شد و خودش و روب   رهی زد و خ  ی اانه یموذ  لبخند   ی هم 

  .و روبه روم انداخت یمبل تک

پا رو   تیرضا  ی نگاه  با انداختم و دست به س  ی بخش   نه یپا 

  .شدم

تو  ینیس  کمند از  دست  ب  ی به  که   رونیآشپزخونه  اومد 

زم  اریاختیب و  پام  اون  و  کردم  صاف   نی هول  و  تر  گذاشتم 

  .نشستم

و نگاهم به   شدمی که شد با خودم گفتم کاش کور م  ترک ینزد

اش باز بود  خط باال تنه   ی هاتا نصفه  ی. مثلثوفتادینم  اشقهی

  .توجه رو جلب کنه شتریب  شدیهم باعث م ی و گردنبند



[2004] 
 

 اشقه یام و از  گرفته  ش ینگاه آت   یسمتم خم شد که به سخت  به

  .ردمبدم رو پنهون ک ی هالبخند تموم حس   هیگرفتم و با 

با    ی دسته  و  گرفتم  رو  رو  هیفنجون   یچوب  زیم  ی تشکر 

  .گذاشتمش

گذاشت و نگاهش که به آراد افتاد   زی م  نیهم  ی رو رو  ینیس

   ؟ ینشست یباال رفته گفت: چرا رو تک ی با ابروها

نظرش گرفته   ری ز  زی ر  هیکه    یبه من   یبعد از نگاه کوتاه  آراد 

نه انداخت و بعد    ا ی  زنهی م  دیکمند رو د  ی قهیبودم تا بفهمم  

  .نی بش گهیجا نشستم د هیگفت: 

  .نشون داد یپس بند حرفش خودش و سرگرم گوش و

رو  ال یخی ب  کمند اما  کنارش    ی شد  و درست  نفره  مبل سه 

  .نشست و دستش و گذاشت کنار دست آراد

گردنبندش و  ریزنج  ی عمد ایو   یسهو ایپا انداخت و  ی رو پا

  .لمس کرد



[2005] 
 

دوست دارم، پر از رسم و رسومات جالب و   یل یهند رو خ -

 ن یخوای م  یدوست دارم بدونم چرا وقت  یلیگاهاً رازآلوده، خ

و    دیچسبونیهاتون و به هم مت دس  دیکن  یخداحافظ  ایسالم  

  .دونهیاما گفت نم  دمی از آراد پرس  د؟یشیخم م یکم

اش رو برام گفته بود جواب دادم: فلسفه   ز یکه عز  ییجااون  از

و   ی فکرهم  ی چسبوندن دو دست نشونه  میمعتقد  های ما هند

و    یرنگهم روح  رو مظهر  راست  البته دست  مقابله،  با طرف 

نشونه  میدونیم  یانسان  ی معنو  عتیطب رو  چپ  دست   ی و 

بودن  ی کیحرکت  ن یدر واقع با ا ،یو جسم انسان  ی جهان ماد

  .میکنیجسم و جونمون رو به شخص مقابل القا م

  !باال رفته و لبخند گفت: چه جالب ی ابروها با

  .دی آشنا شد ی چجور دوست دارم بدونم یلیخ -

  .ستیگفتن ن ی برا یجالب زیآلود گفت: چآراد اخم  اما



[2006] 
 

به آراد    یو پشت گوشش برد و با نگاه  شیریش  ی موها  کمند

  .دستش و گرفت که باز هم داغ و سرد شدم

   !وا آراد -

نزدم و گذاشتم حال بد   ی لبخند  بارن یکرد سمت من اما ا  رو

  .زده بهمبذاره که آراد ضد حال   نیحساب ا  ی صورتم و پا  ی تو

  ی ل یو خ  میشبانه باهم آشنا شد  یِمهمون  هیمن و آراد تو   -

  .میباهم وقت گذروند

به سمت   عیاز فرط تعجب و بهت گرد شدند و سر  هامچشم

دست    ی از تو  می هاش و بست و دستش و نامالآراد رفتند. چشم

ش  نگاه   ِیکه جا خوردن کمند و دلخور  دیکش  رونیکمند ب

  .وجودم ش یآت ی شد رو  یآب کم

 امونییآشنا  ی قه یاز طر  یکس  خوامیکمند بهت نگفتم نم -

  بدونه؟ ی زیچ



[2007] 
 

  ی ادآوریو بدون فکر گفتم: چرا؟ چون بهت    دمیخند  آلودظ یغ

  ؟ی دخترباز داغون بود هی کنهیم

  .بهم انداخت ی ری هاش باز شدند و نگاه متحشک چشم از

 ن یشده بودم، چون اگه االن تو همچ  یاز دستش عصبان  آره

رفت   یمرداب کارها  ریز  میفرو  مثل    ی سر  اگه  خودشه.  قبالً 

جوون  گهید  ی پسرها درست  و  ا  کردیم  یعاقل  دنبال    ن یو 

 شی نبود که از صدقه سر  ی االن کمند  رفتینم  های بازکثافت 

پا و  کنم  تجربه  رو  داشتن  هوو  به   ی موریت  ی طعم  هم 

  .شدیگذاشته نم نمویزندگ

  !؟یگفت یچ ی رفته گفت: اصالً متوجه شد  لی تحل  ییصدا با

 [10.04.21 20:57] 

 350پارت #

  ؟یگفت یچ ی رفته گفت: اصالً متوجه شد  لی تحل  ییصدا با



[2008] 
 

با نفس  دم ییدندون سا  ی رو  دندون و بلند چشم   نی سنگ  یو 

  .ازش گرفتم

احساس کرد گفت:   شدی رو م  ی که تهش دلخور   یبا لحن  کمند

ن  امونییآشنا  ی تو   یخاص  زیچ جان،   رایم  ستی واسه گفتن 

  .نیهم  میو ازدواج کرد  میزن و شوهرها آشنا شد  ی مثل همه 

باال رفته رو کردم سمتش و هرکار کردم نتونستم   ی ابرو  هی  با

ورشکسته که شده   رجی آقا ا  گهی: اما بابام مرمیزبونم و بگ  ی جلو

  ؟ی تو بهشون کمک کرده، خودت ازش خواسته بود ی بابا

دفعه آراد بلند شد و رفت که کمند زودتر از من صداش    هی

  زد: آراد؟

  .تنداد که کمند پا شد و پشت سرش رف یجواب اما

دادم و    هیو غضب سرم و به مبل تک  یمونیپش  ونیم  یحس  با

  !هام و بستم. لعنت به زبونت جاناچشم



[2009] 
 

 جان یاز خونه شدم که ا  رونی نامفهومشون ب  ی صداها  متوجه

ها بلند  موندن رو صالح ندونستم و با دست گرفتن به دسته

  .به سمت در برداشتم ی تند ی هاشدم و قدم 

که    ی زیباز بود که اومدم کامالً بازش کردم اما با چ  مهین  در

شن  دمید گرمدست   دم یو  اشک  و  شدند  سست  هم    یهام 

  .چشمم و پر کرد

بود همون   کمند گرفته  رو  آراد  صورت  طرف  دو  که    طور 

مشخصه   ریبه دل هم نگ  ره،یصبر کن باالخره م  ی: کمگفتیم

  .اما زبونش تنده هیدختر خوب

گونه  ی ابوسه  با به  زد دکه  بب  گهیاش  با    نمینتونستم    ه یکه 

  .دادم هیتک واریچرخش به د

 تونستم یکه م  یدرحال   امیآدم اضاف  هی  جانیمن ا  قته،یحق  نیا

  .خونه باشم هیخودم باشم، خانم  ی خونه ی االن تو



[2010] 
 

س  کمند هم   استیخوب  و  من  برعکس  داره،   ن یزنونه 

و    ترسونتمیم محبت  مجذوب  آراد  الل  زبونم  نکنه  که 

  !بشه هاش ی گرعشوه

کم با خودم خلوت    ه یها رفتم تا  زده به سمت پله و غم   آروم

  .کنم

  امک یبرام پ  یخواست  یکنم هر چ  دیکم خر  هی  رمیبرو تو، م -

  .کن

   .دمی خند زهر

آراد و کمند االن زن و شوهرند نه   نه،یدوم هم هم  قتیحق  و

 دی که خانمش کمنده خر  ی اخونه  ی برا  رهیمن و آراد، آراد م

  !کنه نه جانا

رو   پا ر  ی مساو  یاول  ی پله  ی گذاشتن  با  قطره   هی  ختن یشد 

  .از خودش یداغ  ی رد هیام و به جا گذاشتن گونه  ی اشک رو



[2011] 
 

و دوباره مثل    دم ینرده کش  ی با باال اومدنم دستم و رو   همراه

  .دمیخند هاوونهید

خونه نتونه حالم و    نیا  ی تو  ی زیچ  چیخودم قول دادم ه   به

  !شه؟یناخوش کنه اما مگه م

  .و وارد راهرو شدم  دمیخند مکرر

اما خنده    یکنی م  هیگر  یو گاه  ی خندیاز فشار غم م  یگاه

  .یکشی م  ی شتریاما با خنده غم ب  یشیم  یخال  هیتره، با گرتلخ

  را؟یم -

کرد که تند وارد اتاق بشم و در رو ببندم    ی کمند کار  ی صدا

  .چرخش قفلش کنم هیو با 

  .نمی و بب اشافه یق خواستمیوجه نم  چیه به

  را؟ی راهرو اکو شد: م ی تو صداش

  !گفتم: درد  رلبی تموم نفرتم ز با



[2012] 
 

رو  و بندش نشستم  بردم: کمند    تخت و صدام و  ی پس  باال 

کم بخوابم، ساعت هشت    هی  خوامی نداره م  یجان اگه اشکال 

  .نییپا امیم

عز - دار   یچه طعم   کیک  زم،یباشه   ا ی   ییکاکائو  ؟ی دوست 

  ؟ی موز

  .ییکاکائو -

  .یباشه خوب بخواب -

و کمرم    دمیشرش رو کم کرد که شالم و از سرم کش  گهید  و

 ن ییبودنش باال و پا  ی و فنر  یتخت انداختم که از نرم   ی و رو

  .شدم

 مکارت یو س  یبه آراد بگم برام گوش  دیبا  شه،ینم  ی طورنیا

 اد ی  ی شتریب  ی زها یو چ  ییزناشو  ی هاجیپ  ی بخره که برم تو 

  .دست کمند ی و بزنم رو   رمیبگ



[2013] 
 

تار  دهیدفعه ذهنم کش  هی   ی قیکه لبخند عم  یخی شد سمت 

  .لبم نشست ی رو

   !کهیکه نزد تولدم

  .بکنه کاری تولدم قراره چ  نیآراد خان واسه اول  مینیبب

بالشت   ی رو  دمی نه انگار که قبالً وجودم پر از غم بود پر  انگار

   .و بغلش کردم

م  نی بهتر  مطمئنم رقم  برام  و  عمرم   ی کار   دیشا  زنه،یتولد 

بتون  هی  ی برا  یبکنه که حت و خلوت   ییجا  هی  میبر  میروزم 

! اما یچ  یعنیمحبت زنونه    دمیوقت بهش نشون ماون  میکن

ا از  با  یبخاطر حرف  هان یقبل  زدم  درب  دیکه  تا   ارم ی از دلش 

برا  ییجا  نیترک ی کوچ  یحت ب  ی هم    ه نشستن محبت کمند 

 .دلش باز نشه

      ************************  



[2014] 
 

گذاشتم و   میسرهم بیج ی که نوشته بودم رو تو ی انامه  دوتا

  .رو بستم پش یژ

  لیبا آراد ندارم اما دل   یخوب  ی و رابطه   راستیاسم من م  درسته

  .که نخوام خوشگل بپوشم شهینم

 [10.04.21 20:57] 

 351پارت #

  .کمند حرص بخوره وفتهیم  امقه یبا هر نگاه آراد که به  بذار

  .ام نگاه کردمبه لبخند مرموزانه نهیآ ی تو از

  !شهیمن م ی تشنه   شتریآراد هم ب طورنیا

  .و به گردن و مچم زدم و پا برهنه به سمت در رفتم عطرم

و بهم   یحس خوب  ی متاثر از باد کولر گاز  ی ها پارکت   ِیسرد

  .دادیم



[2015] 
 

قفل و پس بندش خود در رو باز کردم و وارد   قینفس عم  هی  با

  .راهرو شدم

ن  ساعت و  اما چراغ   میهشت  نور کرده بود  رو غرق  راهرو  ها 

  .بودند

اونم پشت بهم روبه    دم،یشدم. فقط آراد رو د  ک ینرده نزد  به

  .ونیزیتلو ی رو

اومدم. متوجه شدم که    نییرو پا  یچوب  ی هابه دونه پله  دونه

کم  دیفهم گردنش  العمل   دی چرخ  یاومدم چون  عکس   یاما 

هام و پشت سرم به هم قفل کردم و گوشه نشون نداد. دست

  .دمیکمند رو ند یول دمیو کنار رو کاو

  نه بلند گفتم: کمند؟ ایمطمئن بشم هست  کهن یا واسه

  .چ یبه ه چیه اما



[2016] 
 

تو  چراغ  بود،  خاموش  که  بخاطر   یوونیا  ی آشپزخونه  که 

ازش    ی مشخص بود هم خبر  وار یاز د  یبودن قسمت  ی اشهیش

  .نبود

  شده بودم که دوباره گفتم: کمند؟  کیآراد نزد به

شرکت جا گذاشته  ی تو زی چ هی رفته   ستیداد زن ن قدرن یا -

  .گردهی برم گهید قهی برداره چند دق

آراد   ی مانه یصم  ری با لحن غ  یرو بهم دادند که حت   ای دن  انگار

  .هم حالم گرفته نشد

  .مبل آوردم ی پام و رو هیو برگشت کنارش نشستم و  برویب

تا خواست برش گردونه   شی نگاه جد  مین اما  اومد  به سمتم 

  .و سر تا پام و برانداز کرد دندی ابروهاش باال پر

  ؟ی دیپوش  هیچ نیا -

  .گرفت حرصم



[2017] 
 

  !خوشگله که -

و    لمیتخمه برداشت و ف  هیو    د یهم کش  ی هاش و تواخم   بازم

  .تماشا کرد

  .برو عوضش کن ومدهیتا کمند ن -

  .پس بندش تخمه شکست و

راحتم،   ی طورنیا  گمیبهش م  کنم،یگفتم: عوضش نم  مصمم

ا دلش  ن  قدرن یاونم  قرار  بدونه  که  هست  رو   ستیقرص  تو 

  .تختم ی بکشونم تو

پا  نیب  تخمه  و  باال  ت  نشییدندون  و   ش یمشک  ی هالهیموند 

که زد    یزدن و حرف  شخندیچشمش اما با ن  ی اومدند گوشه

  .گرفتم شی آت

  !تخت   هی  ی تو  ام یباهات ب  ستی قرار ن  یدونیخوبه خودتم م -



[2018] 
 

  ت یاهم  زنهیم  ی دلخور  ی که از رو  ییهاکردم به حرف   یسع

  .ندم و لحنمم تند نشه

که براش نوشته   یکوتاه  ی نامه  نیو باز کردم و اول   بمیج  پیز

  .بودم رو درآوردم

مکث گرفتش و با همون    یهاش گرفتم که با کمچشم  ی جلو

  .تاش و باز کرد ش یجد ی افهیق

اول  دوتا اگه  تا  بودم  نکرد دوم  ینوشته  باشم   یاثر  رو داشته 

م فکر  مستق  کردمیچون  و  هست   نیا  تونمینم  ماً یکمند 

  .رو بهش بزنمها حرف 

العمل  چیهیب پاش که    ی نامه رو بست و انداخت رو  یعکس 

  .دستش گذاشتم ی رو درآوردم و تو ینشدم و دوم میتسل

و تا هر جا راه داشت با کلمات عاشقونه پر کرده بودم.    یکی  نیا

ا  کهنیا عاشقشم،  ا  کهنیچقدر  خ   نیتو  ماه    ها یلیپنج 

تو و  خودشون  و   ی خواستند  خودش  تنها  اما  کنند  جا  دلم 



[2019] 
 

قلبم و در قلبم و هم کامالً مهر و موم کرده    ی انداخته بودم تو 

  .بودم

تر شد اما باز هم ولش کرد  رنگکه کم  دمینگاهش و د ِیسرد

  .تخمه برداشت هیظرف  ی پاش و از تو ی رو

خودم دهنش دستش و گرفتم و لب    ی اومد تخمه رو ببره تو  تا

رو گذاشتم  بوسه  ی و  عمد  از  چون   ییپرصدا   ی لبش.  زدم 

  .پرصدا و داغه ی هاعاشق بوسه  شهیهم

  .که فقط نگاهم کرد اونم بدون لبخند دمی عقب کش یکم

  ششیته ر  ی دستم و انداختم دور گردنش و اون دستم و رو  هی

  .بهم داد یحس خوب شی گذاشتم که زبر

باهات آشنا   یمهمون  ی کمند گفت تو  یوقت  خوام،ی معذرت م -

عصب کمند    یشده  لباس  مدل  بخاطر  قبلش  از  البته  شدم، 

  .شده بودم یحرص



[2020] 
 

  .دمیکش ی اسکوت کرد که نفس کالفه  بازم

  ؟یکن یآشت ی خواینم رسهی االن کمند م  -

رفت و   نییپا  یهاش کم باال انداخت و با بستن چشم  ییابرو

  .داد هیسرش و به مبل تک

  !یادخان خودت خواستآر باشه

رو   اون گذاشتم  و  سرم  و  سرش  پشت  انداختم   ی دستمم 

  .هام خوب به گردنش خوردندکه نفس  ی اش جورشونه

  آراد جونم؟ -

پا    هیسکوتش    ی اما بازم رو  دمی د  طنتی از ش  ی نگاهش اثر  ته

  .موند

  .گوشش بردم ریو ز لبم

  ؟یآشت -



[2021] 
 

کرد   بمی ترغ  شتری ب  نیباال اومد که هم  یلبش هم کم  ی گوشه

  .ببرم شی تا کارم و پ 

که به   دمیو به گوشش چسبوندم و زبونم و روش کش  هاملب

گوشش    ی و حس کردم. درآخر الله   دنشیآن لرز  کیوضوح  

گوشش    دمید  دیضرب عقب کش   هی  یکه وقت  دمیبوس  ی و جور

تا   دمیبهم انداخت که لبم و گز  ی قرمز شده. نگاه تند  یحساب

  .نخندم

  !لعنت بهت جانا -

تا نخندم گفتم: وا چرا؟! خب    کشتمی که خودم و م  ی درحال

  !گه ید اوردم یداشتم از دلت درم

آشفته   با وقت نگاه  گفت:  سراغت   یاش  اومدم  شب  نصفه 

  ی هام نپلک چون حت چشم  ی وا چرا! حاال هم جلو   یفهمیم

  .کننده باشه کیبرام تحر تونهیبازتم م ی قهی نیا

  .داد به مبل امه یهام و از دور گردنش کند و تک دست بعد



[2022] 
 

 .تلنگر الزم داشتم تا از خنده منفجر بشم  هیو بگو که فقط    من

  .تا نخندم دم یبهم انداخت که لبم و گز ی تند نگاه

  !لعنت بهت جانا -

تا نخندم گفتم: وا چرا؟! خب    کشتمی که خودم و م  ی درحال

  !گه ید اوردم یداشتم از دلت درم

آشفته   با وقت نگاه  گفت:  سراغت   یاش  اومدم  شب  نصفه 

  ی هام نپلک چون حت چشم  ی وا چرا! حاال هم جلو   یفهمیم

  .کننده باشه کیبرام تحر تونهیبازتم م ی قهی نیا

  .داد به مبل امه یهام و از دور گردنش کند و تک دست بعد

فقط    من بگو که  منفجر    هیو  از خنده  تا  داشتم  تلنگر الزم 

  .بشم



[2023] 
 

پهن   ی گذاشت. آرنجش و به دسته   ز یم  ی تخمه رو رو  ظرف

بار دستش و به    نیهاش و بست و چندداد و چشم  هیمبل تک

  .دی کش  شیشونیپ

  .سمتش دم یو کش  خودم

  ...آرا -

  .باال آورد ع یو سر  دستش

  .صداتم نشنوم  -

  .نمیبش نی کن تا سکه و سنگ  یتو آشت -

  .دیکش ی ابلند و کالفه نفس

  .بهم انداخت ینگاه  میو باز کرد و ن  هاشچشم

ر  تموم و  و  چشم  ی تو  ختمی احساسم  و دستم  لبخندم،  و  ها 

  .بازوش گذاشتم ی رو

  گه؟ید یآشت -



[2024] 
 

  .و فوت کرد و کامل رو کرد سمتم نفسش

 اد یبهمون    یبچگ  ی که تو  یهام به حالت گلکف دست  نییپا

  .کج کردم  یام گذاشتم و سرم و کمچونه ری ز دادندیم

  باشه؟ -

پ  ی تو  خنده ا  د یچی صورتش  خنده  کهنیتا  به   ی با  آغشته 

کش تنم    ی تو  دمی حرص  دور  محکم  و  دستش  دو  و  بغلش 

  .انداخت

  !جانا اغواگر ی اغواگر -

  .سرم و بردم باال که بهم نگاه کرد یق یلبخند عم  با

  سروقتم؟ ی ایشب ب مهین ی خوای که نم گهید -

  .لبش نشست کامالً جوابم و بهم داد  ی که رو  ی ای موذ  لبخند

دستم و فرو ببرم    خوادیچون االنشم دلم م  کنمی نم  نیتضم  -

  .اتقهی ی تو



[2025] 
 

باز    هامچشم اومدم دهن  تا  اما  گرد شدند و خندون زدمش 

که قلبم   دیتاب  اطیح  ی تو  ی باز شدن دراومد و نور  ی کنم صدا

  .ضرب ازش جدا شدم  هیو  ختی فرو ر

نامه   هول توکرده  چپوندم  برداشتم  و  هم   بم،یج  ی هام  آراد 

پاش گذاشت و پاش و انداخت    ی اش رو روظرف تخمه  ی تند

  .زیم ی رو

  .تک نفره و لباسم و مرتب کردممبل  ی رو نشستم

قامت کمند   ی هی و سا  دیخواب  نی ماش  ی نگذشت که صدا  یلیخ

  .باز شد کیت  هیشد و بالفاصله در با   دهیپشت در د

کاغذ و گالسور به دست اومد داخل که دستم و   ی سر  هی  با

  .باال بردم

  .سالم -

  .دفعه جا خورد هیلبخند سرش و چرخوند به سمتم اما  با



[2026] 
 

  ...آم سالم -

  .دی برده خند مات

  !یراحت باش قدرنیتو پوششت هم ا کردمیفکر نم -

  .هامرون نیو بردم ب  هامدست

 ی اما اگه حس خوب  پوشمیم  ی طورن یا  شهیتابستون که م -

  .برم عوضش کنم دهیبهت نم

  .و تکون داد  دستش

  !ه ینه نه نه عال -

  .ها رفتهم تق تق کنان به سمت پله بعد

هام  شده بود دست  بمی که از عکس العملش نص  یحس خوب  با

  .و پشت گردنم به هم قفل کردم

تخمه   ی آراد شدم. سر  متوجه و  داد  تکون  و راست  به چپ 

  .شکست



[2027] 
 

ار اونم  امروز جز ناه   ،یهست  ی آرادخان واقعاً مهمون نواز بد  -

االن هم که تخمه تعارف    ی مهمونم نکرد  ی زیرستوران چ   ی تو

  !یکنینم

درشت شدند و بعد از قورت دادن مغز تخمه گفت:    هاشچشم

  ؟ی که کمند درست کرده رو نخورد یکیمگه ک

  .ابرو باال انداختم هی

  ؟ی جناب من کل بعداظهر رو باال بودم تو کجا بود -

  .و ظرف رو گذاشت روش  زیشد سمت م خم

  .دمیمن تخته گاز خواب -

  .جاش بلند شد از

  ؟ی خوریم ییو چا کیک -

  .اوهوم -



[2028] 
 

مجبورم   یکنارم گذشت تا به طرف آشپزخونه بره که کرم  از

کش تا  ببرم  باال  و  دستم  رو  دهی کرد  هم  ی بشه  و    ن یبدنش 

  .چشمم ی و پر حرص چشم انداخت تو سوندشیوا

  .ستادمبراش فر یبوس خندون

اما    گردنش  چرخوند  پله  به  رو  و   هیو  سمتم  برگشت  دفعه 

  ی آخم با گذاشتن لب داغش رو   ی فکم و گرفت که صدا  ی جور

ا ترس  از  شد.  خفه  بب  کهن یلبم  ول   نهیکمند  کردم    ی تقال 

  .دیزد و عقب کش یقیعم ی بوسه محابایب

جلوم    شهینم  یدونیمن و واسه نصفه شب وسوسه نکن که م -

  !و گرفت

  .هم در مقابل نگاه خندون و پر حرصم به پشت سرم رفت  بعد

  

 ” ارش یک“



[2029] 
 

نور    رمقیبود، ماه اول برج هم ب  دهیچی تراس پ  ی تو  یسکوت

  .شب یِاهیس ی تو انداختیم

و    دی چیپیمشامم م  ی باغچه تو  ِیاریگل و سبزه بخاطر آب   ی بو

  .دیکش یبه رخم م یتابستون رو با حس خوب

  ش،یجا  ی خودم نبود اما جا  ی خونه  یخونه به بزرگ  نیا  اطیح

درخت به  فقط    یدرخت  اول  با    هیکه  و  بودند  جوون  نهال 

خاطرات   ی هادست بودند  کرده  رشد  بابام  گفتن    یخود  واسه 

  .خوردن ی و چا  ینیتخت نش ی حال و هوا یداشتند حت

  .و آشفته ریبود، ذهنم درگ  رونیو ح  جیگ وجودم

ا  طرفنیا از    دنیکنار کش  ی ه یطرف هم قض  نیجانا و  بابام 

  .و بازنشسته کردن خودش استیس

  ؟ی کرد دا یجانا رو پ -

  ن ی ا  دنیلبم حس کرده بودم که از شن   ی رو رو  ییچا  یِداغ

بار کمر  استکان  بابا  پا  کی حرف  نگاه   ن ییرو  و  بردم 



[2030] 
 

اردش  ی اسرزنشگرانه  وا  ی ری به  سرش  پشت  بود   ساده یکه 

 .انداختم

 [12.04.21 22:05] 
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  ؟ی کرد دا یجانا رو پ -

  ن ی ا  دنیلبم حس کرده بودم که از شن   ی رو رو  ییچا  یِداغ

بار کمر  استکان  بابا  پا  کی حرف  نگاه   ن ییرو  و  بردم 

اردش  ی اسرزنشگرانه  وا  ی ری به  سرش  پشت  بود   ساده یکه 

  .انداختم

  .بهش نگاه نکن، خودم اصرار کردم بگه ی طورنیا -

گذاشتم و واسه طفره رفتن نگاهم و به    ینعلبک  ی و رو  استکان

  .جز صورتش چرخوندم

  ارش؟یک -



[2031] 
 

  .و رو کردم سمتش دمیکش ی اکالفه  نفس

  .اما نکن ؟یسرزنشم کن ی خوایجانم بابا م -

  .سمتم خم شد به

  .دمیازدواج نامزدش رو فهم یِاصل لیدل -

ت   فکم نگاه  و  اردش   زمیچفت شد  و   ریسمت  رفت که سرش 

  .انداخت نییپا

  .کنمیآقا من فقط به صالح شما عمل م -

  .دیتوسط بابا گرفته شد و صورتم چرخ فکم

 است یخانمه، باوقار با حجب و ح  ه،یخوب  یلیجانا دختر خ  -

ا برا  شمی نم  ن یمنکر  اصالً  شما  ن  ی اما  مناسب   د یست یهم 

  .یو بفهم  نیکه کنارته خودت ا یگذاشتم در طول مدت

  ی تو  یتی عصبان  کردمیم  یکه سع  یو بستم و درحال  هام چشم

  ...گفتم: بابا چهی وجودم نپ



[2032] 
 

  !نه االن فقط گوش کن -

باز کردم و با نگاه به کف تخت، مدام به لبم دندون زدم    چشم

  .رونم بود باز و بسته کردم ی و مشتم و که رو

باور    نیاعماق قلبش هنوز ا  ی زن تو   هی  یبذار بهت بگم، وقت -

 یو دوباره عاشق  گردهی معشوقش برم  ی رو داشته باشه که روز

عاشق    یزن وقت  هی  شه،ینم  گهید  یکیهرگز عاشق    کنندیم

که از ته قلبش برنگشتن معشوقش رو باور    شهی م  ی اگه یفرد د

  .کرده باشه

که حاال    یدست چپم نشست که نگاه  ی گرم راستش رو  دست

و مقتدرش   ی اقهوه  ی هادرمونده و کالفه شده بود رو به چشم

  .دوختم

با   یزندگ - ک   رو  نکن  زهر  براش  متقابالً   ارش،یاجبار  چون 

م  یزندگ زهر  جا  شه،یخودت  م  ییبذار  دلش  که    گه،ی باشه 



[2033] 
 

بود فقط به ظاهر خوش بود و    جان یا  خواد؛ی وجودش م که 

  .ی د یفهمیکه خودتم م دونمیم

جانا کنار من    ،ییچا  یِتلخ  نیبود، به هم  نیهم هم   قتیحق

  !من بود اما روح و قلبش نه   شی خوشحال نبود، جسمش پ

  س ی چشمم و خ  یته گلوم و گرفت و اشک گرم  ی زیر  بغض

  .کرد

  .به دستم وارد کرد ی فشار

تو فشارت نذارم به جاش دعا    گه یازدواج د  ی برا   دمیقول م -

م  کنم،یم چله  کس  رمیگیخالصانه  خدا  ب  یکه   ی تو  ارهیو 

باشه و تموم دل تو رو هم بتونه    شتیموم دلش پ که ت  تیزندگ

 گه یبهم م  یحس  هی  ارش،یروشنه ک  یلیتصاحب کنه، دلم خ

و با اجبار    یدست از جانا بکش  ه یفقط کاف  کهینزد  تیجفت روح 

  .ی ار یرو به دست ب ی زیچ ی نخوا



[2034] 
 

 ی دوختم و بغضم و تو همون مرحله   ییچا  یِرگ ی و به ت  نگاهم

  .نگه داشتم میدل گرفتگ

به   یو پر غم لب زدم: بعد از مامان تنها جانا تونست رنگ  آروم

  .دمیدی جانا م ی هاچشم ی احساسم بده، مامان و تو

  .داد ه یتک یبرداشت و به پشت متی و با مال  دستش

  ارش یجانا زنت بشه اما ک  ی خوای که م  نهیواسه هم  دیشا -

بخوا اگه  بخاطر    ی دختر  یمن،  داشته    ادیو  دوست  مادرت 

هم  ی دختر  چیه   ،یکنیرو تجربه نم  یهرگز عشق واقع  یباش

چون حس    نهیمادرش بب   ادآوریدوست نداره شوهرش اون و  

م  نیا بهش  بخاطر    دهی و  و  خالص  بهش  که عشق شوهرش 

  .ستیخودش ن

حرف   در تک  تک  بوجواب  که  حق  یهاش  و   قت یمنطق 

  .دمینفس پر حزن کش هیسکوت کردم و تنها   دادندیم



[2035] 
 

خود    ی که بذار  ؟ ینکن  تیجانا رو اذ  گهیکه د  ی دیبهم قول م -

  پات بذاره؟ ی که به صالحته رو جلو یخدا هر چ

تو  ی اجمله  نیتر ی سخت  نیا  دی جوابش شا  در اول   ی بود که 

! فردا پس  دمیذهنم قبولش کردم و بعد به زبون آوردم: قول م

  .ببره ر ی به اردش دمیو م لشیفردا وسا

از غم لب تخت    دمیترکیکه داشتم م  یو گفتم و درحال  نیا

  میکفشم و برداشتن گوش  دنی پوش  ی اومدم و بعد از سر سر

  .رفتم نیدرشت به سمت ماش ی هاشن ی بلند شدم و از رو

 [13.04.21 21:07] 
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 ” ی راو“

  .با رضا دست داد یلبخند کم جان با

خان شما هر موقع غم به دلت   ارشیگفت: ک  یبه شوخ  رضا

  ؟یکنیما رو آدم حساب نم ی وقت شاد جا؟نیا ی ایبود م



[2036] 
 

  .را ول کردند  گریکدیو دست  دی خند آرام

حرف  نیا - غم   هیچه  که  فعالً  بپسر!  تا    شترهیهامون 

  .هامونیخوش

 ارش یکمر ک   ی و دستش را رو  دی چرخ  یکم  ی زی با لبخند ر  رضا

  .گذاشت

  .دم بذارم ییچا رمی برو داخل، م  -

خوش گل    ی تکان داد و وارد گلخانه شد که بو  ی سر  ارشیک

  .دلش شدند ن یتسک یو کم د یچ یدرون مشامش پ  اهانیو گ

بود،   ده یرا د  ارشیک  ی زده دل غم  ی از هر کس  ی شتری ب  رضا

ک  نیاول  ی برا که  گلخانه  ارشیبار  به  سال  را  دو  در  که  اش 

  ن یعطرآگ  ی تر بود آورد کامالً واقف شد که فضاگذشته کوچک 

از بچه   ارشیک  ی برا  یو رنگارنگ گل آرامش خوب   ی هادارد، 

 ارش یک  ی برا  ی بهتر از هر دوستان باال شهر شهر نبود اما    ی باال

  .کردی م یدوست



[2037] 
 

. اطرافش پر بود از گل و نگاهش  زدیها قدم م سل  ی رو  ارش یک

  .دی چرخی ها مآن ی رو ی با لبخند

 ی هم رو  یمعلق بوده و برخ  نیهوا و زم   نیها باز گلدان   یبرخ

  .جا گرفته بودند نیزم

که در   یچوب  یو صندل   ز یحال بزرگ شده، آن م  ی گلخانه   نیا

  ی و چا   نندینشیآن م  ی انتها بود و هربار با آمدنش با رضا رو

دلشان را با اعتماد کامل به هم    ی هاو حرف   خوردندی م  وهیو م

به دل    بیو غر  ب یگل و خاکِ نم و رطوبت عج  ی بو  زنند،یم

  .نشستی م ریسخت گ ارشیک

افتاد   ِیمشتر  کینه به  گلخا  ی آن سو  ی الحظه   نگاهش مرد 

و گلدان    کردیشاگرد رضا گوش م  ی هاییکه داشت به راهنما

  .هم در دستش بود یو متوسط دیسف یِخال



[2038] 
 

گلدان   از نقره  ی هاکنار  وسط    ی اآگلونما  ناگهان  گذشت  که 

  ییکه گو  دیرا پشت به خودش د  ی ها دخترگل  ان یگلخانه و م

  .دستش شکسته و وبال گردنش بود

و شالش هم از پشت گردن   زدیها م آب را به گل   ِیاسپر  داشت

  .رفته بودند شیشده و از دو طرف به جلو  دهیچی در هم پ

ها  کردن گل   زی دختر آن هم مشغول تم  کیوجود    تشیواقع

دختر    نیمحجبه داشت پس ا  ی بود. رضا که زن  بیعج  شیبرا

  !گفتی چه م جانیا

به   ینیری خوش لبخند ش  یبه اطراف و با حال  توجهیب  دخترک

و   دیبوسیم  ای  دییبویبا عشق گالن را م  یلب داشت و گهگاه

  .کردیم  هیواگو  رلبیز

ها نوازش  روحش با گل   اشسانهیخشن و پل   ی ه یدور از روح   به

تنها اخواندیخود م  ی هاها رو بچه و آن   شدیم از    نی.  نقطه 

و به جانش    شستی را از دم م  ش یهاینگرانغم و    یشهر تمام



[2039] 
 

بدیبخش ی م  یتازگ صبح  شتری.  ممواقع  امشب    آمدی ها  اما 

  ین مکان برایبود به ا   دهیکه صبح کش  یبخاطر آشوب و هراس

  .داشت  از یآرام شدن ن

 یآرام   ن یکه ه  ی ای شد که شته زده بود. با نگران  یگلدان  متوجه

گذاشت و    نیو دستمال را زم   ی را از دهانش خارج شد اسپر

را برداشت و از    یکیگلدان پالست   شی و به کمک پا  ی دست  کی

چرخ محض  به  اما  برخاست  تنگاه   دنیجا  در   ی ها له یاش 

بود   ستاده یا  حواسیکه هنوز هم کنجکاو و ب  ی ارشیک  ی اقهوه

ک  چشمان  هم  و  او  چشمان  هم  و  خورد  فرط    ارش یگره  از 

  .جب گرد شدندتع

  .را برانداز کرد ی ناز ی سر تا پا  ی با ناباور ارشیک نظر

بود و   دهیپوش  یگشاد و کرم   ی و شلوار   یدار صورتدکمه   لباس

  !بود  جانیا  مارستانیب  ی به جا  رنگی ب  یو لبان  ت یوضع  نیبا ا



[2040] 
 

آغشته به خنده از    ی خودش را جمع کرد و با پوزخند  ی ناز

  .ها جلو آمدگل نیب

  !ی چه تصادف -

 د یاش دزدتعجب را از چهره  شیبا فشار آوردن به گلو ارشیک

  .و سرزنشگرانه به خودش گرفت  ی جد  یو حالت

زود   قدرن یچرا ا  ؟یکنی م  کاریچ   جانیدست داغون ا  نیبا ا -

  ؟ی مرخص شد

  دانست ی را نم  لش یکه خودش هم دل  یبیعج   ی با دلخور  ی ناز

و با زبانش   دیکش  غ یو با نگاهش ت  ستادیا  ارش یک   ی قدم  کی در  

حاال که جونت و نجات دادم چشم که    کردم یطعنه زد: فکر م

  .میمالقات  ی ای م ای نمتیبی م کنمیباز م

ا  و نگو  اما  داد:  ادامه  پوزخند  نبا  یاقتیلیب  قدرنیبا   د یکه 

  .کردمیم  دای رو ازت پ ی انتظار  نیهمچ 



[2041] 
 

  یی هادهن باز کرد سوءتفاهم را برطرف کند با اخم   ارشیک  تا

گلخانه    ی گذشت و به سمت ورود  شی درهم از روبه رو  دیشد

  .قدم برداشت

تند پشت سرش    ی هاگرفت و با قدم  دهیغرورش را ناد  ارشیک

  .رفت

ب  یوقت - عمل  اتاق  خوب  رونتیاز  گفت  دکترت  و   یآوردن 

امشب   خواستمی، مبکنم  یاستراحت  هیبابام تا    ی برگشتم خونه

  ...مالقاتت و معـ  امیب

  .غرورش زبانش را سفت گرفت و نگذاشت ادامه دهد اما

موذ   زیر ناز  ی گوشه  ی ای لبخند  ا  ی لب  و  که   ستادینشست 

  .توقف کرد عیسر ارشیک

  .دیاش برگرداند و چرخرو به چهره  تیجد

  و؟ -



[2042] 
 

گربه  رهیخ   ارشیک چشمان  مژه  اشی ابه  به    ی هاکه  بلند 

شکستن غرورش    ی سکوت کرد و سخت برا  افزودیم  شیی بایز

 ی اشتباه غرور  ی برا  یمعذرت خواه  دانستیم  دیاما با  دی جنگ

را به طرف مقابل القا   تشیبلکه حس انسان  کندی پا له نم  ریرا ز

 .کندیم

  ی و برا  دیعقب چرخ  دیبگو  یسخن   ستیقرار ن  دیکه د  ی ناز

  ارش یادامه داد که باز هم ک  تحت فشار قرار دادنش راهش را

  .پشت سرش قدم برداشت و ترفندش جوابگو شد

  زدم،یها رو بهت مو اون حرف   کردمی زود قضاوتت م  دینبا -

 .کارم اشتباه بود دونمیم

 [13.04.21 21:07] 
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دارد    کردیم  الیکه خ  ارشیتصور ک  برخالف اخم  هنوز هم 

پ  ناز   ی رو  ی اروزمندانهیلبخند  اما  بود   خواست یم  ی لبش 

  .را از او بشنود خواهمیمعذرت م ی جمله

  گفتم؟ یچ ی دی با حرص لب زد: شن دیرا که د ی ناز سکوت

دستش را رو به رضا بلند کرد:    ی آمدند و ناز  رون یگلخانه ب  از

  ...رضا

را   ی از محوطه بود و داشت قور  ی ارضا که در گوشه  حواس

  ن یا  ایبه او جمع شد که ادامه داد: ب  گذاشتی م  ی کتر  ی رو

  .شته زده  ریگلدون رو بگ 

  .دارمی برش م ی بذارش کنار ورود -

سردرگم شده بود و   ی هم از ارتباط نامعلوم رضا و ناز  ارش،یک

  .و کالفه یحرص ی ناز یتوجهیهم از رفتار و ب 

از    خواهدیم  ی ز یکه چه چ  دانستیم  خوب امان  اما  بشنود 

  .آورشغرور عذاب 



[2044] 
 

از کنارش گذشت   ارشیک  ی آشفته  ی هابه نگاه   توجهیب  ی ناز

  .گذاشت نیو با خم شدن گلدان را کنار در زم

  د ی اش را به لباسش کششده  یگل  یصاف کرد و دست کم  کمر

ماند:   حرکتیبه زبان آورد ب  یبه سخت   ارشیکه ک  یاما با حرف

 ” !خوامی معذرت م“

  م یهم که ن  ارشی ک  یوجودش را پر کرد و حت  یخوب  احساس

  .شد اشی رارادیمتوجه لبخند غ دیدی رخ او را م

به سمتش برداشت و حال که توانسته بود سنگ    یقدم  ارش یک

برا بزند  دور  را  غرور  نام  به  عذاب    یخالص  ی وجودش  از 

  .ها رو بهت زدمکه اون حرف   خوامی وجدانش گفت: معذرت م

با  ی ناز  اما بود،  م  دیدختر  رو  را  فرد    ی حت  کردی نازش  اگه 

  .بود که دوست داشت مفصل بزنتش یمقابلش همان کس

نزد  شار یبه ک  ینگاه در  و گفت:    یِکی که  انداخت  بود   هی او 

  .ی زدینداره جناب ا دهیفا  یخشک و خال  یمعذرت خواه



[2045] 
 

  .را گفت و درون گلخانه قدم زد نیا

تعلل به   ی او با ذره   دیکش  ی آلود ظ ینفس کالفه و غ  ارشیک

  .داخل آمد که باز هم رطوبت به صورتش خورد

را    ی ها بازگشت و نشست. دستمال و اسپرگل  انیبه م  ی ناز

  .ها ادامه دادبه لوس کردن گل  یدست  ک یبرداشت و 

. با خود دیدرون فضا چرخ  ریدرگ  یهمراه با ذهن  ارشیک  نگاه

با استفاده ازش    دایپ  تواندی م  ی زیچه چ  دیشیاندیم تا  کند 

بردارد و هم به سواالتش جواب   اشی بازهم دست از لج  ،ی ناز

  .دهد

  ا یگلدان گاردن   کی  یکیکه در ذهنش جرقه زد به نزد  ی فکر  با

  .را کند  دیگل سف کی  دیرفت و با ترد

 د یبرد و بو کش اشی نیب ری که قدم برداشت گل را ز طورهمان 

  .انش نشستلب   ی رو ی لبخند  اشحه یکه از را



[2046] 
 

خواست به سمتش   دی که رس  ی ناز   ی پشت سر و چند متر  به

  .مانعش شد د ی که به گوشش رس شیهاقدم بردارد اما زمزمه 

داشتم،   هیسور  ی و تو  هات لیاز فام  یکی  یگل جون  یدونیم -

بچه بودم اما    کهن یکرده بودم، با ا  ینقاش  دشیگلدون سف   ی رو

دوست    شتریکه تو رو ب  نهیبوش و، واسه هم  یحت   ادمهیخوب  

  .دارم

و درشت گفت:   زیر  ی هاگل  ی هیبه بق  یو با نگاه  دیخند  آرام

  .شماها رو هم دوست دارم دها،ینکن ی حسود

را    یبی بود حس و حال عج  ارشیلبان ک  ی که رو  ی لبخند  رد

اش که تا به حال تجربه   بیآن چنان عج  داد،یبه وجودش م

  .کردی م جشیگ ن ینکرده بود و ا

  ز یآن گل عز  ی ها کردن برگ   زی همان طور که مشغول تم  ی ناز

تلخ با  بود  هم   ی ایکرده  احساسش    شهیکه  قلبش  درون 

نم اشک در چشمانش ادامه داد:    شدیو گاه اثرش م  کردیم
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  ر یو ز  نیکه به گلدونش خورد افتاد زم   ی ابا گلوله  لتیاما فام

  .پا و لگد له شد

ب   کیبه    ارشیک  تسبم از  و جا  نیباره  و   شی رفت  به غم  را 

اشک در چشمانش داد که حال دلش را سخت بد و    یسیخ

  .گرفته کرد

ناز  شی هاقدم سمت  به  ناز  ی آرام  که  شدند  هم   ی برداشته 

  .سکوت کرد گریمتوجه حضورش در پشت سر خود شد و د

همه   ن یاز ا  ی زانو نشست که وجود ناز  ک ی  قی نفس عم  هی  با

  ن ی در پشت سرش نبض گرفت و نفسش سنگ  ارش یک  یکینزد

چه بخواهد    یبه کارش ادامه داد ول   توجهیشد اما درهر حال ب

به   رحمانه یاز قهوه داشت ب  یکه نت  ارشیو چه نخواهد عطر ک 

  .نشستی دلش م
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با اندک  ارشیک البه اش را در  مکث شاخه  یگل را باال برد و 

ناز  ر ی گ  ی ناز  ییخرما  ی موها  ی ال ثابت   ی انداخت که دست 

  .وجودش را پر کرد یی ماند و احساسِ خوشِ ناآشنا

سر بودن شالش بدون    انیکه بخاطر تا م  ارشیک   ی هانفس   از

آن برعکس  و  گرفت  گر  خورد  گوشش  به  هرموقع  مانع  که 

حس   گرفتیانزجارش م  شدیم   کشیاز حد نزد  شیب  ی مرد

  .دیمتفاوت را چش  یو حال

دور دوست دختر داشتن   یعنی  ستم،یبلد ن  ی باز  ک یمن رمانت -

مثل شما دخترا هم رمان عاشقونه   رم،ی بگ  ادینرفتم که    هان یو ا

به ذهنم    نیاز ا  شتریکار بوده و کار، ب  مینخوندم، تموم زندگ

 خوامی هم نم  یاما از طرف   ارمیاز دلت درب  ی که چجور  ده یقد نم

  .کنم کاریبه دلت بمونه پس خودت بگو چ ی زیچ

جمع کردن لبش    یبا کم  یافتاد و به سخت  ن ییپا  ی ناز  سر

  .مانع بزرگ شدن لبخندش شد 
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بود که به دلش هم فکر   ی مرد  نیاول  ارشیک  ش،یاز عمو  بعد

 .کردیم

  ن ی را زم  اشی بخاطرش غرور باال شهر   ارشیداشت ک  دوست

  .بگذارد تا حس کند واقعاً به فکر اوست

دست به سمت   هیرا لب گلدان گذاشت و به کمک    دستمال

م  د یچرخ  ارش یک در  د  ِیمتر  یلیکه  حرارت    دشی خود  و 

  .حضورش به صورتش خورد

ب  یتونیم - و   ابونیپارک سرخ  ن یتو هم  چی ساندو  ه یه  من 

  .یدعوت کن

  .رنگ انداخت ارشیلب ک ی گوشه ی لبخند

 ی بزرگ  زی و طلب چ  ردیگیرا در دست م  تیموقع  کردی م  فکر

  ...اما کندیم

  ن؟یهم -
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  .اوهوم -

  .به زانو بلند شد دست

  .میری و م یخونه لباست و عوض کن برمتیپس م  ،یاوک -

  .بلند شد شیبا زور پاها  ی ناز

  .ها خوبهلباس نینه هم -

  .انداخت  ختشی به سر و ر  ی نظر  دهیباال پر  ی با ابروها   ارشیک

  ها؟لباس  نیبا ا -

 نی گفت: آره مگه چشونه؟ واسه ا  ی اادا و افاده   چیه  یب  ی ناز

  .اندهم راحت  یل یگرم خ  ی هوا

بدجنس  و نم  یبا  به کالست  نکنه  داد:    ه ی کنار    خورهیادامه 

  ؟ی راه بر ستی برند هم ن یکه حت یلباس نی دختر با همچ

  .دیتکخند مچش را گرفت و به جلو کش  هیبا  ارشیک

  !حرف تو دهن من نذار -
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  .دستش آزاد کرد دنیمچش را با کش ی ناز

  .مین یتا بب -

م باز  پس بند حرفش دو طرف شالش را از پشت سر از ه  و

 ان ی دفعه گل از م  کیشانه انداخت که    ی ورش را رو  هیکرد و  

افتاد که سر  ی رو  شیموها ب  عیسل  متوجه   ارشیک  آنکهیو 

کلنجار رفتن  یشود برش داشت و به راهش ادامه داد. با اندک 

ب خودش  ج  نیبا  درون  را  گل  داشتنش  نگه  و    ب یانداختن 

  .گذاشت پهنش

به   ینیریو ش  ی چا   ینیآمدند که به رضا و س  رون ی گلخانه ب  از

  .دست خوردند

  .چرخاند نشانیباال رفته نگاهش را ب ی با ابروها رضا

  د؟یشناسیرو م   گهیهم د -

  .را به دست گرفت تا ابهاماتش برطرف شود ت یموقع ارشیک
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  داره؟ یباهات چه نسبت ی ناز -

  داره؟ یامه، با تو چه نسبتدختر خاله  ی ناز -

  .دیخواب یبا حس خوب اشی کاوکنج

  .میآشنا شد  هاشتی از مامور یکیمن و اون تو   -

  .نگاهشان را به سمتش برد ی ناز ی صدا

 ه یبرگردم،    گهیفکر نکنم د  میشام بخور   میریم  ارشیمن و ک -

  .خونه رمی راست م

خنده   رضا ک  ی ابا  روبه  شده  اومده    ارشیکنترل  مثالً  گفت: 

! اما انگار نگاهت که به دختر  می بخور  ییو چا  میحرف بزن  ی بود

  !رفت صورتت باز شد  ادتی یما افتاد همه چ ی خاله 

داره؟   یمعترض و پر حرص گفت: چه ربط  یبا نگاه   ارشیک

 ونم یاتون مدجو گلخونه حالم و خوب کرد! چون به دختر خاله 

  !نی و ادا کنم هم  نم ید رمیدارم م 
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از سر ش  ِیاقهوه  چشمان را    زی ر  طنتیرضا  شدند و نگاهش 

  .درنوسان انداخت نشانیب

 ست؟ ین  نتونیب  یچیه  یگیم یعنی -

 [14.04.21 22:18] 
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که ته دلش  با آن  ی باز کند ناز  ی آمد دهن به تند  ارشیک  تا

 تیی نباف، حاال هم برو چا  فیشده بود تشر زد: اراج  ی جور  کی

  !بخوره، خداحافظ گهید یکیو بده به 

  .را هل داد  ارشی ک سپس

  .میبر -

گفت که رضا خندان جوابش را داد و بعد   یخداحافظ  ارش یک

مشتر چند  حال  که  بزرگ  در  سمت  به  آن  داخل   ی از  به 

  .رفتند  آمدندیم
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 شه ی. مثل هم دندیرس  رونیکوچک زود به ب  ی محوطه   بخاطر

و   کی بار  ابانیدر خ  ی ادیمتنوع رفت و آمد ز  ی ها بخاطر مغازه 

  .بود یطوالن

گفت: بدون   ی برود ناز   نشیخواست به سمت ماش  ارشیک  تا

  .هست یچیسر راه ساندو ن،یماش

چرخاند و درآخر    نیو ماش  ی ناز   نیمردد نگاهش را ب  ارشیک

  .اش شدخواسته  میتسل

  .باشه -

  .قدم برداشتند رو اده یدرون پ گریدک ی ی پا هم

زدند    د یها را دو مغازه   دیچی پ  نشان یتنها سکوت ب  قهیدق   چند

آن  کتا  کوتاه  ارشیکه  نگاه  ناز  یبا  دست  چرا   ی به  گفت: 

  زود مرخصت کردند؟ قدرنیا

  .خودم خودم و مرخص کردم -
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 ی عنیبه هم گره خوردند و شماتتگرانه گفت:    ارشیک  ی هااخم

 د ی! بای ! خون از دست دادی کارت دختر؟ گلوله خورد  نیا  یچ

  .ی موندیحداقل تا فردا م 

  ی معمول  ی که ظاهرنشست تا آن  ی کنار لب ناز  ی لبخند  زیر

نگاه با  و  گرفت  ک  یبه خود  ب  ارشیبه  برام    مارستانیگفت: 

درضمن من   وفتم،یم  م یقسمت تلخ زندگ  ادیآوره چون  عذاب 

  .خوب خوبم

  .دیو پر حرص خند نگران

 طور ن ی! حاال که ایمعلومه که خوب  رنگتیصورت ب  نیآره از ا -

خودت واست جگر   ای  من  ی خونه  میریم  ل،یتعط  چیشد ساندو

  .تنت ی خون بشه تو کنمی درست م

  .از تعجب به خنده افتاد ی ناز

خونه تنها بشم و جگر دستپختت و    هیکم مونده باهات تو   -

   !هم بخورم
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  .را به جلو چرخاند  شیرو

  .خداحافظ گهیرو بده و د چیهمون ساندو -

را گرفت    ی سالم ناز  ی اش بازومصر به انجام خواسته   ارشیک  اما

  .که آمدند را بازگشت یو راه

که به زودتر اومدن جون به بدنت  ی بخور ی زی چ  هی دیاما با -

  !ی فست فود بخور کهنی کمک کنه نه ا

تقال  ی ناز بازو  ی در  کردن  همون   شیآزاد  من  اصال  گفت: 

  .امینم ییولم کن، من با تو جا خوامیهم نم  چیساندو

  .به کار برد دنشیکش  ی اش را براتمام زور مردانه  ارشیک اما

 ک یحاال که    ،یست ی ن  تیاصالً به فکر سالمت  ی تو ثابت کرد  -

 ی شیو م   یکنیم   ی زیناپره   یمطمئناً حساب  ی دار   یماه مرخص

  !اسکلت
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م  ی ناز از کجا  تو  گرد شده گفت:  ماه   هی  یدونیبا چشمان 

  !دارم؟  یمرخص

مهمون  - که  تبر  ،یگرفت  عیترف  دونمیطور    گم یم  کیبهت 

  !سروان

ناز  ی ند یخوشا  غرور وجود  لحظه   ی که  گرفت  مانع   ی ارا 

  .شد شیتقال

  !ی زدیمچکرم جناب ا -

  .را از سر گرفت شی باز تقال و

  .اما حاال ولم کن -

  .کنمیتا بهت جگر ندم ولت نم -

بود را جلب کرد: خب    یزد که توجه هرکس  ی حرص داد  با

  !ات؟خونه  امی ب دیبده، چرا با یجگرک ی تو
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اما کنترلش   دیچ ی پ  ارش یدر صورت ک  ی بارطنتیش  ی خنده 

نه، تازش   ای  هیبهداشت  ستیجاها مشخص نکرد و گفت: نه اون

تازه   رسه،یها نماون  ی جگرها  ی من هرگز به پا  ی هم جگرها

  .رمیگیاست مکله پاچه هم و ی اگه بخوا

 ی که اسم کله پاچه را آورده بود خوب ناز  یبا ناآگاه   ارشیک

  .شدن وسوسه کرده بود یراض  ی را برا

  ش ی و به دور از چشم عمو  شکستیرا م  اشیورزش   میرژ  گاه

م پاچه  م  خوردیکله  لذت  غذاها  یکی  برد،یو  مورد   ی از 

به آن اشاره کرده متعجب و    ارش یکه کاش بود و از آن عالقه

  .زده بودذوق  یاز طرف

  ام؟من عاشق کله پاچه  یدونی تو از کجا م -

  .گرفت  ترمیرا مال  شیبازو  کردی تقال نم  گرید  ی که ناز  ارشیک

  !؟ی گفتم، واقعاً دوست دار ی جورن یخنده گفت: هم با

  .خب آره -
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  .دیخند

  .ادیز یعنی -

آن  ارشیک م  ییجااز  برنامه   دانستیکه   ی ورزش   ی ماموران 

را    مش یرژ  ی دارند کامالً واقف شد که او هم مانند خودش گاه

  !زندی دور م

رو   مشیرژ  یکه گاه  میدار  یک ی  جان یگفت: پس ا  یرکیز  با

  .رهیگیم دهیناد

خنده   یدرحال  ی ناز لحن که  با  بود  گرفته    ز ی آم  دیتهد  یاش 

  !سروقتت  ام یعموم بفهمه با کلتم مگفت: 

  ؟ یمثل خودت چ میاما اگه بگم منم مجرم  -

اش گفت: تو خنده  انیدرشت شدند و م  ی ناز  ی اگربه   چشمان

  !هم؟

  .سر تکان داد خندان
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  !چجورم  -

 .دندیوجه تشابه بلند خند نیاز ا شانیبالفاصله هردو  و

 [15.04.21 21:43] 
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 ”نوا“

مجنون، درخت توت   دی مختلف، ب  ی هاپر بود از درخت   دورمون

و فوق العاده جون دار    یو و و. شاهپسندها هم که فضا رو رنگ

  .کرده بودند

خودش و    ییبای پارک چه تو برف و بارون و چه تو گرما ز  نیا

  .داد ی از دست نم

 یکه رو   یفضاهاش معرکه بود، مخصوصاً اون پل چوب  یطراح

  .کردیتوجه رو جلب م یمصنوع  اچهیدر
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  کرد،یم  تمیاذ  ز ی چ  هیاطرافم به کنار، تنها    ی ها یی بایز  تموم

 ای  شندیهروقت از کنارمون رد م  کهن یمردم، ا  ی هااونم نگاه 

  وفته یو پام م  لچرینگاهشون به و  میشی از رو به روشون رد م

و گاه از سر ترحم سخت به    ی گاه از سر کنجکاو   ی هانگاه    نیا

 دند یفهمیکاش همه م  کنه،یم   ش یو زخم   زنهی دلم چنگ م

از بدنش ناسالمه به    ی عضو  کی که    نندیبیم  یانسان  هی  یوقت

به   ی آزار دهنده به اون عضوش به طور عاد  ی ها نگاه  نیا  ی جا

من و امثال من    ی اومدن رو برا  رونی راهشون ادامه بدند و ب

  .زهر نکنند

رو چرخوند   لچرمیدفعه بهزاد و  هیاما    میبود  دهی پل رس  کینزد

  !برگشت میکه اومده بود یو از راه

  !شد؟ یگفتم: چ متعجب

  .کافه  میریپارک اومدن مزخرفه م  -
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هام  چشم  ی مغزم فرو رفت اشک و تو  ی وار توکه سوزن  ی فکر

  .افتاد نییدووند و سرم پا

  !ی حق دار -

  ؟یدر رابطه با چ  -

  ی با زن  یکه خجالت بکش  ی و آروم لب زدم: حق دار  آلودغم

  ...ی ایمثل من ب

  .دهنم نشست ی و دستش رو سادیوا  لچر یدفعه و هی

  !سی ه -

  ی رو  دیشد که از چشمم چک  نیقدر سنگ قطره اشکم اون  هی

  .دستش

  .از کنار سرم به گوشم خوردند هاشنفس

بار بهت گفتم نم - ارزش   قدرن یا  خوامیچند  خودت و کم 

  هان؟ ینیبب
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  .یهم دلخور بود و هم عصب  لحنش

  .که به جون گلوم بود سکوت کردم ی بغض مچهین از

نشست   مکتین  ی و خودش هم رو   مکتیرو برد سمت ن  لچر یو

  .دم ی نگاهم و ازش دزد عیکه سر

رو  هی و  اون    ی دستش  با  و  گذاشت  و چونه   شیکی دسته  ام 

  .گرفت

  .به من نگاه کن -

  .هاش بردمنمک به سمت چشمپر از اشکم و نم ی هاچشم

  .ام گذاشتگونه  ی و رو  دستش

مخرب رو از ذهنت    تیذهن  نیخانم من قربونت برم چرا ا -

خاطر خودت بود  به   میبرهان؟ اگه خواستم    رونیب  ی ندازینم

چشم از  نگاه چون  از  که  خوندم  مردم    نیا  یلعنت  ی هاهات 

  .یشیم تی اذ ی چقدر دار
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 ی برا  یهام و بستم تا راهچشم  عیشد که سر  ن یسنگ  بغضم

  .نکنه دا یشکستن پ

رو  یگرم دستشم  بوسهگونه   ی اون  و  گذاشت  به    یداغ  ی ام 

  .پلک راستم زد

 دم،ید  م یزندگ  ی که تو  ی هست  ی آدم  نیترسالماز نظر من تو   -

بعضآدم  ی همه  اما  دارند  نقص  بعض  یها   ان،یع  یپنهانه 

عده   ینقص   نیتربزرگ  آدم   ی اکه  بااز  داشتنش   دیها  بخاطر 

ب بکشند  شعور  فکریخجالت  ب  ی و  ظاهر  دهن    ینیو  و 

نواقصشون   نیبخاطر ا  دیکه با  یستیتو ن  نیپس ا  شونه،ینیب

 ی هر ک  نمیبه بعد بب  نیخودشونند، اصالً از ا  ،یبکش  خجالت

  !نییپا ارمیفکش و م کنهی به پات نگاه م

  بغضم به خنده افتادم که متقابالً خندون گفت: خوبه؟ ونیم

  .شدم  اشره یام و باز کردم و با تموم عشقم خ نم زده  ی هاچشم



[2065] 
 

من خودشه، چقدر خوبه که    ینعمت زندگ   نیتر بزرگ   شکیب

  .غم به دلم بمونه ذارهی دارمش و نم

در  دل به  زدم  م   ایو  دست   ونیو  گردنش  مردم  دور  و  هام 

 یبازوها   زیانداختم و بغلش کردم که خودشم فارغ از همه چ

از رو  دی چیو محکم دور تنم پ   اشده یورز موهام    ی و شالم و 

  .دی جلوتر کش

 یی کسا  کنند،یفکر م  یمهم نبود که مردم درموردمون چ  برام

  .ها رو ندارندحق قضاوت کردن عاشق  ستندیکه عاشق ن

تو  ی صدا طن  ی آرومش  رو    نیگوشم  امروز   ادتیانداخت: 

 ی بعد از خالص  دمیمرداد رو، بهت قول م  ستی ب  خیبمونه، تار

بشم   نیخودم و بکشم باال و کارآفر  ی جور  ی مور یاز دست ت

پار ببرمت  بتونم  راحت  مرد    سی که  برسونمت،  آرزوت  به  و 

  .اگه به قولم عمل نکنم مستین



[2066] 
 

قند    ی لبم نشسته بود که مزه   ی رو  ینی لبخند دلنش  ه ی  حاال

  .دادیم

  .دوستت دارم بهزاد یلیخ -

گوشم    نییشالم پا  ر یاش و از زعقب برد و بوسه   یو کم  سرش

  .نشوند که از خجالت گر گرفتم

  .تم ی که روانمن -

خند  دمیخند  آروم ذره   دیکه  با  کش  ی او  عقب  که    دیمکث 

  .هام و از دور گردنش باز کردمدست

  ر ینظر پ   دیبه اطرافم نگاه کنم که شا  خواستمیوجه نم   چیه  به

  .نمیخودمون بب ی و جوون رو رو 

لبخند  هردو با  و  گرفت  و  هم   ی دستم   ی هاچشم   شهیکه 

  کافه؟   میبر  ای  میگفت: حاال بمون  کردیتر مو مهربون  اهشیس

  !بگه یناز گفتم: تا آقامون چکج کردم و با  سر



[2067] 
 

  .بهشون زد ی ابوسه  بیهام و باال برد و به ترتو دست  دیخند

 .م یکم باد بخور هیپل  ی رو میبر گهیآقاتون م -

  .میباد بخور میگفتم: پس بر خندون

مال  د یخند  باز از  بعد  دست   میو  روگذاشتن  بلند    ی هام  پام 

  .شد

  .چرخش به جلو حرکتش داد هیرفت و با   لچرمیو پشت

شن   حاال اذ  ی هاحرف   دن یبا  برعکس،    شدمی نم  تیبهزاد  و 

  .همراهش باشم یکه وسط شلوغ کردمی عشق م  شتریب

هزار بار خدا    ی خاطر داشتنش روز به  دیبا  ه،یمرد واقع  هی  بهزاد

  .آوردتش میزندگ ی رو شکر کنم که تو

 !ارزد یسخت است اما به پروانه شدن م یلگیقول خودم، پ  به
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[2068] 
 

 ” ی راو“

  ی نصف  کردیطور که قدم زنان با تلفن صحبت مکمند همان  

  ی بقال  ی رای بهتره قول کرد م  ایاز توجهش را سمت آراد و جانا  

  .انداخته بود

 ند یباهم سخن بگو  آنکهینشسته بودند و ب  قی دو در آالچ  هر

  .خوردندی را م کشانینگاه کنند است گریکدیبه  ای

  .میمهمون دار هی داًی روبه راهه اما جد زی همه چ -

  ؟یک -

از اقوام آراد که از هند اومده، مادر و پدرش واسه درمان    یکی -

آراد   شی رو نداشته اومده پ  یبرادرش رفتند اروپا اونم که کس

  .و عموش

به شدت درهم رفتند و شک    روسیس  ی هاور خط اخمآن   در

  .به دلش افتاد



[2069] 
 

  دختره؟ -

  !آره  -

  !احمق ی زور خشم فکش چفت شد: پسره  از

  .ندکمند گرد شد چشمان

  !وا بابا -

صدا   روسیس عصبان  ییبا  از  معلوم    تیمملوء  کجا  از  گفت: 

  که قبالً باهاش بوده نباشه؟ ی اهمون دختره 

به   یدرون وجود خودش هم بود دست  یشک  زیکه ربا آن   کمند

 قدر ن یو گفت: نه پدر من، ا  دی گردنبندش کش  ییطال  ری زنج

داره، تا حاال چندبار    ی زبون تند  یباهم بدند، دختره هم حساب

  .زودتر بره کنمیآراد رو ناراحت کرده، خدا خدا م

تا از آتش وجودش    د یکش  یقیچشم بست و نفس عم   روس یس

  .کم کند



[2070] 
 

 !پسره اعتماد ندارم  نیعکس دختره رو برام بفرست، من به ا -

به   یدرون وجود خودش هم بود دست  یشک  زیکه ربا آن   کمند

ا  د ی گردبندش کش  ییطال  ری زنج پدر من،  نه   قدرن یو گفت: 

داره، تا حاال چندبار    ی زبون تند  یباهم بدند، دختره هم حساب

  .زودتر بره کنمیآراد رو ناراحت کرده، خدا خدا م

تا از آتش وجودش    د یکش  یقیچشم بست و نفس عم   روس یس

  .کم کند

  .پسره اعتماد ندارم  نیو برام بفرست، من به اعکس دختره ر -

  .دیکش ی انفس کالفه کمند

  .رمیگی فرصت ازش عکس م نی چشم تو اول -

  .فقط زود -

  .چشم -



[2071] 
 

  ی هااتاق  چیمارپ مهین ی به شبنم افتاد که از پله  روسیس نگاه

 ی انهی م  ی که تا رو  یمشک  ی . آن لباس لمهآمدی م  نییباال پا

  ش ی از حد برا  شی ب  کردیم  دایرا هو  اشنه یرانش بود و چاک س

  .بود زیوسوسه انگ

که در سر داشت از    یو درشت  زیر  ی هانقشه  یدور از تمام   به

برا خوب  شبنم  گذران  ی نظرش  کار   ی های خوش  به  شبانه 

  .آمدیم

مبل   ی رو  شدیم  کیاش که نزدبرهنه   ی به اندام و پاها  رهیخ

  .لش افتاد و گفت: خوبه، خداحافظ

  .: خداحافظدیچی کمند در گوشش پ ی صدا

آلود لب زد: پنج ساله مبل انداخت و هوس   ی را رو   اشیگوش

  .می زندگ ی افتاده تو ی حور هیکه 

خودش را باال    یاز او نشست که کم  فاصلهیو ب  دیخند  شبنم

  .و دست دور گردنش انداخت دیکش



[2072] 
 

گذاشت و با نگاه به    دشیران زنانه و سف  ی دستش را رو  آن

  !یهشیشب ی ادیچشمان سبزش گفت: ز

  .شد یشبنم سوال  نگاه

  ؟یک هیشب -

گردن داغش نشاند    ی جوابش را نداد و لبش را رو  روسیس  اما

از ش  گفت:    طنتشیکه چشمان شبنم بسته شدند و خندان 

  !برگردم بعد  رونیبذار از ب

که شبنم از سر    دیگردنش را بوسه زد و زبان کش  ی جا  ی جا

چنگ زد و لبش را به دندان   اشیمشک  مهین  ی لذت به موها

  .گرفت

م  او برقرار  رابطه  او  با  تمام عشقش  برعکس   کردی با  درست 

  !دیدیهوس و طعمه م   کیکه او را به چشم  روسیس

برگ    نیرا تا کنار لب او آورد و زمزمه کرد: تو آخر  شیهابوسه

  !یمن ی برنده 



[2073] 
 

نشست باز شدند   اشیشانیپ  ی که رو   یشبنم با اخم  چشمان

  ه؟یو گفت: منظورت چ

طور که دستش را از رانش  و همان  دیعقب کش  یاندک  روسیس

جان داد گفت: برگ   شتریاش بزنانه  ی زه یو به غر  دی باال کش

  !میزندگ ی برنده 

مشغول باز    ی عشق دانست و با لبخند   ی حرفش را به پا  شبنم

  .شد روسی لباس س ی ها کردن دکمه 

  ی را از جا پراند و تا حد   شانیهردو  روسیس  یگوش  ی صدا  ناگاه

  .حس و حالشان را خراب کرد

ب  روسیس را  گوش  رونینفسش  سمت  به  و   اش یفرستاد 

  .برگشت

که   ییدنماصفحه خو  ی رو”L“ مخفف شده با مضمون  یاسم

  .لبش باال آمد ی گوشه

  .برخاست شیرا برداشت و از جا یگوش



[2074] 
 

  .گردمیبرم -

در ش  سپس تنها    ِیاشه یبه سمت  را  شبنم  و  رفت  قد  تمام 

  .گذاشت

  .زم یگفت: سالم عز  ر یز  ییسبز رنگ لمس کرد و با صدا  ی رو

مرد   نیترشد: سالم بر جذاب   دهیور خط شنپرناز از آن  ییصدا

ترک   انه،یخاورم  اومدم  من  بگم  زدم  باهام    ه،یزنگ  و  امشبت 

  ؟ی کنیم میتقس

و به شبنم که به او نظر   د یبود چرخ  دهیکه به در رس   روسیس

  .نگاه کرد انداختیم

  د یدی دم نمبود، شبنم را به عنوان عشق و هم  نیهم  تیواقع

پا او  با  بندیکه بخواهد به  باز  باشد و    ی وقاحت تمام فاحشه 

  .کردیم

شراب   هی ام،یزد و گفت: آدرس بفرست م ی زی رقت انگ  لبخند

  !اوج ی تو  میکه ببر یگرون هم به خرج من، به شرط



[2075] 
 

 زمیجا رو به شبنم گفت: عزتماس را قطع کرد و از همان  سپس

  .گردمیبرم  گهیاومده، دو ساعت د شی برام پ ی کار فور هی

فرو   ی ره یکند و دستگ   چشیبالفاصله نگذاشت شبنم سوال پ   و

  .رفت  رونیو ب  دیفشار در را کش کیدر را گرفت و با  ی رفته 

حال  چارهیب  شبم تک  یبا  مبل  به  شده  نگاه   هیناخوش  و  داد 

 طورن یهم   شهیهم   روسیاش را به دستانش دوخت. سزده غم

  گذاشت یم  شانیامربوط به دونفره   ی از کارها  ی لیخ  انیبود، م

  .دادیهم نم حیتوض کی ی و حت رفتیم

ذهنش پر شده بود از خاطرات پنج ساله و قبل از آن را    تنها

اما   ذاشتیکم نم  ی زیچ   یاز نظر مال  روسی. سآوردی نم  ادیبه  

خسته شده بود    گرید  داد،یگاه شبنم را آزار م  ی از لحاظ عاطف

ا ا  نیاز  از  آن   نیاوضاعش،  از  محدودش،  خاطرات  که ذهنِ 

  .نه ایدارد   ی اخانواده  ایو آ ستیواقعاً ک دانستینم



[2076] 
 

به او گفته بود که او را از خطر مرگ نجات داده و به   روس یس

را    ی زی به هوش آمد چ  یکه وقت  ییجاآورده. از آن   مارستانیب

س  ادیبه   خانواده  روسینداشت  تنها  شدند  کمند  با و  و  اش 

ب   روس یس ازدواج  چه  هم  آن  کرد،  پ   دریازدواج  و   کر یو 

  !ی تعهد
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 ” ی ناز“

خوش  از جلو  یمزگشدت  و  دستم  و  کنم  تحمل   ی نتونستم 

خوشمزه    قدرنیا  شهیدهنم گرفتم و با دهن پر گفتم: باورم نم

  !باشه

  .دی خند پرغرور

  .رسهیمن نم ی جگرها ی به پا  ی جگر چی گفتم که ه -

  .تکون دادم ی حرفش سر  دییو به تا  دمیخند



[2077] 
 

کم  ییهوا  نیا  تو خنک  یکه  به  م  رفتیم  یرو   شدی باعث 

ب رو  شتریاشتهام  حاال  که  مخصوصاً  خونه  ی بشه.  اش  تراس 

  .بود ی هم پر از گل و چمن کار  نییو پا مینشسته بود

بازم    املقمه نون رو    یو به سخت  یدست  هی و که قورت دادم 

کردم و کنار بشقاب گذاشتم. کادر رو برداشتم و بدون   کهیت

  .کنم  که یکردم جگر رو ت یچنگال و با زورم سع

  ؟ی خوای م کمک -

  .و باال آوردم سرم

  .نه ممنون -

  .دستش و خورد ی تو ی نگفت و لقمه ی زیچ

  ی طور که سعکردم و با نون گرفتمش. همون  اش که یت  باالخره

  .نون رو جمع کنم لقمه رو باال بردم و خوردم کردمیم

  .نگاهم و سمتش برد ارشیک ی صدا



[2078] 
 

  !دهی داره خودش و زجر م ی نگاش کن چجور -

راست گذاشت کنارم که    هیو برداشت و    شیشد و صندل  بلند

  .باال رفته تماشاش کردم ی با ابروها

  .کرد کهیو نون و ت نشست

  .واست  رمیگیخودم لقمه م  -

  .دهنم گرفتم ی درهم رفت و مشتم و جلو  هاماخم

  ...خودم ستیالزم ن  -

  !سی ه -

  .و قورت دادم دمیام و جوحرص لقمه  با

  .لقمه برام گرفت اما مردد نگاهش کردم هی

  .کنمیخودم دهنت م ی رینگ  گه،ی د ریبگ -



[2079] 
 

ب  هی  با از  غره  اشاره   ن یچشم  و  و انگشت شست  گرفتم  اش 

  .خوردم

  !کردیبهم معذبم م کیبودنش نزد یبی به طور عج راستش

تو   خوردیتنش بهم م  ی بود که گرما  کمیقدر نزداون  کهنیا

  .گرفتمی گرم گر م ی هوا نیا

  .براش خودش یگاه گرفت،یمن لقمه م ی برا یگاه

نشدنم   تیبه فکر اذ  کهنیو منم از ا  میخوردیسکوت م   ی تو

  .داشتم یبود حس خوب

تموم کارهاش دست به دست هم داده بودند تا بفهمم    امشب

ذهنم ساختم   ی که ازش تو   ی ایمتکبر و عوض  ی اون آقازاده 

  .ستین

  شی هاش مک زد و به صندل سر درکمال تعجب به انگشت  آخر

پشت سرم گذاشت   یصندل  ی که دستش و رو   ن یداد. هم  هیتک

  .گرفتم یو از صندل امه ی تک ارادهیب



[2080] 
 

 ی به حتم خندونم انداخت که نگاهش سوال  ی نگاه به چهره   هی

  .شد

  ؟یکنی نگاهم م ی جورن یچرا ا -

اون  صدام با  آزاد شد: هزار درجه  به خنده  تو  یآغشته    ی که 

  !یکنی ذهنم ساختمت فرق م

  .ابروش و باال انداخت هی

  ؟ی کرد ی تصورم م ی مگه چجور -

  !یعوض هیحرف نگاه ازش گرفتم: متکبر،    نیزدن ا واسه

  !کردمیفاحشه تصور م  هیکه اول تو رو  گفت: مثل من  خندون

باشه و رو کردم سمتش اما نشد و    ی کردم نگاهم جد  یسع

  .شد شی خنده هم قاط

  م؟ینیبیم ی االن چجور -



[2081] 
 

که کنار لبش نشست و اون طرز نگاهش حس    ی کیکوچ  لبخند

  .و بهم داد یبی عج

  ی ایدن  هی  اشسانهیخشن پل  ی ه یکه برخالف روح  ی دختر  هی -

  !فهیدخترونه داره و برخالف ظاهرش باطنش لط  یِرنگ یرنگ

 ی لبخند رو  زیوجه نتونستم مانع ر  چیو چرخوندم و به ه  روم

دستش    ی دادم که گرما  هیتک  ی به صندل  حواسیلبم بشم و ب

  .کمرم نشست ی رو

  ؟ینیبیم ی االن من و چجور ؟یتو چ -

  .دمیکنار صورتم کش ی به موها  یدست

  ...خـــب -

پشت گوشم   شی انیموهام با انگشت اشاره و م  ی که یت  نیهم

  .تند نگاهش کردم اریاختیشدند که ب دهیکش

  .رو کردم کارن یا نیبود واسه هم دمید ی آم... جلو -



[2082] 
 

  .گفتم یشده بود آهان  شتریتپشش ب  یکه کم  یقلب با

  .خب بگو -

هام  رون  ی هام و الهام و جمع کردم و دست عادتم شونه طبق

  .بردم

 ی پسر خوب  کنمی حس م  ،یستین  ی طورنیا  گهیخب االن د -

  .یهست
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  .دیخند

  ؟یستیمطمئن ن  یعنی یکنی حس م -

  .دمیخند

  .شمیکم کم مطمئن م -

  !یو برداشت و با بازدم خندونش گفت: اوک  دستش



[2083] 
 

اش عوض شد و دفعه رنگ چهره   هیروبه رو نگاه کرد اما    به

  .دیتوش دو یانگار غم

  ؟ی: خوبدمیپرس مردد

  .تکون داد ی سر تنها

  .کردم کی بهش نزد یو کم خودم

ق - ا  ی افه یاما  نم   نیداغونت  دار  گه،یو  حرف    ی اگه دوست 

  .معروفه ی گوش شنوام که درقضا به رازدار  هیمن  یبزن

  .گذاشت و بهش نگاه کرد زیم  ی و رو  دستش

  ؟ی تا حاال عاشق شد -

  .جا خوردم شییهویسوال  نیا از

 ی وقت عاشق  یکارم بوده، حت   میخب... خب نه، کل زندگ -

  .کردنم نداشتم
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فضا رو    رکیج  ریج  ی حاکم شد و تنها صدا  نمون یب  یسکوت

  .پر کرد

و    نگاهش غم  از  بود  شده  م  ادیپر  رضا  که    انداختمیحرف 

! اما  میبخور  ییو چا  میحرف بزن  ی مثالً اومده بود  “:  گفتیم

رفت   ادتی  یما افتاد همه چ  ی انگار نگاهت که به دختر خاله 

 ”!صورتت باز شد

که به دلم افتاده بود لب زدم: تو عاشق    ی ندیک ناخوشاش  با

  ؟ی شد

  .تپش گرفت بود از جوابش  لیدلیبه سمتم اومد. قلبم ب  روش

  ؟ی ناز -

ماتم برد و    دمی اسمش و از دهنش شن  بارن یاول  ی برا  کهن یا  از

  .ختی و فرو ر دیلرز امنه یس  ی تو ی زیچ هی

  بـ... بله؟ -



[2085] 
 

  .از جانب خودت درست و غلطش و بهم بگو   گم،یم  زی چ  هی -

  .شده گفتم: باشه کنجکاو

لب باز کرد: به نظرت اگه عاشق  یتان ی اگرفت و با ذره  ینفس

  ؟یکنی م  کاریباشه چ   ی اگهیکه اون عاشق فرد د   یباش  یکس

و نابود    ست ین  د یطرفه رو با  هیمعتقدم عشق    شه یمن هم -

  .ارهی م شیعشق دو طرفه رو پ  هیداشت خدا  دیکرد و ام 

باشه که احساس وجودت و از جنس   یکس  نیاما اگه اون اول  -

کرد باهاش حس  و  کرده  روشن    ی چقدر خوشحال  ی مخالف 

  ؟یچ

  .کردیهاش بود حالم و ناخوش مچشم ی که تو یعالم غم

چ  دونستمینم و    هیاعتقاداتش  دادم  جرئت  خودم  به    ه ی اما 

  .گرفتم فمی ظر ی هاو دستهرد ی اش و تودست مردونه 
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 ی زیچ  یجا موند ولهامون رفت و همونبه سمت دست  نگاهش

  .نگفت

کشوندنش سمت خودت   ی رو بهت بگم، اگه برا  زیچ  هیبذار   -

هرگز    دیو ازدواج کن  یو موفق هم بش  یبزن  ی دست به هر کار 

  .داشت یتصورته رو باهاش نخواه  ی که تو ی ای اون زندگ

  ی بار نم اشک رو تو  نیهام دوخت که اول و به چشم  نگاهش

خودمم از اشک    ی هاچشم  یب یو به طور عج  دمیهام دچشم

  .گرم شد

 کنند یفکر م نی طرفه دارند به ا ک یکه عشق   ییتموم کسا -

اما    شهیباهاش ازدواج کنند کم کم اونم عاشقشون م  یکه وقت

باشه   گهیفرد د  ه یکه عاشق    یچون کس   ست،ین  طورن یاصالً ا

عاشق    ی برا  ایهاش هم کر! حاال تو بهاش کوره، گوشچشم

 نکن ! پس  ادیتهران رو بخر اما به چشمش نم  یکردنش حت

وقت  کارنیا آدم  چون  خودت،  با  م   ی رو  که   شهیخوشبخت 
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عشق   باشه،  طرفه  دو  چ  کیعشقش  تنها  با    ی زیطرفه  که 

م از    ارهیخودش  بردن  لذت  و  خوب  حال  نه  رنجه،  و  درد 

  !یزندگ

باورم نم  یچی شد و ه  رهی خ  تنها   ن یهمچ  شهینگفت. هنوزم 

  !کننده عشق داغون هیعاشق شده باشه اونم با   یآدم

 تونهی هم م  یقلب احساس  هی  ی ظاهر خشک و جد   نیتو ا  پس

  .باشه

 تونهی هم م  یقلب احساس  هی  ی ظاهر خشک و جد   نیتو ا  پس

  .باشه

  .دمی چرخ زیو ول کردم و به سمت م هاشدست

  .خی کهیو برداشتم و پر کردم از آب و چند ت  وانشیل

  .و باال گرفتم وانیسمتش و ل  دمیچرخ

  .بخور خ یکم آب  هی -
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 ن یکه حس ا  ی جور   د ینفس سر کش  هیگرفتش و    مخالفتیب

  !و بهم داد االنه که خفه بشه

هاش و گذاشت و دست   ز یم  ی رو رو   وانینفس ل  ه یبا    درآخر 

  .هاش و بستپشت سرش به هم قفل کرد و چشم

از نظرم    ینه ول  ا یحرف و بزنم    ن یا  ه یخوب  تیموقع  دونستمینم

  .به جو دادی م هیکم حال و روح هی

  م؟یبخور ی کله پاچه بد ستی قرار ن یراست -

  ی کیکوچ  ی از خنده  ی باز کرد و رد  یاخم  زیو با ر هاشچشم

  .لبش اومد ی رو

  ؟ی تو هنوزم جا دار -

  .دمیخند

  .االن نه اما آخر شب آره -

  ؟یتا آخر شب بمون ی خوایم یعنی -
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سر  هی که  شد  منحرف  ذهنم  تواخم  عیدفعه  و  هم   ی هام 

  .و سرم و چرخوندم  دمیکش

  .بود دستت هم درد نکنه  یجگر عال  نیکردم هم  ینه شوخ -

  .دمیآرومش و شن ی خنده  ی صدا

  .می بر میروز صبح وعده بذار هی -

  .و متعجب نگاهش کردم خندون

  ؟ی تو و کله پز گه؟ید یکنیم یشوخ -

  .هاش و باال بردبه جانب کف دست  حق

  داره؟ یآره خب چه اشکال -

  .دمیخند ری و متح آروم

  !ی ایخاک  کردمیکه فکرش و م ی زیاز اون چ شتریب -

  .بابامه تی ترببه لطف  -



[2090] 
 

  .زدم  لبخند

  .امی حاج عل کیطرفدار درجه   شهیمن هم -

  .و نگاهش پر از خنده شد دندی باال پر ابروهاش

  !او! نه بابا -

  !او! آره بابا -

  .مید یپس بندش هردومون خند و

  .هاش از جا بلند شدضربه به رون هی با

  م؟یقهوه بخور -

  .دم ی م حیترج شتریرو ب ییچا -

  !یاوک -

  .ها شدجمع کردن کارد و چنگال و بشقاب  مشغول

  .هم گذاشتم ی بلند شدم و هردو سبد نون رو تو منم
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هم   ی هام و تواخم  ی ارفت که لحظه   یاهیهام سآن چشم  کی

  .اوردمیخودم ن ی اما به رو دمیکش

  ی رو برداشت و به سمت در ورود  ز یم  ی رو  زی همه چ  ارش یک

  .شدم  یرفت که سبد به دست پشت سرش راه

آراسته شده بود رو باز کرد و رفت    شهیکه با ش  ی دیسف  در

گ سرم  چنان  تو  بذارم  و  پام  خواستم  منم  تا  اما    ج یداخل 

با   ی تو  ی رفت که هر چ  یوحشتناک تا  بود ول کردم  دستم 

اما    رمیم بگدست راستم سمت چپم و که به سمتش پرت شد

 ی درگاه فرو رفت که درد بد  ی تو   میشونیدستم برسه پ  ادیتا ب

تو پ  ی که  هم  دیچ یصورتم  و  کرد  بلند  و  باهاش آخم  زمان 

خراش  ی صدا گوش  دست  ی شکستن  و  شد  تنم    یبلند  دور 

  .و گرفت  میشونیهم پ ی و دست دیچ یپ

 خوام ی : نمدیچی گوشم پ  ی تو  یمملوء از نگران  ارشیک  ی صدا

  !حالت و نیبب یسرزنشت کنم ول
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  .بلند بشم یدست  هیکردم  یو باز کردم و سع  هامچشم

  .رفت جیلحظه سرم گ هیمن خوبم فقط  -

  .کردی درد م میشونی کرد بلند بشم. هنوزم پ کمکم

دستش بود   ی تو  یخوردم. هر چ  کهیافتاد    نیکه به زم   نگاهم

شده   ری خرد خاکش  هاوان یانداخته بود که بشقاب و ل  ن یرو زم

  .بودند

  .گرد شده بهشون اشاره کردم ی هاچشم با

  !داغون شدند -

  .مارستانیببرمت ب اینکن ب ی فدا سرت، لج باز -

  .کردم سمتش رو

  کنه؟ی شو چند بار بهت بگم حالم و بد م  الیخ یتوروخدا ب -

  .و فوت کرد بازدمش 
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و روشن   ونیتلوز  یکاناپه خواست  ی رو  نیبش  برو   لوخبیخ -

  .دم بذارم، کفشت و هم عوض کن  ی چا  رمیکن م

 .باشه ممنون -

 [19.04.21 22:00] 

 364پارت #

کفش  یقدم جا  سمت  نگار  دیسف  ی به  و  نقش  شده   ی و 

  .برداشتم

ب  صداش اردش  دمیشن  رونیو  گفت:  بلند  و   هی  ریکه  جارو 

  .دم در رو جمع کن ی ها شکسته نیروبه بردار اخاک 

  .محافظش بلند شد: چشم آقا ی صدا

  ی صورت  ییدمپا  ه یکمد و باز کردم و بعد از درآوردن کالجم    در

  .گذاشتم  ییدمپا ی هام و جاو کفش  دمیپوش

  .رفتم یطوس ی هاکمد رو بستم و به سمت کاناپه در
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  !یبش عیضا دمیبا ی خانم مثل سگ خون از دست داد ی ناز

رو هم    ونیزیو تلو  ونیزیتلو  ی روبه رو   ِیسه نفر  ی رو  نشستم

  .نمیبینم ی ابرنامه  ای الیروشن نکردم چون معموالً سر

  .و درآوردم  میگوش   بمیج  ی مبل آوردم و از تو  ی و هم رو  پاهام

  .به چشمم خورد ام یپ هی  زی چ نیکه کردم اول  روشنش

ثبت کردم قفل رو باز کردم و    یاثر انگشتم که پشت گوش  با

  .رفتم هاام یپ ی تو

مرکز کار دارم تا فردا    ی امشب تو“عمو بود که فرستاده بود:    از

  ی حالت تنها تو  نیبا ا  نم یرضا، نب  ی خونه، برو خونه   امیظهر نم

  ”!یخونه بمون

  .کردم: چشم پیشستم تا و با انگشت  دمیکش یپوف

   .فرستادم و
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رفتم و به  ”Music“ ی ام سر رفته بود توحوصله  کهن یا  واسه

  .و رو کردم ری هام و زآهنگ  یدنبال آهنگ مناسب

خوش  کهن یهم دل  آهنگ  به  عل  ینگاهم  افتاد   یاز  رِدِکس 

  .و گذاشتم نیو برگشت هم برویب

  .و کنارم گذاشتم لیو موبا  دمیکاناپه دراز کش ی رو

 یخونو بستم و همراه با تکون دادن پاهام باهاش هم   هام چشم

  .کردم

 ” ارشیک“ 

کتر  بعد گذاشتن  ب  ییچا  ی رو  ی از  آشپزخونه  از    رون یساز 

  .کنهیها رو جمع مداره شکسته  دمیرو د ری اومدم که اردش

کاناپه   نگاهم به سمت  ناز و که  ند  ی ها چرخوندم  که   دمیرو 

  .نشست میشونیپ  ی رو یاخم
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 ده یشدم نگاهم بهش افتاد که دراز کش  کیها که نزدکاناپه به

  .ام و گرفتهخنده  ی . زود جلودهیو پاهاش و تکون م

  !سهی پل نیکه ا کنمی شک م یگاه

  .خوندیهم گذاشته بود و باهاش م یآهنگ

اش رفت که با هر کلمه   شیابه سمت لب قلوه  حواسی ب  نگاهم

م نمخوردیتکون  خ  دونمی.  وقت  اشره ی چقدر  که  به    یبودم 

  ی ب یقلبم واسه کارعج  دمیخودم اومدم و نگاهم و برداشتم د

  !کوبهی انجام بدم محکم م کردیکه دلم مجبورم م

کالفه چرخ  هی  با ال   دم ینفس  به  ال  و  دستم  فرو    ی و  موهام 

   .کردم

  !؟یچ ی عنی یضربان قلب لعنت نی! ا؟یچ یعنی نیا

  .دمیو دوباره چرخ  اوردمین طاقت
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رو  با م  ی لبخند  صداش    خوندی لبش  از  وجودم    ی حال   ه یو 

  .و کالفه کننده بیحال عج هی گرفت،یم

و   شدندیم  دهیرونم کوب  ی رو  ع یو سر  یدر پ  یپ  هامانگشت 

از کف ندم و برم    اریاخت  کهن یواسه ا  دمیجنگیسخت داشتم م 

  .شمیم مون یبه جد پش  دونمیو بکنم که بعداً م ی کار

  اره؟یسرم م ییدختر داره چه بال نیا

  یخال  امنه یته س  ی هاش و باز کرد که قلبم هردفعه چشم   هی

 ن یاول   ی پا و اون پا شدم. آخرش هم با عجله رو  نیا  یشد و ه

زاو  ه ی  یعنیکاناپه   تو  که  و  اش  قائمه  ی هینفره  نشستم  بود 

  .ونیزیزل زدم به تلو حواسیب

  دم یخودش و نشن  ی صدا  هیآهنگ قطع شد و چند ثان  ی صدا

ا تلو  کهن یتا  گفت:  خنده  چخاموشه  ونیزی با    ی دار  یها! 

  ؟ینیبیم
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ضا  هامچشم فرط  و    عیاز  دهنم  آب  و  شدند  درشت  شدنم 

  .محکم قورت دادم

رو  حس نشست  شد.  بلند  دونفره  ی کردم  که   ی مبل  کنارم 

  .تر نشستمجمع  ار یاختیب

د  ی گوشه  از رو  دمیچشم  و گذاشت  آرنجش  و   ی که  دسته 

  .اش زدچونه ری مچش و ز

  ؟یچ   یعنیرفتارت  نیا ؟یخوب -

  .بهش انداختم ی نظر  یو صاف کردم و به سخت گلوم

  .ذارمی دم م ییچا  رمیم ادیجوش بآب   ،یچیه -

چشمم و سکوت   ی چشم انداخت تو  شیاگربه  ی هااون چشم  با

  .شد  ترن یهم که بود سنگ ینیکرد که نفسم از ا

 !تو چه مرگت شده؟ یلعنت  ارشیک
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لبش که سر  نگاهم و    عیرفت سمت  اومدم و سرم  به خودم 

  .چرخوندم

تو  ضربان خون  و  بود  شده  تند  سررگ  ی قلبم   تر ع یهام 

باد سرد کولر    ی و حت  رمی گر بگ  شدندیکه باعث م  دندیدویم

  .هم خنکم نکنه ی گاز

  برم؟ یبا تاکس ایخونه  میبریم ی بعد چا یراست -

  .نگاه کردم  بهش

  .برمتی... م برمتیم -

رضا کجاست من   ی خونه  یدونی اگه م  زحمتی خب پس ب -

  .مونهی جا چون عموم شب مرکز ماون و ببر

نزد  هیبا    ابروهام هم  به  ب  کی اخم  و  پس    هوایشدند  گفتم: 

  .یمونیم جان یهم

  .صاف نشست  عیگرد شدند و سر هاشچشم



[2100] 
 

د  نیا - تو خونه  تونمینم  گهیو   ه ی  ی قبول کنم! کم مونده 

  .پسرم بخوابم

  .اش و گاز گرفتانگشت شست و اشاره  نیب

  !اهلل اهلل -

م - باهم  پز  میری بمون صبح  م  ،ی کله  تا شب  هم    م یری بعد 

  .یکیدست  دمی فروشگاهم و م ،ی تهران گرد

  .کرد اخم

 هام ی از هم کالس  یکیتازش هم من فردا شب تولد    رمی نخ -

  .دعوتم

  .امیخب منم م -

 ها ن یجا خورد. خودمم تعجب کرده بودم که چرا دارم ا  انگار

م  کلمات  گمیرو  واقعاً  انگار  ب  یاما  دهنم  از    ومدند یم  رونی که 

  .دست خودم نبود
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نداره بعد اون تنش جشن    یخب... خب اومدنت که اشکال -

  ...واسمون خوبه اما

  .دادم هیازم گرفت و کمرش و به مبل تک نگاه

  .نداره یخوب  ی ره بودنم چه جانیاما ا -

  .دادم و به سمتش خم شدم هیو به دسته تک  آرنجم

نممن - کار  خوامیکه  هم   ی باهات  جدا  اتاق  تو  بکنم، 

اون  دی شا  ،یخوابیم کنه  خلوت  زنش  با  بخواد  تو رضا  وقت 

  .یوسطشون تیپاراز

ت  ی فشار و  آورد   ی اومدند گوشه   شیاقهوه  ی هاله یبه گلوش 

  .چشمش

  م؟یری... صبح می خب...کله پز -

  .لبم نشست ی رو  ی لبخند زیر

  .آره -
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  .و باال آورد کشیو انگشت کوچ دی سمتم چرخ به

  قول؟ -

چارچوب  ینگاه برخالف  درآخر  و  انداختم  انگشتش  که   یبه 

  .دمیچی و دور انگشتش پ کمیداشتم انگشت کوچ

  .قول -

  .دیزد و دستش و عقب کش یقیعم  لبخند

  ی پسر حاج عل  دونمی اعتماد دارم و مپس حله! چون بهت   -

  .مونمی م یهست

  .ی ممنونم که اعتماد کرد -

و   دنی ساز از جا بلند شدم و به محض چرخ  ییچا  ی صدا  با

  ی لبخندم و نگرفتم و گذاشتم رنگ   ی جلو  گهیازش دور شدن د

  .لبم ی بندازه رو

 ” آراد“
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 ومد یم  ن ییپا  شی سنگ  ی وارهایدر رستوران که آب از د  کنار 

  گه یکه سر تا سر وصل بود باعث شد د  یبون  ه یو سا  سادمیوا

  .نفس راحت بکشم  هیسر و صورتم نتابه و    ی آفتاب رو  ی گرما

اش واسه   کهیشدن کمند نزد  داریب  دونستمیکه م  ییجااون  از

  دارت ی ب  ومدیدلم ن  ی فرستادم: اومدم ورزش کنم، خواب بود

  ...داریکنم، جانا ب

اون دو   عیسرلحظه خوف کردم که    هینوشتم جانا    کهن یا  از

  را ی اش و نوشتم: مادامه   قی نفس عم  هیکلمه رو پاک کردم و با  

  .خوب براش حاضر کن  ی صبحونه هیشد  داریب

  .رو زدم”send“ دکمه و

بردم و وارد    بمیج  ی و تو  یبا فوت کردن بازدمم گوش  همراه

  .رستوران شدم 

بود   ندایگلدون نخل ل  هیکه وسطش    کیکوچ  یسنگ  حوض

  .شدم یرو رد کردم و وارد قسمت اصل 
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مج   نگاهم دنبال  به  مح  دیو  دور  تا  اغلب    یطی دور  که 

 کردند ی بودند و حس غار رو به آدم القا م  یسنگ  هاشله یوس

  .چرخوندم

  ن ییپا  وارشیکه آب از د  یکه انتها و پشت به قسمت  دمشید

  .نشسته زهیریم

 ن یی ام و پاتابستونه  یسمتش قدم برداشتم و لباس ورزش  به

  .دمیکش

هم که از جانب آب بود   ی ایبهش بلند شد و خنک  دنی رس  با

به صورتم خورد. دستش و دراز کرد که باهاش دست   میمال

  .دادم

  .سالم آراد خان -

  .زدم ی زیر  لبخند

  .سالم داداش -



[2105] 
 

  .و نشستم که نشست دم یکش  رونیرو ب یچوب یِصندل

  ؟ی خوریم  یصبحونه چ -

  .گفتم: املت جان یاومده بودم ا ی چند بار هیکه  ییجااون  از

خجالت سوت زد که اکثر    یب  شه یتکون داد و مثل هم   ی سر

  .دیها به طرفش چرخنگاه 

  ی به چپ و راست تکون دادم و ساق دست راستم و رو  ی سر

  .گذاشتم زیم

شد که   کیبا دو بهمون نزد یپوش دیو سف ی اسورمه گارسونِ

  .گفت: دوتا املت دیمج

  .کرد سمتم رو

  قهوه؟ ای ی چا -

  .ی چا -

  .ی سبز و منتظر گارسون گفت: با دوتا چا  ی هابه چشم   خطاب
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  .و رفت نوشت

. خم شد و دو دستش و میو به سمت هم برگردوند  نگاهمون

  .گذاشت ز یم ی رو

کار دوست دبستانم لنگه   دمیکه د  یدم اما وقتبا بابام قهر بو -

 ی هاپا و ازش بخوام از بچه   ریمجبور شدم غرورم و بذارم ز  گهید

  .رهیبرام اطالعات بگ  یاطالعات

  .از سر حس خوبم زدم  ی لبخند

که    یتو جزو معدود نفرات  یبعد از ورشکستگ  د،یممنونم مج -

  .ی ریگی نم افهیواسم ق

  .داد هیتک یو به صندل دیخند

باهات دوست نبودم! اسم   تیکه بخاطر دک و پز پولدارمن -

رو بهم بگو   رندیگی م  افهیهم که برات ق  ییهااون بچه سوسول

  !و داغون کنم اشونافه یتا ق
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رو    کار نیو ا  استوونه ید  دونستمی که م  ییجاو از اون  دم یخند

ها، اطالعاتت و  بحث   نیا  الیخیبحث و عوض کردم: ب  کنهیم

  .بگو

چشم  ز یم  ی رو  بازم با  و  شد  به   ش یعسل   ی هاخم  زد  زل 

  .هامچشم

  .جالبه یلیپس گوش کن که خ -

ساق   مثل هردو  و  شدم  خم  رودست  خودش  و    ز ی م  ی هام 

  .گذاشتم

  .تو باند خالف بودند، باند مواد ی موری پدر و برادر ت  -

  .دندیمانند باال پر کی ت ابروهام

رئدست   - م  سشونیراست  محسوب  حقوق   شدندیهم  و 

  س یاز روزها پل   یکیتو    گرفتند،یهم م  ییخوب و باال  یلیخ

آشپزخونه رد  مخدر  مواد  با  ممبارزه  رو  م  زنهیاشون    رند یو 
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کشمکش، هم    ن یتو ا  شه،یمسلحانه م  ی ری سروقتشون اما درگ

  .و هم پدره  ره یمیبرادره م

  .ام خارج شدغنچه شده  ی هالب  نیاز ب یاوه

 خب؟ -

 [21.04.21 20:45] 

 367پارت #

شوهر و پسرش خبر نداشته   یکه از کار اصل   ی موریمادر ت  -

شن با  نم  دنیو  روز  چند  به  م  کشهی مرگشون  و   کنهی دق 

 کهن یدوست داشته و هم ا  یلیش و خ هم چون شوهر  ره،یمیم

 هیسال داشته،    ی وقت ساون  ی موریاحوال هم بوده، ت  ضیمر

ع و  گذرون  م   ش ی ب  یاشی خوش  اما  و  اصل   میرسینبوده  به 

  س ی بابا و برادره توسط کدوم دو پل  ی حدس بزن  یتونی م  جرا،ما

  کشته شدند؟



[2109] 
 

نگاهم   یشدند و به دنبال جواب  ک یاخم به هم نزد  هیبا    ابروهام

  .دو چشمش چرخوندم نیو ب

به ذهنم  یکه لب باز کردم: حدس دمینرس ی اجه یبه نت درآخر

  .رسهینم

ن  زیم  ی رو  شتریب و  شد  باال    ی گوشه  ی شخندیخم  و  لبش 

 ی م یزخمِ قد  کِی ردِ کوچ   هیکه    یدرست همون طرف  د،یکش

  .داشت

  !بابا بزرگت و بابا بزرگ جانا خانم -

اخم  از بهت  و  شدت  شدند  باز  هم  از  صاف    هی هام  ضرب 

   .نشستم

  .و آرنجش و باالش انداخت یداد به صندل هیتک

  !! انتقام یتا ته ماجرا رو رفت گهیفکر کنم د -
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که اللم کرده   یشک  ونیام و از مرفته   لیتحل  ی صدا   یسخت  به

ب و   شی آت  یگی م  یعنی:  دمیکش  رونیبود  کارخونه  گرفتن 

  بوده؟ ی موریجانا کار ت  ی تصادف خانواده 

  .به دست راستش داد یچرخ

  .گهیو م نی شواهد که ا -

  .افتاد ز ی م ی ام روبه اشک نشسته  نگاه

 ی وجودمم پر شده از خشم و نفرت  گرفت،ی م  شی داشت آت   قلبم

ثان  انیبود که طغ و  ثان  هیکرده    ی اون شب نحس جلو  هیبه 

  .رفتیهام راه م چشم

که ضجه   ییهاخانواده  د،یکشیکه رو به آسمون زبانه م  یشیآت

  .آورده بودند رونی که ب ییهاسوخت زدند،یم

ت  انگار داشت  تو  شد،یم  کهیت  کهیجگرم  هام  چشم  ی اشک 

  .گر گرفته بودم نهی شده بود و از شدت ک نیسنگ
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  !میداشت  مونی زندگ  ی پرده تودست پشت    هیساله که    انیسال

تا نقشه  شکیب و پورشکسته شدنمون کار خودشه    ش ی اش 

تا آخر عمر حقارت کش  بب  دنمونیببره و  بهزاد   ی بابا  نه،یرو 

  .ما سوخته که نتونه کمکون کنه ی هم به پا  چارهیب

دستم نشست نگاهم و که قطعاً بغض گلوم   ی که رو   یدست  با

  .دوختم دیمج ی ها به چشم  کردیم دادیتوش ب

  .اونم پر از غم بود نگاه

اما اگه وجودت و آروم    ی دار  یکه االن چه حال   کنمی درک م -

ندار کار  ی نگه  وخ  یبکن  ی ممکنه  اوضاعت  بشه،    ترمیکه 

چ  ی موریت همه  که  م  ز ی بفهمه  که   یدونی رو  نکن  شک 

  نکن، باشه آراد؟ یپس نادون کشتتیم

اشاره   هام چشم و  شست  انگشت  و  بستم  گوشه و  به  و   ی ام 

  .کرد سشونیهام فشار دادم که اشک خچشم
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که    ییتموم زجرها  ل ینه حاال که دل  نم،یآروم بش  تونستمینم

  دند یاش کشهمه سال هم من و عموم و هم جانا و خانواده  نیا

  .کردم دایرو پ 

به همون   کرد،یم   یشده بود و گلوم و زخم  ییمثل چاقو  بغضم

 ی موریشده بود تا ت  یو انتقامم گرگ  نهیکه حس ک  ی ااندازه 

  .رو بدره

 ی دار  دونمیبه دستم وارد کرد و محکم گفت: آراد! م  ی فشار

اما   شناسمیکله خر رو بهتر م  ی من تو  ،یکنیفکر م  یبه چ

 م یبر  یرکیبا ز  دی با  ست،یبه واهلل که راهش ن  ستیراهش ن  نیا

  .هیموریت یعموتم دنبال گذشته  دمیجلو، تازش هم فهم

تعجب   نیآوردم. از ا  نییچشم باز کردم و دستم و پا  متعجب

  !به من نگفت ی چی کردم که ه

چ  روزید - همه  بابامم  زد  زنگ  بابام  اما   یبه  گفت  بهش  و 

چ خواست  خوب   ی زیعموت  رو  تو  اونم  چون  نگه  تو  به 



[2113] 
 

خراب بشه، به فکر   زینکن که همه چ  ی پس کار  شناسهیم

باش که االن درست    پناهت یبه فکر اون زن ب   یستیخودت ن

  .ماره ی تو لونه

 قاً یجانا حساسم و دق  ی که چقدر رو  دونستیخوب م  یلعنت

  !نقطه ضعفم نیهم ی دست گذاشت رو

د  حاال ثان  ی ایوونگیرگ  چند  خون   ی تو   شی پ  هیکه  سرم 

  .خشک شد تشی گرفته بود بخاطر جانا و امن

  درسته آراد؟ ؟یکنیکه نم  ی کار -

  .تکون دادم ی هام و بستم و سرچشم  قی نفس عم هی با

   .شدیتنم کم نم یلحظه هم از گر گرفتگ هی

  گه ی لحنم لونه کرده بود گفتم: اما د  ی که هنوزم تو  ی انه یک  با

  ی نقش باز  گهید   نه،یبیخوش از من نم  ی دختر اون قاتل رو

  !کردن تمومه
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 ” ی راو“ 

که به جانش افتاد    یرا خواند و شک  امیپ  ی کلمه  نیآخر  کمند

از تخت   عیکرد که سر ی را از سرش پراند و کار  یآلودگخواب

  .و به سمت در بدود  دیایب نییپا

صورتش    ی را از جلو  شیطور که موهاآمد و همان  رونی اتاق ب  از

  .پا تند کرد رایبه سمت اتاق م زدی کنار م

باز    نیرا گرفت و ب  رهی دستگ  دی اتاق که رس   نیپشت در آخر   به

  .نکردن مردد داشت ایکردن 

  .نباشد رای از م ی باشد و خبر یشکش واقع دیترسیم

شد و  روزی کرد اما درآخر بر ترسش پ ی خودخوردل زد و  دل

  ی رو اشیتونی ز ی که موها رای م دنیآرام در را باز کرد اما با د

  ی و با بغل کردن بالشت کنارش در خواب ناز  ختهیصورتش ر

آن وجودش  گوبود  که  شد  سنگ   ییقدر سبک  آن  از   یقبل 

  .انداخته بودند ش یبزرگ به رو



[2115] 
 

و خواست در را ببندد اما حرف    دیکش  ی و بلند  قیعم  نفس

  .باز گذاشت مهیشد و در را ن ادآوری  شیپدرش برا

  !عکس گرفتن از او بود ی زمان برا نی بهتر اکنونهم

  .شد کی نزد شی آرا زیداخل اتاقش بازگشت و به م  به

اش به چهره  ینگاه  نهیاز درون آ  اشیبا برداشتن گوش  همراه

  .انداخت

  .بالم لب بود کی ازمندیپوسته پوسته شده و ن  لبش

 ی انگاهش به سمت شکمش رفت و دستش با ذره   اریاختیب

  .آن نشست ی به رو یتأن

بخاطر    ی نطفه   ی روز اما  بود  آراد درون رحمش جان گرفته 

نکن  یترس قبول  را  آراد بچه  بکه  و  بزرگ شود رفت   پدرید 

  !دکترِ زنانِ پروانه باطل شده و سقطش کرد کی  شِیپ



[2116] 
 

وقت  چرخ ت  یروزگار  کام  به  و   دیچرخ  ی موریکامل  آراد  که 

  .رابطه برقرار کردند گریکدیبا  حواسیکمند مست و ب

به خودش آمد و با چند بار پلک زدن اشک چشمش را   کمند

  .پس زد

بازگشت و تا اراده کرد در را هل دهد    را ی پشت در اتاق م  به

  .شده است  داریکه ب  دیبسته شدن در حمام آمد و فهم  ی صدا

  .دیرا ند  رای باز کرد که م شتریدر را ب  نانیاطم ی برا

ب  پر را  نفسش  چرخ  رونی حرص  و  برا  دی فرستاد  انجام   ی و 

  .اش به سمت اتاق رفتمراقبت از پوستِ روزانه  ن یروت

 ست ی شوهرش ن  ی دختر همان معشوقه  نیکه ا  دیفهمی نم  تا

  .گرفتی دلش آرام نم

  

 ” جانا“
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 ی کمند آفتاب  ی اتاق و جلو   ی تو  دمی ساعته که از ترس چپ  دو

  .شمینم

پ   ی برا  یوقت رفتم  م  شش یصبحونه  مدام   شدمیمتوجه 

  ذاشتش یباال م  اوردمیاما تا نگاهم و م  دارهیرو برم   شیگوش

  .زیم ی رو

هراس دارم که نکنه بهم شک کرده باشه و بخواد عکسم   نیا  از

بهش زنگ   ی موریکه ت   یو واسه باباش بفرسته، آخه از اون شب

  .شده بیزده رفتارش عج 

  !کجاست ست یهم که مشخص ن آراد 

  جان؟ رایم -

  .کمند جونم و محکم تکون داد و از جا پروندم ی صدا

جواب بدم اما الل    دهن باز کردم  یپا و اون پا شدم و ه  نیا

  .شده بودم



[2118] 
 

با تقه   کهن یا  تا که به در زد در رو باز کرد که با   ی اخودش 

گرد شده   ی هابا چشم  اریاختیتخت و ب   ی شتاب نشستم رو

  .زل زدم بهش

اش و ور  که سر پاچه   ی دیجلو باز زرد و شلوار سف  ی مانتو  هی

  .رونیبره ب خواستیبود و انگار م دهی زده پوش

دستش افتاد زهرم رفت و بخاطر نبود   ی تو  یِکه به گوش  نگاهم

  .کردم یپناهی آراد حس ب

  .نگاهم و به سمت صورتش برد صداش

  ؟ی ا یهمراهم ب ی خوای شرکت، م رمیمن دارم م -

 ی ااز خوفم کم شد که نامحسوس نفس آسوده   ی ادیمقدار ز  به

  .دمیکش

  ؟ناهار درست کنم  ی خوایراحتم، م جانینه ا -

  .زد  لبخند



[2119] 
 

  .مونمیمن ظهر شرکت م  زم،ینه عز -

و    ایحرف مردد بودم اما دل و زدم به در  نیا   دنیپرس  واسه

  گفتم: آراد هم رفته شرکت؟

  .اش جا به جا کردشونه ی و رو فشیک ری زنج

  .دهیجوابم و نم زنمیبهش زنگ م یواال، هر چ دونمینم -

  .به جونم افتاد ی ریسخت و نفس گ ینگران

  ؟یدشمنم جا گذاشت شی آراد؟ چرا من و پ ییکجا

کمند متوجهش نشه    کهنیا  ی چشمم و گرم کرد که برا   یاشک

  .بلند شدم و به سمت کمد رفتم

  .رج یآقا ا شی پ رمیپس منم م  -

  برسونمت؟ ی خوایباشه م -

  .کمد رو باز کردم در

  .ری برام بگ یتاکس  هی زحمتیب -
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  .ستیبهش ن ی ازین برمتیخودم م -

  .و برداشتم میآب ی مانتو

  .مزاحمت بشم خوامینم -

نشن  یجواب  اما اخم   دمیازش  با  خورده    ییهاکه  گره  هم  به 

  .خوردم کهی دنشیو از ند دمیچرخ

  !رفت؟ یک

آراده    کهنیا  دیخونه به هم خورد که به ام  ی دفعه در انتها  هی

رو قدرت  با  رو  بالکن    ی مانتو  سمت  به  و  کردم  پرت  تخت 

  .دمید

رو باز کردم و پا    یسیو  یپ  ویدر    ره،ی دستگ  دنی کش  ن ییپا  با

 رونیبود ب  اشره ی داخل قسمت دا  یکه گلدون  ی ابرهنه تا نرده 

  .اومدم
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لبم نشسست و دلم    ی رو  ی و خودش لبخند  ن یماش  دنید  از

  .آروم گرفت

 ه ی سا ریبرد ز اط،یکنار ح ی ه سنگ فرش شدهرو از را نیماش

  .بود دیسف قیآالچ  کیکه نزد یبون

  .رفتی به کمند افتاد که تق تق کنان به سمتش م نگاهم

کمند    تیحساس  دم ی ترسینه، آخه م  ا ی  ن ییبرم پا  دونستمینم

  .بشه شتری خاطر کارم ببه

  .اومد رونی به تن ب  یباز شد و آراد لباس ورزش نیماش در

  کنم؟ی فکر م طورنیمن از دور ا  ایدر همه  هاشاخم

ا  در با  ا  ده یکمند بهش رس   کهن یرو بست و    کهن یبود بدون 

  .بهش نگاه کنه از کنارش گذشت
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کمند  ی صدا حرص  م  ی پر  سرش  پشت  تند  رو   رفتی که 

؟ چرا واسه من آراد؟ هان  ی همه وقت کجا بود  نی: ادمیشن

  !هازنمیبا تو دارم حرف م ؟ ی ریگیم افهیق

  .شده ی زیچ هیکردم که  دایپ نی قیرفتار آراد  از

که کمند   سادیدستش چرخوند و کنار استخر وا  ی رو تو  چیسوئ

  .و جلوش رو گرفت د یبهش رس

حضورم و حس کرد که سرش و باال آورد و باهام چشم    انگار

   .تو چشم شد

  شده؟ یلب زدم: چ صدایب

  ؟ی کجا بود گمیبهم جواب بده، م -

پا  ی صدا  از و  سنگ  ن یی کمند سرش  و  نگاه سرد  و   یای برد 

  .بهش انداخت

  !نداره  یهر جا که بودم به تو ربط -
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 .حد ممکن گرد شدند نیتا آخر   هامچشم

تنه بهش، از کنارش    هیکه با    دی تعجبم به اوج خودش رس   یوقت

و    نیزم  ی که انگار شکه شده بود افتاد رو  ی رد شد و کمند 

  .هم قرار گرفتند ی هردو پاش رو

 [22.04.21 21:55] 

 369پارت #

  

همچ   شهینم  باورم  داره  اگه کنهیم  ی ای باز  وونهید  ن یکه   !

  ؟یبگه چ ی موریکمندِ بچه ننه به ت

نگران و مشوش شده بود داخل اتاق اومدم    دیکه شد  ی وجود  با

  .سمت در دمیو دو

 چیکه سوئ  دمشیها دنرده   ی وارد راهرو شدم. از باال  مهیسراس

 آورد ی که لباس و از تنش درم  یمبل و درحال   ی رو پرت کرد رو 

  .ها اومدبه سمت پله
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نرده    آب پشت  و  دادم  قورت  محکم  استرس  از سر  و  دهنم 

  .ها رو باال اومدکه نگاهش بهم افتاد و پله  سادمیوا

  .هم اخم مهمون صورتش بود  هنوز

چ  ی سخت  به گفتم:  و  گرفتم  کمند    ی زینفس  با  چرا  شده؟ 

  ؟ی کرد  ی طوراون

ورود کمند و صدا  دهیآخر رس  ی هاپله  هب پر    ی بود که  بلندِ 

  .نگه داشت ین ییپا ی پله ی پاش و رو هی شی بغض و عصب

  !مونهی م ادمیو   رتی تحق نیا -

باال کش  ی که گوشه  ی پوزخند رو  آراد  حس ترس رو    د یلب 

  !چش شده؟ وونهید نیکرد. ا نیبهم تلق

  .دوشش ی سمتش و لباسش و انداخت رو د یچرخ

  ؟ یخب که چ -



[2125] 
 

. دو دستش و محکم دمیسرخ شدن کمند رو به وضوح د  شتریب

  .سمت برداشت نیبه ا ی تند ی هامشت کرد و قدم

  !خوامیم ل یرفتارت دل نی زد: واسه ا داد

به هم گره   دیهام شدصداش و واسه آراد باال برد اخم   کهن یا  از

به سخت و  ل  یخوردند  تا  تا چهار  بارش    چاریخودم و گرفتم 

  .نکنم

هام و از هم باز کرد و تن و بدنم رو داد آراد اخم   ی صدا  اما

  .قدم عقب رفت هیلرزوند که پام هم 

به    نیاز ا  ،یسرم داد بزن  ی من شوهرتم کمند پس حق ندار -

  گه؟ید ی شد رفهمیمنم، ش ده یکه دستور م یبعد اون

رس  کمند پله  به  از   ده یکه  دستش  که  شد  شکه  چنان  بود 

هاش و چشم  ی تو  دی درخش  یافتاد و اشک   نییپا   یچوب  ی هنرد 

  .نگاهش و خاموش کرد تی عصبان
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خاطر دادش،  منم پر شد از اشک اما نه به  ی ها چشم  ی کاسه

  !من به زبون آورد شوهر کمنده ی خاطر که جلو نیبلکه به ا

 ی ه یگردنش که از داد بود بق  ی و با رگ متورم شده   د یچرخ

  .ها رو باال اومد اما نظرم و به نرده انداختمپله

  .نکرد و رفت پشت سرم یبه حال منم توجه یحت

 ی خنده   ی فرود اومد و صدا  یدوم  ی پله   ی پشت بهم رو  کمند

  .دمیپر بغض و بهتش و شن 

  .دی چیپیبدنم م ی تو یخشک خشک شده بود و ضعف دهنم

 ی که به نرده دست گذاشتم و منم باال  سمینتونستم وا  گهید

که سر تا سر راهرو پهن بود    ی اروزه ی ف  نهی فرشِ زم  ی و رو  پله

  .نشستم

رفت:    ی صدا  بازم باال  نم“آراد  هم  اون   ام،یتولد  با  برو  تو 

 ” !خوش بگذرون زونتیآو ی هادوست 
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  فش یک  ری که زنج  یضرب بلند شد و درحال  هیدفعه کمند    هی

مشتش گرفته بود به سمت در پا تند کرد که تو    ی کم توو مح

م  یناگهان  میتصم  هی و  و گفتم: کمند منم   ی بری بلند شدم 

  رج؟یآقا ا ی خونه

  .به عقب انداخت ینگاه میو ن  سادیوا

 ی دوستانه گفت: آره زود آماده شو تو  ر یخشک و غ   یلحن  با

  .منتظرتم نیماش

طرح گلِ دمِ در، پا گذاشت   یپافرش  ی پس بندش حرفش رو  و

  .و در رو باز کرد

  .اتاقم برگشتم و تند مشغول آماده شدن شدم ی تو

و پام کردم، بعد از    میمشک  یو شلوار ل  دمیمانتو رو پوش  همون

کل  کهنیا داشتم    پسیبا  نگه  باال  و  مشک  هیموهام   یشال 

اومدم اما    رونیب  ی اگه ید  ی لهی سرم و بدون وس   ی انداختم رو

  .شدم  نهیبه س نهیاش لخت بود سکه با تنه ی رادبا آ
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  .ی رینم ییجا -

عصبان  ی ای دلخور  از با  و  نگاهم  داشتم  ازش  رو   تیکه   ی از 

محکم چشم و  بازوم  اما  گذشتم  کنارش  از  و  برداشتم  هاش 

  .خودش ی جلو دم یگرفت و کش 

  گفتم؟ یچ ی دیگفت: نشن مینامال

ب  رفتارش ا  هی بود، تنها    نیاز حد سنگ   شی برام   ی طورن یبار 

 ی از زندگ  دیبهم بگه با  خواستی که م  یبودمش اونم وقت  دهید

  .میهم بر

  .دمیهاش کشنگاه پر اشک و خشمم و به چشم غیت

  !ی دیتو به من دستور نم -

  فم یظر  ی پر از خشم شد و تا اومدم برم بازوها  شتر یب  نگاهش

کردم که   ی هاش و تشر زد: با تو بد رفتارمشت  ی و گرفت تو

  ؟ی ری گی م افهیبرام ق
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: نه دمی از صورتش غر  یکم  ی و تو فاصله  سادمیپنجه پا وا  رو

  !یشوهرش یمن علناً به کمند گفت  ی اما جلو

به زور    شدیکه از غضبش کم م  ییهاهم درمقابل چشم  بعد

  .دمیخودم و آزاد کردم و به سمت پله دو

  ی شدن دستم افتادم تو  دهیبودم که با کش  دهیه رس پل  ی باال

  .دندیچی هاش محکم و مردونه دور تنم پبغلش و دست 

ا  خوامی معذرت م - تنها قصدم  و    ن یخانمم،  بود که حدش 

  .گفتم یچ دم یبدونه، نفهم

  .صداش آروم شده بود و پر از غم حاال

  م ی مستق  دنیچسب  کهن یبه گلوم چنگ زد و برخالف ا  یبغض

خاطر به  خواستم،یتنش به صورتم و با جون و دل م  ی گرما

  .اومدم رونیبودن کمند با تقال از بغلش ب کینزد
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  یجور  هی  دیبا کمند، با  رمیهاش گفتم: منگاه به چشم  بدون

کار  تشی عصبان ندونم  با  تا  کنم  کم  به    تیو  نشه  زده  گند 

  !اوضاعت 

  ...جا -

  .اومدم نییها پاچرخش از پله   هیگوش بدم و با  نسادمیوا اما

  .شتیپ  امی پس م -

  .ی اریاز دل کمند در ب دینه برو شرکت، با -

 قدر ن یبود که به زبون آوردم که ا  ی زی چ  ن یتردردناک  نیا  دیشا

  .گرفت شیجگرم آت 

                   *************  

که حرف  ی ادیز  قیدقا نم   نمونیب  یبود  ثان  شدیزده  به   هیو 

نت  ی بو  ه،یثان که  م  ی ادکلنش  تو  ها وه یاز  مشامم   ی داشت 

  .و سرد نیریو ش میمال ی حه یرا  هی. دی چیپیم
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اکثر    شدیکه نشسته بودم باعث م  یپنج  کسیام وه ا  یب  ی تو

  .و اصالً دوست نداشتم نمیاز خودم بب ترنییرو پا  هانیماش

  .به صورت کمند انداختم ینگاه

  .هم اخم داشت و دستش محکم فرمون رو گرفته بود  هنوز

  .اما صداش مانعم شد  رمینظر ازش بگ خواستم

  ؟یشناسی تو جانا رو م -

  .کردم موضعم و حفظ کنم یسع

  .خب آره -

  کجاست؟ یدونیم -

  .و به سمت روبه رو چرخوندم  روم

نم  یکس  چی ه  یعنینه   - مهربانو خانم  که   گهیم  دونه،یجز 

  .خوبه  یلیو حالش خ کنهی تاجر کار م  هی شیپ



[2132] 
 

  .دمیپوزخندش و شن ی صدا

آراد رو   اقتیبود! که فرار کنه! حقا که ل  نیهم شیته عاشق -

  .نداشت

گرفت و تنم   شی هام آتشدم که گوش و چشم  یحرص  چنان

  .داغ شد

حالتم نشه و بتونم خودم و کنترل    رییمتوجه تغ  کهنیا  ی برا

  .کشمیم نیی ام و پاکنم خم شدم و وانمود کردم دارم پاچه 

زن و شوهر    هیبه دست آوردم اما مثل    یمن آراد رو به سخت -

  !میست ین ی عاد

  .دفعه لحنش پر از حرص بود نیا

واقع  کهنیا  ی برا با    تشیمتوجه  عم  هیکنم  صاف   قی نفس 

ن نرمال  گفتم:  و  دستش    دیستینشستم  به  نرمال  چون 

  .ی اوردین
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  .باال رفته کوتاه نگاهم کرد ی ابروها با

  !؟یچ -

  رج یو عمل آقا ا  های خاطر صاف کردن بدهکه به  دونمیمن م -

  .باهاتون ازدواج کرده

فرمون جا به   ی نشست و دستش و رو  شیشونیپ  ی رو  یاخم

  .جا کرد

  ؟یدونی از کجا م -

 ی هستند، برا  یمیصم  یلیو آراد خ  رجیمن با آقا ا  ی خانواده  -

جمع  نیهم خاطر  با  و  من  که  ا  یهم هست   ران ی فرستادند 

  .ششونیپ

  .به گلوش وارد کرد ی فشار

و قبول کنه، تا    نیا  دیباشه اون شوهرمه، با  یخب... هر چ  -

نم که  عمرش  باز  تونهیآخر  هم   ی لج  رفتارش  اون  کنه، 
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من   ی طورنیتولد و ا  ادیب  خواستیکه نم  نهی مطمئنم واسه ا

  .ندم ریو دلخور کرد تا بهش گ

  .پوزخندم و گرفتم ی جلو

بود    شی زیچ  هی  دمیکه من امروز د  ی ! آرادالهی خوش خ   چقدر

  .شناسهی اما خب حق داره نفهمه، اون که مثل من آراد رو نم

  .دمی رو چش یفکر غرور خاص و لذت بخش نیا از

 گذره،یخوش م  ایتولد؟ ب  ی ایتو امشب همراهم م  ،یراست -

دوستش    یلیخودم خ  ه،یخوب و مهربون  یلیدختر خ   زبانیم

  .هامهی بچگ ِیدارم، هم باز

  .بهش نگاه کردمرفتن و نرفتن   یدو راه نیب

  ام؟ی ... نداره که بیاشکال دونم،یخب... نم -

  .میخریم می ریم ی نه بابا! لباس هم بخوا -
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اما خودم لباس    امیکردن گفتم: باشه م  لیو تحل  هیتجز  یکم  با

  .مناسب دارم

 ” ی ناز“

م  ده یخند  قدرنیا درد  که شکمم  از  و چشم  کردی بودم  هام 

  .اشک پر شده بود

راض  کارتیبگم چ  خدا ا  هینکنه  که   ینیاستندآب کمد  نیبا 

  !ی واسه تولدت آورد

  مه یمرده رو نصفه ن  ی صورتم اومد چهره   ی که جلو  یآب  وانیل  با

  .دمید

که سرخ شده بود از    یانداخته بودم. درحال  ارشیبه ک   ینگاه

  .ی بخور کبود شد یآب هی ری خنده گفت: بگ

  .تشکر ازش گرفتم هیو با   دمیکش یام نفسخنده  ونیم
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و سالن    دندیخندی هاش ماز حرف   تیکل جمع  من نبودم،  فقط

  .. الحق که با استعداده کردندیخونه رو منفجر م

 می نفس بکش  ذاشتی نم  کردیکه اجرا م  یساعت  کی  نیا  تو

 می خنده کنان داد زد: بسه بذار نفس بکش  دیفر  گهیکه د  ی جور

  !یلعنت

تنم    یاز گر گرفتگ  یکم  ش،یقلب از آب خوردم که خنک   چند

  .که از خنده بود رو کم کرد

باز کرد و رفت تو   یاجراش تموم شد که لب به خداحافظ  انگار

  .یمعمول  ی هامتن

دادم    هیتک  یکه وجودم شاد شده بود از خنده به صندل  ی درحال

  .شال بردم ری کنار صورتم و ز ی آشفته شده ی و موها

شالم جلوتر کش  هی نگاهم سر  دهیدفعه  که  به سمت   عیشد 

  .د یچرخ   ارشیک

  .به هم قفل کرد زی م ی هاش و روخونسرد انگشت  ی ظاهر با
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  .عقب رفته بود یلیخ -

  ی لبخند محو  ه یکه به خرج داد خوشم اومد اما تنها    یرتی غ  از

بود    مونیتو ده قدم  دیکه شا  ییزدم و روم و به سمت سکو

  .برگردوندم

ب  یسع نتونستم و هم    ت یاهمی کردم کارش و  اما هم  بدونم 

بهم   ی رو  زیر  کینگاهش و که    یِنیسنگ خودم حس کردم 

  .معذبم کرد  شتری اجازه نداد و ب

  ز ی م  ی دستم و رو  کردیم  لیکه نگاهش بهم تحم  ی فشار  از

  .گذاشتم و مشتم و باز و بسته کردم

  ه،یکه پژمان، شوهر راض  شدمی م  ی کم کم داشتم کفر  گهید

  .دیبه دادم رس

شده با گل و بادکنکِ    نیزایکه د  ییسکو  ی به دست رو  بلندگو

دوست   ییطال_دیسف خب  گفت:  سلف    یگرام  ی هابود  با 
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شروع   ی بعد  ی تا برنامه   دیکن  ییرایاز خودتون پذ  هاس یسرو

  .بشه

  ؟ی ناز -

  .برد میکنار  زیمحسن نگاهم و به م  ی صدا

  بله؟ -

  .ارمگوشه باهات حرف د هی میبر -

بکشه    شی رو پ  یچه موضوع  خوادیم  دونستمیم  کهنیا  ی برا

  !فرار نکن  گهیگرفت: لطفاً د شی دست پ  ارم یتا اومدم بهونه ب

بازم    اریاختیسکوت کردم و ب  شییکهربا  ی هابه چشم   رهیخ

  .مشتم و باز و بسته کردم

 ی انفس، باشه  ه یکرد و با    ممی هاش تسلالتماس چشم  درآخر

  .لبش نشست ی رو ی گفتم که لبخند 
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برم   طبق و  ما  به  بودند  دوخته  چشم  زهره  و  زهرا  معمول 

من عروس   خوانیم  هان یکه ا  قدرن ی. فکر کنم اداشتندینم

  !خوامیبشم خودم نم

خم   عیسر  ارشیگرفتم تا بلند بشم اما ک  زیراستم و به م  دست

  .به سمتش رفت عیشد و ساقم و گرفت که نگاهم سر

رو به محسن   ی ای بود. با لحن جد  شیشونیپ  ی رو   یقیعم  اخم

  جا ن یهم  دیدار  یگوشه رفتنه؟ هر حرف  هیبه    ی ازیگفت: چه ن

  .دیبزن

بلند شد و متقابالً با اخم و   شی صندل   دنیبا عقب کش  محسن

 شهی ا نمرو همه ج   یگفت: حرف خصوص  مانهی صم   ری غ  ی لحن

  !ی زدی ا ی زد آقا

نگاه کردم و آروم گفتم: بذار برم، پسر مطمئن و   ارشیک  به

  .نداره ی قصد بد  ه،یخوب

  !هم شد تر ق یتازه عم  چ،ی نرفت که ه  نی اخمش از ب  اما
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هم  یف که  برا  نیالواقع  کردن    ی اخمش  ترس   یکیالل  و 

   !بود یانداختن به جونش کاف

ساقم و محکم    گه ی نم  ی زی شده و چ  رهیخ  زیر  هی  دمید  یوقت

حرص  دمیکش که  داشت  نگهش  سفت  زدم:   یاما  تشر  شده 

  !ارش یک

رفت و مات    نی باره اخمش از ب  کیشد که به    یچ  دونمینم

  .برده نگاهم کرد 

بلند شد:    دم یشنی م  یمحسن که تهش حرص و به خوب  ی صدا

 .میبر ایب ی ناز

 [25.04.21 22:01] 
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اش آزاد کردم  دفعه راحت ساق دستم و از مشت شل شده   نیا

  .دمیبه سمت محسن چرخ  بشی و در مقابل نگاه عج
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  .میبر -

ب  با اشاره کرد که  با    زهایم  نیدست به جلو  و  برداشتم  قدم 

  .نمیو بب  ارشیتا سرم و برنگردونم و دوباره ک  دم یخودم جنگ

  .سایجاها وا نیهم -

و به دنبال   مونندی ها هم دانشگاهکه اکثر مهمون  یاونم وقت -

  !اول کالسشون؟ ی سوژه از شاگردها هی

  .باال انداختم شونه

  .ستیمهم ن میری دانشگاه نم  گهیاما که د -

  .میتر حرف بزنراحت  خوامیحال م به هر  -

  .و سفت کردم  رمیحر  یِآب_دیسف   ی گفتم و بندِ مانتو  ی ایاوک

ب  میکنار سکو گذشت  از  ی اآشپزخونه   ی تو   میرفت   خجالت یو 

  م یامتحانات اومد  ی برا  قدرنیدر داشت. ا  م،یکه به حالت قد

 ه یمامان راض  مونه،یخودمون م  ی مثل خونه  گه یکه د  جانیا



[2142] 
 

که امشب مجلس رو   هیو خوب  ه یخانم پا  یلیگرم خهم دمش  

  .هاداده دست ما جوون

  شوره ی هاش و مکه داره دست  دمید  نکیرو پشت س  نیحس

  .که متوجه حضورمون نشد ستین جانیو انگار حواسش ا

اش به شونه  دیبدجنس هم رفت کنارش و محکم کوب  محسن

  .سمتمون دیو چرخ   دیداد از جا پر ه یکه بدبخت با 

  .ام و با گاز گرفتن لبم گرفتمخنده ی جلو عیسر

اش انداخت و گفت: شونه  ی خنده کنان آرنجش و رو  محسن

   !یحاج  ی تو فکر ه؟یچ

 ی نگاه پر حرص  هی  اشده یفوق ورز  کلیاون ظاهر خشک و ه  با

  .اش و باال دادشکسته  ی ابرو ی بهش انداخت و تا

به دختر سرهنگ    ی رو بست و ادامه داد: نکنه دار  ری ش  محسن

  ...یدوستیعل
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آب رو باز کرد    ر ی ش  ن یحرفش و کامل نکرده بود که حس  هنوز

صورتش و بعد هم در مقابل نگاه   ی تو  ختیمشت پر آب ر  هیو  

  .رونیبلند رفت ب ی هاام با قدمپر از خنده 

 هاشچشم   ی طوربه محسن انداختم. همون  ینگاه   کنانخنده 

درحال و  بسته  تو  یو  خنده  م  ی که  فکش    دیچ یپیصورتش 

  .چفت شده بود

آشپزخونه   ی تو  یدادم و حاال که کس  هیبهش به اپن تک  کینزد

  .نبود گفتم: خب

آست   نفسش و  کرد  فوت  سف  نیو  صورتش    دشیلباس  به  و 

فاصلهدیکش تو  وا  یکم  ی .  رو  سادیازم  و  آرنجش  اپن   ی و 

  .شسته و برعکس شده ی هاوان یکنار ل قاًیگذاشت، اونم دق 

دست    یو با کم  دی مرتبش کش  شی بار به ر  هی دستش و    اون

از دوران دانشگاه منتظر جواب  “ دست کردن به حرف اومد:  

 ” .مثبتتم
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  !افتضاحه اتی نیگفتم: مقدمه چ رک

  دم یکش  ی ا. نفس کالفهدیانداخت و آروم خند  نییو پا  سرش

  .دادم هیمرم و به اپن تکو ک

  قدر ن یکنم و ا  دا یپ  یقابل گفتن  ی بهونه  هی  تونستمی م  کاش

  .بدبخت و منتظر نذارم نیا

رو  دستش  کمرم،  ب  ی پشت  که  نشست  عکس   ار یاختیاپن 

  .العمل نشون دادم و ازش دور شدم

  ؟یکنیم ی چرا ازم دور -

  .خسته و درمونده شده بود لحنش

 ن یمن نش   ی پا  قدرن یانداختم و آروم لب زدم: ا  ن ییو پا  سرم

  .گمی و بهت م نیمحسن، االن چند ساله که دارم ا

هاش کنار صورتم و  سرش و جلو آورد که هرم نفس   قدراون

  .گل انداختند
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محکمه پسند،    ل یدل  هی  ،ی بهم بده ناز  لیدل  هیگفت:    محکم

! بگو بهم،  یلیدل  چیاونم بدون ه  یگیو م  نیمچند ساله که ه 

  .هست بگو تا رفعش کنم یاگه مشکل

م  ی چجور بهونه  گفتمی م  ی چجور  گفتم؟یبهش  و  که  ام 

  بچگانه فرض نکنه؟

  ستمیمجرم ن هی کمم به فکر دل من باش، من   هی ،ی : نازدینال

  !یرحم ی که برام ب

هام و پر کرده بود، هم از تحت فشار بودنم چشم یگرم یاشک

  .و هم از حال اون

بهونه   تش یاذ  خواستمی نم  بخدا گفتن  به  زبونم  اما  ام کنم 

من   ی . محسن همکار من بود، دوست چند ساله دیچرخینم

زنش    خواستمی از دستش بدم و هم نم  خواستمیبود، هم نم

  ...خاطربشم اونم به

  ؟ی فرهاد  ی آقا نیخوای م لیدل -
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  .متعجبم و به سمتش باال برد ی هاچشم  ارشیک ی صدا

  .صورتش بود ی رو  یمیمال اخم

  !شما باشه شی پ ی ناز لیگفت: فکر نکنم دل ی جد محسن

و   سادمیکه معذب شده صاف وا  کیقدر نزداون  ساد،یوا  کنارم

  .امون نظر انداختتند شده به فاصله یمحسن با نگاه 

  !نامزد منه ی ناز -

و    چنان به سمت خودش خشک شد  گردنم  که  شکه شدم 

بب  و  محسن  العمل  عکس  کوتاهنمینذاشت  نگاه  به   ی. 

از   نمیانداخت و بعد رو به محسن گفت: ا  حرکتمیب  ی هاچشم

  .لشیدل

 ” !نداره   قتی... بگو که حقی ناز“محسن جگرم و سوزوند:    لحن



[2147] 
 

ب  سوز راه  نی صداش  ا  یدو  و  آره  بگم   ی طورن یانداختم که 

  دوارش یبگم نه و بازم ام  ایکه حقشه    ی ایزندگ  یبفرستمش پ

  .کنم

که    ناله روزه  چند  هنوز  تو  بگو،  و  راستش  بگو،  کرد: 

  ...زود  قدرنیکه ا ی! چطور تونستشیشناسیم

و   میواقع  ی وسط حرفش و بهونه  دمی ام پربغض کنترل شده  با

نم“گفتم:   من  شب  تونم یمحسن،  چون  کنم  ازدواج  تو   هیبا 

کنم و   یزندگ  تونمیبابام نم  ی هیمن با سا  ،یبابام  ی هایجوون

 ” .عذاب بکشم

. نگاهش غرق اشک  دمی . به سمتش چرخدمیازش نشن  ییصدا

برنده  و  بغضم  بود که  بهت  هاله و  اثرش شد  و  کرد  تارِ    ِیتر 

  .هامچشم ِیشکِ توا
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همه سال نتونستم   نیکه ا  یلیاز دل   نیا“صدام و لرزوند:    بغض

دوست دارم اما از نظر    قیدوست و رف  هیبهت بگم، تو رو مثل  

 ” .بهت نگاه کنم، لطفاً درکم کن تونمیشوهر نم

درمونده شده بود که   ی شد. نگاهش جور  رهیکرد و خ  سکوت

  .ازشون بخونم تونستمیانگار شکستن قلبش و م

 [25.04.21 22:01] 
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پا  سرم از چشمم چک  هیانداختم که    نییو  و    دیقطره اشک 

  .میکفش پاشنه بلندِ مشک ی افتاد رو

  .میمن و اون نامزد گه،یدرست م  ارشیک -

گفت:   یکمرم نشست و با لحن آروم  ی رو  ارشیدست ک  یداغ

  .میبر ایب
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بهتر  ی وجود  با شکستن  از  درد    نیکه  وحشتناک  دوستم 

  .شدم ترک ی سرم و باال آوردم و بهش نزد کردیم

  ...محسن -

از کنارم گذشت که    یبا صورت  اما بغض  از  باد کرده  و  سرخ 

  .زانو زدم نیزم ی نتونستم سرپا بمونم و رو  گهید

  ی رو  یسیهام دونه دونه رد خدر هم شکست و اشک   بغضم

ام کرد و نذاشت زار بزنم تا صورتم جا گذاشتند اما غرورم خفه

  .پر شدم شتریزدم و ب  ادیبشم، به جاش از درون فر یخال

  ی که پخش بود، حت  یو آهنگ  رونیبه ب  توجهیب  حال خودم،  تو

نه، کنار سرم و به    ا یکه پشت سرم بود    یارشیبه ک  توجهیب

دفعه تنم حبس   هینگذشت که  ی اه یدادم اما ثان هیتک نتیکاب

جونم،   ی تو  دیچی پ  یآغوش  ی و حرارت ناآشنا  ییبازوها  نیشد ب

عج اما  بود  ح  بیناآشنا  من  کرد.  قبولش  آغوش   هی  یتدلم 
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درمون  و  نچش  یدرست  دسته    ده یهم  اون  از  عمومم  بودم، 

  .دختر بزرگ شده رو بغل کنه هینبود که  ییمردها

کنم! گوشم   هی گر  شتریتر نشدم و دلم خواست بچرا آروم   اما

 ن یحس کنه تا ا  خواستیم  یبشنوه؟ قلبم چ   خواستیم  یچ

  بغض و بکنه و ببره؟

  .دمیو درست کنار گوشم شن صداش

دار  - هم  ی دوستش  به  فقط  نم   نیو  قبولش   یتونیبهونه 

  ؟یکن

 دونم ی : دوستش دارم اما نه به عنوان شوهرم، نمدمیاشک نال  با

  !بابام باشه هیشب  قدرنیا دیکه با هیحکمت چ

تا ازدواج    شهیم  ی ابهونه  نیو هم  دیست یچون قسمت هم ن -

  گذره ی باور کن م  ،ی نکن ناز  تی خودت و اذ  قدرنیپس ا  د،ینکن

  .کنهی م دای خودش و پ کیو شر

  .دمیخند دردآلود
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  هات حت یچرا خودت به نص  یکن   حتینص  ی تو که خوب بلد -

  ؟ی اون دختر  ریو هنوز درگ   یکنیعمل نم

  .تر شدندهاش دور تنم شل کرد و حصار دست  سکوت

  نبود؟ ند یرو دوست داره چرا برام خوشا یکی کهنیا

من و بغل   ی حق ندار  یهست  گه یدختر د  هیتو فکر    یوقت -

  !یکن

اومدن از آغوشش تنها زخم زبون زدم   رون یب ی نکردم برا تقال

بهش فکر    گهیبهم بگه من د  ایاز دردم کم بشه    ی اذره   دیتا شا

نمک رهام نم  خواستیکه دلم م  ی زیاما برخالف چ  کنمینم

  !کرد و بهم فهموند حرفم درست بوده

اون  بارنیا با  بغضم  که  شد  بزرگ  با   هیقدر  و  شکست  هق 

از جام بلند    یدست   چیدهنم بدون کمک ه   ی دستم رو  دنیکوب

  نیزم   ی و پرت شدم رو  دی چیام پام پ خاطر پاشنه شدم اما به 
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دنم پر قدرت گرفتم و با چسبون  یآخر دو دست  ی هاه یاما تو ثان

   .رفتنم شد نیزم ی به خودش مانع با صورت رو

و نابود کرد و به جاش    ستیکه ترس بهم داد بغضم و ن  یشک

  .تپش قلبم و باال برد

شن  ی صدا و  سعدمیآرومش  دارم  زندگ  کنمیم  ی:  از    م یکه 

  .کنم  رونشیب

اون    نفس نبود  و  بود  قلبم لب زدم:  برخالف حرف  و  گرفتم 

  .ستیبه من مربوط ن تیزندگ  ی دختر تو

  ؟ی طور عکس العمل نشون دادکه اون ست یمربوط ن -

درآوردم و   ی باز  ینازک نارنج  قدرن یا  کهنیشده از ا  یحرص

 ی هادست  نیبخاطر خودشه تقال کردم خودم و از ب  دیاونم فهم

  .بکشم رونیقدرتمندش ب

  !نداره  تی خوب نهیبب ی جورن یما رو ا ادیب  یکیولم کن  -
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  .گوشم رها شد ی آرومش تو ی خنده 

  هان؟  یاز جواب فرار کن ی خوایم ی جورنیکه ا -

 ی کیبه دستش زدم که با آخش شل شد و بالفاصله    محکم

که   دمیپاش کوب  ی هم به رو  ی دستش زدم و لگد به اون    گهید

  .دمیچرخ  روزمندانهیو پ دیداد عقب کش هیبا 

  .سمیپل هیدستم چالغه اما من  هیدرسته  -

رو  هی که    طورهمون رو  نیزم  ی زانو  و  دستش  و   ی نشسته 

  .کفشش گذاشته بود پر حرص نگاهم کرد

  .کردمیم اطیاحت ی ! گفته بودیشیهم م یوحش  ینگفت -

  .ام و گرفتم و پر غرور شونه باال انداختمخنده  ی جلو

  !یبدون اجازه، من و بغل نکن ی حقته تا باش -

  .لبش نشست ی از خنده رو ی انداخت و رد نییو پا سرش



[2154] 
 

و دست و    دمیها از جا پروارد شد که مثل مجرم   یکیدفعه    هی

  .پا و اون پا شدم ن یپا گم کرده ا

و بعد به    ارشینگاه به ک   هیخورده بود    کهیهم که انگار    دختره 

 ی سبزش حس خوب  ی هاچشم دنیاز د  اریاختیمن انداخت. ب

  .کردم و لبخند زدم دایپ

  .دیبگ نیخوایم یکمک د،ییآم... بفرما -

  .هم دست به زانو بلند شد ارشیجلو اومد و ک یکم

  ...خانم کجا هیگفت: راض ییخوش صدا با

هاش پر از ترس در کمال تعجب چشم  دیکه چرخ  رشایک  اما

با اخم  می شونیپ  ی که رو  یشدند و چند قدم به عقب رفت. 

هاش  اون برعکس، چشم   دمیکه د  سادمیوا  ارشینشست کنار ک

  .از تعجب گرد شدند

اما اون دو قدم عقب   مین  ارشیک تر  قدم به سمتش برداشت 

  .رفت
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  .کردمیهاش و درک نمچشم ی وجه وحشت تو چیه به

رفته گفت:    لیتحل   ییتا نصفه باال اومد و با صدا  ارشیک  دست

 !جانا

 ” جانا“

جور  مغزم بود،  کرده  نم  ی قفل  با  دمیفهمیکه  فرار    دیاالن 

  .سمیسرجام وا ایکنم؟ بمونم؟ بدوئم؟ 

  !فاجعه  یعنیکه از نبود آراد    دمیدیو روبه روم م  یکس  داشتم

  .شناختمشیکه نم ی بود، اونم کنار دختر ارشیک

و به زور    دیشد زهرم ترک   تر کی جلو اومد که تا بهم نزد  آروم

رو تکون دادم و خواستم فرار کنم اما   دند یلرزی که م  ییپاها

  !بلند گفت: نرو، لطفاً

  .پام عقب هیپام جلو موند و  هی
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اسمم و    تیجمع  نیب  ادیفرار کنم که ب  دمیترسی م  یطرف  از

  .امون رو بفهمهنقشه ازی تا پ ریصدا بزنه و کمند س

  ی اش بودم که خودش و کنارم رسوند و گرماقائمه   ی ه یزاو  تو

لرزوند اما بهش نگاه نکردم    کی ستریحضورش دل و جونم و ه

  .خوف نکنم  نیاز ا شتریتا ب

  .ار کنندارم پس فر ی باور کن باهات کار -

که به زور    یهم قفل کردم و آب دهن  ی و محکم تو  هام دست

  .دهن خشکم جمع شده بود رو قورت دادم  ی تو

  .به من نگاه کن -

هم  صداش مثل  بود،  ر  شهیآروم  تهش    یدرموندگ  زیاما  و 

  .کیبغض کوچ هی دیشا کردم،ی احساس م

  جانا؟ -
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نشسته  سرم اشک  به  ترس،  از  نگاه  و  چرخوندم  به و  رو  ام 

  .هاش دوختمچشم

براش تنگ شده بود، هنوز هم مثل دوستم    دروغ  چرا؟ دلم 

 شدیکه نسبت به من داشت باعث م  ی دیدوستش داشتم اما د

  .کنم ی بخوام ازش دور 

هاش پر اشک  سوک لبش نشست. واقعاً چشم  ی وار قهوه   لبخند

  ؟ی زدیا  ارشیک ی هابودند؟ اونم چشم

  !یرفت  یوسط اون حالم گذاشت -

پا  چشم و  سرم  و  گرفتم  همون  نییازش  که  انداختم.  طور 

رو و  راستم  شست  م  ی ناخون  چپم  شست    دم یکشیناخون 

  .یجز فرار برام نذاشت یگفتم: خودت راه

  .کردم تتیکه اذ کنمی اعتراف م -

  .دیاز شک، با شتاب به سمتش چرخ سرم
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  .خوامی و بابتش معذرت م -

معذرت    وقتچی قدر مغرور بود که هاون  ارشی! کشدی نم  باورم

  .کردیاعتراف به اشتباهش نم ای یخواه

متفاوت،    ارشی ک   نیا  دنیدلم آروم نشده بود اما د  دنشید  از

  .کردیاز ترسم و کم م ی اذره 

  .دمیداشتم به سمتش چرخ تیحس امن  یکه کم حاال

  !یها رو بزنحرف  نیکه تو ا کنمی باور نم -

پا  سرش  ش یمشک  ِیاز موها  یانداخت که موج کوتاه  نییو 

  .ختندیر  شی شونیپ ی رو

  !ی حق دار -

  .بود که امشب وجودم و محکم گرفت یشک نیسوم نیا و

   .بهش انداختم ی به همون دختر جلب شد که نظر توجهم
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رنگ   شیاگربه  ی هاچشم ب  یکه  داشت  قهوه   نمونیاز 

  .دیچرخیم

  جانا؟ -

  .ارشیکردم سمت ک رو

  بله؟ -

شد و سرش   نییباال و پا   ینفس طوالن  هیبا    اشنهیس  ی قفسه

  .و باال آورد

  ی ی جا  ذارم یآزارت بدم و مجبورت کنم، م  خوامینم  گهید -

  .یکه خوشحال یباش

از خوشحال  کهی اون شدت  اما  تموم   دمیو که چش  یخوردم 

  .سادمیفاصله ازش وا نی ترتو کم باکیترسم و کند و ب 

  !ارشیک ی عوض شد یلیتو خ -
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از ال به   شدیخوشِ سرور رو م  یِ پر از بهت بود اما بو  لحنم

  .الش استشمام کرد

  .به اون دختر انداخت یچشم نگاه ی گوشه  از

  ؟یکنینم یگفتم: خانم رو معرف ی کنجکاو با

  .جلو اومد یداد بود کم  هیکه تموم مدت به اپن تک  دختره 

  .دیمن و دزد نیفرد -

  ؟یک ؟یکه حرفش بهم داد، داد زدم: چ یو وهم  یشک از

  .شی سه چهار روز پ  -

  .چند دور صورت و بدنش و نگاه کرد یاز نگران نگاهم

که؟ راستش و   یشد؟ آزادت کرد؟ االن سالم   یخـ... خب چ -

  ...بگو، بخدا اگه
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بازوهام و خندون حرف زدنش ساکتم کرد:    با آروم  “گرفتن 

م سالمم،  سالم  دختر،  از   خواستیباش  کنه  مجبور  و  بابام 

 ”.کنه و بعد هم من و بکشه ی ری وزارت کناره گ 

کش  نفرت شعله  وجودم  که   د یتو  بگو  کرد:  قفل  و  فکم  و 

  .گرفتنش

  .تکون داد ی و ول کرد و سر بازوهام

  .آره -

  .به اون دختر کرد ی اسر اشاره  با

توشون بود، اون نجاتم داد اما خودش    ی مامور نفوذ  ،ی ناز -

 .خورد ریت

  .و دست وبال گردنش نگاه کردم  ی به ناز عیسر

  که؟  دیاال ن خوب -
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  ی میرو صم  اشسانه یپل  دیخشک و شا  ی که زد چهره   ی ندلبخ 

  .از محبت داد  یکرد و بهش رنگ 

  .آره خداروشکر -

  .اومد جلو

 ؟ ی دار ینسبت  هیبا راض -

  ...نه دوستِ -

  .خطاب کنم  دیبا ی کمند رو چجور دونستمینم

  .: حرفت و کامل کنارشیک

دوستِ   خواستمینم  کهن یا  از گفتم:  بشنوم  و  سرزنشش 

  .دوستشم

  ه؟یو اون دوستش ک -

 [27.04.21 21:43] 
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شده   نیب زیشکاک و ر ارشِیک ی هانگاهش از همون نگاه  حال

  .بود

  .جلو دمیشال قرمزم و با دو دست کش ی امسخره  ی خنده  با

  .گهی دوست من د -

  ی دوست  دونمیکه م   یباور کنم؟ اونم درحال  ی و انتظار دار  -

  ؟ی ندار

  .به خودم گرفتم یمتعجب  ی افهیق

  ؟ی ستیوا! مگه تو دوست من ن -

  .دی اخموش درهم شکست و خند ی چهره 

  .مجبورت کنم بگو کهنیبه استثناء من، بدون ا -

  .کردم یتاسف نچ نچ ی رو از

  !ی زور بگ ی خوای بازم که م -
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  .حق به جانب به سمتم کمر خم کرد ی اچهره  با

  .جانا، نگرانتم پس بگو ستیزور ن  -

دراره    ی حرفم بخواد بازم صالح باز  دنیبا شن   کهن یاز ا  مضطرب

  .ی ریاما قول بده جبهه نگ گمیگفتم: م

  .منقبض شدند شی شونیپ  عضالت

  .باشه بگو -

  .و لمس کردم نمی قرمز کنار آست ی دل دکمه  دو

دوست - م  یخب...  زنِ گمیکه  کمنده،  واقع...  در   ...

  ...ِیاشناسنامه 

  ست؟نکنه منظورت زن اون پسره نمیصبر کن بب  -

  و منگ گفتم: کدوم پسره؟ جیگ

  .همون پسره آراد -
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  .و مبهوت شدم مات

  آراد ازدواج کرده؟ ی خبر دار یک  تو از  ارشیک -

استرس شدند و حاال  چشم  ی الحظه   چند از  پر  و  هاش گرد 

  .نمیمعنادار ازش بب ینوبت من بود که سکوت

  .و گرفتم دش یلباس سف ِیقهی یدست هی

  ؟یاز ک ؟یدونستیحرف بزن، تو م -

  .دی دندونش کش ر یهام لبش و زبه چشم  رهیخ

   !ارش یشده گفتم: ک ی کفر اشقهی دنیبا کش همراه 

  .و بازدمش و با شدت فوت کرد دیکش ینفس

  .شی از همون پنج ماه پ دونستم،ی آره م -

  .جدا شد و افتاد اشقه یبرد و دستم از  ماتم

  ؟ی گفتم: چرا بهم نگفت ی ارفته  ل ی تحل ی صدا با
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  .نمیشکستنت و بب نیاز ا  شتریب خواستمینم -

نبش قبر بشه، مثل باروتِ   زیبود تا همه چ  یحرفش کاف  نیهم

هلش بدم که چند قدم به   ی منفجر بشم و جور   دهیجرقه د

  .عقب بره

 مه یو نصفه و ن  تیاما چرا واقع  ؟ینیبب  یخواستیزدم: نم  داد

   ؟یبهم گفت

  .دمیقلبم کوب به

آراد واسه    یخاطر تو بود که نگفتاگه قلب من داغون شد به -

  !موش از من گذشتهنجات ع

  .هاش و بستانداخت و چشم نییو پا سرش

  .ام به دستش افتادو اشک آلوده دهیکش شیبه آت  نگاه

  .کنار رونش مشت شده بود محکم

  .نگاهم و به سمتش برد ی ناز ی صدا
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  ن یقبل از ا  ارشیمن خودمم قبول دارم که ک   د،یآروم باش -

خودرا و  خودخواه  چقدر  د   ی روزها  اما   ی جورن یا  گهیبوده 

  .ستین

خودش و داشت: درسته    ی پر شد از بغض اما بازم تند  لحنم

 دم،یخانم! درد کش  ی ناز  دمیاما من پنج ماه زجر کش  ستیکه ن

جسم روح  یهم  ک   یهم  تسک  دیدی م  ارشیاما  واسه    نم یو 

  .ستین یعاشق نیا  گفت،یو بهم نم یاصل تیواقع

هاش  که هنوزم چشم   دمیکش  ی ارشینگاهم و به سمت ک  غیت

  .دیجویو بسته بود و لبم و م

! خودت و گول نزن چون اگه ارش یک  یستیتو عاشق من ن -

م   ی بود انحصار   یگذشتیاز دلت  نزنم، تو فقط  تا من ضجه 

و توجه   ی خوایخودت م   ی خوب و برا  ی زهای! چ نیهم   یطلب

  !قتهیحق نیا خوان،یم یچ هیبق یکنینم



[2168] 
 

 نی اول   ی که زودتر برم اما مچم و محکم گرفت و برا  دمیچرخ

  .دمیاش و دبار لحن عاجزانه 

م - جانا،  حرف   دونمیببخشم  اما که  درستند  کامالً  هات 

برا  ی جورن یببخشم و ا که باهات کردم    ی جبران کار  ی نرو، 

صفته اون  تموم  تحاضرم  از  رو  به    ی موری ها  بدمش  و  بخرم 

  .شما

 م؟ یتو باش  نیدِ  ریاش گفتم: که بعد ززدهنم  ی ها به چشم   رهیخ

با پول   شهیرو نم  زیهمه چ  ی ر یبگ  ادی  دیخان، با  ارشینه ک

  !ها وسط باشهدل آدم  ی درست کرد مخصوصاً اگه پا

  دم ی کش  رونیمشتش ب  ی پس بند حرفم مچم و با قدرت از تو  و

به سمت در قدم برداشتم    دیچیپ  که توش  ی به درد  توجهیو ب

  .سادی اما زود جلوم وا
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به   نه یازم ک  خوامینم  کنم،ینرو، ازت خواهش م  ی جورنیا -

بمون و حرف بزن باهام، داد بزن، کتکم بزن    ،ی دل داشته باش

  .نرو نیاما دل چرک

  .دی راحت باش رونیب رم یبلند شد: م ی ناز ی صدا

  .رونی ب ی اهویاز کنارمون گذشت و رفت تو ه بعد

  .کردم وجودم و آروم کنم یبستم و سع چشم

  .دنبالم ادیکمند االنه که ب ارش،یبذار برم ک -

  ...که تو جا دونهی م اد،یبا عقل جور درنم ؟یچرا کنار اون -

  !نه -

  .و باز کردم  هامچشم

آرادم که    لیو فام  راستیکه اسمم م  کنهیفکر م  دونه،ینم -

خارج درمان کنند    ی که مامان و بابام، داداشم و تو  یتا موقع

  .مونم ی م جانیو برگردند هند، ا
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به سمتم برداشت    یهاش افتاد قدمچشم  ی که تو  ی ای نگران  با

اف ازش دور   ی طرح ام د   نتِیکه به همون مقدار، پشت به کاب 

  .شدم

رو بفهمه   زیجانا! هر لحظه ممکنه همه چ  ریتو قفس ش  یرفت -

 کار نینکن ا  ،ی ر یدست کم بگ  دیرو نبا  ی موری و تو رو بدره، ت

  .زتیعز شی رو الاقل برو پ

  .کردم یمیمال اخم

  ؟یدونیم ی موریتو چقدر درمورد ت -

تحق  یلیخ - اردش   ق یدرموردش  اما  ب  ری نکردم  و    ش ی کم 

کله گنده داره   ی های با چندتا از قاچاقچ  یکه ارتباط  دهیفهم

  .نشه ر یگی پ گهی خواستم د یول

اما شرط    دهیرس  ییزهایچ  نی آراد هم به همچ  ی آره عمو -

پ  ِیآزاد صفته  دای آراد  اون  انداختن کردن  زندان  هاست، 

  .کنهیرو دوا نم  ی زی چ ی موریت
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خودش گفت:    که نیحاکم شد تا ا  نمونیب  یسکوت   هیثان   چند

  کمکتون کنم؟ ی خوایم

لبم   ی که رو  ی رفت و با لبخند   ادمیشده بحثمون و    دواریام

  .امون و کم کردمنشست فاصله

  آره چطور؟ -

  .کنمیم دای پ ی اما اگه بخوا دونمی و هنوز نم ش یچطور -

خوشحال   از بازو  حواسیب  یسر  به  و    اشده یورز  ی مشتم 

  .دمیکوب

  .گهید یآره چرا نخوام، تو دوست من  -

 یِ ذات  یِخشک  ی اد یز  زانیلبش نشست به م  ی که رو   ی لبخند

  .اش و شکستچهره 

  ؟یدونیتو هنوز من و دوست خودت م -

  .سیگرفتم جناب رئ ادی ازت  زیچ یباشه کل یهر چ -
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  .دمیکه متقابالً خند دیخند

  .نیای به هم م یلیخ  ی مقدمه گفتم: تو و ناز بدون

  .هاش گرد شدندباره فرو کش شد و چشم  کیبه  اشخنده 

  !ها؟ -

  .خنده افتادم به

م  گم،یم  ی جد - اتفاق    نتونیب  ی زیچ   هیقراره    کنمی حس 

چون در رابطه   کنمیشد به خودم بگو کمکت م  یهر چ  وفته،یب

  !ی خام و نابلد  یل یبا دخترها خ 

خوش حالت و پرپشتش و باال داد   ی ابرو  هیبه کمر زد و    دست

  .دم یکه خند

  .برم گهیمن د -

  .و انداخت  دستش

  ؟یقبلش بهم بگو، هنوزم ازم ناراحتاما  -
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  یی نباشم، اما از اون جا  گهیبه زمان داره که د  ازیگفتم: ن  رک

  .دمتیبخش  دم،ی و شن  تیو معذرت خواه  میکه آدم دل رحم

  .زد  لبخند

  .کنهیم ز یمتما گهید ی که تو رو با دخترها  نهی و هم -

دخترها بد    ی خان، همه   ارشی ک  جاستن ینه، اشتباهت هم -

قد  ستند،ین خ   ستم،ین  سهیمنم  پاک  دل  و  خوب   یلیدختر 

 ،ینیتا نب  ی هات و به زور ببندچشم  ی نخوا  هیفقط کاف  ادهیز

جون خودش و به خطر انداخت تا نجاتت بده،   ،ی اش نازنمونه

بعد   وولت کنه   تونستیبوده اما م تشیدرسته که جزو مامور

هرکار نجاتت  واسه  بده  دل   ی گزارش  هر  به  اما   ی لیکرده 

  نتونسته، مگه نه؟

 ر ینگاهش و به ز  ب،یهاش داخل جبا فرو بردن شست  همراه

هام از  چشم   دمیکه ازش د  یب یلبخند عج   زیانداخت و اون ر 

  .سر تعجب و خنده درشت شدند
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  !هییخبرا هیخان انگار واقعاً   ارشیک -

به هم گره خوردند و چنان نگاه پر صالبت هاش  دفعه اخم   هی

  دم یو لبم و گز  ختی ر  ی بهم انداخت که  دلم هر  ی ای و جد

  .ام محو نشد اما بازم حالت خنده 

آشپزخونه قطع شد   ی که اومدند تو  ی انگاهمون با عده  ی رشته 

  .دیو سرمون به راست و چپ چرخ

آب    ریبه ما سراغ ش  ییدختر بعد از نگاه گذرا  هیپسر و    دوتا

با دو   ی برگردونم ناز  ارشیرفتند. تا اومدم نگاهم و به سمت ک

زن مدام داره دنبال    هیوارد شد و رو بهم گفت: جانا خانم،  

  .فکر کنم همون کمنده گرده،ی م رایبه اسم م یکی

 .برم دیگفتم: با  ارشیخطاب به ک عیسر

 [28.04.21 21:36] 

 376پارت #



[2175] 
 

 ی آشپزخونه نبود   ی گفت: تو که تو  ی به ناز  ی آلود نگاه اخم  با

  راست؟یجانا م یِاسم تقلب  یدونی پس از کجا م

  .دندیکه منم بهش دقت نکرده بودم ابروهام باال پر ی زی چ از

  .به عقب و جلو برداشت یکه انگار هول شده بود قدم ی ناز

  ...حدس زدم آخه... آخه جانا خانم ی طورنیخب... هم -

قانع کردنمون    ی برا  ی زیحرفش و قطع کرد، انگار که چ  یول

  .نداشت

  .اریر نگفت: باشه به خودت فشا یآروم ی با خنده  ارشیک

  .چشم غره بهش، رو کرد سمتم هیبا  ی ناز

  .من هستم ی داشت ازین یسی اگه کمک پل  -

  .لبم نشست  ی رو ی لبخند

  .گمیم ارشیشد به ک یممنونم هر چ  -
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گفتن:    ز یچ  هی  ی ادآوری  با راست“با  ک”.یهان  نظر    ارش یبه 

  .انداختم

بهم   یکن  ی اموزه  راثیبه م  لیو تبد  لمیوسا  ی خوایاگه نم -

  .برگردونشون

  .دیخند

  .زتیعز ی خونه ارم یم -

  .گرد شدند هامچشم

  !؟ی کرد دایپ  زممیعز ی ماشاءاهلل خونه -

  .لبخند زد پرغرور

 ی ادختر از کنارمون رد شدند و دختره با ضربه  هیدو پسر و    اون

به شونه رد دست خ  ی ناز  ی که  باعث شد  و   ی رو  سش یزد 

 ”!چاکر شاگرد خر خونمون“شالش بمونه گفت: 

  .رونیبعد پشت سر پسرها رفت ب  و
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  .به چپ و راست تکون داد ی سر ییصدایب ی با خنده  ی ناز

  د؟یسیپل  یشما همگ -

  .اکثراًمون آره -

سر تکون دادم و تا اومدم لب باز    ی اکننده   نی لبخند تحس  با

بود مجبورم    کیهم نزد  یلیکمند که خ  ی کنم حرف بزنم صدا

  .خانم ی خداحافظ ناز  ارش،یکرد تند بگم: خداحافظ ک

از آشپزخونه و وسط    رونیبه ب  شونیخداحافظ   ی هابعد وسط   و

حال    شتریب  یرنگ  ی های . حاال فضا با نورپردازدمیدو  تیجمع

جشن رو به خودش گرفته بود و دختر و پسرها گوشه   ی و هوا

  .زدندی و حرف م خوردندیو نشسته بودند، م  سادهیو کنار وا

و بهش رسوندم که سر   دنید  با بهم    عیکمند خودم  نظرش 

  .افتاد
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  یی بال  هیدختر؟! بخدا زهر ترک شدم فکر کردم    ییآخه کجا -

  .سرت اومده

  .زنان آب دهنم و قورت دادم نفس

  .که برم ریبگ ینترنتیا یتاکس  د،یببخش -

  .گردمیبذار خودم برسونمت بعد برم گم،ی باز هم م -

نم - اصالً  تاکس  ،یبسوزون  نی بنز  یالک  خوامی نه    رم،یم   یبا 

جا، برم اون  عیگفته سر  رجیآخه آقا ا  ادیبگو زود ب  زحمتیب

  .میدور هم باش خوادیمهربانو خانم آش رشته پخته م

  .نشست شیشونیپ  ی رو یاخم

اگه   دهیجوابم و نم  زنمیبه آراد زنگ م  ی! فقط هر چیاوک -

  .مجبورش کن بهم زنگ بزنه  شی دیجا داون

  .باشه -



[2179] 
 

کم   هی  کهنیا  ی برا   ادیهمراهم نم   دونستمیکه م  ییجااز اون   و

 شناخته   تیدلم خنک بشه و به خودم بفهمونم تنها زن به رسم

  ؟ی ری جا نمشما چرا اون آراد منم، گفتم: ی شده

  .کار کرد شیازم گرفت و با گوش نگاه

شوهر ندارم، همون بهتر که ازشون   ی به خانواده  ی اعالقه -

  .کنم، فقط آراد مهمه ی دور

  .کنج لبم نشست ی زیر پوزخند 

  !طورنیکه ا -

به هر   هامدست و  نگاهم  و  به هم قفل کردم  و پشت کمرم 

  .انداختم اال کمند ییجا

تنگ شده.    رفتمی که با آراد م  یدرست  ی هایواسه مهمون   دلم

و معذبم    یطونی هاش چقدر شدوست   ی پررو جلو ر،یبخ   ادشی

  .لبم نشست ی رو ی. لبخند ماتکردیم
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  .به اون روزها میزودتر برگرد کاش

 ی و برم خونه   اد یب  ی تاکس  کنمی م  ی شمار  هی االن دارم ثان  از

  شش یپ  رمیاست، مخونه  ادیجا نبود به احتمال زعمو، اگه اون

 کنم،ی م  شی چی و سوال پ  رونیب   میری باهم م  ومدهیو تا کمند ن

  .نشه دهیکش ی بعدش به خلوت دو نفر دوارمیالبته ام 

م  یآروم  ی خنده   ی جلو  عیسر رو   خواستیکه  بشه  بلند 

 .گرفتم

 [29.04.21 21:19] 
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 ” ی ناز“

 ی که تو  یگذاشت لبخند و حال خوب  رونیکه پاش و ب  جانا

رفت    ن ینقاب بود از ب  هینشسته بود انگار که    ارش یک  ی چهره 

جگر منم کباب   ی هاش و پر کرد که حتچشم  ی و چنان غم

  .شد
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  .داد  هی انداخت و رفت و به اپن تک ن ییو پا نگاهش

پ  حاال ک  برمیم  یدارم  واقع  هی  ارشیکه  از   ه،یمرد  خودش 

باشه که   ییاش جامعشوقه  ذارهی اما م  شهیدرون داره خرد م

  !خوشحاله

وجودم مجبورم کرد برم روبه    ی تو  ی بیحس گنگ و عج  هی

  .بزنم ی حرف نش یروش و واسه تسک

 ن یتراما تو مردونه   یکشی عذاب م  ی که چقدر دار  دونمیم -

  .ارشیک  ی کار رو کرد

  .هام باال اومداش به سمت چشمبه اشک نشسته  نگاه

رو   هامدست به    اشدهیورز   ی بازوها  ی و  نفوذ  پر  و  گذاشتم 

  .شدم رهیهاش خ چشم

 یبا رفتن کس   وقتچیه  شه،یختم نم  جانیبه ا  زیاما همه چ  -

و از دست    ی زی چ  ه ی  ا یو    یکس  ه ی  یوقت  شه،ی تموم نم  ایدن
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ا  یل یاولش خ   ی بد منم    نیسخته،  دارم چون  قبول  و خوب 

که بگذره کم کم وجودت به    یاش کردم اما باور کن وقت تجربه 

خان فقط   ارشی داره ک  انیهنوز جر  ایدن  کنه،ینبودش عادت م 

به جا توئه که  نو شروع کن  ،ی د یناام  ی منتظر  از  تا    یدوباره 

 یِهمون آسون   نیا  ت،یزندگ  ی تو   اره یآدم درستش و ب  بارنیا

سخت از  ب  هی  نیا  ه،یبعد  سربلند  بود،  پا   ی ایب  رونیامتحان 

  ،یگذشته رو ول کن  ی اما اگه نخوا  یآسون  ی تو جاده  ی ذاریم

قانون   نیا  ،یکنی نم  دایپ  یخالص  یسخت  ی از جاده  وقتچ یه

  !استیدن

  .قبل یِظیهاش بود اما نه به غلچشم ی تو غم،

 که یام،  گونه  ی که کنار صورتم نشست و شستش رو  دستش

  .که سردرگمم کرد یخوردم و وجودم پر شد از حس 

م - آشنا شدم، حاال  باهات  که  که    گم یچه خوبه  خوب شد 

نرو،    گهینجاتم اما تو د  ی فرشته   ی و تو شد  دیمن و دزد  نیفرد
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 ی چ  یعنیببره غم    ادمیبرام بمون که از    یدوست  هیبه جاش  

که فکر    ستیقدرا هم ترسناک و قاتل ناون   ای دن  ارهیب  ادم یو  

  .کنمیم

  .مات سر تکون دادم ی لبخند با

 ی واژه   نیدوست باشم اما چرا دلم از ا  هیبراش    خواستیم  اون

  !نبود؟  ندیاستقبال نکرد و براش خوشا”دوست“

که    ییمردِ ناآشنا  ی نگاهمون با صدا  ی و رشته   نیسنگ  سکوت

ب از  شد  پخش  بلندگو  کار  ن یاز  و  من   ی رفت  هم  که  کرد 

و  دست اون دستش  و هم  برم  قدم عقب  دو  و  بردارم  و  هام 

  .کنار سرم و مرتب کردم ی مو ره یگ  ریببره. سر به ز نییپا

  .میبخور ی ز یچ هی میبر -

  

 ” جانا“
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 ی رو تو  ینیماش  ی رو فشار بدم اما صدا  فونیآ  ی دکمه   اومدم

  .و پس بندش در باز شد  دمیشن  اطیح

باز شدنش،   مهیدراومدم که به محض تا ن   ی جلو  ی میاخم مال  با

  د یسف_یکوتاهِ آب  نیلباسِ آست   هی.  دمیآراد رو پشت سراتو د

  .تنش بود

 رونیدر رو باز کرد و ب  عیکه درشت شدند سر  ییهاچشم  با

  .اومد. قدم برداشتم که با دو خودش و بهم رسوند

  .سالم -

گفت: سالم،   ینگاه  اول بهم  رو  بعد  و  انداخت  طرف  دو  به 

  کمند کجاست؟ 

و زنگ زدن عمو فرار    زی آش پختن عز  ی تولد، من به بهونه -

 یپشت، بماند که چقدر سخت وانمود کردم گوش  امیکردم تا ب

  ؟ی ری کجا م ی دارم، تو دار

  .داخل  دمیو گرفت و کش دستم
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  ،یهمراه کمند رفت  دونستمیتولد، اصالً نم  ومدمیداشتم م -

  !ییعمو ی خونه کردم یفکر م

  .رو برام باز کرد  نیماش در

  .میبر نیبش -

  .در گذاشتم ی و رو دستم

  کجا؟ -

  .بهت گمیم -

رو دور زد و نشست.    ن ینشستم که در رو بست. با عجله ماش 

و زد   موتیروند و دم خونه توقف کرد. ر رونیبا بستن در به ب

  .گاز  ی و با چرخوندن فرمون پاش و گذاشت رو

  .آهنگ روشن شده بود رو خاموش کرد ی که برا  ی توریمان

  .تولد  ی ریم یگفتیبهم م دیبا -
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م - چون  بهونه  ی ا ین  خواستمینگفتم  به  بتونم  بعد  از   ی او 

  .شت یپ  امیو ب رونیجا بزنم باون

هاش لبش نشست و دستم و گرفت. انگشت   ی گوشه   ی لبخند

  .رونش گذاشت  ی هام قفل کرد و دستم و روانگشت  ی و تو

به   قدرن یگفتم: درمورد امروز صبح بهم بگو، چرا ا  مقدمهیب

  ؟ی بود  ختهی هم ر

نه   ی کن  ییکه بازجو  ی بهم گفت: او! پس اومد  ی نگاه کوتاه  با

  .میداشته باش ی خلوت دو نفر کهنیا

  .دمیبه بازوش کوب ی امعترضانه ی خنده  با

  .واسه هردوتاش اومدم  رمینخ -

 .دیو خند دندی باال پر ابروهاش

 [29.04.21 21:19] 
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د - مخف  ی زیچ  گه،یبگو  راز   یهم  شده  قرار  چون   ی نکن 

  .نباشه نمونیب

 ابونیخ  ی به سمت چپش تو  یو بعد از نگاه   سادیکوچه وا  سر

  !کی به تراف  میبرخورد وفتادهیکه هنوز راه ن دیچ یپ

  گه ید  ییچهار راه، جا  ک یکمند جز نزد  نیحرص نفس زدم: ا  با

  نبود خونه بخره؟

  .دمیمهم رو فهم زیچ هی -

اش نبود و چهره   ی تو  یطنتیبه سمتش رفت. ش  عیسر  نگاهم

  .صورتش و سرد کرده بود ی آلوداخم تِ یبه جاش جد

  ؟یشده گفتم: چ نگران

   .و جلو برد نیماش ،ییروبه رو نیجلو رفتنِ ماش یکم با

 هی  ی ری دستگ  تیتوسط بابا بزرگ من که مامور  ی موریپدر ت -

  .باند مواد مخدر رو داشته کشته شده
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درست    دمیکش  یآروم  نیه برا   ایو  و  آخرش  تا   ی نادرست 

  .و دوختم دم یخودم بر

  ره؟یگی داره انتقام م ی مورینکنه ت -

  .تکون داد ی و با نوک زبون تر کرد و سر  لبش

  !منفجر شدن کارخونه هم کار اون بوده -

ناباور   از و  هام گرد  دهنم نشست و چشم  ی دست رو  ی بهت 

  .شدند

  ف ی رذل و کث   قدرنیا  ی موریکه ت  شهی رم نم! باوشهی نم  باورم

  !باشه

خفت   ی به عمو و آراد هم رحم نکرده و انداختتشون تو  یحت

  !ی و خوار

بردم و تند گفتم:    نییدستم و پا  د یکه به ذهنم رس  ی زیچ  با

  ...نکنه ورشکسته
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فرمون حرفم و قطع کرد: کار    ی جابه جا کردن دستش رو  با

  .خودشه

اما اون غم  نهیک که   یو نفرت بود که تموم جونم و پر کرد 

کش   ی برا تو  تری قو  دمی آراد  و  اشک  که  گرفت   ی شدت 

  .هام دووند چشم

  .دستم وکنار صورتش گذاشتم هینشستم و  ترک ینزد

  یچ  تیواقع  نی ا  دنی با شن  دونهی اشک چشمم گفتم: خدا م  با

داشتح  ،ی دیکش اون  یق  کن  ی طورکه صبح  و   ،یرفتار  من 

  .شتی ببخش که نموندم پ

رو  یتلخ  لبخند و  دستش  و  نشست  لبش  دستم   ی سوک 

  .گذاشت

  .خاطر من بودبه  یاشکال نداره، اگه رفت -

که براش تو گلوم لونه کرده بود از هر بغضِ مربوط   یبغض  اون

  .دادی درد داشت و زجرم م  شتریبه خودم ب
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فرمون   ی آزاد شد که دستش و رو  کی بزنم اما تراف  یحرف  اومدم

  .برگردوند و به راه افتاد

هردو   ی فرمون برداشتم و تو  ی اش و از رو راست مردونه  دست

  .گرفتم فمیدست ظر

ات بخاطر  کل خانواده  ی نیبب  کهن ینه؟ ا  یکشیدرد م   ی دار -

نفر نبود هنوز زنده بودند پر از عذاب    هینفر مردند و اگه اون    هی

  .حسرته ایدن هیو 

که از نگاهش    یشد و اون بغض   ن ییگلوش که باال و پا  بکیس

ب  اشک  باچشم   ی شتریخوندم،  اما من  پر کرد  و   ی قو  دیهام 

تا بتونم آرومش کنم، تا    ختمیرینم  رونیو غمم و ب  بودمیم

  .اش باشمواسه داغ تازه شده  ینیبتونم تسک

  .گوشه نگه دار هی ی که گفتم: رد شد میچهار راه بود وسط

  .کوچه نگه داشت هیرد شد و کنار  نیماش یانبوه نیب از
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  .برو تو کوچه -

  .ام و انجام دادخواسته  مخالفتیبهم انداخت و ب  ی کوتاه  نگاه

ماش  هی  ی جلو که  کرد  توقف  و   نیمزدا  کردم  خاموش  و 

ام که اونم از  شونه  ی سرش و گرفتم و گذاشتم رو  یمعطلیب

  .هاش و دور تنم انداختخداخواسته دست

 ی جانا، خوبه که گرما  زدم یم  خی گوشم آروم لب زد: داشتم    ریز

  .وجود تو رو دارم

  .بغضم و با قورت دادن آب دهنم کنترل کردم عیسر

رو  دست و  ر  ی گونه  ی راستم  ته  و  گذاشتم  و   ششیچپش 

  .نوازش کردم

مشامم   ی تو  اشحه یخوش را  ی به موهاش زدم که بو  ی ابوسه

  .دیچ یپ
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ت - با  یعوض  ِی موریاون  برسون  ی به سزا  دیرو  اما   میعملش 

با پ صفته  دیقبلش  رو  و  صفته   م،یکن  دایها  باشه  دستش  ها 

  .رهیگیهم م   راست حکم جلب تو رو ه یزندان  وفتهیب

آروم   ی آب دهنش بلند شد و پس بندش صدا  دنیبلع  ی صدا

  .بکشمش خوادیخودش: دلم م 

  !که بهم فشار آورد صدام باال رفت: آراد یترس از

  .دیچ یدور تنم پ ترصانه یو حر هاشدست

  .میشی امون آزاد مهمه  طورنیا -

رو بکنه سرش و بلند    کار نیبزنه به سرش و ا  کهن یوحشت ا  از

  .هاش افتادکردم که نگاهم به چشم

قربونت   ستیراهش ن  نیبهش فکرم نکن، ا  یجون من حت  -

تا بفهم  ه یبرم، بذار   خدا فراموشمون   یخبر خوب بهت بدم 

  .دمیو د ارشیتولد ک ی نکرده و هوامون و داره، تو
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به هم گره خوردند و تا لب باز کرد حرف بزنه    د یشد  هاشاخم

رونگشت ا و  سر  ی هام  و  گذاشت  نزن   عیلبش  حرف  گفتم: 

قبول کرده که من    ست،یدنبال من ن  گه ید  ارشیگوش کن... ک

از دست    یتازش هم گفت واسه خالص  کنم،یفقط به تو فکر م 

  .کنهی بهمون کمک هم م ی موریت

پا  دستم لحن  نییو  با  و  دروغ   یبرد  مردک  گفت:  شده  تند 

  ...داره وگرنه ی احتما نقشه گه،یم

  .هام ساکتش کردمبا انگشت  بازم

 ی هاش بوتموم حرف   شناسم،یو م   ارشینه آراد نه، من ک -

واقعاً دلش    ی دختر  هی  کنمیدرضمن حس م  داد،یصداقت م

 ستیقبول کنه، اون عاشق من ن  خوادیو لرزونده اما خودش نم

  ن،یهم  هیمورینگرانش نباش تنها مشکلمون ت  گهیآراد پس د

م  نمیا کمکون  ا  کنه،یخدا  کرده   جاشنیتا  کمکون  که 

  .دست خودش میدی هم م اشهیبق



[2194] 
 

   .پا موند  هی شیبازم رو شکاک اما

  ...عمراً اگه اون لندهور -

  !شدم: آراد معترض 

چ  فکش شد:  م  ه؟یقفل  هم  ناراحت  صداش    یش ی حاال  بد 

  زنم؟یم

  .دمیکش ی او بستم و نفس کالفه   هامچشم

نکن! اون پنج ماه به من کمک کرد پس   ییگواوه ی  قدرنیا -

 .ستیها نلقب  نیحقش ا

 [29.04.21 21:19] 

 379پارت #

  .هام و باز کردباال رفت که چشم یکم صداش

به زن من   کرده،ی نگاه م ی اگهی ما پنج ماه تو رو به چشم دا -

  ...مجبور خواستهی چشم داشته، تو رو م



[2195] 
 

آروم بشه دست انداختم پشت گردنش    خوادینم  دم ید  یوقت

  .لبش که درجا ثابت موند  ی و لبم و محکم چسبوندم رو

فاصله نگرفته بودم   ی ااما هنوز ذره   دمیبعد عقب کش  ی اه یثان

ز برد  و  دستش  و   ریکه  لبم  و  زد  چنگ  موهام  به  و  شالم 

 خواستیکه انگار م  ی جور  دم،یانداخت و بوس  ری پرعطش گ

  .کنه یچند وقت رو تالف نیا

که چند روز    یحس   دنیچش  ی و گرفتم و در تقال برا   صورتش

و  صانه یقدر حرکردم، اون  شی نداشتمش همراه  ی بود به راحت

 تر ی و اون و هم جر  دیچیهامون پبوسه  ی که صدا  زی انگهوس

  .کرد

صورتش و    زدینبض م   انهیکه لبم وحش  یلبم کند و درحال  از

هام و  که از لذتش چشم   دیگردنم فرو برد و محکم بوس  ی تو

  .تر که کبود نشه آرادباز نکردم و نفس زنان گفتم: آروم 



[2196] 
 

بلند کردنم در    هی با  دفعه دست انداخت دور کمرم و همراه 

  !؟یکنی م کاری طرف خودش و باز کرد که متعجب گفتم: چ

  .ام افتادشونه ی که شالم رو  رونیآوردم ب  نیاز ماش  جوابیب

  مه یخودش هم خ  ،یصندل  ی خوابوندم رو  عقب رو باز کرد و  در

  .زد روم و در رو بست

از عطش مردونه   ی هابه چشم   رهیخ گفتم:   زدهرت یاش حپر 

  !جا؟نیا

ام نشست که  باال تنه  ی و چسبوند به گردنم و دستش رو  لبش

  .دمیلبم و گز

پس   زنم،یکردم: پنج ماهه که دارم واسه وجودت له له م   زمزمه 

  .حرف نباشه

ام گرفته بود دستش و برداشتم و سرش و که خنده  یدرحال

  .به زور عقب بردم



[2197] 
 

  !خمارشم ی هاعاشق چشم یلعنت

  و خلوت هست که شوهرم و آروم کنم؟ ی خال ی جا هی -

  .نفر گرفتم اما دوره  هیهم از  دشی هست کل -

  .جااون  میخب بر -

لبش و به گردنم چسبوند که وجودم   یسیخ  ی با لج باز  بازم

  .و رو شد ریز

  .تحمل ندارم -

اش و نداشت مردونه  ی زه یها بود که غرمنم ماه  یزنونه  ی زه یغر

  .نه جاش بود و نه زمانش جان یو تو عطشش بود اما ا

کش  هم با  تو  دنیزمان  ا  ی دستم  آراد  گفتم:   جا ن یموهاش 

م   نیماش آدم  م  رهیو  م  ییهمون جا  می بر  اد،یو  که    یگیکه 

  .بهت برسم یدرست و حساب 

  .دیو فوت کرد و عقب کش  نفسش



[2198] 
 

  !لوخبیخ -

  کارن یرفت جلو که منم پشت سرش هم  جانی هم از هم  بعد

  .رو کردم و نشستم

صدا  نیماش با  و  کرد  روشن  خراش  ی و  که   دیچرخ  یگوش 

  .ام و گرفتمخنده ی جلو عیسر

 ” ی راو“

معمول جوابگو   ی مکرر شماره   کمند اما طبق  را گرفت  آراد 

   .نشد

النه کرده بود و قصد رفتن   شی گلو  ی گوشه  ی بغض تلخ  زیر

  .نداشت

  ک ی  ر ینداشت، او هم عاشق بود اما درگ  یگناه  چارهی ب  دخترک

  !طرفه  کیعشق 

  .نشست یصندل ی و بر رو د یرا به رانش کوب اشیگوش



[2199] 
 

اما   زدند یدست و سوت م یو همگ خواندندیم  یقیموس گروه

مامان شبنمش   ی خودش غرق بود، دلش هوا  یِک یکمند در تار

بگذارد    شی پاها  ی ها سرش را رورا کرده بود که مثل دختر بچه 

  .دیآرامش کن  شیهاو او هم با حرف 

خودش کرده    یرا وابسته   مادر ی ب  کمند  ب یزن مهربان، عج  نیا

  بود

را   لیموبا  عیکه آراد است سرآن  ی به هوا  اشی لرزش گوش  با

دق  اما  آورد  د  یاسم  قاًیباال  فکر    دیرا  آن  به  داشت  که حال 

  .کردیم

  .نشست اشره ی لبان قرمزِ ت ی به رو ی بغض آلود لبخند

  !چه به موقع -

 ی را رو  یو گوش  دی سبز را کش  ینه یخود که مسلط شد گز  به

  .گوشش گذاشت 

  .سالم مامان -



[2200] 
 

  ؟ییسالم دخترم، کجا -

  گذره؟یجا خوش م اون ام،ه یتولد راض  -

خونه، من تو   ا ی: زودتر بدیبه گوشش رس  ر یشبنم با تاخ  ی صدا

  .اتمراه خونه 

کمند از فرط بهت درشت شدند   ی زده   یمشک  یه یسا  چشمان

  .و از جا برخاست

  مشکل حل شد؟ د،یچقدر زود برگشت -

  .خداحافظ گم،ی و بهت م یخونه همه چ ایب -

نگران و مضطرب    یسپس تماس قطع شد که کمند با حال  و

که کنار    هیرا برداشت و به سمت راض  اشیدست  دِیسف  فِیک

  .دیدو  زدیشوهرش نشسته و با سرور دست م

******************  



[2201] 
 

پ  مهیسراس بنز  برداشت که شبنم   ادهیاز  قدم  به جلو  و  شد 

به شبنم   ده یتوسان برداشت. کمند هنوز نرس  ی وندا یاز ه  هیتک

  شده؟ یگفت: سالم چ

  .قدم شد  شی پ یروبوس ی دست دادند و شبنم برا باهم

 ی حساب م،ینیتو بش  میگفت: بر نشیباز کردن در ماش  ن یدرح

  .امههم تشنه 

  .برگشت نشیبه ماش عیگذشت و سر شیهااز سوال  کمند

اش را فشار داد که دو در  را از کسنول برداشت و دکمه  موتیر

 ی هاکه چراغ   صدا شروع به باز شدن کردند و داخل خانه  کیبا  

  .شد انیروشن بودند نما اشستاده یا

رسم احترام ابتدا گذاشت شبنم به داخل برود و بعد از آن    به

  .خودش پشت سرش راند

پارک    قی آالچ  کِی نزد  نگِیرا درونِ پارک  شانی هان یماش  هردو

  .شدند  ادهیکردند و پ



[2202] 
 

کمند    ی هنگام برا  وانیل  ک یکه  با    ی آب خنک  آورد  شبنم 

تولد کنار دست شبنم نشست و گذاشت آبش    ی هاهمان لباس 

  .را بنوشد

ل  به گذاشتن  و  شبنم  شدنِ  خم  رو  وان یمحض    ز،یم  ی به 

  .را از سر گرفت ش یهاسوال

  بابا کجاست؟  -

  ی آوردن مانتو  رون ی هم زمان با عقب بردن دستش و ب  شبنم

  .هیبنفشش گفت: ترک

  .به جانش چنگ زد ینگران

  پس چرا برنگشت؟ نکنه مشکل بزرگ شده؟ -

  .دسته گذاشت ی را رو مانتو

رفتم   کنهیفکر م  رانم،یا  دونهیبابات نم   شه،ینه داره حل م  -

  .ری ازم ی الیو



[2203] 
 

  .کمند گرد شدند ی شده  شیآرا چشمان

  .شمیشده مامان؟ بخدا دارم نگران م یچ -

 یکه خالصه شده   ییهااز آن دسته نفس  د،یکش  ینفس  شبنم

  .صدها سخنِ پر درد بود

  ی ادیروزها ز  نی ا  روسیکم با خودم خلوت کنم، س  هیاومدم   -

ب و  داد  کرده،  خاطرم  ننداخته  دادی آزرده  گاهراه  اما    ی ها 

  .بدتره ی زیاز هر چ  هاشیمحلیب

را درون هردو دستش    هی  ییاز سر دلجو  کمند دست شبنم 

  .گرفت

زح - بخاطر  اصالً    اد یتماً  مطمئنم  وگرنه  کارهاشه  شدن 

  .ستیقصدش آزار دادن تو ن

  دوارم یجمالت مختصر کرد: ام   نیدلش را در ا  یپر حرف  شبنم

  .نباشه ونیدرم  گه یزن د هی ی باشه و پا  یگیکه م  ینی که هم



[2204] 
 

  .به خنده افتاد و دست شبنم را فشرد کمند

رفت    یکه حساب  ی! همونیگیدرمورد بابام م  ی مامان! تو دار  -

  .یو اومد تا بتونه دلت و ببره و زنش بش

  .لبش نشست ی گوشه یآن سال لبخند مات   ادیبا  شبنم

م - حال  هر  بب  خوامیبه  نخواسته  خودش  که    نتمیتا  نگم 

بهش    ی زیسرّم باش و چ  ی خواهشاً تو هم صندوقچه  رانم،یا

  .نگو

  .زد یپخش نانیلبخند اطم کمند

  .مامانشون و دارند ی راحت، دخترها خوب هوا  التیخ -

به   ی او بوسه   دی و سر کمند را به سمت خود کش  دیخند  شبنم

  .اش زدرنگ شده ی موها

  آراد کجاست؟ ،یراست -



[2205] 
 

باره نابود شد و  ک ی که وصله به لب کمند بود به   ی لبخند آن

  .دلش گرفت اما باز غمش را پنهان کرد

حتماً دستش بندِ   دهیجواب نم  زنمی بهش زنگ م  دونم،ینم -

  .هیکار

  .شد دهیدرهم کش  ی شبنم از سر تعصب مادر  اخمان

کردن  گهید  نیا - شوهر  ازش    هیچجور  چشم  چرا  کمند؟! 

  ؟یچ یقبل ی اگه رفته باشه سراغ اون دختره  ؟ی داریبرم

فشرد و    رحمانهیافتاد روحش را ب  شیکه به جان گلو  یبغض

  .زد  ی ظاهر ی رها نکرد اما لبخند

  ی به خصوص که پا  کنه،یرو نم  کارن ینه مامان من، آراد ا -

  .ونهیها به مصفته

  .به چپ و راست تکان داد ی زده و سرزنشگرانه سر غم  شبنم



[2206] 
 

که گذاشت با    نهی که بابات در حقت کرد ا  یظلم  نیتربزرگ  -

  .یازدواج کن  ثباتیب ی پسره  نیا

د  کمند نگو  ک  جورنیا  گهیمعترض شد:  آراد    یمامان!  گفته 

  بده؟

 ی کانتور شده  ی گونه  ی دستش را رو  ی با احساس مادر  شبنم

  .کمند گذاشت

کم    یقربونت برم، تو مگه چ  خورهیپسره به درد تو نم  نیا -

 گه یمستقل و با اخالقم که د  ،یهان؟ خوشگل که هست   ی دار

ا داشت   نینگم،  خواستگار  گذاشت  یهمه  دست  عَد  رو   یاما 

  !مورد  نیبدتر

نمآن   ی برا  کمند ا  ن یشتریب  خواستیکه   ی اییبدگو  نی از 

  ؟ی درمورد آراد بشنود از جا برخاست و گفت: شام خورد

ه چپ ب  ی سر  قی نفس عم  ه یکه متوجه منظورش شد با    شبنم

  .و راست تکان داد و تاپ به تن برخاست



[2207] 
 

  .خونه  رمیم گه ی آره، من د -

  .نشست اشیشانیپ  ی رو یاخم

ا  ،یخوابیم  جان یاصالً! هم  - تنها  که  و   لتیوسا  ،یرانی حاال 

 .تا بابا برگرده یمونی خودم م  شیپ  ی اریم

 [01.05.21 21:09] 

 381پارت #

ماندن    شبنم برا  ایکه  ب  یفرق  شینماندن   مخالفتینداشت 

  .ها رفتبه سمت پله  شیگفت و بعد از برداشتن مانتو  ی اباشه

  رو بردارم؟ یاتاق دوم -

  .شد یپشت سرش راه کمند

االن  مونه،یم جا ن یاز اقوام آراد از هند اومده ا  یکینه، آخه  -

ساعت   نیآراد، از قرار معلوم که تا ا  ی عمو  ی هم رفته خونه 

  .مونهیجا مشب همون گردهیبرنم گهی برنگشته د



[2208] 
 

  .دست به نرده باال رفت شبنم

  .یاتاق سوم رمی باشه پس م -

  .کنار خودم بخواب ی خوایها گفت: مپله ن ییاز پا کمند

  .دیخنده کنان به سمتش چرخ شبنم

اگه    روسه،یس  برهی که خوابم م  یکه بغل تنها کس  یدونیم -

  .ترم بخوابم راحت  یینباشه تنها

  .ریبا خنده گفت: باشه شبت بخ کمند

 ”جانا“ 

شدم    ادهیکه پ  ن یرو پارک کرد و هم  نیها ماشبرگ درخت   ریز

  ع ی که سر  ی ورود  یِسمتِ درِ چوب  دم یاومد دستم و گرفت و کش

  .ام و قورت دادمخنده 

  .باز کرد د یو در رو با کل  م یکه بود باال اومد ی اسه پله  از



[2209] 
 

  ی گرم  ی و هوا  م یفرو رفت  یکی داخل که تو ظلمات تار  آوردم

  .حالم و بد کرد

ن روش  مهیتق فضا ن  ی صدا  هی و با    د یکش  واری و به د  دستش

  .دمیو د یهال نقل هیشد که 

گفتم:   ی و امروز  کیش  ونیو دکوراس  الیو  یِنقل  ی نظر به فضا  با

  .شهیتر هم مقشنگه اما کولر داشته باشه قشنگ

  .رو بست در

  .باشه جاها ن یهم دیبا دش یکه گفته داره، کل  دیمج -

  .میرفت جلو

  ؟ی خوایم یدوستت نگفته خونه واسه چ  -

چ  انگار  قدم  دی رس  ی زی به  چپ  که  سمت  به  تند  و  هاش 

  .برداشت

  .راستش و گفتم -



[2210] 
 

  دونه؟یگفتم: مگه م زده خجالت 

  .دوتا کولر شدم دیکه تازه متوجه کل  دی رس وارید به

  .کمهیآره بعد از بهزاد اون دوست نزد -

  .طورنیکه ا -

رو زد و کولرها روشن شدند بهم امون   دهایکه هردو کل  نیهم

مکرومه کنارم وصل بود. لبش    ه یکه    ی واریبه د  دمینداد و کوب

کردن   باز  به  کرد  شروع  و  لبم  به  چسبوند  عطش  پر  و 

  .هامدکمه

 د یگذاشتن دستم دو طرف صورتش سرش و به زور عقب کش   با

  !ی زی چ یاتاق هیو خندون گفتم: 

تو هم  نگاهش از حرص شد.  به کنارمون   نیپر  نظرم  لحظه 

  .اتاق باز بود هی ی سوخته ی اافتاد که درِ قهوه

  .جا اتاقهنگاه، اون  -



[2211] 
 

  .اون سمت دمیگفت و دستم و گرفت و کش ینچ

راست هلم داد    هیداخل که رفت و چراغش و روشن کرد    به

تخت و پاهاش و دو طرف بدنم    ی تخت دونفره و اومد رو  ی رو

 ی برداشت و انداخت رو  شی پشت  بیو از ج  شیگذاشت. گوش

  .یچوب زیم

درآورد و    ختی که موهاش و به هم ر  یحرکت  هیو با    لباسش 

افتاد به جون لب اباز  ب  نی هام که  تو  مانع یدفعه    ش یآت  ی و 

  .کردم شی افتاده محکم دو طرف صورتش و گرفتم و همراه

هام و باز کرد که لبش و برداره دونه دونه دکمه   کهنیا  بدون

دکمه  درش   هامن یآست  ی هامنم  تنم  از  بشه  تا  کردم  باز  و 

  .ارمیب

تو  دو برد  فرو  و  زد سرش  کنار  که  و  لباس    ی گود  ی طرف 

حر و  و    دیبوس  صانهیگردنم  دستم  لذتش  از  الکه  به   ی ال 

  .موهاش مشت کردم



[2212] 
 

ل  ی دکمه  ی رو  دستش زور    میمشک  یِشلوار  با  و  نشست 

  .اش بازش کردمردونه 

  ه ی   ی دور بودم اما حت  زهی حس لذت و غر  نیبود که از ا  ها ماه

  .تنش و فراموش نکردم یِ هاش و داغلحظه هم طعم لب

گند زد به اوج   ش یگوش  ی بکشه که صدا  نییو پا  پمیز  اومد

  .شدمی که داشتم توش غر م یلذت

گردنم رها شد و به کمک دستش که    ی آلودش تو ظیغ  نفس

   .کنار سرم بود بلند شد

 دونمی خم کرد و برش داشت اما نم  ز یو به سمت م  کمرش

  .دییدندون سا ی که دندون رو دید یچ

  ه؟ینشسته بود گفتم: ک میشونیپ ی که رو  یاخم با

  پ ی و دستش و برد سمت ز  زی م  ی ت کرد رورو پر   شیگوش

  .شلوارش



[2213] 
 

  .کمند -

اومد سراغم که تموم تب وجودم و   ی بد  یچنان حس  ی الحظه 

  .سرد کرد

درب  خواست و  به کمک    ارهیشلوارش  ن  هیکه   ز یخ  میدست 

  .شدم و ساق دستش و گرفتم

  .خونه، گناه داره نگران شده   ی ریاول بهش زنگ بزن بگو نم -

پر  ابروهاش خند  دندیباال  ب  ی اخنده   د،ی و  به   شباهتیکه 

  .بود شخند ین

  !دیکه من و ازت دزد  یتوئه جانا! همون ی اون هوو -

که    دمیکش  رونیبدنش ب  ریتخت، خودم و از ز  ی نشستنم رو  با

  .نشست شیشونیپ ی رو   یظیاخم غل



[2214] 
 

 ی رو دارم که تو  ییهان زن حس او  قاًیدرسته اما من االن دق -

راجبشون    شهیو هم   شندی مرد م  هی  یِزن دوم و پنهان  هالمیف

  .شهیبد گفته م

که تو    یدرحال  ارمیب  ادتیحرفت؟ بذار    نیا  یچ   یعنیزد:    تشر

عذاب وجدان   دیاون بود که من و ازت گرفت، اون با   ی زنم بود

  !داشته باشه نه تو

  .و برداشتم و روبه روش گرفتم شیگوش

زنگ بزن و بذار   ستم،ین  وجدانی زنگ بزن، من مثل اون ب -

 .میراحت و بدون حس بد داشته باش ی رابطه  هی

  .و از دستم چنگ زد یو با غضب فوت کرد و گوش بازدمش 

  .داد هیتا تاج تخت و تک د ی و کش خودش

  !دستت دردنکنه ،ی فقط بدون خوب حس و حالم و پروند -



[2215] 
 

کش  دم یچرخ   یکم و  دستم  و   ی نه یس   ی رو  دمی سمتش 

  .اشده یورز

  .گردونمیدوباره برش م  -

  ی و رو  لیموبا  ی صفحه لمس کرد و باال  ی چشم غره رو  هی  با

  .گوشش گذاشت 

  .بلندگو ی بذار رو -

 .بلندگو   ی گذاشتش رو  میکارهاش بود نامال  ی که تو   یحرص  با
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داد. به محض دست    هیو بست و سرش و به تاج تک  هاشچشم

 ؟ ییکجا  ؟یموهاش کمند جواب داد: سالم، خوب  ی تو  دنیکش

  .نگرانت شدم یلیخ



[2216] 
 

 ی لیخ  ،ی زنگ زد  دمیاومدم کمک دوستم دستم بند شد ند -

  .خونه  امینم گهید خوابمیم جان یام همخسته 

تاخ  ی صدا با  باش،   ریکمند  خودت  مواظب  باشه  شد:  بلند 

  .رانیمامان شبنم برگشته ا یراست

و از تخت    اشه یهاش باز شدند و تکچشم  ی جور   هیدفعه    هی

  .ختی ر ی گرفت که از ترس دلم هر

  باباتم اومده؟ ؟یک -

  .مونده هی امروز، نه بابام ترک نیهم -

پلک   الشی خ  چنان که  شد  روراحت  و    ی هاش  افتادند  هم 

  .کمرش و پرت کرد سمت تاج

  .خداحافظ ،یاوک -

  .خداحافظ نمت،یبی فردا م -

  .تخت ی و انداخت جلو یآراد تماس و قطع کرد و گوش خود



[2217] 
 

  .چوبش گذاشت ی پاش و رو هیلب تخت نشست و  رفت

موهاش   ی زانوش و دستش و تو  ی و هم گذاشت رو  آرنجش

  .فرو کرد

رو  نشستم رو  دستم  و  بازوش  لختش    ی پشت  کمر  و  بازو 

  .دمیکش

به  حرارت تنش  استرسسوزان  بهش   یخاطر  مانند  که شک 

  .بود دهیخواب  یوارد شده کم

  شوهر جونم؟ -

  .گفت یآروم هوم

  .محکمش گذاشتم ی شونه ی و رو امچونه

  ادامه؟ میبر ی اینم -

د  با زد:  لب  لحن  م  گه یهمون  فقط  ندارم  و    خوام یحالش 

  .بخوابم



[2218] 
 

ام مانتوم و از تنم درآوردم و از عمد جلوش  مصر به خواسته  اما

  .بهم انداخت ینگاه میکه طبق حدسم ن  نیانداختم زم 

هام از گردنش جلو پشت تنم و چسبوندم به تنش و دست   از

  .هاشنه یس ی آوردم و گذاشتم رو

درشت  زیر  ی هابوسه لحن  یو  با  که  زدم  گردنش  کالفه    یبه 

  !گفت: نکن جانا

 کنم ی م  کاریچ  نه یکه خودش هم منتظره بب   دونستمیم  خوب

  .کنهیو تظاهر به نخواستن م

  .دیکش  ی بلندگوشش که نفس  ی رو  دمیو کش زبونم

انگشت  همراه  دادن  حرکت  روبا  ورز  ی هام  تو   اشده یتن 

  ،یگوشش اغواگرانه لب زدم: تن من منتظر توئه تا لمسش کن

  خواد؟یدلت نم ؟یخودت چ

  !جانا -



[2219] 
 

  .از خنده داشت  ی اش اثربار لحن معترضانه  نیا

نم  یتکون  دم ید  یوقت  پا  ده یبه خودش  رفتم  و    ن ییاز تخت 

جمع کرد و    دنینخند  ی تخت که لبش و برا  ی هلش دادم رو

  .بهم انداخت یطنت ینگاه پر ش

پکش و دستم و گذاشتم کنار سرش که    کسی س  ی رو  نشستم

  .ختندیصورتش ر ی و رو دندیموهام از کمر لغز

  .پشت گردنم برد و موهام و جمع کرد دست

از پنج   تری کلیو گفتم: ه  دمیتنش کش  ی ام و رواشاره   انگشت

  !ی شد شی ماه پ

  .و گرفت پهلوهام

مدل - لطف  تمر  نگیبه  و  برنامه   هانیشدن    یی غذا  ی و 

  .ترهسخت 

  .بوسه زدم زیانگهوس اشنه یس  ی شدم و تو امتداد اژدها خم



[2220] 
 

داغ نفس   حاال و  بودند  شده  تند  داشت   یهاش  تنش 

  .گشتیبرم

ک   یخودمم حس خوب  ی برا  نیا  یحت بودم  داشت  تونسته  ه 

  .شوهرم و به تب و تاب بندازم

بودم به مک زدن تنش و با هر حرکتم   دهیاز بوسه رس  حاال

  .انداختیبه کمرم م یچنگ

  !ی پدر صلوات -

باهام    هیو گفت و    نیا پام و جاش و  انداخت پشت  پا  دفعه 

  .عوض کرد

مانند   لبخند عشوه  و  چشم  ی مرموز  و   ی ها به  عطش  پر 

  .زدم اشفتهیش

ز  یحال  در م  پی که  باز  و  بهم    کردیشلوارم  تنش  و حرارت 

ا  خوردیم داره چشم    یتاوان سخت  هات ی گرعشوه   نیگفت: 

  .سبزم



[2221] 
 

  .دمیبه گردنش انداختم و انگشتم و روش کش  یعمد نگاه از

  !امکه براش آماده بذار داشته باشه، من -

دور   شلوارم انداخت  و دست  درآورد  زانوهام  کردن  با خم  و 

  .بالشت ی تا رو دم یکمرم و کش

  ؟ی ابازم براش آماده  ،ی ممکنه جون سالم به در نبر  -

  !کردم و گفتم: من هفتا جون دارم یطنتیپر ش ی خنده 

از صورتم لب زد: تاب و تحملت و    ی متر  یلیبه لب تو م  خنده

برابر   شد  ی مرد   هیدر  هوا  دیکه  و    م یخواه   ی کرد  شیی داغ 

  !دید

 ه یاز حرفش    ترسی بالفاصله لبم و شکار کرد که خندون و ب  و

موهاش   ی و تو  شیکیگردنش گذاشتم و اون    ی دستم و رو

 .کردم  ش یفرو بردم و پر لذت همراه 

****************************  



[2222] 
 

  ییهااه یگ  وارهاشیقرار داشت و به د  الیکه پشت و  یوونیا  وارد

  .دمیهامون کشبه لباس  ی شده بود شدم و دست زونیآو

  .خشک شده بودند کامالً

رو بستم   ی اشهی رو جمع کردم و اومدم داخل. در ش  همشون

  .اومدم رونیو از آشپزخونه ب

  ی داره موهاش رو شونه و سشوار کش دمیاتاق که د ی تو رفتم

  .کنهیم

  ی میو با حس خوب و مال  سادمیبه چارچوب وا  هیعمد تک  از

  .بودن داشتم تماشاش کردم جان یکه از ا

لباس   ییجااون   از بودکه کل  پتو    هیآراد    میهامون و شسته 

  هام نه یس  ی بسته بود دور کمرش و منم پتو رو از رو  یمسافرت

  .گره زده بودم

از ر  هیو به چارچوب تک  سرم کارهاش دلم    ز یبه ر  زیدادم و 

  .غنج رفت



[2223] 
 

و بهشون    دیکشیموهاش م  ی سشوار برس رو تو   ی سر و صدا  با

  .دادی حالت م

گذاشت و    زیم  ی دستش و رو  ی تو  لِیکه تموم شد وسا  کارش

  .کرد لیبه چپ ما یو کم هاشیی با حرکت دست، خرما

  !قصد خوردنم و داره یانگار حساب یکی -

  .خنده افتادم و به سمتش رفتم به

  داره؟ یاشکال -

  .دستم برداشت ی هاش و از روو لباس  دی سمتم چرخ به

مواظب باشه چون ممکنه من زودتر    دیاشکال که نه اما با -

  !بخورمش 

و    دیاش زدم که خندبرهنه   ی به بازو  یمیخنده مشت مال  با

رو لباس  و  لباس  ی هاش  منم  انداخت.  کنارشون  تخت  و  هام 

  .گذاشتم



[2224] 
 

دور کمرش و باز کرد. منم بدون باز کردن پتوم، مشغول    گره

دفعه آراد چنگ زد به پتو و    هی شدم اما    رم یلباس ز  دنیپوش

  .که از تنم کنده شد دش یکش ی جور

  !و معترضانه گفتم: آراد  خندون

و بدجنس نگاهش و خمار کرد و سر تا پام  دیخند  طنتیپرش

از ز خنده زدمش و نظر گذروند که با حرص آغشته به    ری و 

  .دمیلباس و پوش عیسر

پوش  هم و  شلوارهامون  سوتمیدیزمان  و   نمی.  برداشتم  و 

  .دمیهام انداختم و پشت به آراد چرخ شونه ی بندهاش و رو

  .شیبندی برام م -

  !گفت: چشم دهیکش

  .کردم یآروم ی خنده  زش یآم طنت یلحن ش از

  .ام و جلو انداخت و مشغول بستنش شدشلخته  ی موها



[2225] 
 

  .کنمیموهاتم خودم شونه م -

  .ذوق گفتم: باشه پر

  .از کنارم گذشت  نه،یام زد و به سمت آبه شونه  ی ابوسه  درآخر

و   دیتخت کش ی و جلو  یو آب پاش رو برداشت و صندل شونه

  .نمیبا چشم و ابرو اشاره کرد بش

  .اول مانتوم و بپوشم -

  .اینه ب -

  .نشستم یصندل ی نکردم و پشت بهش رو یمخالفت

تخت و پشت سرم نشست و موهام و به دو قسمت جدا    ی رو

  .کرد

بدنم و به اون قسمت آب زد و   ی قسمتش و انداخت جلو  هی

  .مشغول شونه شد

  م؟یکنیاستفاده م لشونیکه از وسا اندیآراد، راض گمیم -



[2226] 
 

  .راحت  التیخ  دمیآره ازش پرس  -

هام  رون   نیهام و بلبم بود دست   ی که رو  یلبخند پر ذوق   با

  .بردم

قدر وجودم تو حس خوب  حالم خوب بود، اون  جان یا  قدراون

 نی غرق بود که دوست داشتم دور از شهر و تو هم  ی و شاد

  یِ دور از غم، دور از شلوغ  م،یکرد ی م  یزندگ  ک یکوچ  ی الیو

آدم از  دور  حت  ای  رحم،یب  ی هاشهر،  روز  ینه،  چند    ی شده 

ک  میبمون خطر  که  حاال  ب  کنهینم   دمیتهد  ارشیو   گه آراد 

شب    ایاز شهر کار داره و    رونیب  یبرگشتم هند و اونم چند وقت

کمند    شیپ  تونهیو م  ی و وقت کمتر  مونهیجا مروز همون  ایو  

  .باشه

  آراد؟ -

  .دوم موهام به عقب گفت: جونم ی کهیزمان با بردن ت هم

  .و به زبون آوردم امخواسته



[2227] 
 

 ی خطر  ارش یحاال که ک   م؟یبمون  جان یا  ی چند روز  شهیم -

 گردم ی که دارم برم  گمیکمند و م  شیپ   رمیبرام نداره من م

خارج از شهر کار    ی هند، تو هم بهونه جور کن و بگو چند روز

  .ییجاروز رو اون  ی ساعات تو  شتریو ب ی دار

  .کردیم لیداشت خوب و بدش و تحل دیسکوت کرد. شا اما

 ” .جانا شهینم“: دمیصداش و شن کهن یگذشت تا ا ی اه یثان

  گفتم: چرا آخه؟ زون یآو  یشد و با لب یخال بادم

کنم، اون    دایها رو پکه صفته  ره یگی دلم آروم م  یچون وقت -

کنارت باشم، اوضاعمون   تونمیراحت م   الیست که با خموقع

  گه؟ید یکنی و درک م

  .گفتم یاجبار اوهوم آروم به

عقب و دستش و گذاشت پشت   د یموهام کش  ی رو از جلو  برس

  .موهام و شونه کرد  نییگردنم و پا



[2228] 
 

از هر دو طرف سرم جدا کرد و انگار مشغول    کهیسر دو ت  آخر

 .لبم نشست ی رو ی اخنده  زیبافتنشون شد که ر

 [03.05.21 21:17] 
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  .کش موم که هست -

  .باشه ی طورنیا مییجان یتا ا اد،ی بهت م شتری باز ب ی اما مو -

  م؟یخوریم جان یصبحونه و ناهار ا -

  .صبحونه آره اما ناهار نه -

*****************************  

اما نذاشت و بعد از بستن در با    رمیرو ازش بگ   دهایخر  اومدم

  .پا، به سمت آشپزخونه رفت که پشت سرش رفتم

  ؟یکه دوست داشت   ری انگور و پن -

  .ستآره خوشمزه  -



[2229] 
 

 ی بسته   شیکیاپن گذاشت و از داخل    ی رو رو  کیپالست   هردو

گفت  ی چا متعجب  که  درآورد  چارو  خب   ی اسه یک  ی م: 

  !ی دیخریم

  .رو جلوم گرفت که ازش گرفتم بسته

مزه  - چا  ی اسه یک  ی چا  ی از  برو  منم   ییمتنفرم،  بذار  دم 

  .شورمی انگورها رو م

  .آشپزخونه ی گفتم و اومدم تو ی اباشه

 ی و پر از آب کردم و تو  ش یاپن بود که کتر  ی ساز رو  ییچا

  ز ی پر  ی اش توگذاشتم. هم زمان با زدن دو شاخه  گاهشیجا

  .انگور شد ی ها آراد مشغول شستن خوشه

تو کل تنم    شی کنارش و بدنش و بغل کردم که داغ   سادمیوا

  ی به موهام زد که لبخند  ی ا. سرش و خم کرد و بوسهدیچ یپ

هام  بهتر لمس کردن حس خوبم چشم  ی لبم نشست و برا  ی رو

  .و بستم



[2230] 
 

خواب  ی صدا دست  دیآب  دور دست  سشیخ  ی ها و  از  و  هام 

  .تنش جدا کردند که چشم باز کردم

  .هاش و دو طرفم به اپن گذاشتداد به اپن و دست  امهیتک

  ی لحظات کنارش و کارهاش خواستن   قدر نیبود اما ا  امگرسنه 

نم که  بر  خواستمیبودند  بگم  و  بگذرم  صبحونه   میازشون 

  .میبخور

  م؟یرو امتحان کن  دی دج  ی عشق باز هی ی خوایم -

  .آغشته به خجالت کش اومد  لبخندم

  ه؟یچجور -

  .انگور کند  هیو برد پشت سرم و از داخل سبد   دستش

  .رو باال گرفت انگور

به جاش لبم و   جومش،یدهنم اما نم  ی تو  برمیو م  نیمن ا -

  .دهنت ی تو دمیلبت و هلش م ی رو  ذارمیم



[2231] 
 

  .با حرفش هم گر گرفتم یحت

 ی من و بخور  یدهن   ادیالبته اگه خوشت نم  م؟ی امتحانش کن -

  .زنمی و م دشیق

  .لبم و با زبونم تر کردم که نگاهش به سمتش رفت  اریاختیب

اما تو تنها    خورمی نوا رو هم نم  یِدهن  وانیل  یدرسته که حت  -

  .و دوست دارم  زشی که همه چ یهست یکس

و    د ی لبش و باال کش  ی گوشه  یطنت یواه پر ش خواه و ناخ  لبخند

  .دهنش برد ی انگور رو تو

دستش و کنار صورتم گذاشت و لبش و چسبوند به لبم که   هی

  .هام بسته شدنداز حس پر لذتش چشم 

و اونم با   دمشیدهنم سوق داد که جو  ی رو با زبون تو  انگور

عقب برد و شستش و به    یبوسه به کنار لبم صورتش و کم  هی

  .دیلبم کش  یسیخ
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باز  نیا  ی برا عاد  ی عشق  گرفتن  ز  ا ی بود    ی گر    هی  ی ادیمن 

  !شد؟ی م میزیچ

  .من کند که ازش گرفتم ی انگور رو برا  هی

دهنم   ی رو تو  یکی  نیرو قورت دادم ا  یکامالً انگور قبل  یوقت

رو و  لبم  صورتش  طرف  دو  گرفتن  با  و  داغش    ی بردم  لب 

دهنش اما لبم و برنداشتم    ی گذاشتم و انگور رو هل دادم تو 

چون دوست داشتم تکون خوردن لبش و حس کنم، اونم دهن 

شد و انگار کارم به مزاجش خوش اومد   دنیبسته مشغول جو

و چسبوند    شتری موهام فرو کرد و لبش و ب  ی که دستش و تو

  .زد  شمیآت

و    دمیو با قلبم د  یبسته بودند اما لذت و خوشبخت  هامچشم

  .و حس کردم  دمیچش

چه خوب   گم،یاما هنوزم م  دمی سخته کش  یل یکه خ  درسته

  .شد که عاشقش شدم
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  .هام و باز کردمکه آروم پلک   دی قورت دادن انگور عقب کش  با

  .و دوست دارم  طنتتی ش زانیم نیا -

  !یو داشت دنشیاوال چشم دنه که  -

  .دیخنده افتادم که هم پا باهام خند به

  .افتادم شبید ادیکه به سمت شکمم رفت  نگاهش

  .کار دستت نده  شبم ید یاطیاحتی ب دوارمیام -

  .هام سوق دادو به سمت چشم  نگاهش

م - بگ   شد یکاش  قرص  قلبت    ی بخور  رمیبرات  بخاطر  اما 

  .شهینم

   !وفتهیب  یلحظه اتفاق  هیکه با    ستیقرار ن  ست،ین  ازیآخه ن -

که مهمون   ی شکمم نشست و لبخند محو  ی دستش رو  یگرم

  .دمیلبش شد رو به وضوح د
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دوست دارم    م،یاریکوچولو ب  هیاتفاقات تموم بشه    نیا  ی همه  -

  .تو باشه هی هاش شب چشم

  .دستش گذاشتم ی کرده دستم و رو ذوق

عشق   دنش یاشه که با هر بار دتو ب  هیشب  خوامی اما من م -

  .هاشهرگ ی کنم که خون تو تو

هاش  قلبم و چشم   ی و گذاشت رو  دیکش   رونیب  میو مال  دستش

  .رفت  نیدرمونده شدند که لبخند منم از ب ی جور

  سکه یر هیحامله شدنت    ندازه،ی خطر م  ی اما قلبت تو رو تو -

  .انجامش بدم ستمی که حاضر ن

 ِی ماریکه بطرف صورتش و گرفتم و با لبخند گفتم: اما من   دو

ناسالمتستین  میوخ  قدرن یا  میقلب دکتر  ی!   د یبا  ی خودت 

  .نظر پزشک باشم  ریز  دینداره و فقط با  ییکه خطر باال  یبدون

  .سمت صورتش خم شدم به
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بچه  - باش  خوامیم  ی امن  تو  باباش  ه  یکه   ی ز یچ   چیپس 

  .ام بشهخواسته  دنیمانع رس تونهینم

بغلم کرد   یتبسم به آروم  هیو با    دیهاش خواباز چشم   ینگران

  .هام و دور گردنش انداختمکه دست

ا  کهن یا  ی برا از  کامالً  و  ناله    ن یحواسش  کنم  پرت  موضوع 

  .میصبحونه بخور میکردم: گشنمه بر

  .و رهام کرد  دیچیگوشم پ ی آرومش تو ی خنده 

  .دیو کش  لپم

  .جانان جان میبر -

کش   و و  گردنم  دور  انداخت  و  دستش  حرفش  بند    دم یپس 

  .که بود ی اچهار نفره زیسمت م

رو دم    ی خودم چا  نیو گفت: بش  دی کش  رونیو برام ب  یصندل

  .نمیچیرو م ز یو م  ذارمیم
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 .گفتم و نشستم ی ابه لب باشه لبخند

 [09.05.21 21:14] 

 385پارت #

******************************  

  !ی موری زن ت  چارهیب -

  که سر زبونم اومد رو گفت: چرا؟ یسوال آراد 

  .دهنم بود رو قورت دادم ی که تو ی موز

  .مبل  ی گذاشت و نشست رو  ز ی م  ی و رو  اشوهیبشقاب م  عمو

نظر داره، گزارش    ر یرو ز  ی موری ت  ه یترک  ی که تو  ی اون مامور -

  .رهی هم م گهیزن د  هی شیداده پ 

  .مادر کمند بود اما بازم قلبم براش به درد اومد کهنیا با

گفتم: مردک آشغالِ کثافتِ    زیر  هیبه نفرت و انزجار    آغشته

  ...لجنِ هوس بازِ
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رو  اما که  آراد  دست  ادامه   ی با  نشست    ی هافحش   ی دهنم 

  .ذهنم و خوردم  ی شده تو فیرد

الک  خندون که  چه  تو  به  خانمم!  آروم  حرص   یگفت: 

  !؟ی خوریم

باشه   یدرهم گفتم: هر چ  ی هاو با اخم   دمیکش  نییو پا  دستش

  !زنم و مدام حقوق زنان هی

بود بلند    ده یچی که پ  یداغ  ازیجز و ولز پ   ونیاز م   زی عز  ی صدا

اعتقاد نداشته باشه و مال حروم  ی زیچ چیکه به ه یشد: کس

  .مادر ستین د یازش بع کارهان یخورده باشه ا

گفتم: حرف   داشتمی موز رو با چنگال برم  ی کهیکه ت  طورهمو

  !حق جواب نداره

  ی طونیدهن آراد گرفتم که با لبخند ش  ی رو روبه رو  چنگال

لبش نشست و به خنده انداختم دستم و گرفت و موز    ی که رو

  .دهنش برد ی رو تو
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ب  خم و  ا  خجالتی شدم  داره س  کهن یاز  و  کنارمونه    ب یعمو 

  حرکت ی که دهنش ب  دمیلبش و بوس  ی گوشه  کنه،یپوست م

  .موند

دادم. دستش و انداخت دور گردنم و   هیو به مبل تک  دم یخند

  .دهنم گذاشت  ی موز برداشت و تو  کهیت   هیبا چنگال خودش  

هردو   ی اش و تودست مردونه  هیدادم و    هیو به بدنش تک  سرم

  .دستم گرفتم

خدا    ی ا“ و پس بندش صداش و:    دمی عمو رو شن  قیعم   نفس

 ”نمتون؟یسقف بب  هی ری که ز ی روز  رسهیم یعنی

عمو،   رسهیگفتم: م  ی دیبا لبخند پر از ام   کردم سمتش و  رو

  ییصدا  هیدارم،    یو خوب  بیاواخر احساس عج  نیدلم روشنه، ا

  .خوب بشه زی قراره همه چ  گهی ذهنم م ی تو

بلند گفت: توکل بر خدا مادر، خدا شاهده بعد از هر نماز    زیعز

  .کنمیچقدر دعا م ی و گرفتار  ریگ نیاز ا یواسه خالص
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  .از جاش بلند شد عمو

  .مغازه رمی م گهیمن د -

  ؟ی بر دی به آراد ادامه داد: سرکار نبا رو

نزد  ی صدا تو  آراد  تو  نیتر ک یخوش  پ  ی حالت  :  دیچیگوشم 

 ” .برم دیبا یعکاس ی ژه ساعت چهار واسه پرو “

  .تکون داد و بشقاب به دست به سمت آشپزخونه رفت ی سر

گرفت که    ی آراد کنار صورتم نشست و موهام و به باز  دست

  .لبم نشست  ی رو ی لبخند

م  یراست - که  حاال  پل  دونمی عمو،  با    ه ی تو    هاس یدستت 

  ؟ی بهم بد گهیاطالعات د ی خوایاست نمکاسه

  .آب رو باز کرد ری و ش سادی وا نکیکنان پشت سخنده  عمو
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ا - پل  نیدر  که  بدون  بپرونده  ی برا  هاس یحد   کار یامون 

  شه یم  ییجورا  هی  م،یدیهم رس  یخوب  ی زهایننشستند، به چ

  .شهیگفت مدارک کم کم داره کامل م

ممکنه    نشیریکه به دلم چنگ زد گفتم: اما اگه بگ  ی ای نگرا  با

  .مینکرد دای ها رو هنوز پآراد رو بندازه زندان، صفته

  .گذاشت یجا بشقاب ی شسته شده رو تو بشقاب

  ز ی تم  نتیبه کاب  زونیآو  ی هاش و با حولهکه دست  طورهمون

سرگرد  کرد،یم عمو،  نباش  نگران  زد:  مامور  ی لب    ت یکه 

دارند که به وقتش    ی انقشه  هیمورد   نیو ادستشه بهم گفت ت

  .گهیبهم م

 ی زی چ  نیواسه همچ   هاس یگفتم: اما مگه پل  یشک و دودل   با

  !کنند؟یکمک م یبه کس

ب  از با    رونی آشپزخونه  و  هرکس  هیاومد  ما   ی چشمک گفت: 

  !میستین
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  .میدیمن و هم آراد خند هم

  .زی خداحافظ عز -

  شه یش  هیو    ایبسته لوب  هینره    ادت یخدا به همراهت پسرم،   -

  .ی اریب مویآبل

  .رو چشمم -

  .هابه ما گفت: خداحافظ بچه  رو

  .و تکون دادم و هم زمان با آراد گفتم: خداحافظ دستم

 دم ی رفت از جام بلند شدم. خودم و کش  رونیکه از خونه ب  عمو

 .گفتم  یشی و آخ

 [09.05.21 21:14] 

 386پارت #

  .آراد مانعم شد  ی شالم و بندازم اما صدا اومدم

  .میظهره ما هم بر گهید -
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  .گفتم ی ااکراه باشه  با

  .داره له یازت گ یبه خواهرت زنگ بزن، حساب شتریجانا ب -

  .دمیچرخ

  .ختیری مواد مرغ رو روش م داشت

اون دختره هم   ی ندارم، جلو  یواال قربونت برم، من که گوش -

  .زنگ بزنم تونمینم

راست  ارشی ک  ی ادآوری  با از    ی کس  چ یه  ،یگفتم:  و  چمدونم 

  برنگردوند؟  ارشیک ی خونه

مال  تابهی ماه  در اخم  با  نگاهش  و  گذاشت  به سمتم   یمیرو 

  .اومد

  ؟ی ری چمدونت و بگ  ی نرفت رجیبا ا -

به   هابشقاب و  گرفتم  از دستش  بود  آراد جمع کرده  که  رو 

  .سمت آشپزخونه رفتم
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بذار   - ک  هینه،  بدم،  بهت  دنبال من    گهید   ارشیخبر خوب 

  .گردونهیبهم گفت چمدونم و هم برم دمشی د روزید ست،ین

  گفت: از کجا معلوم راست گفته باشه؟ یشکاک با

باهاش هم نظر بود گفت:   یکی  کهن یه از اهم از خداخواست  آراد 

  !شناسمش ینه! من م گهی اما م  گمیو بهش م  نیمنم هم

  .سادیپشت اپن وا  زیعز

عشق    ال یخیزود ب  قدرنیا  یکیکه    شهیکن جانا، نم  اطیاحت -

  !بشه یو عاشق

رو    ارشیکه توجه ک  ییجاموضوع و از اون  نیاز ا  ینگران  بدون

ها رو باال انداختم و بشقاب  ی ابودم، شونه  دهید  ی نسبت به ناز

  .گذاشتم نکیس ی تو

  ارش یمن به ک د،یباش دینبا یعنی دی نگران نباش گمیم یوقت -

  .اعتماد دارم



[2244] 
 

جا  ی صدا به  آراد  تند  لحن  و  بترسونتم،   کهنیا   ی پر حرص 

  .خندوندم

 ی قاط  ی دید  هوی پسره رو به اسمش صدا نزن،    ن یا  قدرنیا -

  !هاکردم 

  !کن  یها با خنده گفتم: جون تو فقط قاطشستن بشقاب  نیح

  !بلند شد: جانا ز ی معترض اما خندون عز ی صدا

 د یطول نکش  ادیز  دنمیاما خند  دمیبلند خند  زی از همه چ  فارغ 

  .شد لی تبد ی بلند ی که با محکم حبس شدنم به آ 

بهت نشون بدم که   یص و خنده گفت: جونگوشم پر حر  دم

  !ی درست راه بر  یتا چند روز نتون

  .دمیو بهش کوب سمیخ دست

  کنم ی سمت رابطه شک م  یو نکش  ی زی اگه تو هر چ  یعنی -

  !یگرفت ینکنه مرض
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به گردنم زد که   ی او بوسه   دیچیگوشم پ  ی اش توخنده   ی صدا

 ر یو به چپ و راست تکون دادم و با بستن ش  ی خندون سر

  .گذاشتم یجا بشقاب ی بشقاب و تو

بهم    ی زیچ  هیحس خوب؛    هیداشتم،    یبی عج  ی انرژ  هی  امروز 

  .که انتظارش و ندارم وفتهی ب یاتفاق خاص ه یقرار  گفتیم

                .................................  

  !خانم رای م دیبش دها یبا باز کردن در گفت: پ همراه 

از    یخندون  ی غره   چشم در،  کردن  باز  از  بعد  و  رفتم  بهش 

  .شدم ادهیپ نیماش

نفس    دنشیاومد که از دوباره د  رونیاز خونه ب  مه یسراس  کمند

  .دمی کش یپر حرص

  چ یبه ه  یحرف و حرکت  چیو که بهمون رسوند مجال ه  خودش

تو بغل کرد و صورتش و  رو  آراد  نداد و محکم   ی کدوممون 

  .گردنش فرو برد 
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 ی چنان حس  شی هوا موندند و از کار ناگهان  ی آراد رو  ی هادست

از ت که   ی ری به قلبم چنگ زد که محکم قلبم و فشار داد و 

ب  دیکش آخِ  ب  ی اریاختیبا  از  دو لب   نیکه  با  شد  خارج  هام 

تو و  قلبم    مشتم گرفتم و  ی دستم شالم  اما حال  خم شدم، 

  ی ریگ   نفسبه دردِ    دیرس   دنیکش   ری شد و از ت  میوخ   ییجااون

  !داد زد: جانا  حواسیکه آراد ب

که کمند    دیکمند رو از خودش کند و به سمتم دو  ی جور  و

 !قی پرت شد سمت آالچ

 ” ی راو“

  گریجانا بود و قلبش؛ د  د،ی چیپی که در سر آراد م  ی زیچ   تنها

کار و  اسم  ی کمند  و  بود  کرده  در    یکه  بود  زده  صدا  که 

  د ی شا  د،یرسیو به خودآگاهش نم   شدی م  لتری ناخودآگاهش ف

اگر لحظات بگذرند مغز داغش سرد شود و تازه بفهمد که چه  

  .استآورده شانیایبه سر زندگ ییبال
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  اش ی به تنها منج  دنیرس  ی جانا را بلند کرد و به هوا  مهیسراس

ا ساختمان    نیدر  سمت  به  و  گذشت  کمند  کنار  از  لحظه، 

  .دیدو

به سل   ی شکه   نگاه در    ی هاکمند  اشک  و حجم  بود  درشت 

  .کرد ی وار حرکت مچشمش موج 

که آراد صدا زده بود، شده بود    یباور کند، اسم  توانستینم

وحش  ی درنده  بغضِ  و  گلو  ی اانه یروحش  جان  به    شی را 

  .انداختیم

  .آوردیم شی را به رو  یضیافکار ضد و نق ذهنش

اسم جانا را به زبان آورده وگرنه    حواسی آراد ب  گفتیم  دلش 

وار ذهنش  به جانا، اما عقلش مته   ربطیاست و ب  رای آن دختر م

آراد   یِکه نه، درست است فقط فشار نگران  کردی را سوراخ م

  ن ی و چند  استی واقع  ی را برمال کرده و آن دختر، جانا  قتیحق
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و    دهیخورده و خواب  وحضور داشته    اشیروز در خانه و زندگ

  !...هم با شوهرش دیشا

  ی کمند و هم برا  ی کابوس بود، هم برا  کیاتفاق    نیا  کاش

نهفته داشته   یتلخ حکمت  تیواقع   نیا  دیشا  یآراد و جانا ول

  .افتدیدانه برگ هم که بدون اذن خدا نم ک ی یباشد، حت

را   ری کفگ  مهیبود سراس  دهیکه داد نامفهوم آراد را شن  شبنم

  .آمد رونی پرت کرد و از آشپزخانه ب نکیدرون س

  دن یو د  د یدستش به داخل دو  ی رو  ی راه، آراد با دختر  انیم

  .کرد نیزم خیرا از شک م  شیصحنه پاها نیا

اش ها را با تمام قدرت مردانه آراد متوجه شبنم نشد و پله  یحت

  .کرد یط

  .زدیوار مهر چهارنفرشان جنون قلب

درد  جانا م  ی از  نگرانآ  د،یکشی که  از  بند   ی ای راد  بند  که 

از س  لرزاند،ی وجودش را م که درونش پرت    ی اچالهاه یکمند 
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گند   ِیو دوخته بود و بو  دهیکه بر  ی اه یشده بود و شبنم از قض

  .دیرسی به مشامش م انتیخ

ند  شبنم آراد  سر  پشت  را  کمند  ساختمان   دیکه  از  آشفته 

  یِ با تمام نگران  دید  نیزم  ی خارج شد و تا کمند را نشسته رو

دومادرانه  رو  د،یاش  روبه  را  صورت   شی خودش  و  انداخت 

  .کمند را گرفت ی شده  رنگیب

از حد مثال آن    شیکه ب  ی وارجنگل  ی چشمان گرد شده  با

گفت:   آمدندیباال م  یکه به سخت  ییهانفس  ان یدختر بود، م

  بود؟ یجا چه خبره مامان؟ اون دختره ک نیا

بود،   یبیو فشارش در تناقض عج   زدیکمند دو دو م  چشمان

اما دست و    زدی م  رونی اژدهاوار آتش ب  شیهااز گوش و گونه

  .شده بودند  زری آمده از فر  رونیتازه ب  خیدرست مانند    شی پاها

  

 ” جانا“
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اما    کرد یو به رگم نفوذ م  شدی آب م  شتریهر لحظه ب  قرصم

  .دمیکشی زجر م  دیو با  ی شتریب  ی هاه یدرد، همچنان بود و ثان 

هق هقم   ی بغلش که صدا  ی تو  د یاز اشکم و کش  سی خ  صورت

  .خفه شد

لرزون از بغض    ی و با صدا  دیچ یدستش و محکم دورم پ  اون

بال رو سرت آوردم،    نیا  رتیغیگفت: خدا لعنتم کنه، منِ ب

تو رو به امون خدا ول    شدیم  می داشتم، اگه حال  رتیمن اگه غ

نم  کردمینم بهزاد  به  داشته    ی به جا  گفتمی و  و  من هواش 

  .گفتمیو بهت م قتیحق دیبا موندم،یکنارت م دیباش، با

خفه از بغض گفت:   ی گردنم فرو کرد و با صدا  ی و تو  صورتش 

  ...تو رو اقتیمن و ببخش جانا من ل

که قرص داشت    ییجاو از اون   دمیو بهش کوب  جونمیب  مشت

 ومدند یکه خس خس مانند باال م ییهانفس ونیم کردی اثر م

من بودم    نیآراد، ا  ی ندار  ی ریتونستم حرف بزنم: نگو... تو تقص
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  دن یرو سند حکم بر  بهیآدم غر  هیکه رفتم، من بودم که حرف  

  .برات دونستم

  .دهن تلخم و قورت دادم آب

تو اسمم و   کنه،یو دوا نم  ی ها االن درد سرزنش  نیا  یول -

  !فاجعه یعنی ن یو ا ی صدا زد

  .ام و گرفتجدا شد و دو طرف صورت عرق کرده  ازم

ن  ی قاطع و برق اشک  ی هانگاه   با  ست،یکه داشت گفت: مهم 

ضربه زدن بهشون و شروع    دیکردن، با  ی بسه نقش باز  گهید

  .کنم

  .هاش و گرفتمکه به دلم افتاد مچ  یمیب با

گفت - بهم  تو  سرت    ینه!  به  خودمختارگونه  انتقام  فکر  که 

  .جمعش کنم  تونمی نشده م ی زی االنم چ زنه،ینم
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ک  اون و  تو   ی انه ینفرت  جد چشم  ی که  به  افتاد،  هاش 

  .ترسوندم

من و زنده زنده    ی خانواده   روسی بهت گفتم اما قول ندادم، س -

  ...نیسوزوند و در کمال وقاحت ا ش یآت ی تو

  !ذات خرابت  نیتوف به ا -

که چهار ستون خونه رو لرزوند،   یزن  بِینه  ادی در و فر  ی صدا 

که به قلبم   یتن هردومون و آشکارا تکون داد و با شکِ دردناک

به سمت در چرخ توهم   هی  نیا  دی اما شا  د یضربه زد گردنم 

که    دمید  یروبه روم و کس  ی بود که زنِ برافروخته   رحمانهیب

و برام به    هاشخاطره رفته و تنها دردِ    میهاست از زندگمدت

  .جا گذاشته

 یی پر صدا  یِلیصورتش از س  دهی نکش  ه یبه ثان  یبلند شد ول   آراد 

 .دی سرخ شد و سرش چرخ

 [15.06.21 19:35] 
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 387پارت #

 ساده یسرم وا  ی باال   م،یچند قدم  ی که تو  ینه نه نبود! اون  نه

اون باشه! اونم   تونستی نم  زدیبود و از فرط خشم نفس نفس م

  !کمند؟ ی ونهخ ی تو جا؟ن یکجا؟ ا

هاش بسته  چنگ زد که هنوزم چشم  ی آراد  ی قهیبه    یدست  هی

   .بودند و دستش و کنار رونش مشت کرده بود

همه    نیا  اقتیل   ،ینداشت  اقتیگفت: ل   ظیدورگه از غ  ی صدا  با

 رهیعموت بم  ذاشتی م  روسیس  دیبا  ،یعشق کمند رو نداشت

  .یزندان بپوس ی و تو هم تا آخر عمر تو

  ی و انگار رو   دیلرز ی م  کی ستریتخت بود، ه   ی دستم که رو  حاال

گذاشته بودند که نفسم   ییلویهزار ک   ی وزنه  هی  امنهیس  ی قفسه

  .کردم ی رد م رشی و به زور از ز

  ی پلک بزن  ذاشتی نوع بزرگش که نه م  هیبودم، اونم از    شکه

و به جاش   داشتیجا ثابت نگهت م  هیفقط    ،ی بگ  یو نه حرف
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نشون   نیا واکنش  زبونت  از  زودتر  که  بودند  عضالتت  تموم 

  .رفتند ی م برهیو ی و رو دادندیم

سمت من انداخت که تا عمق وجودم    ی اشدهو سرخ  بهیغر  نگاه

  .درد گرفت و سوخت

دفعه آراد چشم   هیاما    ادیکنار آراد گذشت تا به سمت من ب  از

  .سادی ستبر جلوش وا  نهی باز کرد و س

اندازه نفرت ازش    نیتا به ا  ی سابقه ا   یکه به طور ب  یلحن  با

بازم    زهیمن بر  ی به پا  اردهایلیگفت: شوهر شما اگر ت   دیچکیم

و    نیبده؛ ا  یو از نه سالگ  میتونه تاوان جهنم کردن زندگ  ینم

درست مثل همون   رهی بگ  شیآت   تونی باشه، قراره زندگ  ادتونی

شبه    هیها خانواده رو  که شوهر شما به راه انداخت و ده   یشیآت

  .داغدار کرد

آغشته   ی سبزش بود به سردرگم  ی هاکه درون چشم   یخشم

  .شد
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  پسر جون؟ یزنی حرف م  ی دار یاز چ -

نشد، نتونستم فقط نگاه کنم، نتونستم صداش و بعد از   گهید

داشت پنج سال فقط گوش کنم، نبود اما مادر من نبود، امکان ن

ول باشه  چشم   ی که  صداش،  حتچرا  و  خشمش    یهاش 

و داغ دلم و تازه    اوردیهام مچشم  ی ناجوانمردانه مادرم و جلو

  کرد؟یم

که خس    یبه تخت، با همون بدن لرزون، با همون نفس  دست

مخس  باال  سمتم   ومدی وار  به  هردوشون  نگاه  که  شدم  بلند 

  .اومد

  د ی از کالم آراد دزدبود که نفرت و    ی صورتم چجور  دونمینم

و مجبورم کرد بهش نگاه    دیچی دستش و دور کتفم پ  عیو سر

  .کردم

  ؟ینفس بکش یتونیصورتت سرخه، نم -
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 نیی نگاهم و به سمت اون زن برگردوندم و دست آراد رو پا  اما

   .آوردم

اخم   نیسنگ او  گفت:  معن   نیآلود  برام  و  نگاهت   ی طرز 

  ؟یکنیم

بباشاره   انگشت آورد:  باال  دخترجون،   نیاش و مقابل صورتم 

بخوا نما  ی اگه  ا  یکن  ییمظلوم  و  تو  گناه  از   یپسره   نیکه 

واسه  چشمیب بذار  بگذرم  رو  خام و  من  که  کنم  روشن  ات 

  .شمینم قاپندیمثل تو که شوهر مردم و م ییهای الابال

  .ام و گرفتکه سر داد چونه ی ابا خنده  آراد 

شبنم   هیخوب  یل یباشه که دختر شما دزد خ  دنی  قاپاگه بحثِ -

  د؟یزنیتهمت م ی اگه یخانم! چرا به فرد د

اون زن، روم و چرخوند  ی گرفته  شی هم در مقابل نگاه آت بعد

شکه   قدرن یبزن، چرا ا  یحرف  هیسمت خودش و با اخم گفت:  

  ؟ی شد
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مادر من باشه، چون اگه   تونهیمادر کمند؟ آره اون نم شبنم؟

! مگه شناختیاگه بود من و م  ،یالابال  گفتیبود به من نم

حت  ی مادر  شهیم نشناسه؟  و  سال  ی دخترش  سال   انی اگه 

  گذشته باشه؟

آروم تونست از دهنم    ی کلمه  هی تنها    قه،یچند دق  نیگذشت ا  با

 ” !امکان نداره“ادا بشه: 

  .نمینفس زد: درست حرف بزن بب  ی کالفه و عصب 

و به سمت اون زن باال آوردم و خفه از بغض   جونمیب  دست

  !لب زدم: آراد مامانم

  ؟ی: مامانت چدیو منگ پرس  جیمنظورم و نگرفت و گ اما

دور بازوم   میدفعه دست اون زن نامال  هیبغضم اومد بشکنه    تا

بردم و تا آراد    ی واریتخت و کمد د  نیب  نیو خشمگ  دیچ یپ

 ه یبه صورتش زد و با    ی ایلیباره سقصد کرد مانعش بشه دو

  .هل، ولم کرد
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 ی تو  گهیربع د  ه یهات و جمع کن، تا  زود باش خرت و پرت  -

تا   کنمیجا حبست م  هیدخترجون وگرنه    نمتیخونه نب  نیا

 .رهی کمند برسه و خودش حالت و بگ ی بابا

از حد طاقت فرسا رو نتونستم تحمل کنم   شیفشار ب   نیا  گهید

که نشات گرفته از درد درونم بود بلند شد    ی اه یگر  ی که صدا

  .وار گرفتو راه نفسم و قاتل

اون پنج   ،یاون باش  یتونیافتادم و زار زدم: تو نم  نیزانو زم   دو

چون مامان   یمامانم باش   یتونیتنهام گذاشت، نم  شی سال پ

  !ست ین رحمی قدر ب نیمن ا

  .و به چپ و راست تکون دادم سرم

  ...ندا قتیحق نیا -

هام، نفسمم رفت که به رفتن چشم  یاهیلحظه س  هیهمراه    به

واسه باز شدنِ راهِ نفسم    یواه  دی دست گذاشتم و به ام  نیزم

که مات   ی. آراد هم اون زندمیکوب  امنهیس ی مشتم و به قفسه
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بود رو کنار زد و هراسون خودش و کنارم   سادهیبرده جلوم وا

  .انداخت

خ  نگاه صورت  خوب   س یو  و  بود  زن  اون  سمت  اشکم  از 

چون به   رهیقراره جونم و بگ  یتنفس  ی که حمله  دمیفهمیم

  .دمیکشیحالت ممکن نفس م نیترسخت 

کنده   ن یاز زم  جونمی رو درک کنم جسم لرزون و ب  هاه یثان  تا

تا بلکه راه   دمیکش  نیراد بلند بلند ه آ  ی هاشد و تو پناه دست

  .هوا باز بشه و نجاتم بده

  .ورترهکوچه اون هی مارستانی تحمل کن ب -

  .وجود خودم طورن یپر از وهم و وحشت بود، هم صداش

  .و بدون توقف عیاومد، سر نییها پاپله  از

  .دمی کمند رو شن ی گرفته  ی صدا

  شده؟ یچ -
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متفاوت   ی صدا زن  تواون  قبل  از  پ  ی تر  انگار  دی چیگوشم   .

  !نگرانم شده بود 

  داره؟ یخاص  ِیماریب -

کن  - ن  یاتفاق  دیدعا  پس    وفتهیبراش  تقاص  همتون  وگرنه 

  .دیدیم

و گفت و در رو با آرنجش باز کرد و پر خشونت و با   نیا  آراد

  .رونی پا انداختش عقب و رفت ب

لم و خوب نکرد بلکه بدترم کرد  نه تنها حا  رونی گرمِ ب  ی هوا

شد که  تمی. انگار متوجه وضعدمیکوب اشنه یکه مشتم و به س

  .د یدو ترعیسر

  ..دا... دار -

  .اصالً حرف نزن -
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حکم همون طناب   خوردیکه به صورتم م  یآفتاب سوزان  اون

 یمجرم اعدام   دی رو داشت که چه بخواد و چه نخواد با  ی دار

  .رو به سمت مرگ بکشه

ب  یعنی به  م  دمیرسی م  مارستانیزنده  بعد   نیا  تونستمیو 

  ر یتو مس  ایرو حل کنم؟    بیتازه شکل گرفته و عج   ی معما

و   ذاشتمی هم م  ی هام و روو پلک  خوندمیاشهدم رو م  دیبا

  کردم؟ی آراد رو ترک م شه یهم ی برا

 ” ارشیک“ 

نزد  از بهش  سر  سالم   کی پشت  گفتم:  گوشش  دم  و  شدم 

  !سروان

دستش   ی تو  ی ها بود پرونده   کی که از ترس خورد نزد  یتکون  با

سمتم    زندیبر به  و  داشت  نگهشون  محکم  سرعت  به  که 

  .د یچرخ

  ...قفل شده گفت: تو یفک با
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بود    س یحرفش و با نگاه کردن به دور ور که که پر از پل   اما

  .قطع کرد

گفتم بهت   جا؟ن یا  ی چرا اومد  و رو بهم گفت:  دیکش  ینفس

  .زنمی زنگ م

  .لبم بود سر تا پاش و برانداز کردم  ی که رو  ی ا اراده یتبسم ب  با

  .سروان ادیچادر و لباست بهت م -

از   د یلبش و باال کش  ی که انتها  یکیلبخند هر چند کوچ  اون

  .نگاهم دور نموند

  .ممنون، جواب سوالم و بده -

 ی ابه تپش افتاده بود، با چهره   ب یو غر  بی که قلبم عج  ی درحال

  .نمیخونسرد گفتم: اومدم محل کار دوستم و بب 

تو  یحرص  اون برام   شیاگربه  ی هاچشم  ی که  انداخت  رنگ 

  .شد  یگنگ معن
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  .اتاقم میبر -

 دم یهم از کنارم گذشت که چرخ   ی تو  ی هاهم با سگرمه  بعد

  .و همراهش رفتم

  ؟یباش یماه مرخص هید مگه تو قرار نبو -

هم - واسه  بچرخم  ول  نذاشت  کنسل    میمرخص  نیذاتم  و 

  .کردم

  !ی کله خر یلیگفتم: خ خندون

  .بهم انداخت ی اچپ و البته آغشته به خنده نگاه

  .دمینفس کش  قیقلبم، بلند و عم ی وونه یضربان د از

که از اومدن   یخودم تشر زدم: چه مرگته پسر؟ مگه مجرم  به

  ؟ی استرس دار  سی پل ی به اداره 

کنارش حک شده بود    ی تابلو  ی رو  یکه سروان ملک  یاتاق  در

  .رو باز کرد و اشاره کرد برم داخل
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  .باال انداختم  ابرو

  .هانه اول خانم  -

تعارف رفت داخل که پشت سرش قدم برداشتم وتا دهن   بدون

  .از کرد حرف بزنه در رو بستمب

  .ی بگم در رو نبند  خواستمیم -

ها رو از دستش گرفتم و انداختم و پرونده   سادمیروش وا  روبه

  .زیم ی رو

  .شده رتیدستگ  یبه خرج نده، خب، بگو چ تیحساس -

  .رفت و چادرش و درآورد یسمت جالباس  به

  ن یسنگ   ی پرونده  ه ی  ی که مشخصاتش رو هم داد  ی اون مرد -

  .و محرمانه ی اچند شاخه  ی پرونده  هیبراش هست، البته 

  .د یو گذاشت و به سمتم چرخ  چادرش

  .نیبش نسایسر پا وا -
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از چهار    یکی  ی رو   ش،ی صندل  ی نشستن رو   ی هم به جا  خودش

  .بود نشست زشیم ی که جلو ی ای صندل

حسم   نیاما سخت با ا  نمیبرم و کنارش بش  خواستیم  دلم

  .و روبه روش نشستم دمی جنگ

  .هم قفل کردم ی و تو  هامدست

 .خب -

دق - م   قی اطالعات  رو  دسترس  ی ول  خواستمیپرونده   ی بهم 

هم واسه  گرفتم،    نیندادند  کمک  عموم  پ  هی از    ش ی ساعت 

جزئ از  برام  بودم  ت  اتش ی اتاقش  مرده  چند   ی موری گفت،  تو 

  .اجناس دست داشته یِاواخر و گرون نیاحتکار ا

گفتم:    یتعجب  با افتاد  جونم  به  فردهم  یعنیکه    ن ی دستِ 

  !بوده؟

  .داد هیتک زی پاش و به م هی
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هم قاًیدق - دارند   نی!  شده،  کامل  مدارکش  امروز 

پل  ی های هماهنگ با  رو  م  هیترک   سی الزم  تا    دادندیانجام 

 .کنند رشی دستگ

کنار   زِیبه م  ی اکش اومد و با مشت، ضربه   یاز خوشحال   لبم

  .دستم زدم

ا - باشه بهش    ادمی!  شهیخوشحال م  یلیو بفهمه خ  نیجانا 

 ؟ی دیفهم یچ  گهیبگم، خب د

زدن حرفش بهم نگاه نکرد و با    ی شد اما برا  نهیبه س  دست

  ن یگفت: چندتا قاچاق سنگ  زیبه م   رهیکه داشت، خ  ی زیاخم ر

  ...اشتر از همه اش هست اما مهمپرونده  ی هم تو

م  ییجااون   از ناجور  و  دلم  حال  بهم،  نکردن  نگاه    کرد ی که 

  .وسط حرفش  دمیپر

  ؟ی ناز -
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  .بهم نگاه کرد عیاخمش نابود شد و سر  یبی طرز عج به

  بـ... بله؟ -

  .دند یباال پر ر یعکس العملش، ابروهام از تح از

 ی و کم  دیهم کش  ی و پهنش و تو  دهیقلم کش  ی اون ابروها   بازم

  .جا به جا شد

    .بذار ادامه بدم ی بگو ندار ی دار یحرف -

  .گفتم: ادامه بده یبخش  تیرضا با

  .شد  نهیکرد و دست به سبه گلوش وارد  ی فشار

انجام داده،    هیت یمرد دوتا جنا  ن یا  ی قسمت دردناک ماجرا -

 دونه ی اگه نم  ینه ول   ای  دونهیو م   نیا  چاره یب  ی جانا  دونمینم

  .قتیحق نیسوز داره ا یلیبفهمه چون خ دینبا

تک  یآشوب  با زد  دلم چنگ  به  از صندل  امه یکه  و    یو  گرفتم 

  ؟یی آلود لب زدم: چه ماجرااخم
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  .زانوهاش گذاشت ی هاش و رو روجلو اومد و آرنج متقابالً

  .میاز هم بود ینسبتاً کم ی تو فاصله  حاال

  ه ی   یاش طخانواده  ی چند تا از اعضا  میدونیطور که مهمون -

  .بوده ی موریتصادف کار ت نیتصادف فوت کردند، ا ی سانحه 

برده  ی وا  با ب  ی امات  از  به صندللب   ن یکه    ی هام خارج شد 

  .دهنم گذاشتم ی کردم و دستم و رو هیتک

  .برگردوند یو کمرش و به صندل دی کش  یقیعم دم

پدربزرگ   ی کارخونه  ی که تو  ی ای تازش هم، اون آتش سوز -

ده  و  داده  رخ  کار  شوهرش  سوختند  زنده  زنده  خانواده  ها 

  .بوده ی موریت

هام و  اشک چشم   یِکه گرم  دی قدر شدفت، اوندرد گر  وجودم

  ی بتونم ذهن   دی هام و ببندم تا شاپر کرد و مجبور شدم پلک 

  .شده بود رو جمع و جور کنم  یکه حاال وحشتناک قر و قاط
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از خشم و   ز یلبر  ش یآروم   نیکه درع  ییباز کردم و صدا  لب

  داشته؟ ی ازه ی نفرت و درد بود گفتم: چه انگ

بودند،   نه،یک - سروان  شوهرش  و  جانا  پدربزرگ  انتقام، 

  که؟ یدونیم

  .تکون دادم ی سر

نبوده و   یاتفاق  زات یمرگ سه تا از عز  یجانا! نشه که بفهم  آخ

  !ارهیداشته، قلبت دووم نم  ی ادستِ پشتِ پرده

 ی به آشپزخونه   هاس یکه پل  ی اتو حمله  ی موری پدر و برادر ت -

و مادر    شندیموادشون داشتند توسط اون دو سروان کشته م

بودند و    ی اش تو چه کارشوهر و بچه   فهمهیم  ی وقت  ی موریت

م م  کنهیکشته شدند دق  ت  ره،یمیو   ی س   ی موریاون موقع 

  ن یکه بعد از ا  ل یو مست و پات  اش یجوون ع  ه یسال داشته،  

قطعاً خودت تا آخر ماجرا    گهیاتفاق با تخم انتقام بزرگ شده، د

  .یرو رفت
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هام و باز  و چشم دمیکش شمینفس بلند، دستم و به ته ر هی با

  .کردم

اون پسره   دوارمی بفهمه، ام  دینبا  وقتچ یجانا ه  ،یگیدرست م  -

  .بهش نگفته باشه ی زی چ دونهیاگه م

  .دست به پهلو قدم زدم  که بلند شدم و   نمینتونستم بش  گهید

  ه؟ی حتم والیامروز گرفتن اون ه -

  ی زیبرنامه ر  رکانهی محرمانه و ز  قدرن یراحت، ا  التیآره خ -

  .کردند که راه فرار نداره

پشت   یِصندل  ی . نشست رو دمی بلند شدنش به سمتش چرخ   با

  .سبز برداشت ی پرونده  هیو زشیم

  .کنم یها رو بررسپرونده   دیبا د یببخش -

  .سمتش رفتم  به

  .راحت باش -
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ورق زدن برگه ثابت   ی نشستم که دستش رو  زی م  ی رو  کنارش،

  .نگاهش به سمتم اومد میموند و ن

  ؟ی تعلل خودکارش و برداشت و گفت: تو کار ندار یکم با

  .کارهام و تموم کردم و اومدم  -

  .امضا زد  هیبرگه  نییپا

  ؟ی داره که موند ی ای گردشگر ی چه جاذبه  جانیخب ا -

  .ناهار، رستوران میمنتظرم کارهات تموم بشه بر  -

دسته بهم نگاه    ی شد و با گذاشتن دستش رو  لیچپ ما  به

  .کرد

  .کنمیقبول نم  گهید ی چند بار مهمونم کرد -

  .دفعه مهمونم کن نیگفتم: پس تو ا  مقدمهی و ب رک

به سمتش   ی اراد  ریهم به طور غکه از خنده کش اومد نگا   لبش

  .دیمحکم کوب بیرفت و قلبمم عج
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  .باشه قبوله  گمیم   تعارفیپسر! پس منم ب  یتعارف یب  یلیخ -

که سرم و باال انداخت    یتکون دادم اما با دست  ی سر  حواسیب

چشم به  کرده  رهول  انداختم.  نظر  و    زی هاش  بودند  شده 

  .مشکوک

  !یهست  زمیه ی نگفته بود ؟یکنینگاه م  یبه چ -

با تته پته گفتم: ه  سادم یحرفش جت مانند وا  از  ز ی ... هزیو 

   ...من... من فقط.. نگاهم ه؟یچ

  من توهم زده بودم؟ ایصورتش بود  ی از خنده تو ی رد

  !ی کردی به لبم نگاه م یداشت -

  .ختی گر گرفتم و قلبمم فرو ر  دیگرد شدند و شد هامچشم

  گفته؟ ینـ... نه ک -

شد و واسه   نیو روم نگه داشت که نفسم سنگ  اشسانه یپل  نگاه

  .رو دور زدم و به سمت در پا تند کردم زی فرار ازش، م
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  .ایکارت تموم شد ب نم،یشیم نیتو ماش -

  !اما گرمه -

   .خندون بود صداش

بهش نظر    کهنی تب و تاب قلبم، بدون ا  ونیرو باز کردم و م  در

  .فعالً کنم،یبندازم گفتم: کولر روشن م

ب  نیا و  بستم که    رونیب  یمعطلیو گفتم  رو  و در   ه یاومدم 

هام و بستم و تن سبک  . چشمدمی نفس راحت از ته دلم کش

  .دادم هیام و به در تکشده

م  نیهم نم  ؟یخواستی و  اصالً  چه   فهمتتیهان؟  تو  پسر، 

 ی قاطع و خونسرد بود  شهیکه هم  ییسرت اومده؟ تو  ییبال

  ؟یکنی چرا دست و پات و گم م ؟ی ریگی چرا گر م

 ” جانا“
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کش  یآب  ی پرده  ب  دیرو  چ   گهید  ی مارهایتا  هر  از    ی زیکه 

  .وفتندیبه نگاهم ن دندینالیم

  .و کنارم نشست برگشت

  .دمیخند جونیب

  !های شدیچشم سبز م  یب  یداشت گهید -

  !و آروم معترض شد: جانا د یهم کش ی و تو هاشاخم

  .دهنم گذاشتم ی و ماسک و رو دمی خند باز

تر بتونم وجودم و آروم کنم  و بستم تا راحت  نمی سنگ  ی هاپلک 

  .و رمق به تنم برگرده

  .کار کرده بودند وقفهی ها ببدنم، ذهنم، ماه انگار

همون بدن  به    گشتم یوضع، کاش برم  نیخسته بودم از ا  گهید

  ی هاکوچه پس کوچه   ی ها توکه قبالً داشتم و مدت   یسالم

  .دم یدوی روستا م
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لذت بخشِ دست آراد کنار صورتم نشست و شستش   ی گرما

  .شد دهی ابروم کش ی رو

نم - د  ی تو  یچ  پرسمیازت  ا  ی دیاون خونه  به  روز   نیکه 

   .تو هم نگو و بذار حالت بهتر بشه ،ی افتاد

  .دلم آشوب شد بازم

  .دمیکه د  ی سبز  ی هاتوهم بود اونم بخاطر چشم  هیفقط    دیشا

  !یبیو غر بی... چه توهم واضح و عج اما

  ده ی وار کنار صورتم کشآراد، نوازش   یِانیانگشت اشاره و م  پشت

  .شد

وقت  رمیمی بشه من م  ت یزیچ  هی -  ن یا  یدونیکه م  یجانا، 

م  ییفشارها به خودت  رو داره چرا    ی ار یکه  برات حکم زهر 

   ؟ی اری رو سر خودت م  ییبال نیهمچ 
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 ی دونی ماسک خفه لب زدم: تو نم  ی و باز کردم و تو  هام چشم

  ا یاسمش و بذارم کابوس    دیبا  دونمیآراد! نم  دمید  یمن چ

  !ایرو

  .آورد و تا گردنم باال آورد  رونی هام بدست  ریرو از ز پتو

  .ی بخور رمی بگ ی زیچ  هیبرات  رمیکم بخواب، م هی -

که بخوام در   یجون  یتکون دادم چون حت  ی سر   مخالفتیب

  .باره حرف بزنمم نداشتم نیا

  ا یبلند بشه اما وسط راه پرده کنار رفت و اون کابوس و رو  اومد

  .بازم تکرار شد و تپش قلبم و باال برد

  ش ی شونیپ  ی رو  یکه اخم  یبه من، درحال  یبا نگاه کوتاه  آراد 

  .شدنش و گرفت کی نزد ی نشسته بود پا شد و جلو

  .نگاه اون زن نبود ی از خشم تو ی دفعه خبر نیا

  .پوزخند آراد دراومد  ی د شد صداکه از پشت سرش وار   کمند
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کار    دیاومد  یخانوادگ  ومدهیسرش ن  ییبال  دی دیفهم  ه؟یچ -

  د؟یرو تموم کن

  .حال آروم به حرف اومد نیو درع  ی زن جد اون

فقط    ،یها دخالت نکنو تو کار ما خانم  یسیبهتره عقب وا -

  .اومدم باهاش حرف بزنم

تا آراد خواست بازوش و بگ  رهیخ  کمند اومد و    ره یبهم جلو 

  .مچش توسط اون زن گرفته شد

  .سایگفتم عقب وا  -

  دم یکش  نییکه تنفسم بهتر شده بود ماسک و پا  ییجااون  از

مشخص   ییزهایچ  هی  دیو خطاب به آراد گفتم: آروم باش، با

  .بشه

  .کمند نگاهم و به سمتش برد ی صدا

  عذاب دادن من؟  ی آراده برا  ی نقشه  نمیا  ای  ؟ییتو واقعاً جانا -
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کردم خودم و باال بکشم اما آراد مثل   یکمک دو دستم سع  به

  .نمی خودش و بهم رسوند و کمکم کرد بش عیسر شهیهم

  ...تا  یبهم بگ  هیباشند فقط کاف  جانیا  ی گفت: نخوا  وارزمزمه 

وقتشه   م؟یدرار  ی موش و گربه باز  دیبا  ینه، بذار باشند، تا ک -

  .و درمورد ما و باباش یبدونه، اونم همه چ

  .سادی تکون داد و کنار تخت وا ی سر

پنهان  آب بدون  و  دادم  قورت  و  ب  ،ی کاردهنم  و    پرده ی رک 

بود چون    ی که پنج ماه از آراد فرار  یگفتم: من جانام، همون

  .تنها بخاطر پول ازش جدا شده کردیفکر م

که پر از    ی اخنده  د،یکمند بسته شدند و آروم خند  ی هاچشم

  .و بغض بود یتلخ

 ،ینه به آسون  م،ی نامزد کرد  یو درشت  زیمن و آراد با اتفاقات ر -

آروم شده ورشکسته    زی همه چ  کردمیکه فکر م  یدرست زمان
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نبودم،    ماریما، من قبالً ب  یزندگ  ی تو  یشدند و تو پا گذاشت

  .رو باهام کرد  کارن ینداشتم، پدر تو ا یو تنفس یمشکل قلب

و باز کرد و با نگاه پر از بغض و خشم گفت: من   هاشچشم

آراد و عموشه، اون    یِ! پدر من ناجشمیمنظورت و متوجه نم

کمر صاف   یورشکستگ  نیسنگ  ی هاینجاتشون داد تا از بده

  .نمک به حرومه هیکنند، آراد فقط 

 [21.06.21 21:24] 

 391پارت #

و پس بندش صداش:    دیچیگوشم پ  ی آراد تو  شخندین  ی صدا

م برات  خ  سوزهی دلم  عروسک  هم  تو  شب    مهی کمند، چون 

  .تا به هدفش برسه ی پدرت بود  ِیباز

اون زن با لحن    اد،یگرفته به حرف ب  شی کمندِ آت   کهن یاز ا  قبل

  ؟یزنی حرف م ی دار  یو سردرگم گفت: از چ ی جد
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  رفتم یکه با خودم م  ی بزنه، با کلنجار  یدهن باز کرد حرف  تا

  .به مچش چنگ زدم

  .نگو -

ت - جانا؟  نگم  نه سالگ  یزندگ   ی موریچرا  از  و  جهنم    یمن 

  !بدون پدر و مادر بزرگ شدنم اونه لیکرده، دل 

  .سوزوندیکه به نفرتش آغشته بود جگرم و م  یبغض اون

 ل یدلی بهمون جلو اومد که قلبم ب  کیزن، تا تختم و نزد  اون

  .ختی فرو ر

تو  خواستمینم و  مامانم  بازم  و  کنم  نگاه  صورتش    ی به 

  .نمیهاش بب چشم

  بود؟ یچ یگفتیکه م یمنظورت از اون پنج سال -

صورتش پتو    دنیبهش نگاه کردم که به محض د  یسخت  به

  .هاش جمع شدمشت ی تو
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تصادف فوت   ی مامانم و بابام و بابا بزرگم تو  ش،ی پنج سال پ  -

  .شدند

م - شب  یگفت یچرا  من  باشم؟  مامانت  من  نداره   هیامکان 

  مامانتم؟

نه، انگار    هشیتعلل لب زدم: شب  یهاش با کمبه چشم   رهیخ

  .دیخودش

ذره استرس بود.    هیهاش  چشم  ی شد. انگار تو  ترک ینزد  یکم

  ی فکرها  طورنی به تپش افتاده بود، هم  یقلب خودمم حساب

  .سرم  ی تو ی قابل باور ری ناجور غ

خب... خب اگه مامانت فوت شده پس امکان نداره زنده باشه  -

تو ب  ی که  ن  ادیسرت  چون   ستی ممکن  باشم،  مامانت  من 

  .ستین یعقالن

  .تر پتو رو گرفتندمحکم  هاممشت
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 م،ینکرد  دایبدن مامانم رو بعد از تصادف پ  یعنیما... مامانم   -

ماش  س یپل از  بود  زده  ب  نی حدس  پرت شده  افتاده    رونیکه 

  .آب بردتش انیرودخونه و جر ی تو

عج   طورن یهم استرس  با  تخت    یب یکه  به  بود  زده  زل  بهم 

  .دست گرفت و آروم نشست

  د؟ ینکرد داشیتا االن پ یعنی -

  .نه تکون دادم ی به نشونه ی سر

زسوال   نیا  از فشار  م  ی اد یهاش  وارد  و   شدیبهم  نفسم  که 

  .کردی سخت م

  .اش گذاشتشونه ی جلو اومد و دستش و رو  کمند

  مامان؟ یخوب -

: شما مامان  دمی که به جونم بود پرس  یشک  مهی رفع اون ن  واسه

  د؟یکمند یِاصل



[2283] 
 

  .گذاشت جوابی سوالم و ب اما

  اتفاق افتاد؟ نیا یچه روز و چه ماه -

  .بهشتیو پنج ارد ستیب -

قفسه  هاشچشم و  شدند  د  اشنهیس  ی درشت  که   دمیو 

  .افتاد نییپا ی چجور

باعث شده    هیمن... منم تو همون روز   - تصادف داشتم که 

  .ام و از دست بدمفظه حا

هام شل شدند و اشک که بهم وارد شد مشت  ی ای شکِ کار  از

  .هام حجوم آورد بود که به چشم

 ؟یگفتم: چ  دمیکش  رونیشُکم ب  نیکه به زور از ب  ییصدا  با

   همون روز؟

  .تکون داد ی سر

  .خوردم کهیبودند  خی دفعه دستم و گرفت که از  هی
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  ؟یمامانت باشم چاگه... اگه من  -

  .از فکر بهش هم بغضم گرفت یحت

  !دی آخه شما مادر کمند ادی! با عقل جور درنم دونمینم -

  .آراد نگاهمون و با شتاب به سمتش برد ی صدا

شبنم خانم پنج ساله که    اد،یهم با عقل جور درم   یلینه خ -

  .ستیکمند ن  یِمادر اصل یعنی ه،یموریزنِ ت

  .نمنخواستم باور ک بازم

  کمند باشه؟ ی مادر من کنار بابا دی اما نه، چرا با -

اون طرز  یول و  ازم دزد  ی سکوت کرد  و  نگاهش  بهم   د یکه 

  .و بهم نگفته دونهیم ی زی چ هیداد  نیقی

  ی نیپس سکوت نکن، نب  ی حرف ناگفته دار  هیکه    دونمیم -

  حالم و؟



[2285] 
 

که از پشت به تخت   ی کمند  یچرخوند. حت   نمونیو ب  نگاهش

که انگار مات برده    دمیدیرخش و م  میداده بود و تنها ن  هیتک

  .و شکه بود

  .گهیچنگ زدم و عاجزانه گفتم: بگو د رهنشیپ به

  .ومدیخس مانند باال م نفسم

  .نشست شمیرو کنار برد و پ   یآهن زیم

 هاس یپل  ی برادر هم داشته که تو همون حمله  هی  ی موریت -

  .کشته شده

  .سادیکنارمون وا کمند

گذشته  - از  چ  ی تو  ه  ؟یدونیم  ی زیبابام  که  من    ی چیبه 

  .نداره  فیواسه تعر  ی زیبود که چ  نیو تنها حرفش ا  گفتینم

  .بهش سر تکون داد ینگاه  میبا ن آراد 

 [21.06.21 21:31] 



[2286] 
 

 392پارت #

  .دمیو رو به چپ جمع کردم و به سمتش چرخ پاهام

  داره؟ ه یقض نیبه ا یچه ربط  یکه گفت ینیخب ا -

  .بود دیاز ترد ییاینگاه کرد. تو نگاهش در بهم

 تر م یاوضاع قلبت وخ   ترسمینه، م  ایبهت بگم    دیبا  دونمینم -

  .گفت  یکه دکتر چ ی دیبشه، د

  !پس به من ربط داره  -

  .انداخت نییو پا سرش

  .به تصادفتون ربط داره  -

  .دستش و محکم گرفتم ساق

  .وفتمیاالنشم دارم از پا م نیلطفاً حرف بزن آراد، هم -

  .و بست هاشچشم



[2287] 
 

انم هم  کنم تا کمند و شبنم خ  فی و کامل تعر  ی بذار همه چ -

  .انیب رونی ب یاز سردرگم

  .باشه -

دست   پلک به  و  نگاهش  و  کرد  مدام  باز  که  دوخت  هاش 

  .دیکشیاون شستش م   ی شستش و رو

تو کار خالف بودند اونم قاچاق مواد،    ،ی موریبرادر و پدر ت  -

و    شهیم  ییشناسا  سیموادشون توسط پل  ی روز آشپزخونه  هی

و  شهیمسلحانه م ی ریدرگ نیب ن یا اند،یم شونی ری واسه دستگ

 ش ی کیاونم توسط دوتا سروان،    شندی پدر و برادرش کشته م

  .پدر بزرگ جانا ش یکیپدر بزرگ من بوده و 

  ی ل یو تحل  هیاز دستم رها شد و مغزم شروع کرد به تجز  ساقش

  .گرفتی که بازم داشت نفس و ازم م

نه، بلند    ا یباور کنم مادرمه    دیبا  دونستم یکه نم  یکس  ی صدا

  ...روس یمن نگو که س ی شد: خدا



[2288] 
 

بان - و  باعث  شما  شوهر  انتقام،  شدن    ی درسته،  منفجر 

مسبب   یجاناست، حت  ی آقاجونم و تصادف خانواده  ی کارخونه 

  !ما یورشکستگ

بود و هم کمند، چون کمند رو   ن یخبر هم واسه من سنگ  نیا

گرفت و   رحمانهین و هم ب انداخت و راه نفس م  نیدو زانو زم

که    مه یقلب  ِیماریمن بدتر از ب  یِتنفس  ِیماریداد ب   نیقیبهم  

  .استبه اعصابم وابسته  قدرنیا

دهنم   ی ماسک و رو  عیو سر  د یبا شتاب به سمتم چرخ  آراد

  .گذاشت

خب؟ آروم  ه،یبکش، نه بغض کن و نه گر قیمدام نفس عم -

  .من و، همراه من نفس بکش نیباش، بب

نفس گرفت که حرفش   یپر از اشکم طوالن  ی هابه چشم   رهیخ

  ی هام و روبغضم بزرگ شد که چشم  ونشیو اجرا کردم اما م

کنم اما    یخودم و خال  هیهم فشار دادم و خم شدم تا با گر



[2289] 
 

محکم صورتم و نگه داشت و با تحکم گفت: به من نگاه کن و  

  .نفس بکش

  .دیقطره از چشمم چک هیکردن چشمم محض باز  به

  ش یهمراه   یکه به سخت  دنی نفس کش  قیکرد به عم  شروع 

  .بره نیتا بغضم نشکنه و به جاش از ب دمیکردم و جنگ

م  ی چجور  دیبا  دونمینم  ،ی صدا و  بلند شد:    بردم،ی اسمش 

  .مامان، کمند به من نگاه کن

  .دیکمند به زور تا گوشم رس ی صدا

! پنج سال یمن  یِعشق  بیمامان رق  ،یستیاما تو مامان من ن -

و مامان صدا زدم و چند روز، خود عشق    میعشق   ب یمادر رق

نگه داشتم! االنم که شوهرم با   یخونه و زندگ  ی شوهرم و تو

  .زنهیداره به بابام تهمت م یی و رو چشمیب



[2290] 
 

پا  خواستم آراد   نییماسک و  اما  بزنم  باهاش حرف  تا  بکشم 

  .نگهش داشت

  .ادیبذار نفست جا ب -

  !کمند  ستیتو هم ن  ی بابا  یخطاب به کمند گفت: اون حت  بعد

گرد شدند و نگاه کمند هم با شتاب به سمت آراد   هامچشم

اون همه   فی! حییهمه دروغگو نیگفت: بسه ا ظیاومد و با غ

  .شتهکه بابام به تو و عموت دا یمحبت

با اخم بلند شد و بازوش و گرفت و به زور بلندش کرد که    آراد 

  .پسش زد  سادهیوا

و زد  ای  ؟ی تو خر - بابات عاشق    یعن ی  ت؟یبه خر  ی خودت 

 ی همه پول برا   نی من و عموم و بهزاد بوده که ا  ی چشم ابرو

همه    نیهات و باز کن، اما داده؟ نه بدبخت! چشم  ی هایبده

برا  بابات  خانواده  ی سال  از  کش  ی انتقام  نقشه  اگه   ده،یما 

  ن یا  ی رو داده و مجبورم کرده صفته امضا کنم برا  هامونیبده



[2291] 
 

  ی خفت و خوار   ی و تو  میبمون  یاون باق  ی بود که تا ابد برده

تنها   کهنیاواسه  ی که نوزاد بود یتو رو هم وقت م،یکن  یزندگ

هم    هانیا  ی و از پرورشگاه گرفته! واسه همه  تی نباشه سرپرست

  .مدرک دارم

هاش جاش  چشم  ی کرد و خشمِ تو  یلحظه زانو خال  هی  کمند

  .از اشک داد یو  به حجم

  .دیبه حال کمند کباب شد اونم شد دلم

  .سست به عقب رفت ی هابه سمتش رفت اما با قدم  آراد 

  .بلند شد نیزم ی از زانو زدن رو مامان

 شدم یبلند م  دیست، باکه مامانم زنده  کردمیباور م   دیبا  حاال

همه سال با قلبم حملش کردم    نیکه ا  ی ایو با تموم دلتنگ 

اما االن جاش نبود چون کمند    نداختمی بغلش م  ی خودم و تو

  م یخودم و بغضم و دلتنگ   دیو از دست داده بود، با  شی همه چ



[2292] 
 

کن  مرو  جلو  کردمیترل  کار  ی تا  مادر    نمنک  ی کمند  از  که 

 .نداشتن زجر بکشه

  آراد؟ ی با لحن آروم و پر از حزن گفت: مطمئن مامان

  .: آرهآراد

  دم یرو فهم  هیقض   نیکه ا  شیبه کمند گفت: دو ماه پ  خطاب

ا دنبال  بابا  کهنی افتادم  و  پ  تیاصل  ی مامان  کنم چون    دایو 

تاوان گناهاش و پس بده    ی موریقراره ت  ی روز  هی  دونستمیم

مامان و بابات و   ،یداشته باش یکسی تو حس ب خواستمیو نم

  ...کردم کمند، تو دایپ

شکست که دستش و    ی جگرسوزدفعه بغض کمند به طور    هی

فرار کرد و با   اشه یبق  دنیدهنش گذاشت و از شن  ی محکم رو

  .کنار زدن پرده رفت انهیوحش

  .دمیکش  نییو پا ماسکم



[2293] 
 

رو براش بگو، اون االن    یدونیم   یبرو آراد، برو دنبالش هر چ -

م ا  یتیهو  کنهی حس  باور کن  و  به   هی  ی برا   نینداره  دختر 

  .پسره  هیتر از سخت  یلیمراتب خ 

باشه  با سرش  دادن  مامان:    ی اتکون  سمت  کرد  رو  و  گفت 

 ”.د یمراقبش باش“

  .دیدو  کمیاز بخش کوچ رونیپس بند حرفش به ب و

  .دیو به مامان دوختم و باز بغض، گلوم و در تابمیب نگاه

 ا یبهم بگو که خواب و رو  ؟ی اکه زنده  قته؟یحق  هی  نیا  یعنی -

  .ستین

تو  یاشک  با م چشم  ی که  با   دی درخشیهام  و  اومد  به سمتم 

باالخره هو پ  یِاصل  تیلبخند گفت:  ا  دایخودم و  و   نیکردم 

  !ستی ن ا یرو هیاصالً 



[2294] 
 

و روکنارم که دست   نشست و بغض    دمیصورتش کش  ی هام 

  .دمیکرده خند

  !یواقع یِبود، واقع یواقع

  .دمی موهاش کش ی و تو  هامانگشت 

  !یتونیرنگ رو داشت، ز همون

هام بغضم و نگه دارم که سد اشک   ینتونستم از خوشحال  گهید

رو شدت  با  و  شکست  ثان  ی و  به  اما  شدند  روونه   هیصورتم 

تو گرما  دهیکش از سرما  یآغوش  ی فرو رفتم  پنج سال   ی که 

  .زدم خینبودش 

و بلند و از ته دل زار    دمیچ یدور تنش پ  صانهی و حر  هامدست

زار   هام،ی پنج سال، زار زدم واسه دلتنگ  نیزدم، زار زدم واسه ا

  .و نبود تا مرهمم باشه دمی که کش ییهایزدم واسه سخت 

پر از بغض گفت: کاش    ییو با صدا  دیموهام کش   ی و تو  دستش

 کهن یبا ا  یاما حت  اوردمیم  ادیو به    زی کاش همه چ  ومد،یم  ادمی



[2295] 
 

حاال که بغلت کردم حس    مونمی از خاطرات مادر و دختر  یخال

  .یاز گوشت و خون خودم کنمیم

که حاال به اوج   ی هق هق  ی بغلش فرو بردم تا صدا  ی و تو  سرم

  .نکنه  تیرو اذ  گهید  ی مارهایبود، خفه بشه و ب   دهیخودش رس

سخت بود، من پنج   یلیکه بدون تو برام گذشت خ  ی هر روز -

 ن یلچرنشیکار کردم تا خواهر و  رحمیب  ی سال تو اون روستا

بشده از  خودت  مامان  و  خ  یپولی ام  مامان  زجر    یلیننالند، 

  !ادیز  یلیخ  دم،یکش

  .از اشک سهی صورت اونم خ  دم ی که د دیو عقب کش صورتم

برات بم  یاله - با  رمیمن  برم، من و ببخش، من   د یقربونت 

اما لعنت به    دمیرسی تا به شما م  اد یقدر زاون  شدم،ی م  ری گیپ

نذاشت داروهام و بخورم،   یاون من و اغوا کرد، حت  روسیس

  .خدا ازش نگذره 

  .شد سی خ یکه حساب دمیکش  مینیب  ری و به ز دستم



[2296] 
 

و   نیا  زنهیخدا چوب کارهاش و بهش م  ده،یتقاص پس م  -

  .مطمئنم

  .دیکش رونی خم شد و دوتا دستمال ب زیسمت م به

  ی هام و پاک کرد که لبخند لذت بخش هردو تا دستمال اشک   با

  .هاش و پاک کردملبم نشست و منم با شالم اشک ی رو

چوب خدا صدا نداره... پس    گندی م  ده،یحتما تقاص پس م -

  .هم دارم  گهیدختر د هی

و هفت سالشه،    ستیتر از منه، ببه لب گفتم: آره، بزرگ   لبخند

م بهش  نواست،  درچ  میگیاسمش  تصادف    ،ییایشم  بخاطر 

راست  نی لچرنشیو چ  یشده،  ه   یمامان،  اون  زن    وال یشد 

  ؟ی شد

مکث لب زد:   یو با کم  دیکش  یو انگار پر حرف  قیعم  نفس

باز کردم اول خودش و    یلیخ   دم،ی نفر اون رو د  ن یچشم که 

  که نیا  ی خوب جلوه داد، بعدها وانمود کرد عاشقم شده و برا



[2297] 
 

کارها برام انجام داد و منِ ساده هم    یلیباهاش ازدواج کنم خ

ازدواج   اشو نداشتم خامش شدم و باه  یکس  چی ه  کهن یا  ی برا

عوض آخر  یکردم،  تا  کرده  زن خودش  و  من  برگ    نیحتماً 

خونده،   کور  اما  باشه  داشته  رو  طالق    رمیمبرنده  ازش 

  .رمیگیم

غ  ی زی چ   ی ادآوری  با بود  گفته  بهمون  عمو  نفرت    ظیکه  و 

  .وجودم و گرفت 

  ه ی  یاون عوض  یدونستیگفتم: م  دمیکش  ینیف  کهنیاز ا  بعد

  هم رابطه داره؟ گهید ی هاهوس بازه و با زن

افتاد که از حالش به خودم لعنت    ن ییبرد و دستش پا  ماتش

  .شدم مونیام پشفرستادم و مثل سگ از گفته 

  ؟یدونی لب زد: از کجا م آروم

نظرش دارند چون تو کار   ر یز  هاس یپل   ه یترک  ی گفتم: تو   مردد 

  ری گی آراد هم پ  ی بازاره، عمو  ختنیاحتکار و قاچاق و به هم ر



[2298] 
 

بندازنش   رندیکه بگ  کهیکه ان شاءاهلل نزد  هیموریت  ِیری دستگ

  .زندان، اون بهمون گفت ی تو

هم فشار    ی هاش و با شدت روبسته شدند و دندون  هاش چشم

  .داد

 ام ه یمهر  رم یفردا م  ن یحروم لقمه! شک کرده بودم بهش، هم -

  .کنمیم اشچاره یاجرا و ب ذارمیو م

به سمتش کمر خم کردم و   یکه به جونم افتاد کم  ی دیام  با

که آراد امضا کرده رو   ییهاصفته  یدونیتند گفتم: مامان تو م

  کجا گذاشته؟

  .دیکش  یقیهاش و باز کرد و نفس عم تر کردن لبش چشم  با

  .دمی د یاتفاق کردیداشت پنهانش م  یآره، وقت -

  .دمیکش ی اخفه غی بغلش کردم و ج یخوشحال از

  .سراغشون میگفتم: پس بر جانی جدا شدم و با ه ازش



[2299] 
 

نم  - نکنه  رفع   یباش   دیبا  م،یریتا دکترت مرخصت  تا خطر 

 .بشه

 [24.06.21 18:31] 

 394پارت #

  .و گرفتم و مدام تکون دادم هاشدست

خ - االن  من  بخدا  خ  یلینه    م یبر  اد،یز  یلیخ  یلیخوبم، 

  .توروخدا، لطفاً

  !شد: جانا معترض 

ها بوده،  ها دنبال صفته مدت   چارهیبخدا آراد ب   م،یمامان بر -

  .میجون من بر م،یخوشحالش کن میبرشون دار  میبر

  .لبش نشست ی گوشه ی پوزخند



[2300] 
 

مارموزه، به کمند گفته بود با سرنوشتش    یلی پسره خ   نیا -

 ی به به دروغگو  نمیبیاما االن م  کنهی به تو فکر نم  کنار اومده و 

  !هیخوب

  .گرفت دیو دلم شد د یباره خواب کیبه  جانمیه

  !که دخترتم ینه من ،ی پس تو طرفدار و نگران کمند  -

  ی و رها کردم و با نگاه گرفتن ازش، پوزخند تلخ   هاشدست

  .زدم

برا  ی باشه، تو خاطراتت فقط مادر   طورن یا  دمیبا -   ی کردن 

 ی ! من فقط بر اساس د یشناسی من و هم نم  یکمنده و حت

  .ی به من ندار  ی ذره هم حس مادر هیدخترتم وگرنه  ی ان ا

  .گفتم یبیها رو با بغض غرحرف  نیا تموم

  .زهیتا اشکم نر دمینفس کش  قیلبم و گاز گرفتم و عم مدام

   .دمیو شن ش ی رلبیز ی صدا



[2301] 
 

  .روسیخدا لعنتت کنه س -

  .بردن موهام به عقب صورتم و گرفت با

  .نگاهت و برگردون سمتم -

  .نه، ناز اومدم تا نازم و بکشه ایکردم،  ی لج باز اما

با چند لحظه سکوت گفت:    دیام کشگونه  ی و رو  شستش و 

  مامانم؟

تار شده   دم یو شن  ن یا  تا هاش رفت و  ام به سمت چشمنگاه 

کلمه که تو بهم    نیبغض لب زدم: چقدر دلم واسه ا  خفه از

  .تنگ شده بود یبگ

تو  موج اونچشم   ی اشکِ  قطره  هاش  دو  که  شد  بزرگ  قدر 

  .رفت  نییو پا دیصورتش چک ی ازش پشت سرم رو

اون موقع   ،یمن و ببخش جانا، ببخش که بهت گفتم الابال -

  .دمیفهمی نم ی زیبودم، چ یعصبان
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بغض هردومون ادامه داد: مامان و درک   ونیو م  دیکش  نیف

با همه    دیکردم، با  ی زندگ  گهید   تیهو  ه یکن، من پنج سال با  

پنج سال داشتم    ن یا  یکه ط  ین ی دروغ  یِ با زندگ  ام،یکنار ب  زیچ

  ...کرده رییباره تغ  کیبه  زی و امروز همه چ

تر شد که صداش و خفه کرد و قلب منم بغضش بزرگ   چنان

فشا  و  گرفت  داد:  و محکم  س “ ر  عاشق  پنج   روسیمن  بودم، 

زندگ  باهاش  عاشقانه  ا  یسال  متوجه   ن یکردم،  اواخر 

 زدم،یم  یرفتارهاش شده بودم اما خودم و به نفهم  تیمشکوک

شده باشه، تنها   ییباور کنم که ممکنه هوا  خواستمیچون نم

ها رو  اگه اون   دمیترسی بود و کمند و م  روسیمن س  ی ادهخانو

د  بدم  دست  چ   گهیاز  تنها  زیهمه  و  بشه  تموم  تنها    ی برام 

  .بمونم

بلکه    صورت تا  زدم  لبخند  و  گرفتم  و  بغضش  از  سرخ شده 

  .حالش و بهتر کنم



[2303] 
 

م - درکت  م  کنمیمن  فرصت  بهت  باهاش    کنمیمامان،  تا 

ب م  الی کامالً خ  کهن یا  ی برا  یحت   ،ی ای کنار  بشه   میری راحت 

  ه یدرسته گذشتن از عشق مثل    م،یدیم  ی ا  ان   ی د  شی آزما

ا هم    یبفهم  کهنیکابوسه،  عشقش  بوده    ی باز  هیتموم 

بشه من کنارتم،   یهر چ  ،یو بدون  نیا  خوامیتر اما م کابوس

  .ی ارین ادیخاطراتت و به  وقتچ یاگه ه  یحت

و گرفتم و   امهیگر   ی جلو  یشکست که به سخت  صدایب  بغض

هام  اومد رو با شست  نییکه پا  یلبخندم و نگه داشتم و هر اشک

  .پاکش کردم

کش  هی و  کتفم  دور  انداخت  که   ی تو  دمیدفعه دست  بغلش 

پدست کمرش  دور  و  و    ی گرما  صانه یو حر  دمیچی هام  تنش 

  .وجودم حل کردم ی تو

  .دی موهام کش ی وار توو نوازش  هاشانگشت 
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تو    یو بدون  نی ا  خوامی خوشگل من، منم م  ی دختر کوچولو  -

  ی کردن بخوا  هی گر  ی آغوش برا  هیاگه    یپشتتم حت  ی زیهر چ 

تو و    نیب  ی هیو دردودل کردن، قض   دنیخواب  ی پا برا  هی  ایو  

به تو برسه    یب یتا نه آس   میکنیحلش م  یکمند رو هم منطق

ن کمند  مناسب  آراد  کمند،  نه  پ   ستیو  دلش    شش یچون 

  .ستین

و کج کردم و به صورتش نظر انداختم که نگاهش و به    سرم

  .آورد  نییسمتم پا

  ؟یمناسب من چ  -

  .کم تابمون داد هیو به جلو دوخت و  نگاهش

  ...بزنمش  ری دل س هی خوادی دلم م کهنی پسره با ا نیا -

عج  دم یخند  آروم اما  داد:  ادامه  خندون  غر  ب یکه   ب یو 

که کمند بهش کرد بازم پاش   ی با اون همه محبت  اته،وونهید

  .دلش نگه داشت  ی گنج تو  هیسست نشد و عشق تو رو مثل  
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ذوق  ق یعم  لبخند پر  تو  ی رو  ی و  و  صورتم  و  نشست   ی لبم 

  .به موهام زد ی او بوسه دیمانتوش فرو کردم که خند

هرموقع که    گهیخوب، د  ی بهتر از واژه   یخوب بود، حت  حالم

عالم م و  آدم  از  و گم کنم    گرفتی دلم  داشتمش که خودم 

  د یرو بدون ترد  مونهی که ته دلم م  ی زی آغوشش و هر چ  ی تو

  .ارهی بعدها به روم ب کهن یبهش بگم و نترسم از ا

  .دی چیگوشم پ ی آرومش تو ی صدا

  !تصادف فوت شدند ی پس شوهرم و بابام تو -

   .دیلبم ماس ی رو  لبخند

  .هاش و گرفتمآغوشش جدا شدم و دست  از

از   م،یکردیم  یکه زندگ  ییو بگم؟ از جا  یهمه چ  ی خوایم -

 .ی که بخوا  ی زیبا بابا، از هر چ تیی آشنا ی قهیطر

 [24.06.21 18:31] 
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  .زد ی کم رنگ لبخند

  .و میاش رو بگو، مخصوصاً اسم واقعآره، همه  -

  .تا غمش و بشورم و ببرم ختمیرفتارم ر  ی تو یطنتیش

گفتم: حله مامان خانم، برو زحمت    طونیاش و ش به شونه  زدم 

بر بردارصفته  میبکش مرخصم کن،  رو  که   یراه  ی تو  م،یها 

  .گمیو نوا بهت م  زیعز  شی پ برمتیم

  .وجود اخم کرد نیبود اما با ا دهیچ یصورتش پ  ی تو خنده

  ؟یبشه چ ت یزی از دست تو بچه! اگه مرخصت کنم چ -

م  پهلوش خوب  که  شروع    هیقلقلک  دونستمیو  به رو  کردم 

از تخت   عیاش اوج گرفت و سرخنده   ی قلقلک دادن که صدا

  .رفت و ازم دور شد نییپا

  .دیحرص و خنده به بازوم کوب پر
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ب - م  ی صدا  مارستانیتو  بلند  و  مکنهیمن  از کجا   یدونی ! 

  پهلوم حساسم؟ ی رو

مامان   ی دار  اریکه گرفتم و حرکت دست گفتم: اخت  ی اافهیق  با

  !دخترتم یخانم، ناسالمت

دستش دور    دنی چیو با پ  دیخند  یدفعه درست و حساب  نیا

  .دیکتفم موهام و بوس

  ه؟ یدکترت ک -

  .انیخسرو -

کوچ  رمیم - اگه  اما  کنم  بد  نیترک یمرخصت  بهت   ی حالِ 

  .با تو دونمیدست بده من م 

  .زدم یدادم و لبخند پهن  ه یتخت تک به

  .مامانمبرو  -
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موقع    شهیکه هم  ییهابهم انداخت، درست از همون   یچپ  نگاه

نتونسته بود از    یفراموش  نیحرص جزو عادتش بود و انگار ا

  .ببره ادشی

از خودم جدا   به سمت پرده که رفت منم ماسک مزاحم رو 

  .کردم زونیکپسولش، اون رو بهش آو  ریکردم و با بستن ش

ام  شونه  ی ورش رو رو  هیم و  سرم برگردوند  ی و کامل رو   شالم

  .انداختم

پا  یسرخوش  با با کش   دمی پر  ن ییاز تخت  هام به  دست  دنیو 

  ی تشنج  زیر  هیقراره    زجونیهم، بدجنسانه گفتم: نوا جون، عز

  !بهتون وارد بشه 

ج  هام دست خواستم  و  گرفتم  باال  با   یآروم   غیو  اما  بکشم 

  .که گلوم و به درد آورد نتونستم ی اسرفه

و پا برهنه به سمت کفشم که اون طرف تخت بود   کنانخنده 

  .تا استخون پام نفوذ کرد ن یکف زم ِیرفتم و سرد
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 ”...خواند  دیخواه نده یآنچه در آ“ 

  بود؟ نیواقعاً واسه ا هیهد نیا -

  .آره گفتم که -

: واقعا دمیه پرسرو اعتراف کنه دوبار   قتیحق  خواستمیم  چون

  خان؟ ارشی بود ک نیواسه ا

ازم گرفت و پر حرص    ی گذاشتن دستش رو  با نگاه  فرمون، 

  .نفس زد: ال اله اال اهلل

به   کهن یگفتم: بخاطر ا  انهیبه سمتش خم شدم و موذ  یکم

  !بود ی لبم  نگاه کرد

  !ی به سمتم اومد و تشر زد: ناز  ع یدرشت و معترضش سر  نگاه

ها از گل   یکیبه    یدادم و دست  هیتک  یکنان به صندل  خنده

  .دمیکش
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  .گمینم  گهیباشه د -

حاکم شد و رشته    نمونیصمت و سکوت ب  گهیبعد از حرفم د   و

حرف مونده    کهن ینگاهمون به هم گره خورد و پاره نشد، تا ا

  ؟یکنیدلم و به زبون آوردم: هنوزم به جانا فکر م  ی تو

 [26.06.21 20:04] 
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  ”ی ناز“

تو  خسته نشستم  کولر    نیماش  ی و کوفته  باد  برخورد  از  که 

  .آوردم و بستم نییلب گفتم و در رو پا ریز  یشیآخ

  .سالم -

  !بارهی ات مداره از سر و کوله یسالم، خستگ  -

ک   چادرم همراه  به  کرده  تا  عقب    ی هایصندل  ی رو  فمیو 

  .گذاشتم
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 ی کردی م  یاون همه پرونده رو بررستو هم اگه مثل من   -

  .ی شدیم ی طورن یهم

  .به سمتم خم شد یکم

مرخص  کی - بود  ،یداشت  یماه  استفاده    ی احمق  ازش  که 

  !ی نکرد

  .چشم غره نگاه ازش گرفتم هی با

  .نباشند  ینجوم هاش مت یبرو که ق یرستوران -

  .رفت هان یماش نیچرخش فرمون به راه افتاد و ب هی با

  کجا برم؟ یگیکه م ی پولش و بد  ی خوایمگه تو م -

  .گرد شده نگاهش کردم ی هاچشم با

  ؟یگرفت  مر یمهمون من، منم قبول کردم، الزا  یخودت گفت -

رو  بدون و  دستش  سمتم،  انداخت  جا   ی نظر  به  جا  فرمون 

  .کرد
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  .مزاح کردم سروان -

  .و گرفتم  اشقه یدرهم رفت کنار  دیکه شد ییهاماخ با

مهمون   ای  ،یستی ن  گهیکه البته د  ر،یبچه وز  گمی م  یچ  نیبب -

  .شمی م  ادهیبغل پ یزن یم ای ی رستوران عاد ی من تو

لبش نشست و سکوتش   ی گوشه  ی زی آم  طنتی و ش  زیر  لبخند

  .دمی و کش اشقهیشده  یو نگه داشت که حرص

  گفتم؟ یچ ی دیفهم -

 شند،یلغاتم ترجمه نم  رهیدا  ی چون جمالتت تو   دمینه نفهم -

  ی رستوان دست ببره تو  ادیکه باهام م  یخانم  ه ی  ذارمیمن نم

  ؟ی دیحاال تو فهم بش،یج

دست گرفتم و خم شدم سمتش که حرفم و با   شی صندل  به

آن فرمون از دستش در رفت    ک ی گوشش بگم اما    ی تحکم تو

  !؟ی ناز یکنیم  کاریگرفتش و معترضانه گفت: چ عیاما سر
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  .خورده برگشتم سرجام کهی

  !باهات حرف بزنم خواستمیچته تو؟! فقط م -

  .گرفت و بازدمش و با شدت فوت کرد یقیعم نفس

  .دیلب زد: ببخش آروم

م و به  از رفتارش بودم، کمر  جی که هنوزم متعجب و گ  یدرحال

خ  هیتک  یصندل به  و  هوا  یابونیدادم  از  انگار  گرم   ی که 

  .چشم دوختم دیجوشیم

********************  

  .شتیپ  امیم  نیجا بش هی -

  ی زهایم  نیاز سمت راستم و ب  ی ری دهن باز کردم بگم کجا م  تا

  .قدم برداشتم یخال

  .جلو رفتم  فمیباال انداختم و بعد از جا به جا کردن بند ک   شونه
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 رون یکه ب  یحرارت  شدی خوب و مطبوع داخل، باعث م  ی هوا

  .ادی تر باال ببه تنم داده بود ازم کنده بشه و نفسمم راحت 

رستوران سر    نی ا  ی که تو  ییهاو گل و سبزه   یچوب  ی فضا  ی بو

  .کردیروم مبسته، دو طرفم رو پر کرده بودند روحم و آ 

اندازه روحم و جوون و تنم و سرزنده    نیتا ا  تونهیگله که م  تنها

  .کنه

ها و از باغچه   یکی  کِیرو انتخاب کردم که نزد  یعمد تخت  از

  .فواره بود

ب  ییهاصندل  موقع  عوض    رونیکه  کالجم  با  اداره  از  اومدن 

  .تخت اومدم ی کرده بودم رو درآوردم و رو

نشستم و پاهام و    یبه پشت  هیگذاشتم و تک   ی ارو گوشه  فیک

  .دراز کردم

  .د یدور، اطراف رستوران چرخ هی نگاهم
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  .بود و اغلب هم خانم بودند ی مشتر یکم تعداد

  .دهنم گرفتم ی دستم و جلو  دمیکه کش ی اازه یخم  بخاطر

کج کردم، سرم و روش   ی ارو ذره   های از پشت  ی کی  خجالتیب

  .دمیگذاشتم و دراز کش

 ر یرو از ز   یربونیو ش  یمرتبه سقف چوب  نیچند  اد یب  ارش ی ک  تا

  .نظرم گذروندم

  بهتر نبود؟ زیم -

انداختم و کمربندش  پاهام    ی ام و خوب روبدون دکمه  ی مانتو

  .و سفت کردم

کفشت و    ادیاز نظر من تخت بهتره، اما انگار تو خوشت نم -

  ده؟ینکنه پات بو م ی درار

  رون ی و خنده صورتش و پر کرد و خم شد تا کفشش و ب  حرص 

  .ارهیب
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  .سرم گذاشتم ری و دستم و ز دمی راست چرخ ی پهلو به

گوشه  گوشه کاو  ی به  رو  با  دیتخت  دار  که  گفتم:   ی خنده 

  ؟ینیجا بشکجا ازم دورتره که اون ینیتا بب  یکنی م لیتحل

   .تخت ی و اومد رو دیخند آروم

ج  شیگوش از  فاصله   بشیو  با  و  پام    یمناسب  ی درآورد  از 

  .کی نزد یلینشست، نه دور و نه خ

  .شد و منو رو سمتم گرفت خم

  .انتخاب کن -

  .ترک ی نزد ایکه گفتم: ب دیبهش نرس دستم

  اد ی. با نگاهم بهش فهموندم که بدیخم شد که باز نرس  شتریب

  .جلوتر

تخت گذاشت و به سمتم   ی دفعه دستش و رو  نیکرد و ا  ینچ

  .بد قلقلکم داد یخم شد که کرم 
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منو رو    خوامیشد و وانمود کردم م   زیخ  میکمک دستم ن  به

مت خودم که با  س  دم یاما مچش و گرفتم و محکم کش  رم یبگ

  .تخت فرود رفت و آخ آرومش بلند شد ی صورت رو

تخت گذاشتم تا بلند بشم اما    ی دو دستم و به لبه   کنانخنده 

هام  و با گرفتن هردو مچ   نییپا  دم یکش  یدفعه مثل ببر زخم  هی

  .بدنم خم شد ی رو

  !ی نکن ناز ییهایشوخ طورنیجمع با من ا ی : تودیغر

به صورتش گفتم:   کیبلند کردم و نزد  ی اکمرم و ذره   باکیب

  شه؟یم  یاگه گوش به حرفت ندم چ

 [26.06.21 20:04] 
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غ   کی  تو و  حرص  کل  خوابچشم   ظ یآن  نگاهش    دیهاش  و 

غر  ب یعج رو  بی و  از  هم  خنده  که  و   ی شد  برد  من  لب 

  .چرا ضربان قلبم باال رفت دونمینم
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و فرو    دیلرز  امنهیدرون س  ی ز یچ  هیلبم که نظر انداخت    به

  .و رسماً گر گرفتم  ختیر

  اراده یو با حرکت من که ب  دی زود عقب نکش   گهیدفعه د  نیا

اومد اما انگار به خودش اومد    نییلبم و تر کردم به سمتم پا

بار پلک زدن رهام کرد و به سمت لب تخت ازم   نیکه با چند

  .دور شد

هم برداشت و خودش و مشغول    شینشست و گوش  جاهمون

  .نشون داد

نصفه    ی هاقورت دادم و با نفس  یدهنم و محکم و به سخت  آب

  .بلند شدم و چهار زانو نشستم دمیکشیکه م ی امه یو ن

  .ام و مرتب کردمانداختم و مو و مقنعه  نیی و هم پا سرم

  .دمیصداش و شن  کهن یگذشت تا ا ه یثان چند

  .غذا انتخاب کن هی ومدهی تا گارسون ن -
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دست  منو با  و  برداشتم  تخت  وسط  از  ب  ی رو  و    خودی که 

  .بازش کردم دیلرزیم فیخف جهت،یب

غذاهامون چقدر بشه خودم   متیق  ستی... برام مهم نزهیچ -

  .کنمی حساب م

پا  با امروز  ناهار  گفت:  آروم  اما  د  ی تحکم  و  هم   گهیمن 

  .نشنوم یدرموردش حرف 

سمتش    ی آلوداز حرص به قفل شدند و نگاه اخم   هام دندون

  .انداختم

   حرف اون باشه؟ شهیهم  دیبا چرا

  !کنمی اما من حساب م اهیدنبال نخود س فرستمشیم شده

***********************  

  .میمنتظر کباب برگمون بود قهیدق یس ی سکوت و برا  تو



[2320] 
 

داشتم   یگوش  کهنیبود و منم با ا  ی گوش  ی سرش تو  زیر  هی  اون

  .شده بود نگاه کردن به دور و ور  میتنها سرگرم

  رزاد؟ یش ی آقا -

خسته شده    گهی که د  ییهاباعث شد که چشم  ارشیک  ی صدا

  .کردی طرف نگاه م هیبودند بهش دوخته بشه. به 

 ی که ازمون سفارش گرفت بلند شد: چشم آقا  یگارسون  ی صدا

  .ی زدیا

  !چشم؟ ی. چدندیاز تعجب باال پر ابروهام

به سمتم اومد دست و پا گم کرده ازش چشم    ارشینگاه ک  تا

  .دمی چسب  یبه پشت  شتریگرفتم و ب

با    دمینگذشت که د  یلیخ باکسِ گردِ رز    هیهمون گارسون 

  .شهیم کی قرمز داره نزد



[2321] 
 

که روبه    یاما وقت  برهی م  گهید  یکی  ی فکر کردم داره برا  اول

هاش  تشکر ازش گرفت چشم  ه یبا    ارشیو ک  سادیتخت وا  ی رو

  !دمیگرد شدند که انگار تا حاال باکس گل ند  ی جور

ست کنارم که الل شده  از رفتن گارسون، بلند شد و نش  بعد

  .بهش چشم دوختم

  .گرفت نمون یلبش بود باکس رو ب ی که رو ی لبخند با

  .به شما میتقد -

  .و ازش گرفتم دمیخند زدهبهت

  به چه مناسبت؟ -

ا  دیبا - گرفت  ع یترف  کهن یبخاطر   ک یتبر  یعمل  ی درجه 

  .گهید گفتمیم

  .گفتم یشده آهان ذوقیشد و ب یچرا بادم خال دونمینم

  .دندی باال پر ابروهاش



[2322] 
 

  !ی دوست دار یلیازش؟ اما تو گل رو خ  ومدیخوشت ن -

  .زور لبخند زدم به

  .رمیبگ  هینه نه، ممنون فقط انتظار نداشتم ازت هد -

 ی جعبه   ه یها و  گل  ن یبه لبش برگشت و دستش و برد ب  لبخند

  .آورد رونیب یمشک

   .شده نگاهم و روش نگه داشتم کنجکاو

  .دمیبرده خندمات  دمیکه د یو که باز کرد با ساعت درش

الماس   دونمیکه نم  ی پر بود از جواهر کار  شی تا دور گرد  دور 

   .انیبرل ایبود 

هر دو طرفش هم    ،ی ابودند و بندش نقره   ییطال  هاشعقربه

  .کردیکننده م رهیو خ شیی بایز یصورت  ی اپروانه 

خوشگله   یلیخ  ن یهاش نگاه کردم و با شوق گفتم: اچشم  به

  !ممنونم



[2323] 
 

عم  یتبسم  با چشم   ترق یکه  و  بود  مهربونشده  و  تر  هاش 

  .ار یساعت رو از جعبه درآورد و گفت: دستت و ب کردیم

که   دمیو باال کش نمیخدا خواسته دستم و باال آوردم و آست از

  .ام بوددور مچم بستش. کامالً اندازه 

  .به نگاه هم گره خورد  نگاهمون

  .بازم ممنونم -

ن  ازین - تشکر  برا  ست،یبه  که  تشکر    قدرنیا  ه یهد  ی آدم 

  !کنهینم

  .دیپا باهام خندکه هم دمیو کوتاه خند آروم

  دم یکش   قی نفس عم  هیها و از ته دل  گل   ن یو فرو بردم ب  صورتم

  .تا عمق وجودم نفوذ کرد یعیطب ی ش رزهاخو ی که بو

نم  دونمینم هد  تونستمیچرا  که  کنم  فقط    هی قبول  دادنش 

  .بخاطر سروان شدنمه



[2324] 
 

  .و رو کردم سمتش دمیو عقب کش  سرم

  واقعاً واسه سروان شدنم بود؟ هیهد نیا -

  .آره گفتم که -

: واقعاً دمیرو اعتراف کنه دوباره پرس  قتیحق  خواستمیم  چون

  خان؟ ارشی بود ک نیواسه ا

تخت و پشت سرم، نگاه ازم گرفت و    ی گذاشتن دستش رو  با

  !پر حرص نفس زد: ال اله اال اهلل

 ی تو کهن یگفتم: بخاطر ا انهیبه سمتش خم شدم و موذ یکم

  !بود ی اداره به لبم نگاه کرد

  !ی م اومد و تشر زد: نازبه سمت  ع یدرشت و معترضش سر  نگاه

  .دمی ها کشاز گل یکیبه  یکنان دست خنده

 .گمینم  گهیباشه د -

 [26.06.21 20:04] 



[2325] 
 

 397پارت_ی ادامه #

حاکم شد و رشته    نمونیصمت و سکوت ب  گهیبعد از حرفم د   و

حرف مونده    کهن ینگاهمون به هم گره خورد و پاره نشد، تا ا

  ؟یکنیدلم و به زبون آوردم: هنوزم به جانا فکر م  ی تو

  .انداخت و بعد باال آورد نییسرش و پا کوتاه

به طرز عج - اما  االن مثل    یبی آره  دوست    هینه مثل قبل، 

برام غ  نمش،یبیم اقابل هضمه که    ری راستش  اتفاق    نیچرا 

  .افتاده

از جوابش گرفتم گفتم: چون تو عاشقش   یحس خوب  با که 

زود با نبودش    ن ی! واسه هم نی هم   ش یخواستیفقط م  ی نبود

عاشق    یتا واقع  کنهی مسئله بهت کمک م  نی و ا  ی کنار اومد

  .یبش

  .به دستم دوخته شد و ساعتم و لمس کرد نگاهش

  !عشق -



[2326] 
 

ا   یدرحال از  نزد  نیکه  بود   یک یهمه  افتاده  تپش  به  وجودم 

  وفته؟یبرات اتفاق ب تونهینم یکنیگفتم: فکر م

تعلل لب باز کرد: قبالً   یو با کم  دیدندونش کش   ر یو ز  لبش 

  ...دونمیو م  امنده یآ یحت م،یزندگ  زیهمه چ کردم یفکر م

  .و باال آورد سرش

 ی حت  دونمینم  ی ز یچ  چیکه ه  دمی رس  جهینت  نیاما االن به ا -

  !لحظه دارم  نیکه تو ا یدرمورد حس

  ؟ی دار  ی: مگه چه حسدمیپرس مردد

  ن یکه به سمت موهام اومد و لمسشون کرد نفسم سنگ  دستش

  .شد

  سوال ازت بپرسم؟ هی -

  !؟ی دی سوالم و با سوال جواب م -



[2327] 
 

شده گفتم: باشه   م یشد که تسل  ینگاه معنادارش طوالن  قدراون

  .بپرس

بود؟    یسیپل - بهش   یخواستی م  یلیخ  ی عنیهدفت  که 

  اجبارت کرد؟ ی امسئله  هی ای ؟یبرس

 ه یزدن    رستان،ی هدفم قبل از دب  ،ی خب... راستش و بخوا -

  ها ییآرااش کنم و گل بود که بتونم بزرگ و گسترده   ی اگلخونه

ام انجام بدم، اما سال انتخاب رشته   یمختلف  ی ها نه ی زم  ی رو تو

قرار گرفتم،    جانمی ه  ری کرد، تحت تاث  ر ییتغ  زی که شد همه چ 

ق خواست  قاتل دلم  اون  شر  از  رو  مردم  و  باشم   ی هاهرمان 

اش و مثل من خانواده  رانیا  ی تو  یخونسرد نجات بدم تا کس

  س یشد که پل  ی طورنیروش ممکن از دست نده، ا  نیبا بدتر

 ت یشدم، هر چند که عموم مخالف بود، البته تا قبل از مامور

  .بودم یمخف سی پل ن،یفرد



[2328] 
 

عاشقت   یکی  ی روز   ه یگفت: اگه    یکه شدم بدون معطل  ساکت

استعفا    یسیاما اون بهت بگه از پل  یبشه و تو هم دوستش باش

 ی عال  ی گلخونه  هیتا    کنهیبده و در عوض همه جوره کمکت م

  .گمی رو م  یسیاز پل  ؟یکشیازش دست م یداشته باش

  ی به شرط  یکردن حرفش گفتم: آره ول  ل یو تحل  هیتجز  یکم  با

  .اون پسر برام مهم باشه که

  .لبش نشست ی رو ی به دور از تصور لبخند

  .راحت شد  المیخ -

  راحت شد؟  التیخ  ی: از چدمیو منگ پرس جیگ

نزد  دیکش  ینفس به   ترک یو  کوتاه  نگاهم  که  نشست  بهم 

  .دیتپ  یبیجورعج  هیامون افتاد و قلبم صفر شده ی فاصله

هات  و آرامش شوهر و بچه   تیراحت شد که امن   الم یخ  نیاز ا -

ا  ی برات مهمند و حاضر تا   یشغل پرخطر دست بکش  ن یاز 



[2329] 
 

تواون زندگ   ی ها  وال  و  ا  یهول  جور    هیخودش    ن ینکنند، 

  .هیفداکار

  .دمیخند

 ی جاست که تو از شغلاون  ی فداکار   ست،ین  ثاریا  هی  نینه ا -

 ی که بود و نبودش تو  ینه شغل  ،ی گذریم  ی که دوستش دار 

  .نداره یبرات فرق تیزندگ

از چند  نیا - تو  اما  که بخاطر مامور شدن   یسال  ن یدرسته 

خوند سال  ی گذریم  ی درس  چند  زندگ  یو  پوچ    تیاز  و 

  !یکنیم

که تنم از حرارت وجودش گر گرفته بود لب باز کردم:    ی درحال

از دب  و به   ی دختر منزو  هی  رستانی پوچ نشده چون من قبل 

رشته من و انداخت   نیا  ی تو  لی بودم اما تحص   یینسبت ترسو

به جاغارِ گرگ   ی تو و  تا   میتسل  کهنی ا  ی ها  شده صبر کنم 

ت بشم    کهیتوسطشون  چجور  اد یپاره  که   شونباها  ی گرفتم 



[2330] 
 

نترس و   ی ناز  نی بگم که، ا  خوامیم  یعنیبدم،    یدستِ دوست

چند ساله،    نیهم  ِیاز صدقه سر  ینیبیکه االن م  ی ای اجتماع

راه    نیچون سهم خودم و از ا  دمیو از دست نم   ی زیپس چ 

  .گرفتم

  .دیخند کوتاه

  !ی ندارم چون رسماً خلع سالحم کرد یحرف  گهیمن د -

  .دمیبه موهام خند دنیانداختم و با دست کش نییو پا سرم

رز رو شکست    ی شاخه   هیو برد به سمت باکسم و ازش    دستش

  .شدند کی که انگار من دردم گرفت و ابروهام به هم نزد

تو   گل که  گ  ی رو  توجه  ریموهام  قابل  مقدار  به   ی انداخت 

  .هام باز شدند اما بازم و اعتراضم و رو کردماخم

گل  - اذچرا  رو  رو  شاخه  ی جورنیا  ؟یکن ی م  تیها  اشون 

  !رهیگیدردشون م یشکنیم



[2331] 
 

  ت یها رو هم اذگل   یخاطر تو، حتمن به که زد گفت:    یتبسم  با

  !کنمیم

کل    شی نیریدلم آب شد که ش  ی تو  ی برد اما چنان قند  ماتم

  .نگه داشت  رهیهاش خ چشم  ی وجودم و پر کرد و نگاهم و رو 

  ه یداد که    نیقی به لبم نگاه کرد و بهم    بارنیسوم  ی برا  امروز

  کردم ی حس م  نمونیکه ب  ی اشده اما اون حس جاذبه  شی زیچ

م کش   شدی باعث  سمتش  خودمم    دهی به  بفهمم  و   ه یبشم 

  !شده  میزیچ

هام و دوباره به  موهام افتاد، بعد به چشم  ی به گل تو  نظرش

  .لبم

 یی روین  هیو سمت چپم گذاشتم تا ازش دور بشم اما    دستم

  .سانت کنار برم هی یحت دادی اجازه نم

گونه  شدست لحظه تا  با  و  اومد  باال  کنار صورتم    دیترد  ی اام 

  .نشست



[2332] 
 

ا  دی با  دونستمینم م  ن یبا  تعجب   یعصبان  ای  کردم ی کارش 

 .شدمیم

 [27.06.21 21:42] 

 399پارت #

عزمم و جزم کردم    شدی قلبم داشت از جاش کنده م  کهن یا  از

  دم یکه کش  یاما تا نفس   ارمشی تا با دور شدن ازش به خودش ب

ب باال  و کش  ادی بخواد  و لب داغش    دیسرم  به سمت خودش 

افتاد   نییبا شدت پا  امنه یس  ی به لبم که قفسه   دیمحکم چسب 

داد و   ستبهم د یحس خفگ ه یکه چند ثان ومدیو نفسم باال ن

معنا و   شی آت  یواقع  ی به  شد  مشت  محکم  دستمم  گرفتم، 

  .موندند حرکتی ام بگرد شده ی هاچشم

رو   دستش پ  ی که  بود  درحال  دیچی تخت  و  کمرم  که    یدور 

  .دیمرتبه لبم و بوس نی بغلش بودم چند ی کامالً تو



[2333] 
 

رو  دست تا  آوردم  باال  و  با    ی لرزونم  اما عقلم  بذارم  گردنش 

اون    م،یبت نگهم داشت اما اون قلب لعنتکه بهم زد ثا  ی تشر

د داشت  سرکشم  جا  کردیم  اموونهیدل  به   ه ی  کهنیا  ی که 

  !اش کنم منم ببوسمشحواله  یلیس

ول   یلیخ کرد  رها  و  لبم  ب  تابیب  یآروم  و  از   حواسیشده 

  ن یدو طرف صورتش و گرفتم و لبم و ب  م،یرستوران  ی تو  کهنیا

  ی هاهاش برگردوندم که محکم به مانتوم چنگ زد و نفس لب

  .صورتم حس کردم ی اش رو روتندتر شده 

انگار که اصالً   م،ی دیهم و بوس  ی تر ق یعم   ی هادفعه با بوسه  نیا

وسط    ایدن  نیا  ی تو داشتم  و  غرق   هینبودم  مبهم  حس 

  .شدمیم

عقب رفت و   ی ا کم آوردم که قبل از من، خودش ذره  نفس

  م؟یکنیم  یچه غلط می زد: ما دارنفس 

   .دوختم نییو باز کردم اما نگاهم و به پا  هامچشم



[2334] 
 

  !دونمیوار گفتم: نمزمزمه  زدمیکه م ینفس نفس ونیم

نوازش  شستش روو  از حس خوبش    دی صورتم کش  ی وار  که 

  .هام و بستمچشم

با    قتاًیحق انسان  م نوازش چشم  هیچرا  و    د یشا  بنده؟یهاش 

  !حسش کنه  تونهیکه بهتر م کنهیفکر م

من باشم،    نیکه ا  شهی انداخت: باورم نم  نیآرومش طن  ی صدا

به    یکه حت  یمن انگشتمم  نم  هیسر  برا  زدم،یدختر   ی چرا 

  !شم؟ی م صیحر قدر ن یلمس تو ا

نم   ی درحال بهت   نیا  تونستمیکه  کنم  باور  رو  زده  لحظه 

  .دم یخند

  نه؟ ارش یک میشد وونهیمن و تو د -

  ...شا -

  ؟ی زدیا ی آقا -



[2335] 
 

زده ازش دور بشم و و شرم   دهی مرد باعث شد ترس  هی  ی صدا

  .به سمت اون مرد بچرخه عیخودشم سر

  .رو آورده بودند  غذاهامون

با    ارش یک تشکر سفره رو گرفت و   هیصداش و صاف کرد و 

  .ها شدندظرف  دنیپهن کرد که مشغول چ

  ها ی نظر بعض  کهن یام و چرخوندم که از اداغ شده  ی هاچشم

کمرم گذشت و خون به    رک یاز ت   یعرق  دمیخودم د  ی رو رو

  .د یصورتم دو

خودم و مشغول مرتب    ینگاهم و به تخت دوختم و الک  تند

  .کردن مقنعه و موهام نشون دادم که دستم به گل خورد

  .ها جاش دادمگل  ی برداشتمش و البه ال مردد

  ست ین  ی عاد  زهای چ  ن یو ا  رانهیا   جانیا  ،ی نداره ناز  یاشکال  اصالً

  .باش ی اما تو عاد

  .سه گوش تخت گذاشتم ی زار شده باکس رو تو ی اچهره  با



[2336] 
 

  !یعوض طونیکردم! ش یغلط عجب

که رفتند بلند شدم و بدون نظر انداختن به صورت   هاگرسون

  .ییدستشو  رمیگفتم: م ارشیک

ازش، از کنار ناهار گذشتم    ی ابالفاصله واسه فرار چند لحظه   و

  .دمیهام و پوشو لب تخت نشستم و کفش 

که از دو پله   یدور شدم اما وقت   ریبلند و سر به ز  ی هاقدم  با

داره بهم نگاه    دمیم که دسمت تخت انداخت  یرفتم نگاه   نییپا

هم  کنهیم نفسم سنگ  نی و  و    نی سبب شد  روم  زود  و  بشه 

  .بچرخونم

به رو  یکه برگشت  یوقت  ،ی باش ناز  آروم  ار ی خودت ن  ی اصالً 

  .اتفاق افتاده  نتونیب یکه چ

 [03.07.21 21:31] 
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 ” آراد“
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تو  ین که صد  وهیآبم   ی رو  گرفتم  به سمتش  و  گرفته  زدم  ا 

  .گفت یممنون

  ر یپارک و ز  ی که تو   ییهابه آدم   رهیها نشستم و خسبزه   ی رو

که    دمی ها پناه گرفته بودند گفتم: بهت حق مدرخت   ی هیسا

 ن یا  اقتیل   دمیبهت بگم اما د  خواستمینم  ،یباش  ختهی به هم ر

 ستم یمن از ته دلم ازت متنفر ن  ،یو بدون  قتی که حق  ی و دار

نم بودم  اگه  واقع  رفتمی کمند چون  مادر  و  پدر  و    ت یدنبال 

 ،یکن  ییو تنها  یکسی موضوع حس ب  نیا  دنیبا فهم   ذاشتمیم

ت  یهمون حس زندگ  نیچند   ی موریکه  به جون  من    یساله 

  .انداخته

نم  آروم باورم  اومد:  بابام همچ  شهیبه حرف    ی کارها  نیکه 

عنوان طعمه  ی ایطانیش به  و هم  و منم  باشه  داده   ی اانجام 

  .انداخته باشه ی باز نیانداختن هدفش به وسط ا ریگ ی برا

باال   یقوط  ی و با صدا  اشوهیو آبم  دیصدا و پربغض خند  کم

  .دیکش
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 ختهی ر  رونیوار از شالش ببهش انداختم. موهاش آشفته  ینگاه

  دیکه شا  ییهاسبزه   ی بار نشسته بود رو  نیاول  ی بودند و برا

  .کردندی م یو گل شی صورت ی مانتو

اون  ز یچ  هیاز   - کمند،  قومطمئنم  بتون  یهست  ی قدر   یکه 

  ی ایکنار م  هانی با همه ا  ،یسیپاهات وا   ی و رو  ی دوباره بلند بش

  .یکنی و قبول م تیاصل ی و خانواده 

  .بهم انداخت ی آلوداشک  نگاه

  که من و نخواست؟ ی اخانواده -

  .کمرش گذاشتم  ی و دستم و رو دمیکش ینفس

بودند و مادرت تو رو    شونیپولیمادر و پدرت تو اوج زمان ب -

وقت شد،  باردار  دن  یناخواسته  گفتند    ی اومد  ایبه  با خودش 

بابات عالوه بر    ن یواسه هم  اندی برب  هاتنه ی از پس هز  تونندیم

ا و کارگرش شد، اوضاع بهتر شد بن  ه ی  شی رفت پ  یمسافرکش

  دا یدستش مشکل پ  هیو    نییکه از ساختمون افتاد پا  یاما وقت
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د بنا  گهیکرد  شرا  یینتونست  تو،  وجود  با  براشون    طیکنه؛ 

بزنند    یمیتر شد پس مجبور شدند دست به تصمسخت   یلیخ

دردناک بود، تو رو به پرورشگاه سپردند   یلیاشون خکه واسه

پولدارتر آدم  حداقل  زندگ  ی تا  و  کنه  بزرگ  رو  از   تی تو  پر 

  .حسرت نباشه

هاش و بست که چند قطره کرده چشمو چرخوند و بغض  سرش

  .اش سر خوردگونه  ی اشک رو

  .و با دستم پاک کردم  هاشاشک

رآمد و خوب د  ی کار ادار   هیدو سال گذشت، بابات تونست   -

که    دندیاما فهم  رنتیکنه پس برگشتند تا از پرورشگاه بگ   دایپ

فرزند  ی موریت به  رو  ا  ی تو  با خودم    دم یو که شن  نیگرفته، 

م بچه  هم  مجرد  آدم  به  پرورشگاه  مگه  که    ده؟یگفتم  بعد 

 وه یو ب  دهدار شزنِ تازه بچه   هی  ی صور  دمیکردم فهم  قیتحق

که عکسش    یهمون زن   ره،یکرده تا بتونه بچه بگ  یرو عقد دائم
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دار مادرت  عنوان  به  ت  ی و  ساز  ی موری و  که   ی صحنه  کرده 

  .داده ریهم مادرته چون بهت ش ییجورا  هیمرده، البته 

 ومدندیو باز کرد و خفه از بغض لب زد: پس چرا ن  هاشچشم

  خودشون؟  شیتا برم گردونند پ

نم اشک چشم   ی درحال بود گفتم: چون که  هام و گرم کرده 

فراهم    تونهیرو م  ی که بخوا  ی زی هر چ  ی موریت  دندید برات 

رو برات بسازه، ناگفته نماند که   یغرق در پول  یِ زندگ  هیکنه و  

  ش ی اما بابات راض  یبمون  ی موری مادرت مخالف بود که تو کنار ت

م فکر  چون  بهتره    ی طورن یا  کردیکرد    شهیهم   امابرات 

تو   یحواسش بهت بود، حت  یکارش و ول کرد و خودش و 

  .استخدام کرد ی موریشرکت ت

  .ختندیر نیی پا صدایهاش ببرد و دونه دونه اشک  ماتش

  کدوم از کارمندها؟ -

  .شرکت  یآبدارچ ،ی آقا هاد -
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هق هقش اوج گرفت که دستم و    ی دفعه خم شد و صدا  هی

  .بغلم ی انداختم دور کتفش و گرفتمش تو

چقدر باهام خوبه، باهام   دمیدیم   شه یگفت: هم  اشه یگر  ونیم

خ م  ب یعج   یلیمهربونه،  همـ یهم  کنه،ینگاهم  برام    شه ی... 

خانومش    گفتیو م   آوردیکه دوست داشتم و م  ی ای نیریش

  .برام پخته 

ب  صدام از  ب  ن یو  بادمیکش  نروی بغضم  تو  کن   دی:    ی قبولشون 

بابا د  ستیب  تیاصل  ی کمند،  با چشم  سال  با    دهیو چهار  و 

شن د  هیکه    ده یگوش  م  گه ی نفر  بابا خطاب  ا  یکنیرو   نیو 

  ه؟یچه کابوسِ پر درد یدونیم

وقت نذاشت کمبود    چ یسخته، بابام ه  یلیزد: سخته، خ  هق

حت  ی زیچ کنم،  حس  و   یِخال  ی جا   کردیم  یسع   یو  مهر 

مجبورم    گرفتیمحبت مادرم و برام پر کنه، هر موقع دلم م

 ه ی  یبغلش و باهاش دردودل کنم، اون حت  ی برم تو   کردیم

مردها نزده،  بچه  ییبارم کتکم  نداشته  که  رو دوست  هاشون 
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 کنم ی پس باور نم  دند،یمورد ضرب و شتم قرارشون م  دباشن

  .قرار داده باشه چه ی که من و باز

 ی دروغ اما برا  ای که قراره بزنم راسته    یحرف  نی ا  مدونستینم

تو رو دوست   ی مور یبهتر شدنِ حالِ دلش گفتم: من نگفتم ت

که   نهیهم دوستت داره، فقط حرف من ا  یلینداره، برعکس، خ

واقع پدر  و  بر  نی ا  اقت یل  تیمادر  که  دارند  و   ششونیپ  ی و 

حالِ   ی طورنیا  شون،یدیو بخش یدونی رو م زی بفهمند همه چ

  .شهیاشون بهتر مساله  نیبد چند
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  .و ازم جدا شد  دیکش ینیف

ها من  گفت: اگه اون  یو عصب  د ی هاش کشچشم  ریبه ز  یدست

برم ا  شی پ  گردوندندی و  االن  نداشتم،   نیخودشون،  و  حال 

نم  یحت رو هم  ا  دمیدیتو  از  و  بشم   یکی  کهن یکه عاشقت 
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ها باعث خرد شدن وجود زجر بکشم، اون  ی رو دوست دار  گهید

  !بخشمشونیمنند و هرگز نم 

و    نیا گفت  کالفه   هی و  نفس  که  رفت  و  شد  بلند   ی اضرب 

  .بلند شدم و پس سرش رفتم  ع یو سر  دمیکش

  .صبر کنکمند  -

راست    ه یکه آفتاب مرداد ماه    م یاومد  رون یها بدرخت   ن یب  از

  .خورد وسط سرم و داغش کرد

  کمند؟ -

 ی ادا  یالک  ه؟ی. پر غضب گفت: چدیو به سمتم چرخ  سادیوا

 ی جز اون دختره   یکس  چیتو به ه  ار،یرو درن  ینگرانم  کهنیا

چون   سوزهی تو دلت به حال خودت م  ،یکنیچشم سبز فکر نم

  ی ه یمن مهر  ای ها بندازتت زندون  که بابام با صفته   یترسیم

داره بابامه و   ستمکه واقعاً دو  یو بذارم اجرا، تنها کس   نمیسنگ

  .نشیریکه شماها ازم بگ  ذارمینم
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فرار کرد که وحشت  نیا و  او گفت  از  ت  کهن یزده    ی موریبه 

سرعتم    نیبا آخر  م،یدونی و م  ی ه چزنگ بزنه و لو بده ما هم

نفر    ستیاز دو  شیزدم: کمند، بابات ب  ادیو فر  دمیدنبالش دو

تو زنده  زنده  ه  شیآت  ی رو  تو هم  مگه  که    ییوالیسوزونده، 

  ؟یبهش کمک کن ی خوایم

: اون  دیکش  غیو هم زمان با انداختن سطل آشغال ج   د یچرخ

  .دارم  یکوفت یزندگ نیا ی که تو هیزی همه چ

اما    و ادامه دادم که به سمتش رفتم  پام    هیبه فرارش  دفعه 

که از شدت درد    نیزم   ی رفت و سر خوردم رو  ز یل   زیچ  هی  ی رو

  .هم فشار دادم ی هام و محکم رو هام چشم دست

  .شدند رو حس کردم  کیرو که با دو بهم نزد ی افراد حضور

ممنون   به زنان  نفس  و  شدم  بلند  جوون  پسر  دوتا   ی کمک 

  .گفتم
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که عقلش و    ی اکردن اون دختره   دا یپ   ی و برا  نستادم یوا  گهید

  .درآوردم  بمیو از ج  میاز دست داده جلو رفتم و هم زمان گوش

و همون  ی شماره   ی رو لمس کردم  رو  عمو  طور که همه جا 

  .گوشم گذاشتم ی رو رو لی موبا دمیکاویم

   جانم آراد؟ -

چ  بدون همه  کمند  گفتم:  قتل  یمکث  راجب  باباش    ی هاو 

زنگ   ی موریبخواد به ت  دمیو زده به سرش، احتمال م  دونهیم

  .میدونی و م یبزنه بگه که ما همه چ

ع   زی لبر  صداش دختره  شد:  خشم  سر  نهویاز  به    عیباباشه! 

  .دمی سرگرد خبر م 

قورت دادم و   یبالفاصله قطع کرد که آب دهنم و با تشنگ   و

سربه   بگم  بهش  تا  زدم  زنگ  جانا  تا   عیمادر  آپارتمان  برند 

  .جاشون امن باشه
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 ” ی ناز“

  .عقب گذاشتم و جلو نشستم یصندل ی رو رو باکس

ب  در اتفاق  اون  از  بعد  افتاد.  راه  به   یحت  نمونیرو که بستم 

 ای از خجالت  کردی بهش نگاه کنم و تا بهم نگاه م تونستمینم

  .گرفتم یگر م یچ دونمینم

  ؟یساکت بمون ی خوایم  ر یتا آخر مس -

  به حرف زدن من هست؟ ی ازیچه ن -

  .رهیگیپشت فرمون خوابم م یحرف نزن -

از خ   کهنیا  بدون و  به    رمیبگ  هان یو ماش  ابونینگاهم  دست 

  .شدم نهیس

  .ی آهنگ بذار یتونیم -

اتفاق افتاد حرف  نمونیکه ب ی ز ی درمورد چ خوامیاما من م -

   .مش یو حل نشده پشت سر بذار  میازش فرار کن   دینبا  م،یبزن
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چ - خب...  ش  ی زیآم...  و    طونینبود،  جمعمون  به  اومد 

  .شد ی طورن یامون کرد و اوسوسه

  ی روی ن  ه یخاطر  به   ست،یوسط ن  طونیش   ی هم پا  شهیهم   یول -

اونم درست کار ش  شهیم  ی اگه ید از   کنهیرو م  طونیکه  اما 

  .مثبتش  ی جنبه 

  .کردم سمتش رو

  هست؟ یچ -

  .رو دور زد دونیچرخوندن فرمون م با

  .یبه جوابش برس دیخودت با -

نگاهم به سمتش رفت که از شرم    ی رارادیتر کردن لبش غ  با

  .سرم و چرخوندم  عیو سر دیخون به صورتم دو

  .کنمی جواب دادم: باشه بهش فکر م حواسیب

کنار بره که    هان یماش  نیکرد از ب  یاش و زد و سعراهنم   چراغ 

  .دندیابروهام باال پر
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  ؟یبکن ی خوای م کاریچ -

پارک کرد و بدون خاموش کردن   نیدوتا ماش   نیب  اطیاحت  با

  .چشم نگاهش کردم ی که از گوشه دی به سمتم چرخ نیماش

  ی پس درست و حساب  ی ناز  ادی اصال بهت نم  دنیخجالت کش  -

  .بهم نگاه کن

  .محکم باشم  شهیگرفتم و تالش کردم مثل هم   یقیعم  نفس

  .دمیبه سمتش چرخ منم

  .شنومیم دییبفرما -

ه  - حاال  بوس  ی پسر  چ یتا  غ  ؟ی بود  دهیرو  به  از    ری البته 

 .تتیمامور
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  .شدم  یحرص
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  .دهیمن و بوس یاون عوض دم،یرو نبوس نیمن فرد -

  .باشه قبول، جواب سوالم و بگو -

  ؟یتا به امروز نه، تو چ -

  .ام رو جلب کردلبش توجه ی رو کیلبخند کوچ  اون

  .دمیجانا رو هم نبوس یمنم نه، حت -

  .نوبت من بود تا لبخند بزنم بارنیا

  .رو بگو  هیاصل قض -

 ی هست و برا  ی اجاذبه  هی  نمونیب  کنمی رک بگم، من حس م -

م   میبفهم  کهنیا تنها    ای  کنمیدرست حس  راه وجود   هینه 

  .داره

مشتاق نشون ندادم، برعکس که از درون دوست    یلیو خ   خودم

  .مد نظرشه یداشتم بدونم چه راه

  خب؟ -
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هم مناسب   ی برا   دیشا  میتا بهتر هم و بشناس  مینامزد کن -

  !بشه و برسه به... عشق تری و اون جاذبه قو میباش

  .خنده افتادم  به

  !؟یکنیم ی از من خواستگار  ی تو علناً دار -

  .فت: خب آره حق به جانب گ یلیخ

  .خنده یحرصم گرفت و از طرف  یطرف از

  .و طرفش گرفتم اماشاره 

و روش خواستگار  ارش یک  نیبب - راه  برو  اول    ه یاز    ی خان، 

بعدش برو به عموم بگو اگه مواقفت کرد   ر،یبگ   ادیدختر رو  

  .کن  ی ازم خواستگار یاون موقع درست و حساب

  .دادم هیتک  یبه صندل نهیپس بند حرفم دست به س و

  .سمتم خم شد به

  ؟یقبول کن ی خوایم یعنی -
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دلم غلغله بود و    ی تو  کهنیسمتش انداختم، با ا  ی ای جد  نگاه

  .راه افتاده بود یقند ساب ی کارخونه 

  ...نه -

  .د ینگاهش خواب طنتیش

اصول - و  درست  اگه  شانسِ    دیشا  یکن   ی خواستگار  یاما 

  .نظر مثبتم و بهت بدم دنِیشن

  .نشست شی صندل ی به لبش برگشت و درست رو لبخند

  ...خانم ی ناز یاوک -

  .رو زد یبرق یِترمز دست  دیکل

  ؟ی دار یخوب ی ونهیم زیبا سوپرا -

  .روبه روم برگردوندم  نیو به سمت ماش  روم

انداختن    با لبخند مرموز   هیباال  و زدنِ  بس  ی ابروم   ار یگفتم: 

  !ادیز
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 ” جانا“

آروم   کنانخنده  مامان  ت گفتم:  اگه  نکشه    ی موریتر،  رو  ما 

  .هایکشیخودت م

تهران داره اگه تا    ی هزارتا آدم تو  روسینگو جانا، س  یچیه -

امون و تا همه   فرستهی باشه مطمئن باش آدم م  دهیاالن فهم

  !مندبکشه! آخ از دست تو ک

آوردن صفتهاون   اما به دست  بود که  قدر  ها خوشحالم کرده 

  .حالم و بد کنه تونستیخبر نم نیا یحت

هم   نیماش  ی از تو  یکی  یحت  کهن یها رو از ترس اصفته   پاکت

 کهن یدستم گرفته بودم، با ا  ی از دستم چنگ بزنه محکم تو 

  !باال بود و کولر روشن شهیش

رو   ی موتور  هی  هوی  دمیترسی م  تنها پاکت  و  کنه  باز  رو  در 

  .بدزده
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برا  هانیا  یفتوکپ  یحت ن  ی هم  سند  با  ست،ی دادگاه   دیتنها 

  .دست خودمونه نمیاصلش باشه که ا

  .می نفس راحت بکش هی گهیقراره د کنمی م حس

گفتم: رد   عیآپارتمان رو رد کنه که سر  ی بود کوچه  کینزد

  .مامان ینکن

  .دنده عقب گرفت  یترمز و کم ی زد رو عیسر

  !ی بلد کردمیفکر م -

  .وفتادهین جان یتا حاال گذرمم از ا -

  .دندیباال پر ابروهام

 404پارت #

آپارتمانِ صدف   ی تو متر،  با گذشت صد  تنها  و  رفت  کوچه 

  .شد انینما

  .اومد رونیب یاز نگهبان ی ساالر ی که آقا ستادیدر ا ی جلو



[2354] 
 

  .داد که به سمت چپ خم شدم نییرو پا شهیش مامان

  .ی سالم، واحد هشت، سپهر -

  .ست یجا ن نگی پارک ی سالم، متاسفانه تو -

  .استعمو خونه پس

 رون یخونه ب  هی  واریکه از د  یدرخت  ی ه یسا  ریو ز  نیماش  مامان

  .می شد ادهیزده بود پارک کرد و پ

د  میبرس  تا کردم  نگاهش  که  هرموقع  واحد  که   دمیبه 

م دست و  پهاش  درهم  استرس    دهیچی حکم  صورتش  از  و 

  .بارهیم

  .میساد یدر وا پشت

  .داخل ایهر زمان گفتم ب -

و خف  ی و سر  دیکش  ی بلند  نفس زدم  لبخند  داد.    ف ی تکون 

  .اش و فشردمشونه



[2355] 
 

  مونده؟ ادتیرو که گفتم   یهرکس  ی ظاهر اتیخصوص -

  .دیخند مشوش

که قلبم داره از جاش    نهیا  دونمی که م  ی زی تنها چ  دونم،ینم -

  .ادیدرم

  .زدم نییزنگ رو پا دیو کل دمیخند کوتاه

. در توسط عمو باز  سادیو پشت بهم وا  واریهم کنار د  مامان

  .از تعجب گرفت یشد و تا نگاهش به مامان افتاد رنگ

  هستند؟ یک شونیا -

  .داخل میاول بر -

به مامان انداخت و رفت داخل که پشت سرش   یکوتاه  نظر

  .هام و درآوردمرفتم و کفش 

  .بدون تعلل به سمتم اومد و بازوهام و گرفت آراد 

  وفتاد؟یکه ن ی راه اتفاق بد ی تو -



[2356] 
 

  .دم یخند

  !نه بابا -

نشسته   ایو روبه همه که    دمیهاش عقب کش حصار دست   از

  .خوب براتون دارم یلیگفتم: دوتا خبر خ  سادهیوا ایبودند و 

  .کردم سمت آراد  رو

  .و نه  شیکی و اون  یدونیو تو م  شیکی -

  .نشست شیشونیپ ی رو  یمیمال اخم

  ه؟یدستت چ ی پاکت تو -

  .گمیم -

  .و قدم زدم  یهال نقل  نیو پشت سرم بردم و طول ا  هامدست

  .کنهی م دای ارتباط پ زی به من و نوا و عز ش یاول -

  .بلند شد طاقتی ب زیعز



[2357] 
 

عه دختر! جون به لبمون نکن، رک و بدون مقدمه بگو تا   -

  .دستتون ی رو  وفتادمین

  .سمت در رفتم به

  .شده دایامون پگمشده -

  !نکن تیپر حرص گفت: جانا اذ نوا

  .سادمیو دم در وا دمیخند یسرخوش با

  .د یهاتون باشفقط مراقب قلب دیفهمیاالن م -

  .داخل عشق من دییو گفتم: بفرما رونی و بردم ب رمس

  .هاش نامطمئن به سمتم برداشته شدندو قدم  دیخند آروم

  .دستش و گرفتم تا از استرسش کم کنم دیکه رس بهم

ج  پا داخل  گذاشت  محکم    غ یکه  و دستش  رفت  هوا  به  نوا 

شل شد و افتاد   زیعز  ی دهنش؛ دست و پا  ی شد رو   دهیکوب



[2358] 
 

 ه ی جلو گذاشت و تنها    یمبل و عمو هم شکه شده قدم  ی رو

  !آروم از دهنش ادا شد: حورا خانم ی صدا

  .زدم و مامان رو جلوتر آوردم یقیعم  لبخند

  !ستمامان خوشگلم زنده د،ینیبیدرست م دیآره دار -

چند  هیثان بغض  که  و    ی ساله  ن ینگذشت  درهم شکست  نوا 

اشک  ی جور که  زد  جوش  ی هاچشم  ی تو  یضجه  و   دیمن 

مبل   ی دسته  ی رو   عیکه خودش هم سردرگم بود سر  ی بهزاد

  .دی چی نشست و دستش و دور کتفش پ

  !بلند هق زد: جانا مامان نوا

  .دمیکرده خند  بغض

  .یآره مامانه آبج  -

از اشک   یو موج بزرگ  د یلرزیآشکارا م که حاال   یبا دست  ز یعز

بلند شد و   ی از رو  کردیهاش رفت و آمد م چشم  ی تو مبل 

  .آروم به صورتش زد



[2359] 
 

  ...ب یامام غر ای -

دستش و به سمت مامان دراز کرد و سست و آروم به   هردو

  .سمت اومد نیا

  هات برم؟قربون اون چشم یخودت ؟ یحورا خودت -

نگاه بغض  مامان از  انداخت جلو رفت که   ی آلودبعد  که بهم 

  .دسش و رها کردم

و    یبردم و از سرخوش  نیرو از ب  دیام چکگونه  ی که رو  یاشک

  .کردم یپرش  مین جانیه

اشک  ی زیعز رو  یلیهاش سکه  بود  نزد  ی شده    کی صورتش 

  .گرفتش عیکه مامان سر وفتهیبود ب

کنان   هیصورتش و قاب گرفت و گر  ز،یخ  میهمون حالتِ ن  تو

 ی گ یهمه وقت؟ نم  نیا  ی من دورت بگردم، کجا بود  یلهگفت: ا

  کنه؟یاز نبودت دق م  رتیمادر پ نیا



[2360] 
 

لبر  مامان و  ببخش  زی آروم نشوندش  و   د،ی از بغض گفت: من 

ا  منیاهر  هیخام   از  غافل  و  بودم  خانواده    هی  کهن یشده 

  .منتظرمند

: آراد برو... دمیبا بهت بود شن  ختهی عمو رو که هنوزم آم  ی صدا

 .آب قند، نه دوتا درست کن هیبرو 

  .آشپزخونه رفت ی تند تو ی هاگفت و با قدم  یچشم آراد 

کرد با دستش بلند بشه که تا بهزاد اومد کمکش کنه   یسع  نوا

  ی بغلش پناهش داد که صدا  ی مامان بلند شد و خم شده تو

  .اوج گرفت شتریهق هقش ب

بعد از اون تصادف همه    م،دیکش  یچ  ینیکه بب  ی مامان، نبود -

نرفت دانشگاه    گهیبرام زهر شد، آرزوهام نابود شد، جانا د  زیچ

د من  بشه،  دکتر  مهندس  رشته   گهیکه  که  ندادم  ادامه  و  ام 

که با وجود شما    ییاون روستا  ی جهنم شد حت  زی بشم، همه چ

  .بهشت بود



[2361] 
 

  .اومدند  ن ییپا صدایهام بدرهم شکست که اشک  بغضم

قربون   یابوسه  مامان گفت:  بغض  از  خفه  و  زد  سرش  به 

هرگز    گهیمامان، د  ییایهستم چشم در  گهیجفتتون برم، اما د

 ی خودم پشتتونم تا به اون هدف  اد،یسراغتون ب  یغم  ذارم ینم

  .مانعتون بشه  ی زیچ   ای  یکس  ذارم ی و نم  دیبرس  نیخوایکه م

پاکش کرد   عیکرده بود که سر  سی صورت بهزاد رو خ  یاشک

  .لبش و نگه داشت ی اما لبخندِ رو

 [04.07.21 21:18] 
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نشستم و بعد از گذاشتن    زیبهم داد که کنار عز  وانیل  هی  آراد

  .با قاشق قندها رو هم زدم  ن،ی زم ی پاکت رو

  .تا به نوا بده دی هم به بهزاد رس وانیل  نیدوم

  .و باال گرفتم وانیل

  .زی بخور عز -



[2362] 
 

  .جرعه ازش خورد هی گرفتش و  ازم

  کرد یصورتش و پاک م  یِسیترکمنش خ  ِیکه با روسر  ینیح

چ ا  یگفت:  حورا  جانا؟  چرا    نی شده  بوده؟  کجا  سال  پنج 

  برنگشته؟

هاش و با شالش و نوا از هم جدا شدند و مامان اشک   مامان

  .پاک کرد

رو   ی جا  به مادر کمند  اومد: شبنم خانم،  به حرف  آراد  من 

  ادتونه؟ی

وا  عمو باباسادیکنارمون  و  مامان  تو  ی .  هم  سکوت   ی بهزاد 

  .کردندیتماشامون م

  : خب؟عمو

توآراد آب    انیتصادف که حورا خانم گم شد درواقع جر  ی : 

هاش برده شد به آدم   ای  ی موریرو نبرد بلکه توسط ت  ونشیا

وقت   مارستان،یب خانم  م  یحورا  هوش   فهمند ی م  ادیبه 



[2363] 
 

همحافظه  خانم  شبنم  داده،  دست  از  رو  خانم    نیاش  حورا 

  .خودمونه

  .شکِ امروز هم بهشون وارد شد نیدوم

حورا خانم و   ی مور یگرد شده گفت: چرا ت   ی ها با چشم   عمو

  ...ی داشته؟ اصالً چجور کنار خودش نگه

 هی باره تعجب از نگاهش محو شد و انگار تا ته قض   کیبه    اما

  .رو رفت 

  .بوده ی مورینداره که حورا خانم کنار ت  یتعجب -

  !کثافت ی کهی و ادامه داد: مرت دیخند یعصب

  .نگاهمون کرد یسوال بهزاد

  !همه بفهمند  دیبگ ی جور هی -

 ی مردد من و آراد و عمو به هم دوخته شد و تنها صدا  ی هانگاه 

  .دی چ یپ وانیل ی چرخش قاشق تو



[2364] 
 

  .بلند شد  زیاز سکوتمون گذشت که عز قدراون

  .دیپس بگ  دیو پنهان کن ی زیچ چی ه  دیحق ندار -

با    مامان و  اومد  عم   هیجلو  تعر  قینفس  خودم    ف ی گفت: 

  .کنمیم

*********************  

اما خ  ین یسنگ  سکوت بود  حضورمون  بود،  کرده  پر  رو  ونه 

  .صدامون نه

درمورد خبر    ی ز یچ  یهام بود و کسدست  ی هم پاکت تو  هنوز

  .د یپرسی دوم نم

کارها  میداشت   همه ت   ی با  م   ی موریوحشتناک   م،یومدیکنار 

ا  یحت در  قبل  از  که  عمو  و  آراد  و  مامان  و  باره   نیمن 

  .میدونستیم

فهم  دونستمینم که  مامانش  و  بابا  و  بهزاد  که    دند ی حاال 

دوستبه  شونیورشکستگ  به  بازهم  قراره  ماست  و    یخاطر 



[2365] 
 

ادامه بدند   باهامون  از    ایارتباطشون  اما  مطمئنم،    زیچ  هینه 

مهمه  گذر  ا  میکنیامون  ناخوش   نیاز  و    گذره یم  یدوران، 

  .مونهینم یجز خوش ی زیچ

آراد، کنار هم تک  من پ  واریبه د  ه یو  نشسته   ونیزیتلو  شی و 

  ی من جمع شده تو  ی و دست آراد دور گردنم بود و پاها  میبود

  .شکمم

انگار که    داد،یجواب هم نم   یهم از سرگرد نبود، حت   یتماس

  !شده یچ دونستی مشغول بود و خدا م یلیخ

  .و به سمت پاکت بردم نگاهم

نبود که با خبر دوم خوشحالشون کنم؟ مخصوصاً عشق    وقتش

  و؟ میزندگ

افتاد    نییدست دست کردن بلند شدم که دست آراد پا  یکم  با

  .و نگاه همه بهم دوخته شد 

  .و لبخند زدم سادمیهال وا وسط



[2366] 
 

  .خبر دوم -

صفته  پاکت تموم  و  کردم  باز  برو  رو  باال   دیکش  رونی ها  و 

  .گرفتم

  !ست ماستها االن دصفته -

زده از جا بلند شدند  بهزاد شتاب   ی جز مامان و نوا و بابا  همه

ها رو بهش  قدم بلند خودش و بهم رسوند که صفته  هیو آراد با  

  .دادم

  گه؟یو گفت: اصلند د د یخند زدهبهت

تخت    ری کرده، ز  مشونیبوده که کجا قا  دهید  یآره مامان اتفاق  -

  .یکاش هی ریاشون بود، زاتاق دونفره 

  !شکرت  ایبغلم کرد و داد زد: آخ خدا محکم

  .دمی چی هام و دور کمرش پو دست  دمیخند

برق    یکه از خوشحال  ییهاها رو ازم گرفت و با چشمبرگه  عمو

  .کرد شونی بررس زدندیم



[2367] 
 

زم  هی از  آراد  که   نیدفعه  به چرخوندنم  کرد  و شروع  کندم 

 وونه یکنان داد زدم: نکن دو خنده   دم یسفت چسب   گردنش و

  !حالت تهوع بهم دست داد 

  .دیدر بوس یو سرم و پ  نیزم ی رو گذاشتم

  .آخ من به قربونت چشم سبزم، ممنونم ازت -

  .به خودم انداختم ی متکبر  ی افهیق

  .ی از مادر زنت تشکر کن دیاما با ی شوهر کنمی خواهش م -

نشسته بود رفت و دستش    یتک   مبل  ی سمت مامان که رو  به

  .و دراز کرد

  .دی نجات من  ی واقعاً ممنونم ازتون، شما فرشته -

  .باهاش دست داد مامان

  ه یینجاتت کار اون باال  نم،یبب  یکمک خدا بود که اتفاق   نیا -

  .نه من



[2368] 
 

  .هم و ول کردند دست

  .درسته -

مودبانه گفت: حورا خانم من   یلیخ  اشقهیبا درست کردن    و

 د؟ یکنی و به عنوان داماد که قبول م

  .سادمیو کنارش وا  دمیخند  زیپا با مامان و عز هم

 های باال شهر  نی که از ا  ی پا انداخت و با غرور  ی پا رو  مامان

که دخترم و    شمی نم  نیکرده بود گفت: منکر ا  تیبهش سرا

اما   ی که نکرد  ییخاطرش چه کارهاو به  ی دوست دار  یلیخ

س شرکت  ممکنه  که  ب  روسیحاال  کار  از  کنه   کار یسقوط 

 دن کار کر   ی جربزه   ایآ  ی نشون بد  دیکه با  جاستن یا  ،یشیم

ست که نظرم مشخص  نه، اون موقع  ای  ی و پول درآوردن دار

 .شهیم

 [04.07.21 21:18] 
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[2369] 
 

  .دمیبازوش کش  ی و رو دستم

  .زم ی عز ستیمورد قبولم ن ینگی البته کار مدل  -

گفت: با بهزاد   ی طونیو به بهزاد دوخت و با لبخند ش  نگاهش

  .م یختیبراش برنامه ر

حق به جانب   یل ینشست و خ  ی به پشت  هیکنار نوا و تک  بهزاد

  !ی دزد می گفت: قراره بر

منم باور کرده زد به پشت دستش و   ز یو عز  می خنده افتاد  به

نکن سرم!  به  خاک  گفت:  عاقبت    کارن یا  دیمعترضانه  ها!  رو 

  !نداره مادر

 یداره شوخ   ز یامون بلند شد و نوا گفت: عزهمه   ی خنده   ی صدا

کسب و    ی اندازو راه   ی پولساز  یآموزش  ی ! قراره دوره کنهیم

  .راه بندازند ینترنتیکار ا هیکار شرکت کنند و 

به کمر آراد زدم که از   ی ابه هم گره خوردند و ضربه  هاماخم

  .دی و تند به سمتم چرخ  د یجا پر



[2370] 
 

  بدونم؟ دیاون وقت من نبا دونهیو م نینوا ا -

همه   زمیخواست حرف بزنه نوا با لبخند بدجنسانه گفت: عز  تا

  !گهیو بهم م یاون همه چ شند،یکه مثل عشق من نم

از حرص سرخ    د ید  کهن یها با احرف   نیاز ا  تری هم موذ  بهزاد

و مرتب کرد و دستش و    اشقهیمغرور شده    یاافه یشدم با ق

  .دور گردن نوا انداخت

  !واال -

  !هردوتون ی : دارم برادیغر آراد 

من  بعد سمت  به  حرص   یهم  از  داشتم  م  که    شدمیخفه 

  .و صورتم و قاب گرفت  د یچرخ

 ی هنوز قطع  میتصم  نیبدم جان جانان، ا  حیبذار برات توض -

  ...نشده

  ی روزیخوابوندن حس پ   ی دوست داشتم بزنمش برا  کهنیا  با

  .هاش و گرفتمها لبخند زدم و مچ اون



[2371] 
 

نم - م   کنمیسرزنشت  قطع  دونمیچون  بهم   یاگه  بود 

  جان ی ها از هبهزاد دهنش قفل و بست نداره مثل بچه   ،یگفتیم

  !گهی م یهمه چ

فهم  اونم چ  دیکه  مرموز  هیقصدم  دور    ی لبخند  و دست  زد 

  .گردنم انداخت 

  !واال -

  .ها بود تا حرص بخورندنوبت اون  حاال

 یپنهان  ز یچ  چی جانا خانم، شوهر من ه   رمیساکت نموند: نخ  نوا

  ...تا  گهیم و بهم  یازم نداره و زود همه چ

تا چ  دم یپر  یِپنهان   ی زهایتا چ  زم؟ی بشه عز  یوسط حرفش: 

  رو نشه؟ اشگه ید

  .پر حرص بهزاد بلند شد و آراد هم لبش به خنده وا شد   نفس

زد و بلند گفت:    یطاقتش طاق شد محکم به پشت  گهیکه د  نوا

  ...تا جانیا  ایب ی جرئت دار



[2372] 
 

  !ها؟خندون و بلند گفت: عه بچه  مامان

  .شد و به سمت در رفت پا

  .رمیتماس بگ هی رمیم -

  .شدم نگرانش

  !کوچه خطرناکه  ی تو ی نر -

  .محوطه نگران نباش ی تو رمیم -

وقت، آخه    هی  دی زنگ نزن  ی موریحورا خانم، به ت  گمی: معمو

  .ممکنه شک کنه

  .کالجش و پا کرد کفش

بم  خوامینه م - بزنم،  براش حتماً حالش    رم یبه کمند زنگ 

متقاعدش کنم کار   کنمی و م  می بده، اگه جواب بده سع  یلیخ

  .نکنه  یاشتباه



[2373] 
 

جور  حسادت زد،  چنگ  دلم  رو  ی به  اثرش  صورتمم   ی که 

  .مشخص شد 

که رفت و در رو بست به نوا نگاه کردم و هم زمان با   رونیب

  !براش رمی: بممیگفت یلحن پر حسادت 

  اد یکه بود هال رو ترکوند اما ز  یهر کس  ی خنده  ی صدا  که

  .دیخواب یگوش هیو با زنگ خوردن  اوردی دووم ن

  .و برداشت  شیبا دو خودش و به اپن رسوند و گوش عمو

  !سرگرده  -

 407پارت #

جز نوا و بهزاد دورش   یجواب داد که همگ  عیو گفت و سر  نیا

  .میو گرفت 

  .دیکه خبر بد ندار دیسالم سرگرد، بگ -

و    خت یاش رکه تموم استرس از چهره   دیشن  یچ  دونمینم 

  .دادم هیچشم بسته به اپن تک



[2374] 
 

شکر به جا آوردنمم    ی قربون کرمت، صدبار سجده   ایآخ خدا -

  .کمه

  ی پرش  مین  جانی و با ه  دی شدم از ام  ز یحرف عمو، لبر  نیبا ا  تنها

  .کردم 

  .هاش و باز کردچشم یقیبا لبخند عم عمو

  .چون دست ماست میا باشهنگران صفته  گهید دینبا -

خوشحال  ینگاه برق  با  انداختم.  آراد  هاش چشم  ی تو  یِبه 

  .منتظر تموم شدن صحبت عمو بود

 ی موریکنده شدن شر ت  م،یکردی فکر م  زیچ  هیهممون به    انگار

  !مونیاز سر زندگ

م - اصلند... حاال  بله  به جر  ی پرونده   می تونیبله  رو   انیقتل 

  م؟یبنداز

  .دمیکش یپر حسرت  نفس

  !هم زنده بودند مانیبابا و بابا سل کاش



[2375] 
 

کارخونه  کاش آتش   ی تو  هم  آراد  اتفاق   ی ای سوزبابابزرگ 

نبود من و آراد عاشق   یحوادث  ن یاگه همچ  یعنی...  افتادینم

  م؟یشدیهم م

من و آراد    یپزشک  ی آهان کامالً متوجه شدم، جسارتاً پروانه -

ت دست  بهزاد  م  ه،یموریو  بتون  شمیممنون  زودتر  از    د یاگه 

  .د یریدستش بگ 

  ؟ی دیرو که ادامه م  تیآراد گفتم: دکتر روبه

  .دیخند آروم

ا - همه سالم و دود کنم بره؟ با    ن یآره مگه مغر خر خوردم 

 شرفت یپ  مونینترنتیکسب و کار ا  ی اول تو  میبهزاد قرار گذاشت

 مون یبعد به فکر پزشک  رهی دست و بالمون رو بگ  ی و پول  میکن

ادم  م،یباش هم  موقع  م  نیاون  رو    جیپ  میکنی استخدام 

  .بچرخونه

  .هیبا باال بردن ابروهام گفتم: آهان، فکر خوب  همراه 



[2376] 
 

گفت: تنها   یمعطلیکه قطع کرد آقا سپهساالر ب  نیهم  عمو

 که اون مردک رو گرفته   نهیبشنوم ا  خوامیکه االن م  ی زیچ

  .باشند

رو  ی لبخند برا   ی هالب   ی که  نشست  خبر    دنیشن  ی عمو 

  .کرد   ترمتابیب

عز  گهید - که  ت   زی وقتشه  کنه!  ادا  و  انگار    ی مورینذرش  که 

فرار    ورکیویبه ن  خواستهیشده بوده م  سیپل  تیمتوجه فعال

  .رنشیگیفرودگاه م ی تو ی ری غافلگ  هی یکنه که ط

درونم و   یو خوشحال  جانیبگذره و تموم ه   هیصدم ثان   نذاشتم

کردم که متقابال محکم   یبغل آراد خال  ی تو  دنی و پر  غیج  هیبا  

  .وفتمیبغلم کرد و نذاشت ب

متعلق به   دونمیکه نم  یبهزاد و کِل  ی دست همه و هو  ی صدا

آروم قبل رو از سر و صدا منفجر    ی مادر بهزاد، فضا  ایبود    زیعز

  .کرد



[2377] 
 

  !ییایداد زد: تموم شد چشم در بهزاد

آراد روبه    یِسرخ شده از خوش  ی و عقب بردم که با چهره   سرم

  .رو شدم 

نحس باشه    قدرن یآدم ا  هیوجود    شه یگفتم: باورم نم  خندون

خوش رفتنش  محض  به  زندگ  یکه  و  خونه  به  عده    هی  یرو 

  .برگردونه 

  .ام زدبه گونه یمحکم ی وسه و ب دیخند

 میخنده کنان و بلند گفت: خب حضار محترم، به نظرم بر  عمو

  .میرو راه بنداز  ینیر ی باغ آقا حمد بساط جوجه و ش

پا  از آراد  تا  اهوی با ه  یو همگ  دمیپر  نیی بغل    د ییحرفش رو 

  .میکرد

  .هام و از هم باز کردمسمت نوا و دست  دمیدو

  جونم؟ یآبج -



[2378] 
 

 ی سر داد: جون آبج  ی بلند  ی و باز کرد و پرخنده صدا  دستش

  !جان جانان

نشستم کنارش و تن الغر اما توپرش رو بغل   دمیکه رس  بهش

  .بهمون داد یو تاب دی چیهاش رو دورم پ کردم که دست 

م  قلبم کم  دیتپی تند  م  یو  ه  کردیدرد  به  وجه    چیاما 

ب  یو سرخوش  جانی ه  خواستمینم از وجودم  بندازم    نرویرو 

اون شچون  درع  نیریقدر  که  چنان    شییاهویپره   نیبود 

م   یآرامش م  دادیبهم  هم   گهید  دونستمی که  و   ن یموندگاره 

  .کردی رو برام قشنگ م یزندگ

  .انداخت نیگوشم طن ی نوا تو ی صدا

ن - نم  ستیمهم  ماه  چند  تا  شوهرهامون  خرج    تونندیکه 

  م ی و نذار  میباش  شونیما دوتا دلگرم   دی رو درارند، با  مونیزندگ

  .میشیم  تیاذ یحس کنند از کم پول

  .رو به طور کامل قبول شدم  حرفش



[2379] 
 

  .سرکار  رم ی باهات موافقم، شده منم م -

  ...جانا خانم  رمینخ -

  .به طرفش بچرخم  عیآراد باعث شد سر ی صدا

  .دی به موهام کش ی روم سر پا نشست و دست روبه

  .یخون ی م ندهیه کنکور سال آواس ینیشیشما م -

  .نشست کنار نوا و دستش و انداخت دور گردنش  بهزاد

  ؟یدکتر بش ی خوایجانا، مگه نم  گهی آراد راست م -

خانم   حهیو مل  ز یبه پشت سر آراد افتاد که عز  ی الحظه   نگاهم

و عمو و آقا سپهساالر   کردندیبا لبخند داشتند باهم صحبت م

  .به گوش بودند لیهم موبا
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 408پارت #

  .وار آراد نظر انداختمشب ی هاچشم به



[2380] 
 

  ...دانشگاه  ی هااما خرج خوامیم -

  .وسط حرفم دیپر

  اً یثان  ،یشیقبول م  ی ر بده، مطمئنم دانشگاه دولتاوالً تو کنکو  -

و کسب و کار رو    ی پولساز  ی هامن نباش، دوره   بیبه فکر ج

 می تو دل کار، من و بهزاد تصم   می ریشبانه روز م  میکه تموم کن

اکسسور  میدار کنارش  در  و  مردونه  شلوار  و   ی های لباس 

ا پ  م،یاقالم بفروش  جورنیمردونه مثل ساعت و    صد یس  جیاز 

  .میجلو باش یلیکه خ  میکنی خودمم استفاده م ییهزار کا

  .زانو نشستم چهار

  .لباس مردونه هست  جیپ   یلیآخه خ  ره یکارمون نگ  ترسمیم -

  .بهزاد نگاهمون به سمتش رفت ی خنده  ی صدا از

کاربر   ونیلیاز چهل م  شیب  نستایخانم؟! ا  یآبج  ی کار  ی کجا -

پ  یرانیا هر  کاربرها   کیفقط    دی شا  یجی داره،  کل    ی درصد 

ضررمون    یرانیا و  سود  نگران  بده،  اختصاص  خودش  به  رو 



[2381] 
 

 م یری بگ  ادیرو    ایسوشال مد  ی تو  تی نباش، اصول و قواعد فعال

  .میداشته باش ییفروش باال میتونیم

اعتماد  امدلهره  حس  و   ی با  شد  خاموش  داد  بهم  بهزاد  که 

  .لبم نشست  ی رو ی لبخند

 یمعمول  ای  دیذاریم  شیتن خودتون به نماها رو تو  : لباسنوا

  د؟ی کنیم یعکاس

  .بزنه عمو مانعش شد یآراد دهن باز کرد حرف تا

تا شب    دی بردار  نیخوای م  ی زی چ  ی اله یوس   دیها بلند بش بچه -

  .مینشده بر

  .کمرش و چرخوند آراد 

  ؟ی به بابا احمد زنگ زد -

  .آره -

  .بلند شد نیگفت و به کمک زم  ی احله



[2382] 
 

و دستش و به سمتم گرفت که دستم و   دیو باال کش شلوارش

حرکت از جا پا شدم اما ولم نکرد    هیدستش گذاشتم و تو    ی تو

  .و کمرم و گرفت 

  برد یم  شی نیب  ر یطور که به زاز موهام و گرفت و همون  ی اطره 

دونه  هن  ست،یپشت بوم، انار که ن  ی باال  مینیگفت: غروب بش 

  .میبخور

 ی گوشه   یتسبم  میکه باهم داشت   یخوب  ی خاطره   نیاول   ادی  به

و با   ششیلبم نشست و دستم و کنار صورتش گذاشتم و ته ر

  .شستم نوازش کردم

ازت گرفتم همون جا   یمیکه حس خوب و مال  ی بار  نیاول -

  .ی ام شعر خوندو واسه  می بود، انار خورد

  .دم یکه هم پا باهاش خند دیخند آروم

  !من یلیل خونمی بازم برات م -



[2383] 
 

بهزاد به هردومون    ی که پا  یخوش  نیتو ا  شدمی غرق م  داشتم

  .خورد و از جا پروندمون

  !بساطتون رو، خلوت که ازتون نگرفتند  دیجمع کن -

م  تو خنده  هردوشون  جونم    دیچ یپی صورت  به  و  که حرص 

  .انداختیم

کامل بلند بشه    اد یتش هجوم برد و تا ب دفعه آراد به سم  هی

هاش و محکم فشار داد که آخ خودش و انداخت روش و شونه

  .گفت و تالش کرد آراد رو بزنه ی بلند

سمتمون و معترض شد: عه عه   دیدو  دیخانم تا ما رو د  حهیمل

  !ام و له شدآراد! ول کن بچه

ن  شوهرت و وگرنه م   ریپاچم و گرفت و با حرص گفت: بگ  نوا

  !با تو دونمیم

  .شدم نهیزدم و دست به س ی ابدجنسانه لبخند



[2384] 
 

اش رو و داد پرخنده   د یکه به کمر بهزاد کوب  یمشت   ه یبا    آراد 

  .درآورد از روش بلند شد

که از خنده و فشار سرخ شده بود رو بلند    ی خانم بهزاد  حه یمل

  .به موهاش زد ی اکرد و بوسه 

  .قربونت برم پسر خوشگلم -

  ی به آراد نگاه کردم و حالت  عیسر   د یکه به ذهنم رس  ی زیچ   از

به    ی باعث شد لبخند از لبم بره و غم زهر آلود  دمیکه ازش د

  .دلم چنگ بزنه

از حسرت و    نگاهش آرزو بود.   ایدن  هیبه بهزاد و مادرش پر 

  ...یچقدر تو حسرت بودن مامانت دونهیبرات! خدا م رمیبم

هام خشک بشه و بعد چشم  ی بار پلک زدم تا اشک تو   چند

  .و موهاش و مرتب کردم سادم یکنارش وا

  ...دمت گرم شوهر جونم -

  .با لبخند به سمتم اومد نگاهش



[2385] 
 

  !کف دستش  یحقش و گذاشت -

  .دیکش نیی و پابلند شد و لباسش  بهزاد

  .باش یدارم برات آراد خان، منتظر تالف -

و قبل از اون گفتم: سر انگشتت به شوهرم   سادمیآراد وا  ی جلو

  .کشمیم رونی بخوره موهات و دونه دونه ب

  !دیترس یلیبه حالت تمسخر گفت: شوهر منم خ نوا

 نمون یخانم هم زمان ب  حهیو مل  ز یاومدم به سمتش برم عز  تا

  .ستادندیا

  .به عقب بردم  میآغشته به خنده، مال  زیعز

  .حورا کجا موند نمیبب رم ی برو حاضر شو مادر، منم م -

لحظه زنگ در به صدا دراومد که از شوق   نیدرست تو هم اما

  ِی مادر یاما ب  نمیخواستم به سمت در بدوئم تا بازم مامان و بب

ام و از چهره   میخوشحال  عیکرد و سر  نیزم  خی آراد پاهام و م

  .میدزد



[2386] 
 

  .به سمت در رفت تابی پر عجله و انگار ب  زیعز

  .دیرو جمع کن هاتونلهیوس دیشما بر کنمی خودم باز م -

 [10.07.21 20:56] 

 409پارت #

  .دو اتاق شدند ی راهرو  یبهزاد راه ی و مادر و بابا عمو

  .نوا رو بلند کرد و پشت سرشون رفت بهزاد

  .دمی چی آراد برگشتم و دستم و دور بازوش پ  کنار

  م؟ی رو ببند لمونیبار و بند  میبر -

  .به بازوم وارد کرد  یمیو فشار مال د یبه سمتم چرخ یکم

  .جان یا ارمی کمند ب ی و از خونه لمیوسا رمی تو برو، من م -

مخالفتم و    ی نشست و باز شدن در جلو   میشونی پ  ی رو  یاخم

  .گرفت

  .مامان بود خوشبختانه



[2387] 
 

  شد؟ جواب داد؟ ی: چزیعز

  .اومد داخل و پاشنه بلندهاش و از پاش درآورد  مامان

خبر بهتون    هی  خوام یکجان؟ م  هیبده، بق  یلیآره، حالش خ  -

  .بدم

  ه؟یموریگفتم: خبرت گرفتن ت یرکیز با

  .جا خورد  دیشد

  د؟یدون ی از کجا م -

  ؟ی دیزنگ زد، شما چطور فهم اتیعمو به سرگردِ عمل -

  ی شد و با کوله بار  کیفرستاد و به مبل نزد  رونیو ب  نفسش

  .نشست یاز خستگ

بهش گفتم    یبه کمند زنگ زده گفته، هر چ   ی موریت  لیوک -

  .بار نرفت  ریبهم بگه کجاست ز



[2388] 
 

تک    زی م  ی و از رو  شی بازوش و آزاد کرد و گوش  مت یبا مال  آراد 

  .بود برداشت کمونی که نزد ی انفره

  .جزء خونه نداره بره  ییجا تشیوضع نیتو ا -

  .گه یروز د هیگفتم: پس نرو، بذار واسه  آلوداخم

  .فرو کرد بشیج ی و تو شیگوش

و قبول کنه، بخواد   شی تا قانعش کنم پدر و مادر اصل  رمیم -

  .بمون تا برگردم  شه،یادامه بده حالش بدتر م  ش یبازلج   نیبه ا

اشاره   ی برا  دهنم  که  شد  باز  رومخالفت  و    ش ی نیب  ی اش 

  .گذاشت

  .لطفاً جانا -

  د؟یبر دیخوایم یی: مگه جامامان

به سر و    یاز آشناها، بلند شو آب  یکیباغ    میر ی م  م ی: دارزیعز

شد قرمز  مادر  بزن  ببرتت    ی خوای م  ی زیچ  ،ی صورتت  آراد 

  .ی خونه بردار



[2389] 
 

ا - با  با ماش  نیپس  بر  رمیخودم م  نیحساب   دیخونه، شما 

  .بهتون خوش بگذره

  .نوا از داخل اتاقِ سمت راست بلند شد  ی صدا

  .شم یازت دلخور م یلیخ ی ایمامان بخدا اگه ن -

بذار بعد از    طور،ن یتر کردم: منم همحرف نوا رو بزرگ   شی آت

رومون   م،یدرست و درمون باهات داشته باش  حی تفر  ه یها  سال

  .ننداز نیرو زم 

  .دیچکیم یاش ناخوش احوالچهره  از

مخسته - جانا،  تو  رمیام  م   ی خونه  به   ازین  خوام،یآرامش 

  .دارم ییتنها

  .دو نفره نشستم مبل ی و کنارش، رو  ششی پ رفتم

  .تکونش دادم یو دور کتفش حلقه کردم و کم دستم



[2390] 
 

ب - لطفاً  جونم  ماون  ی ایم  ا،یمامان  هم    ،یخوابیجا  خسته 

آراد    ن یبا ماش  جا،ن یهم   نگِ یپارک  ی و بذار تو  نت یماش  یهست

  .میری بهزاد م ای

پرازیعز  بهزاد که  نداره م  دشی :  باباش و    خوادی جا  و  مامان 

  رتر یآراد و جانا هم که د  ا،یب  رجی سوار کنه، حورا تو با من و ا

  .شندیلواسون م یِاز همه راه

  .لطفاً ی: ماماندم ینال مظلومانه

  .دیبهم انداخت و خند ی اخسته  نگاه

  .خاطر شماهاباشه فقط به -

  .و بلند شدم دمیاش و بوسمحکم گونه یخوشحال از

  .ا یعمو بپس با  -

  .تکون داد ی زد و سر یکم جون  لبخند

ام زده شد که به سمتش گرم آراد، از پشت سر به گونه  ی بوسه

  .د یچرخ



[2391] 
 

  .گردمیبرم  رمی زود م -

گفتم:   دادیبهم نم  یکه رفتنش حس خوب  یاکراه و درحال   با

  .مونمیباشه منتظرت م 

خونه    رو برسونمتون  گفت:  مامان  ماش  ایبه  خودتون   نیبا 

  د؟یریم

  .به کمک دسته بلند شد مامان

  .ندارم یرانندگ  ی خودت ببرم حوصله -

رو    ز یپر حزن عز  ی هردوشون از خونه خارج شدند صدا  یوقت

ام، خدا لعنت کنه اون مردک و که  بچه   ی برا  رم ی: بم دمیشن

  !انداخته ی روز  نیدخترم و به همچ

  .زدم یتسبم

  .ادیباهاش کنار م ه،یای مامان زن قو -

راهرو   ی بگم واال! ازم دور شد و تو  ی گرفت و با گفتن: چ  ینفس

  .رفت



[2392] 
 

  .شدم رهیخشک شد و به در بسته خ تبسمم

کمند و طالقش، کابوس دوباره    مونه،یمشکل م  ه یتنها    حاال

  !و بذاره اجرا اشهیاگه مهر شهیشروع م

قدر  افتاد که حالت تهوع بهم دست داد اما اون به دلم    یآشوب

 دم یدهنم گرفتم و دو  ی دستم و جلو  عیشدت گرفت که سر

  .سمت آشپزخونه

س  دمیرس  تا چ  نکیبه  اما  زدم  اوق  ن  ی زی بلند  و    اوردمیباال 

  .سوخت دیعوضش گلوم شد
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س  دمیرس  تا چ  نکیبه  اما  زدم  اوق  ن  ی زی بلند  و    اوردمیباال 

  .سوخت دیعوضش گلوم شد

هال    ی ام و به انتهاشدند توجه  کیکه با دو نزد  ییپاها  ی صدا

  .جلب کرد 



[2393] 
 

  .و عمو بودند  زیعز

  .جلو اومد  مهیسراس زیعز

  شد مادر؟ یچ -

  مارستان؟ی : ببرمت بدیپرس یپشت سرش با نگران عمو

بود گفتم: خوبم   یزدم و درحال  لبخند که دهنم ترش شده 

  وه یو آبم  کیدونه ک  هیفکر کنم چون ناهار فقط    د،یبزرگش نکن

  .دهی چی ام به هم پمعده  خوردم

  .که وارد آشپزخونه شده بود زد به پشت دستش زیعز

  ؟ی ناهار نخورد -

  .مامان هم نخورده ستم،یفقط من ن -

  .خچالیرفت سر وقت  عیسر

به آراد زنگ بزن بگو   رجیات تخم مرغ بپزم، اپس بذار واسه  -

  .بخوره رهی واسه حورا بگ ی زیچ هی



[2394] 
 

  .: رو چشمم عمو

تو  و پا  و  کرد  گرد  عقب  حرفش  بند  کوتاه    ی راهرو  ی پس 

  .گذاشت

ام بود مخالفت نکردم و به جاش گفتم:  گرسنه   یکم  هی  چون

  .کنمیشما برو آماده بشو خودم درست م

  .رو بست خچالیآورد و در  رونیتخم مرغ ب  دوتا

مبل، گرما زده   ی کم بخواب رو  هیام مادر، برو  من که آماده  -

  .ی هم شد

لبخند زنان گفتم:   شمینم  فشی حر  دونستمیکه م  ییجااون  از

  .چشم دستت دردنکنه

  .ها رو گذاشت کنار گازمرغ  تخم

  .چشمت پر نور -

سنگ آشپزخونه رد    ی با دستم آب خوردم، از رو  کهن یاز ا  بعد

  .گذاشتم ی اروزه یفرشِ ف ی شدم و پا رو



[2395] 
 

  

 ” آراد“

 ی باز کردم و هلش دادم که با خونه  دیهال رو با کل  یچوب  در

  .روبه رو شدم کی تار مهین

  .گذاشتم داخل و در رو از پشت سرم بستم  پا

کم   ی شده بودند و بو  ده یها کشجلو رفتم. تموم پرده   یقدم

  .شدیرمق الکل، با هر نفس احساس م

کمند رو از پشت مبل    ی ستون و کنار گلدون که گذشتم پا  از

  .دمید

  .زود بردار و برو ی خوا ی م یهر چ -

  .لب به مشروب زده دادیخمارش نشون م ی صدا

  ی که محتوا  یوان یبود و از ل  دهی شدم. دراز کش  ک یبه مبل نزد 

  .خوردیتهش و گرفته بود م  یزرد رنگ



[2396] 
 

 ی و از دستش چنگ زدم که با شتاب رو   وانیکنارش و ل   رفتم

 یچ  ی دیا کالمش به سمتم هجوم آورد: نشنمبل نشست و ب

  !گفتم؟ گورت و گم کن

  .گذاشتم زیم  ی رو یتق ی و با صدا  وانشیکنارش و ل نشستم

وار سر و شکمش جمع کرد و مظلوم   ی مبل تو  ی و رو  پاهاش 

  .زانوهاش گذاشت ی دستش رو رو

  ه ی بودند دورش و تنها  ختهیبلندش آشفته و نامرتب ر ی موها

  .تاپ و شلوارک به تن داشت

  .بگو ی شیم یباهام حرف بزن، فحش بده، اگه خال -

  .هاش خوندمکه به جون گلوش افتاد رو از چشم  یبغض

برو بذار تو   ار،یرو درن  دندیم  تیکه بهم اهم  ییهانیا  ی ادا -

  .بدون نقاب خودم باشم ییِتنها

  .وئهبه خاطر ت جامنیمن اگه ا -

  .د ینگاهش و به سمتم کش غیت



[2397] 
 

وقت    ه یتا نکنه    یبهم دروغ بگ  ی خاطر خودته، باز اومدنه، به -

  !و بذارم اجرا  امه یبه سرم بزنه و برم مهر

ا  دروغ  از   داد یکه بهم م  یموضوع و استرس  نیچرا؟ وجودم 

  .از جانا دور بمونم خواستمینم گهیچون د  رفتیضعف م

اون    ،یو شروع کن  ی دیجد  یزندگ   ه ی  دیکمند، تو با  نیبب -

دوستت دارند، من و تو هرگز تو   یکه واقع  ی هم در کنار افراد

به زور سرنوشتمون رو به    یخواستی اما تو م  می هم نبود ریتقد

 هان یخدا برات بهتر  ست،یتو ن قی ال  یزندگ  نی ا  ،یهم گره بزن

با لج   خواستی رو م تو  درمورد    ،ی بود  قانع  ربه کمت   ی بازاما 

که آه چندتا    یو قبول کن کس  ن یبابات هم واقعاً متاسفم اما ا

جا    نیا  شه،ینم  ن یخانواده پشت سرش باشه، عاقبتش بهتر از ا

 ق یکنم تو ال  ی ادآور یتا سرزنشت کنم، اومدم تا بهت    ومدمین

 یزندگ  نیخودت و با ا  ،یهست  یعشق واقع  هیبهتر و    یزندگ  هی

  .عذاب نده  یدروغ



[2398] 
 

از دستت فرار   کهنیآرومش و به گوشم رسوند: بعد از ا  ی صدا

رو    یراه ک  ی تو  یدونی کردم خواستم به بابام زنگ بزنم اما م

 ی کار ادار  هی  ی برا   م،یاصل  ی بهتره بگم... بابا  ای یآقا عل  دم؟ید

  .ورهان یاومده بود ا

  .دیمانند باال پر کیابروم ت  هی

  .تر شدصداش، پررنگ  ی تو بغضِ

از دهنم دراومد    یهر چ  دونم،یو م  یبهش گفتم همه چ -

نثارش کردم، دلش و شکستم، بعد هم در مقابل   ابونیوسط خ

که   یاز اشکش جا گذاشتم و اومدم خونه، وقت  سی صورت خ

عصبان  دمیرس فهم  تمیو  تازه  شد  غلط   دمی خاموش    ی چه 

  !کردم 
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[2399] 
 

که دونه دونه   ییهاباره شکست و همراه با اشک   کیبه    بغضش

 خواستم یگفت: نم  ختند یر  نیی هاش سر خوردند و پااز چشم 

  .کنمی کار م یو چ  گمیم یچ دمیناراحتش کنم، فقط نفهم

کرده بود دستم و    سی خهام و  که چشم   یگرفته و اشک  یدل  با

 ی سمت خودم که به جا  دم یو تنش و کش  دمیچ یدور کتفش پ 

  .هاش خارج شدنداز لب  هیگر زیغم انگ ی ها، آواکلمه

که    یسرش گذاشتم و گفتم: تو برخالف کس  ی و رو  امچونه

 هی  ی که بچه  نهیخاطر ااونم به  ،ی دار  یبزرگت کرده ذات خوب

که االن،   ی زیتنها چ  ،ی پدر و مادر زحمت کش و حالل خور

که درمورد قبول کردن پدر و    نه یا  خوامیلحظه ازت م  نیتو ا

  .ی از دارین ی تو به مهر مادر   ،یفکر کن شتری ب تیمادر اصل 

  .گلوم و محکم گرفت یبغض



[2400] 
 

ست استفاده کن و تا هست قدرش و  مادرت زنده   کهن یاز ا -

مادرت و برات پر کنه،    ی جا  تونهی من  یکس  چی بدون چون ه 

  .یدونی و م نیا یکه خودت بهتر از هرکس دونمیم

 ر یکمند اس  ی هادست   ی رونم مشت بود تو گرما  ی که رو  دستم

  .شد

هام و بستم  لب زد: من خودخواه بودم آراد، چشم  هیاز گر  خفه

داشتبه  شهیکه هم  ی زجر  ی رو پدر  و  مادر  و    یخاطر مرگ 

 ی زی چ  ری بال و عذاب تازه برات! خودم و هم درگ  هیخودم شدم  

  .من ساخته نشده بود ی کردم که هرگز برا

  .ته دلم روشن شد ی دیام

هم تحت    دیشا  ایو بذاره اجرا؟    اشهیمهر  خواستینم  یعنی

  !گفتی چرت و پرت م یمست ر یتاث

آد   واسه گفتم:  جوابم  مستگرفتن  تو  چقدر   ی هاحرف   یم 

  !زنهیم  ادیز حواسیب



[2401] 
 

  .جدا شد که دستم و از دور تن داغش برداشتم ازم

هاش  چشم   ریهاش به زدست  دنی کش  نیازم گرفت و ح  نگاه

 ن ی تو ا  گم،یم  یکه نفهمم چ   ستمیقدر مست نگفت: من اون

فکر کردم، به    زها یچ  یلیبه خ  م،ییچند ساعتِ خلوت و تنها

 می تصم  هی  دشون،یو گوشم نشن   دشونیکه چشمم ند  ییهااون

شد    نییحکم بابام تع  کهن یگرفتم، بعد از ا  می زندگ   ی مهم برا

و    رمی م  رانیو از ا  کنمی قبولش م  یکه بود به سخت  یهر چ

ترک م  اشه یشرکت  گسترش  رو  منه  نام  به   کهن یا  دم،یکه 

ز  نمیبش  جانیا بزنم  و  ن  ریو غم  قرار  مرهم  ستیبغلم    یکه 

خراب و داغونه،   یلیواسه زخمم باشه، آره شکستم، حالمم خ

صادر کنه    خوادیبابام م  ی که دادگاه برا  یبه شدت هم از حکم

 ن ی من و زم  ستی بفهمونم که قادر ن  ایبه دن  دیبا   یول  ترسمیم

  .خورده نگه داره 

  .لبم نشسته بود  ی رو ی لبخند



[2402] 
 

و   نیکمند! ا  یهست   ی زیبرانگ  نیتحس  و  ی تو واقعاً دختر قو -

  .گمیدارم م ی ندون، جد یچاپلوس هی

و جور  ینفس پا  د ی چرخ  ی گرفت  که  رو  ی سمتم    ی راستش 

  .مبل گذاشته شد

و سر    میو بهم بده، وقتشه زندگ  میواقع  ی آدرس مامان و بابا -

  !ساله که گند زدم بهش کیو سامون بدم، 

  .دمیکش  رونی ب  بمیو از ج   میشدم و گوش  لیبه راست ما  یکم

 ی کمند گرم شد که بو  ی ام از بوسهگونه   نمیصاف بش   ام یب  تا

 م یشونیپ  ی هم رو  ی زیو اخم ر  دی چیمشامم پ  ی الکلِ دهنش تو 

  .نشوند

حسرتش موندم، به جانا   ی بوسه تا نگم تو  نیهم آخر  نیا -

  .عاشقشه قدرنیو داره که ا یکیکه   شهیم میحسود



[2403] 
 

عشق دو طرفه هم در انتظار خودته،    هینشه چون    تیدحسو -

تا راه    ی بگذر  ستند یکه متعلق به تو ن  ییزهایاز چ   هیفقط کاف

  .اومدنش باز بشه ی برا

  .زد  شخندیهم ن دیشا  د،یخند آروم

 ی هاش برد که صورت قلبو از هردو طرف پشت گوش  موهاش

  .نشون داد ی خود  شتریب ششیو بدون آرا

  .رفتم ی عاد ی ها ام یپ ی و با اثر انگشت باز کردم و تو میگوش

  .فرستمیآدرس رو برات م -

سرم و ”send“ ی کردم و بعد از زدن دکمه   پ یرو تا  آدرس 

نم گفتم:  و  آوردم  ا  خوام یباال  اما...   نیاالن  بگم  رو  مسئله 

  ؟یکنی م کاریدرمورد طالق چ 

  .و از جا بلند شد ختیتصور، صورتش به هم ر طبق

  .رو دور زد و رفت پشت سرم مبل



[2404] 
 

هام گذاشت و دم  شونه  ی هاش و روخواستم برگردم دست   تا

  .گوشم که لب زد مور مورم شد 

  ن ی که هم  بخشمی و م  امهیمهر  یاما به شرط  می ریگی طالق م -

  !می االن باهم بخواب

  دم یبه سمتش چرخ   ی و جور  دم یها از جا پربرق گرفته   مثل

مبل   ی بود با صورت برم رو  کی کرد و نزد  ریگ   ز یکه پام به م 

  .دادم  هیهام و به مبل تکدست  عیاما سر

که حرف کمند    یکه بهم وارد شد و شک  یاز ترس  دهیبر  نفس

  !؟یگ ی م ی دار یبهم داد گفتم: چ

 ظ یو با غ   دمیچشم ازش دزد  عی و که از تنش درآورد سر  تاپش

  .فکر کن ی بچه باز بدون نیتو هم بش رم،یلب زدم: م

اومدم و به سمت در رفتم که زود   رونیطرف راست مبل ب  از

  .خودش و بهم رسوند و مچم و با هردو دستش محکم گرفت

  ؟یزندون بپوس  ی تا آخر عمرت تو ی خوایم -



[2405] 
 

  !دمیهم نم  ی زیچ  نیاما تن به همچ  خوامینم -

با زور هردو دستش گرفته    دستم اما  دادم  با قدرت تکون  و 

  .بودش

با    ی رو  د یو کش  دستم و همراه  باال گرفت  تنش که خشمم 

  !زدم: کمند اد یفر دنمیچرخ
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  .شد و دستم و رها کرد ی جد اشچهره 

  .برداشتش نیزم  ی سراغ لباسش و از رو رفت

نشدم   بیترغ  ی اذره   یحت  ی دیبدن سف  نیچن دنیبا د  کهنیا

از اون   ی خبر  گهیتر شده و دچقدر وجودم پخته  دهینشون م

  .واقعاً لذت بخشه نی و ا ست،یباز سابق نآراد هوس 

م  دنی پوش  نیح امتحانت  داشتم  گفت:    کردم،یتاپش 

  !ی چقدر عاشق نمیبب خواستمیم



[2406] 
 

  .بخوابه تمیفرستادم تا بلکه عصبان رونیو با شدت ب نفسم

 ترک ی تار  میشدی م  کی داخل هر لحظه که به غروب نزد  ی فضا

  .شدیم

  .داد هیمبل تک به

رو بهم ثابت کردند، من عاشقت نبودم   زیچ  هیاتفاقات    نیا -

 یِجور وابسته و دلبستگ   هیداشته باشمت،    خواستمیفقط م

آ زن  مادر  م  اتنده یاحمقانه،  ل  گفت،یراست  و   اقتیتو  من 

  !ی ندار

شد  ی جمله   از رو  دیآخرش  به  اما  گرفت  خودم   ی حرصم 

  .اوردمین

  .و رفت سمت آشپزخونه د یچرخ

  م،یجدا بش  یتوافق ایفردا ب  فرستمی آدرس دادگاه رو برات م -

و    ست ین  میتا زودتر رد پات هم از زندگ  بخشمی م  اممهیمهر

  !ی نابود کنم، روز خوش جناب سپهر



[2407] 
 

خشمم    شی وجودم شد آت  ی وار روونه  لیکه س  یحال خوب  اون

که فقط چند   ی باره و شک مانند خاموش کرد، جور   کیو به  

تنها    حرکت یب  هیثان و  از    ی خنده   هیموندم  بهت  پر  و  آروم 

  .هام خارج شدلب

  ییروشنا  ی و درشتِ سرتا سر تو  زی ر  ی غ هاکه با چرا   خونه

  .بستمشون عیهام و زد که سر فرو رفت چشم 

  ؟ی بر ی خواینم -

  .هام و باز کنمو چشم امیکمند باعث شد به خودم ب ی صدا

  .کردیروشن مآشپزخونه بود و داشت قهوه ساز رو  ی تو

  .رم یخودم و جانا رو جمع کنم م ی هالی... وسازهیچ -

اش و  ذره به ذره   خواستیکه دلم م  یجانی و گفتم و با ه  نیا

  .ها پا تند کردمکنم به سمت پله  یام خالدردونه   شیپ

دوره   اسارتت از  وقتشه  خان،  آراد  لذت   تیآزاد  ی تموم شد 

  !ی ببر
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 ” جانا“

ام سر رفته  هم حوصله  گذشت،یساعت از نماز خوندنم م  کی 

  .بود و هم کالفه شده بودم

درمون  ز ی هم چ  ی اشبکه   چیه واسه هم  یدرست   ن ی نداشت، 

  .دادمی سوت و کور نبودن خونه آهنگ گوش م ی برا

 گهیخلوت با کمند بمونه، چون د  هیتو    کهنینداشتم از ا  یترس

اگه   کنه،ینم  انتیقدر بهش اعتماد داشتم که بدونم بهم خاون

بود که دلم براش    نیخاطر ازودتر برگرده تنها به  خواستمیم

  .تنگ شده بود 

خ  دوارمیام از  کمند  و  بشه  مهر  ن یا  ری معجزه   ی ه یهمه 

  .خوفناکش بگذره
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مبل    ی پاهام از قدم زدن به دور هال خسته شدند که رو  گهید

تا رس   دمیدراز کش  ک یبه موز  دمیو چندتا آهنگ ورد کردم 

  .دلواله یینمایاز س”Dilwale“ ِیهند

قشنگ   یکی  شکیب د  ی ای هند   ی هالمیف  نیتراز   دم یکه 

  .آهنگش هم خاص و پر از احساسه یحت نه،یهم

ب  ی گرما  ادی پزون  مرغ  شتاب   رونی تخم  که  بلند افتادم  زده 

  .شدم

  .خنک درست کنم زیچ هی واسه آراد  برم

رو  یگوش آشپزخونه   ی و  وارد  دَوون  لُکه  و  کردم  پرت  مبل 

  .شدم

سرد  خچالی   در کردم  باز  که  صورتم    ِیو  به  بخشش  لذت 

  .خورد

خونه رو   تونهیکولر هم نم   یهوا گرمه که حت   قدرن یا  یگاه

  .خچالی ی تو ینیبش ی بر  خوادیخنک کنه و دلت م
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  .دمیها رو کاوقفسه ن ییمناسب از باال تا پا زی چ  هیدنبال  به

  !بوده هم برداشتند بردند لواسون خچالی تو  یچ هر

ها  از داشته   دیسرماه باشه و پول همه محدود، با  یوقت  گهید

  .استفاده کرد

بود، اونم   ی که نبرده بودند، شربت بلوبر  یعیما   یِخوراک  تنها

  .خاطر مقدار کمشبه

خنده  یدرحال شکه  بودند  گرفته  در    شهیام  و  برداشتم  رو 

  .رو بستم خچالی

آخر    ی باال برداشتم و تا قطره   نتِیکاب   ی بزرگ از تو  وانیل  هی

  .کردم   یشربت رو داخلش خال

بود انداختم و   خچال یکه کنار    یسطل آشغال  ی رو تو  شهیش

  .درآوردم  زر یرو از فر خیقالب 

  ارم،یرو با سرته کردن قالبش درب  هاخ یچقدر تالش کردم    هر 

  .نشد که به زور چاقو متوسل شدم
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 وان یل  ی انداختمش تو  کهن یرو درآوردم و بعد از ا  کهیت   نیاول

  .ی رفتم سراغ بعد 

تا   دمیو با مشت به ته چاقو کوب  خیرو فرو کردم کنار    چاقو

  .وفتهیدرب

  .نت یکاب ری و رفت ز نیدراومد که افتاد زم  ی سر جور آخر

داخل    گهی مشقت چهار تا د  نیو با هم   دمیکش  ی پر حرص  نفس

  .مخلوط شد یانداختم که با رنگِ آب وانیل

زدن شربت و گذاشتن  رم و با هم و از آب پر کردم و کا   وانیل

  .تموم کردم  وانیل ی قاشق تو

  ی رو تو  وانیقراره آراد برسه ل  ی ک  دونستمیکه نم  ییجااون   از

  .اومدم رونیگذاشتم و از آشپزخونه ب خچالی

 ی شماره  ،یتلفن نشستم و بعد از برداشتن گوش  یِصندل  ی رو

  .آراد رو گرفتم
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باز   ی صدا  کهنیهفت تا بوق خورد اما جوابگو نشد تا ا  شش،

  ن یرو از ب  شدیکه داشت پررنگ م   ی ایشدن درِ آسانسور نگران

  .برد

  .دمیو سرجاش گذاشتم و به سمت در دو یگوش عیسر

و در رو باز کردم که از    دم یکش  ن ییتق پا  هیرو با    رهی دستگ

  .لبم نشست ی رو  ی سبک شده، لبخند دنشید

که انگار مال من   یآورده بود و داشت دوم  رونیون بچمد  هی

  .متوقف شد رونی آسانسور و ب ن یکه ماب کردیبود رو خارج م 

  .گفتم: سالم آراد جونم ی اارادهی و گرفتم و با نازِ ب چارچوب

  .دی کش رونیلبش چمدون رو ب ی لبخند رو با

  .سالم دردونه -

عج  هاشچشم فکر    دیشا  دادند،یم  ی بیبرق  اشتباه  هم 

  .دمیدی و برق نگاه خودم و تو نگاه اون م کردمیم

  .رمیدستش و بگ ی برهنه به سمتش رفتم تا ساکِ تو پا
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رها کردنش    نی ساک رو گرفتم که ح  ی دسته   دم یکه رس  بهش

  .دیخم شد و کنار لبم و بوس

  .کردم   رید  دیببخش -

  .کال ندارهلبخندم مشهود بود گفتم: اش  ی که کامالً تو  یذوق  با

  !ومد یگفتم: مامانم کجاست؟ نگو که ن  عیمامان سر  ی ادآوری  با

عمو رو بهش   ی بره، شماره   نشی تر بود خودش با ماشراحت  -

  .کنه شییدادم که راهنما

هردو    ریز  ینچ   یتینارضا  با اونم  رفتم،  جلو  و  گفتم  لب 

  .دی کش نیزم ی ها رو رو چمدون 

شد  وارد  که   Do you love“ آهنگِ   ی صدا  میخونه 

me” دی چیگوشم پ ی تر توپررنگ.  

  .هاش و درآورد رو بستم و اونم کفش در

  کمند بود؟ -
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که ساک رو به دست چپم   دیرو به سمت راست کش  هاچمدون 

  .دادم و پا به پاش قدم برداشتم

  .آره -

  .کرد رمیاس  یشیتشو زیر

  گفت؟ ی زیشد؟ چ یخب... چ -

  .دی لبش و باال کش ی گوشه ،یای موذ لبخند

  .میراهرو شد  وارد

  .گمیکنم بدون مقدمه م تتیاذ خوامیکه نم ییجااز اون  -

کلمه هم از    هی ها رو باال اومدم اما  اتاق   ی بهش دو پله  رهیخ

  .دهنش ادا نشد

  .گردنش و گرفتم و تکون دادم تابیب

  !گهیبگو د -
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  ن ی کرد که اولو چراغ رو روشن    میاتاق سمت چپ شد  وارد

  .نوا به چشمم خورد یاطیچرخ خ ز،یچ

از دستم   هیتک  ی واریرو به کمد د  هاچمدون  داد و ساک رو 

  .گرفت
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  .یباهام بخواب دیرو ببخشم با  امهیمهر ی خوایگفت اگه م -

  خورد؟  یو به شدت واکنش نشون دادم: چه گوه زیت

  .گرد شدند و لبش به خنده وا شد هاشچشم

  .هم بگم اشه یصبر کن بق -

  .شدم نهی عبوس دست به س ی اافهیق با

و به    دیچ یهاش و دور کمرم پگذاشت و دست   نیرو زم   ساک

  .داد هیکمد تک
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ترغ - گفت   بمی خواست  هم  آخرش  ندادم،  پس  نم  اما  کنه 

شد   الیخیبعد هم ب  کردم،یعشقت و امتحان م  زانی داشتم م

  .خوادیهم نم هیمهر م،یجدا بش یتوافق می و گفت فردا بر

  .نمیو بب قتیهاش نفوذ کردم تا بلکه حقعمق چشم  تو

  .ام و گرفتنشست و چونه  شیشونیپ ی رو  یمیمال اخم

  ؟ی تو به من شک دار -

  ی االن خواب تو ی بود دهیشک ندارم، چون اگه باهاش خواب -

سر به سرم   ی دار  نمیبب  خوامیبود، فقط م   دهی چ یهات پچشم

  .خوادینم  هیواقعاً گفته مهر ای ی ذاریم

کم  ی زیآمطنت یش  لبخند و  نشست  لبش  خودش   یبه  به 

  .فشارم داد

  !های هام و حفظخوب حالت  -

  .ابروم و باال انداختم  هیغرور  پر

  .تک به تکش و -
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  .دی دندونش کش ری همون لبخند، لبش و ز با

  .حرکتِ هاتش نیواسه ا  رمیمیم یعنی

  .کردم ریهام اس و با دست  گردنش

  .باهام روراست باش و راستش و بگو -

  ران یاز ا  خوادیاصالً م  گم،یبه جون خودم دارم راستش و م -

ابروش   ی گوشه  یحت  گهیشروع کنه، د  دیجد  یِ زندگ  هیبره و  

  .باور کن ،ینیبیهم نم

  .دمیهام پرپنجه  ی تا بنا گوش کش اومد و ذوق کرده رو لبم

  م؟یرسیبه هم م گهید یعنی -

  .فاصله داد و جلو رفت نیلبخند مهربونش پاهام و از زم با

اگه   گهیکن، د  یخداحافظ   یبا هجر عاشق  گهیام، دآره دردونه  -

  .میشینم همی ب یول میکارتن خوابم بش 

  .اخم کردم خندون
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   !میخدانکنه کارتن خواب بش -

پر   ابروهاش رو  دندیباال  لب، خوابوندم  به  و   ی و خنده  تخت 

  .د یخودشم کنارم دراز کش

  ؟یمونی بازم باهام م می کارتن خوابم بش یمگه نگفت -

  .دم یخند

حرفم   - ا  ست،گه ید  زیچ  ه ینه  ه  نه یمنظورم  وقت   چیکه 

  شه یبره، هم  مونیکه برکت از زندگ   میقدر از خدا دور نشاون

  .سرمون باشه ی هم باال  کیکوچ  یسقف، حت هی

اومده بودند رو پشت گوشم برد   رونیکه از کش موم ب  ییموها

  .به کنار چشمم زد ی او بوسه

تفکرت شدم، ساده   نیچشم سبز خوشگلم، من عاشق هم  -

از ز  یستیز تو،  با وجود  با عشق! من   ی آوار ورشکستگ  ر یاما 

  شه یلوکس هم م  ر یغ   ی زهایبا چ  ی داد  ادیاومدم، تو بهم    رونیب

  .کرد  یشاد زندگ
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و    دمیچپ خواب  ی پهلو  ی که در کنارش داشتم، رو  یآرامش  با

  .دمی موهاش کش ی هام و تو انگشت 

 وان یکه ما قسمت پر ل   نهیداره، مهم ا  انیجر  یزندگ   شهیهم -

رو واسه خودمون   یکه زندگ  مییخود ما  نیا  ،یخال   ای  م ینیرو بب 

م  ایآسون   گرفتار  م،یکنیسخت  تا  هزار  مشکل   ی وسط  و 

 یهمه   وقتچ یحال خوب هست، خدا ه  ی برا  ل یدل   هی  شهیهم

  ی حت  ه باز  شهیخودش هم هم   ی درِ به سو  بنده،یدرها رو نم

  .ازمون ناراحت باشه یلیاگه خ

  .دیبوس یو طوالن میشونیو جلو آورد و پ سرش

فاصله  تو نفس  ی همون  بخش  لذت  هرم  که  توکم    ی هاش 

 شه یگفت: عالوه بر خدا، وجود تو هم  شدندیصورتم پخش م 

  الت یبود، با خ   الت ی خ  ی پنج ماه که نبود  یحت  مه،یدر بازِ زندگ

  .داشتمینگه م دوار ی خودم و ام
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قهوه  یرنگ  لبخندم چاشن  ی از  با  اما  تلخ  گرفت،   ی ه یباشکر 

  .ینیریش

  ی ن یریش  دیبدون ما نبا  م،یتا جشن رو از دست نداد  میبر  گهید -

  .بخورند

  .دیخند

و   میباش  جانیا  یی تموم شب، دوتا  خوامیاگه به منه که م -

  .صدات عشق کنم دنیفقط باهات حرف بزنم و از شن 

  ؟ی ببردلم و  ی عادت دار -

تخت گفت: دل تو   ی و گرفت و با کامل خوابوندنم رو  امچونه

  !ی وقته بردم خانم بهادر یلیرو که خ 

  .هام و گرد کردمکنان چشم خنده

  !ی جناب سپهر  یبه خودت مطمئن یلیخ -

  نه؟ی از ا  ریهامون پچ زد: مگه غلب   نیو تو مرز ب دیخند آروم
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خ   هام دست و  گذاشتم  صورتش  طرف  دو  لب   رهی و  هاش  به 

حت کردم:  پ  هی  یزمزمه  هم  و  دلم  از  جا   شیمقدار  خودم 

  !نامروت  ینذاشت

هاش  شد و همراه با بستن چشم   ترض یعر  طنتشی پرش  لبخند

هام و  که چشم   د یهاش بوسلب  نیب  ز یلبم و آروم و وسوسه انگ

  .کردم شی بستم و پر لذت همراه

لبش و ثابت نگه داشت و   شی رزش گوشکه ل  میهم بود  غرق 

  .جدا شد یکم

دراز کرد و گوش  ی پا و کامالً  از ج  شی چپش   رون یب  بش یو 

مدیکش نگاهش  منتظر  داشتم  کنجکاو  میکردی.  رو    میکه 

  .برطرف کرد

  .عموئه -

  ی رو رو   لیصفحه لمس کرد و موبا  ی پس بند حرفش رو  و

  .گوشش گذاشت 
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  جانم؟ -

  .دیخند

  .میوفت یراه م  گهی د قهیخونه، تا چند دق دمیتازه رسچشم،  -

-...  

  .گمیبهتون م امیم -

  .زد  لبخند

  .خداحافظ -

  .تخت بلند شد  ی و قطع کرد و به کمک دستش از رو تماس

  .میبه شام برس ک یتراف  نیکه با ا میبر زیبرخ -

  .و گرفت و با قدرت بلندم کرد  دستم

  م؟یمونیامشب م -

  .لباس بردارآره  -

 [24.07.21 22:38] 
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و هم اتو کردم اون    تیساک آماده کردم، لباس سبز لجن   هی -

  .و بپوش که با مانتوم ست باشه 

رو  ی لبخند  با کش  ی که  و  لپم  نشست  سر   دیلبش  و 

  .دیهاش و بوسانگشت 

  .آخ من به قربونت، دستت دردنکنه -

  .زدم یلبخند سرخوش 

به   اورد یکوتاهش و از تنش درم  نیکه لباس آست  طورهمون

  .اتو رفت زیسمت م

  ازین  لم یاتمام استا  ی شال برا  ه یکه مانتو تنم بود و تنها    منم

 ی ادآور یبزنم اما با    دشیتا به قول معروف د  سادم یداشتم وا

کردم چشم   یشربت درست  به  که  خنده  با  و  شدند  گرد  هام 

  .دمیپشت دستم کوب 
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بودم!   - کرده  درست  برات  شربت  واسم   یعنیمثالً  حواس 

  !که ی ذارینم

  .د یلباسش و برداشت و چرخ خندون

  مگه؟ کنمیم  کارتیمنه دردونه؟ چ ر یتقص ت یحواس پرت -

  .کردم  زیر یو کم   هامچشم

  !یکنی! تموم حواسم و پرت میکن ینم  کاریبگو چ -

دست  طورهمون توکه  و  م  ی هانیآست  ی هاش    بردیلباس 

  گفت: اون وقت به کجا؟

  .آروم به سمتش رفتم آروم

چشم - به  خودت،  بربه  دل  به  اون    یحت  هات،ی هات،  به 

هوش و حواس واسم   ،یکشیدندونت م  ریحرکتت که لبت و ز

  !که ینذاشت

گرف   بازم پاگاز  لب  بستن    نش یی تن  بدون  و  داد  انجام  و 

  .هاش به سمتم اومددکمه
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  !ی به شدت بوسه الزم شد -

  .هاش و دراز کرددست  دوتا

  .نمیبب جانیا ایب -

هاش جا دادم دست  ن یزدم و خودم و ب  ی اگونهخجالت   لبخند

به لبم زد، بعد هم فشارم داد و    یقیعم  ی که بغلم کرد و بوسه

  .رهام کرد

  !یلعنت  یتو عشق من -

  .هام و پشت سرم به هم قفل کردمو دست  دمیخند زدهذوق 

**********************  

سف  از شال  بودن  اطم  دم یمرتب  ک  دای پ   نانی که   ف یکردم، 

  .اومدم رون یام انداختم و از اتاق بشونه ی و رو میمشک

بهش زدم و با خنده گفتم:   ی اتقه  دمیرس  که  ییدر دستشو  به

  ؟ی افتاد ریگ
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آب بلند شد و پس بندش کالم خودش که اکو مانند   ی صدا

  .رونیب امی : دارم مدیچ یپ

  .رفتم یچهار قدم وارد هال شدم و سروقت جا کفش  با

  .ی پا در  ی و برداشتم و انداختم رو میکالج مشک کفش

ها رو دادم بودم و کفش   هیتک  وار یکه دستم و به د  ینیح  تو

  .رو بستم یدر جاکفش دمیپوشیم

اومد و ساک    رونیباز و بسته شد. آراد از راهرو ب  ییدستشو  در

  .مبل برداشت ی رو از رو

 ی لنگ از کفش اسپورتش و برداشت و تو  هیشد و    کینزد  بهم

نم  اما  برد  موند  دی د  یچ  دونمیپاش  ثابت  شده  خم  و    که 

  .دستم زوم کرد   ی نگاهش رو

رو  پاش گذاشت  تازه    ن یزم  ی و  که  گرفت  و  مچم   اد یو 

  .دستبندش افتادم

  !دور شی فکر کردم انداخت -
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جمله   ی لبخند   زیر  با به  و  و “  ی دستم  جان  مرا  تو 

  .دم یدستبند کش”یِجهان

نامه و ع   کی  چیه - از  ننداختم،  تو رو دور   نک یاز خاطرات 

 شه ینبردمشون چون هم  ن یاز ب  فون،یآ  یِتا گوش  ری بگ  یآفتاب

 یوقت اون کورسو  چیه  ،ی گردیبرم   شمیداشتم پ  دیته قلبم ام

کور    م یکنار هم بودن و تجربه کن  میتونیکه دوباره م  ی دیام

  .نشد

هام  انگشت   ی الهاش و ال به  و باال انداخت و انگشت  ابروهاش

  .قفل کرد

  !؟ی کردیو بازم ازم فرار م  یداشت دیام -

  .دمیو کوتاه خند آروم

به زور کنار   یو حت  یکن  دامیتا پ  ی بگرد  خواستمیم  دیشا -

  .ی خودت نگهم دار
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پ  - هم  جنگل   داتیآخرش  همون  تو  رودخونه،  کنار  کردم، 

اون جنگلم که هم تو    ونیسرنوشت ساز، من تا آخر عمر مد

  .رو بهم داد و هم تو رو بهم برگردوند

دوتا    ی بستنِ دکمه  نیچاک بودنش شدم که ح  نهیس  متوجه

 یی جنگل باش، اون باال  ی خدا  ونیگفتم: مد  شی مونده به آخر

  .و خوش گذاشته شانیو نوشته و پا مونیداستان زندگ 

  ؟ی داد ریگ  امقهیخنده گفت: تو باز به  با

  .دمیکوب اش ده یسفت و ورز ی نه یهام و به سدست  کف

  !تمام نم،یبب دیو فقط من با اتنه یس ی اون اژدها -

  .بودم دهی ند نیتر از اجذاب ی ابهونه -

  .دیپا باهام خندکه هم  دمیخند

پوش  هاشکفش  کامل  از خاموش کردن چراغ   دیو  بعد  ها،  و 

  .و در رو بست  میاومد رونیب

  .و قفلش کرد   دیروبه روش و کش یِو مشک یآهن حفاظ
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  .گذاشت بشیج ی و هم تو دشیکل

و بعد از باز کردن در، اول گذاشت من    میآسانسور رفت  سراغ 

  .کف رو زد هم ی وارد بشم و بعد خودش اومد تو و دکمه 

و شال و موهام رو مرتب کردم. آراد هم   نه یسمت آ  دمیچرخ

تماشام    یداد و با لبخند جذاب  ه یتک  نه یمخالف جهت من، به آ

  .کرد

  !رم یگی نگاهش گر م  یِنیسنگ ریکه هنوزه، ز هنوزم 

هاش به موهام گفت: چون زلف توام جانا سر انگشت   دنیکش  با

   .یسر و سامان  یچون باد سحرگاهم در ب ،یشان یپر نیدر ع 

بلند بشه خفه کردم و دستم و    خواستی ذوقم و که م  ی صدا

  .اش گذاشتمشونه ی و سرم و رو دمیچ یدور بازوش پ

  !شوهر خوشگلم -

بوسه  دیخند  آروم صورتم،  کنار  دستش  گذاشتن  با  به    یاو 

  .موهام زد
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تو  بالواقع مخصوصاً  هستم،  که  کنارش  هامون، خلوت  ی چرا 

م  هی  ی ه یروح بچه  واسه   رمی گیدختر  دارم  ناز و دوست  اش 

  کنم؟

  ی و رو  فمیک  ری و زنج  سادمیآسانسور باز شد که درست وا  در

  .کردم   میام تنظشونه

 [24.07.21 22:38] 

 415پارت #

رو از کف آسانسور برداشت و بعد از گرفتن دستم جلو   ساک

  .میشد نگیرفت و وارد پارک 

که با حسرت   میشب اومد  یکیتار   ی تو  نگ،یسقفِ پارک  ری ز  از

  .می گفتم: نشد غروب و از باغ بابا احمد تماشا کن

ببخش - د  دی واقعاً  ز  ریکه  احتمال  به  اما  فردا   ادیاومدم  تا 

 م یریم  م،یگردیاگه هم همه رفتند ما برنم   م،یمونیبعداظهر م

  .پشت بوم  ی رو
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  .لبخند زدم تیرضا با

  !هیعال -

و   میآپارتمان رد شد  و در  ینگهبان  نیتا از ب  می قدم زد  قدراون

  .میاومد رونیب

درآورد و باهاش مشغول شد، منم   بشی رو از ج  لشیموبا  آراد

  نگاهم و چرخوندم نشی به دنبال ماش

  .نکردم نظرم و به سمتش برگردوندم دا یو پ  نشیماش یوقت

  کو؟ نتیماش -

  ش یگوش  ی و انداخت دور گردنم که نگاهم به صفحه  دستش

  .هام گرد شدنداسنپ بود چشم ی تو کهن یافتاد و از ا

رو با   نیبپرسم گفت: ماش  یدهن باز کنم سوال  کهن یاز ا  قبل

 ی ه یبه عنوان هد  ی موریکمند دادم چون ت  لیتحو  چشیسوئ

 ی ذره رد پاش هم تو  هی  یبهم داده بود، نخواستم حت  یعروس

  .بمونه میگزند
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 ی رو   ی به جاش لبخند  ،یاز کارش ناراحت شدم و نه عصب  نه

کار رو    نیترو شجاعانه  نیترلبم نشست چون از نظرم درست

  .انجام داده بود

از  یگهگاه میداشت ازین نیبه ماش ،یو گرفت میتصم نیبهتر -

عمو هم که هست، ان شاء اهلل    نیموتور و ماش  م،یریگیبهزاد م

  .ی خریم نی ماش ایموتور  هی  رهیگی کسب و کارتون رونق م

هاش اضافه کرد و گردنم چشم  یِاهیس  یبه مهربون  ی لبخند

  .دیام و بوسسمت خودش و گونه دیوکش

  .رو دارم ایزن دن نیمن بهتر -

  .از ذوق گرفت ی ارگه   لبخندم

خودش رفته، به حتم که    نیکه مامان با ماش  نهیواسه هم  پس

و مامان و تنها فرستاده بره،   میا یب  یبا تاکس  سادهیپا وا  هیآراد  

  !پسر  نیاز دست ا
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ام وه و بنز   یب  ی تو  شهیکه هم   یگفت: فرض کن من  باخنده

  !پام ریبره ز کانیپ ای دی پرا هینشستم، 

  .خنده افتادم  به

  .ی ایکنار ب هیقض نیا با یتونیاصالً نم کنمیفکر م -

  .موندگار شد ی کیاز لبش رفت و به جاش لبخند کوچ خنده

 یتونی بهش گفتم واقعاً م  دیخر  د یکه بهزاد پرا  شی دوماه پ -

لوکس و دنده   نی که ده سال ماش  ییتو  ؟ینیپشت فرمونش بش

اونم    ریز  کیاتومات بوده!  قشنگ   هیپات  بهم   یحرف  زد،  بهم 

 ی عن ی  شه،یکه عوض بشه آدمم عوض م  یزندگ  طیگفت شرا

 ی عوض   که  نهیعوض بشه اما مهمه ا  دیشاد بمونه با  خوادیاگه م

  .نشه

  .موافقتم با حرفش، سر تکون دادم ی تبسم، به معنا هی با

مال  ی صدا گوش  یمیآهنگ  زنگ  عنوان  به  بود    شیکه 

  .حواسمون رو از هم پرت کرد
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از وسط صفحه کش  انگشت و  و   ی نه یبه گز  دیشستش  سبز 

  .گوشش گذاشت   ی رو رو لیموبا

  الو؟ -

اش، چهره   ی حرف زدنش خودم و از عمد غرق کردم تو  ونیم

 گرفتیحرصم م  دنشیاز د  شی ماه پ  نیکه تا چند  ی اچهره 

  .براش شهیدلم تنگ م نمش ینب قهیاما االن اگه پنج دق

چ  سرنوشت کجا  آدم   ه،یبی عج  زی واقعاً  به  کجا  از  رو  ها 

  !رسونهیم

  ل یبه تنفر تبد  ی عشق رو چجور  ایبه عشق    ی رو چجور   تنفرها

  ؟ییرویبا چه ن  کنه؟یم

بهش جواب درست و   تونهیهرگز نم  تیکه بشر  هیسوال  نیا

  .بده یکامل

  .به یعج زی انگ رتی که خدا خلق کرده، ح یجهان
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آورد و باهام حرف زد حواسم به اطراف   نییو که پا  شیگوش

بودم که صدا قبالً کر شده  انگار  و  که    یابونیخ  ی جمع شد 

  .دمیشنیازمون فاصله داشت رو نم یکم

  .کهیاسنپ نزد -

من و تو و مامانم    میآراد، اگه بخوا  یگفتم: راست  یموضوع  ادی  به

هم بش  ن یتو  مستقر  خ  ی زندگ  م،یخونه  داخلش   ی لیکردن 

حسابت هست   ی تو  ی قدرکجا بخوابه؟ اون  یک   شه،یسخت م

  م؟یرهن کن  ای اجاره  هانییما  نییپا  نیجا هم هی میکه بتون

دستش چرخوند و به حالت تفکر، به جلو که   ی رو تو  لیموبا

  .بود نگاه کرد یسنگ ی سه طبقه و با نما ی خونه هی

پولم که    نیته حسابم دارم، با ا  ی تومن  ستیب  هیخـــب...   -

م  یخوب  ی جا  شهینم کرد،  رهن  هم   مونهی رو  که   ن یاجاره 

  .استگه ی د ی تر از جاهامناسب  هاشمت یاطراف ق

  .آپارتمان اشاره کرد به
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  .باشه هیدرحال تخل   ای یواحد خال جان یهم دیشا -

بهاش خ - اجاره  بپرس،  مناسبه، دم عمو   یلی حتماً  و  خوب 

  .کرد  دا یرو پ جان یگرم که ا

سرم و به چپ   شدیم  کیکه داشت بهمون نزد  ینیماش  ی صدا

  .چرخوند. انگار اسنپ بود

 یی گفت: جا میشدی م کیکه ما هم آروم بهش نزد طورهمون

است، خداروشکر  اش هم منصفانه باشه اجاره   ری که صاحبش خ

  .باهاش داشت یتیی آشنا هیعموم 

  .جلو پامون توقف کرد که آراد در عقب رو برام باز کرد   نیماش

جا   نشستم به  هم  خودش  بش  کهنیا  ی و  من   نهیجلو  کنار 

  .نشست و در رو بست

  .گفت: سالم ذاشتیساک رو کنارم م  کهن یا نیح

  .سالم قربان -

  .دور زدن به راه افتاد ی و گفت و برا نیا  راننده
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 یبهم و دستش و دور گردنم انداخت که کم   دیخوب چسب   آراد 

  .اش گذاشتمسفت و مردونه  ی شونه   ی رفتم و سرم و رو  نییپا

آرامش  یحس خوشبخت  با از صلح   ی و  گرفته  منشا  انگار  که 

از    یهام و بستم و حتبدنم باهم بود، چشم  ی کردن تموم اجزا

ب صدا  نمونیسکوت  سنت  ی و  آهنگ  م  ی آرومِ    دی چیپیکه 

 .و بردملذت ر  تینها

 [24.07.21 22:38] 

 416پارت #

 ” ی راو“

تقال کند،    شیبا تکان دادنش پاها  توانستیکه نم  ییجاآن   از

  .د یبهزاد کوب ی به شانه یت یرا از سر نارضا  فشیمشت ظر

   ؟ی شیدور م  هیاز بق ی چرا دار -
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نقاب جد  بهزاد برا   یتیبا  به چهره   تیاذ  ی که  نوا،  اش کردن 

جا اون   مینیشیتخت هست، م  هیها  درخت   ریزده بود گفت: ز 

  .میکنیمثل دوتا آدم عاقل و بالغ اختالط م

و   یهم که شوهرش را خوب شناخته بود اجازه نداد نگران  نوا

  .شد ی کند و او هم جد  دای به دلش راه پ یشیتشو

  .میکنیباشه اختالط م -

  .لبان بهزاد افتاد ی از خنده به رو ی محو رد

آن پهن بود و کنارش چراغ   ی رو  یکه فرش  دندیرس  یتخت  به

  .کاستیباغ م یاز مخوف ی دیسف

  ستاده یا  ی هادرختان بلند و سبز چراغ   نیا  ی تها اگر تا ان  قطعاً

  .دیطلبی م ری باغ دل ش نیوجود نداشت، ماندن در ا

  ش،یهایی تخت نشاند و بعد از درآوردن دمپا  ی نوا را رو  بهزاد

ماندگار کرد و کنار    نیزم  ی خودش را هم رو  ی مردانه   ییدمپا

  .نشست اشیی ایچشم در
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زانوها و   ری را پشت کمر خودش گذاشت، دستش را ز  یپشت

اش بلندش کرد و درون آغوشش  کمر نوا برد و با زور مردانه 

  .نشاند

طور که نوا با لبخند  نوا را درون مشتش گرفت و همان   دست

  .شد و سکوت کرد رهیبه او خ کرد،ی م شی تماشا یحیمل

و با خنده گفت:   اوردیطاقت ن  نی سکوت سنگ   نی ا  ر ینوا ز  درآخر

  !گهیاختالط کن د

م  - انجام  شد  گه،ید  دمی دارم  داره  قلبت  با  اختالط    دیقلبم 

  .کنهیم

 ی خوش، موها  یرنگش و با حال  یدر چشمان آب  دیدو  یذوق

  .بهزاد را لمس کرد ییِخرما

بود، انگار خدا تمام کائناتش را   یامشب عال  ی به لحظه   لحظه 

  .حالشان نکند دیعا ،یجز خوش ی زی موظف کرده بود که چ
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 ن یچه خوب شد که با جانا آشنا شدم، آراد عاشقش شد و هم  -

لطف خدا    نیترتو بزرگ   م،یزندگ  ِی من و به تو رسوند، به حور

زندگ ا  یلطف  ،یمن  یبه  نبود  اگه  از    نیکه  بعد  بهزاد، 

بودن تو باعث شد   شد،ی زود بلند نم  قدرن یهرگز ا  ی ورشکستگ

داروهات   دیماه از خر  هیبدم تا نشه که    یبه خودم تکون  عیسر

که    ییهانوا، نه از جنس اون قول  دم یبهت قول م   وفته،یعقب ب

قدر تالش  که اون  دمینذاشت اجراش کنم، خداگونه قول م  ایدن

  .ارمی ب تی و به زندگ ش ی بکنم تا آسا

به دور از    ی لبان نوا نشسته بود، لبخند  ی به رو  ی ازنانه   لبخند

  .دادیم تیبالغ  ی تبسمش بو ،یکودک ی اهوی و ه طنتیش

که    ی شیبهزاد گذاشت و ته ر  یمردانه   ی گونه  ی را رو  دستش 

  .تازه به آن سروسامان داد بود را با شستش نوازش کرد

ت و هاچشم  ،یدارم بهزاد، تو باش  شیاالنشم آسا  نیمن هم -

  م یزندگ  ی تو  یش یآسا  شهیآغوشت و داشته باشم، مگه م  نم،یبب

  !ستینباشه؟ نامردم اگه بگم ن
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به   ی اکه دست نوا رو گرفته بود باال آورد و بوسه   ی مشت  بهزاد

کوچک و    ی هاکه برعکس جانا، ناخن  یانگشتانش زد، انگشتان

  .دیبخشیگرد به ظرافتش م

برسم   ییبه جا  دی نوا، من با  ستیتو ن  یِاصل  شیآسا  نینه، ا -

که بتونم بدون دغدغه تو رو ببرم خارج و عمل کنم، من سر 

م و  شاد  نمیبب  خوامیپا شدنت  م  تیدختر،  کامل   خوام،یو 

  .بشه   میباعث بد قول  ی زیچ  چی ه  دمی بهت قول دادم و اجازه نم

چشمان دخترک را گرم کرد و تمام حرفش را    ینی ریش  اشک

لرزاند خالصه کرد: تو   یهزاد را به خوبکه قلب ب  ی ادر جمله 

   !بهزاد یمن  ی جواب دعاها

چسباند    اشنهی از عشق، صورت نوا را به س  تابیب  یبا قلب  بهزاد

  .نوا کرد فی و آغوشش را سهم آن تن ظر

آتش    نیبود ا  یو چه حالوت   دی چی پیبدنشان درهم م  حرارت

  !جنون
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  ی هاو سپهساالر و خنده   رجیا  ی هاخنده   ی اوج گرفتن صدا  با

بق  حه،یتر مهربانو و ملآرام  به  از هم    هیحواسشان  جمع شد، 

نظر   چپش  سمت  به  نوا  و  رو  روبه  به  بهزاد  و  شدند  جدا 

  .انداخت

خنده کنان آن    رجیها برافروخته بودند و اها زغال پله   ی رو  روبه

  .ها آماده شودپخت جوجه ی تا برا زدی ها را باد م

به   توجهی و ب  دیکوب  رجیا  ی از خنده به شانه  ز یلبر  سپهساالر 

  .بودن پله نشست یخاک

مل  مهربانو باال  حهیو  روپله   ی هم  بر  و  نشسته    یروفرش  ی ها 

  .دندیکشی م خیها را سبودند و جوجه

همون ان مع العسر    نیا  کنمیچقدر همه خوشحالند، حس م  -

  .اش و دادهکه خدا وعده  ییسرای

  .پس بند حرفش به بهزاد نگاه کرد و
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و لذت بردن از برگشتِ حال    اشی رگیبا نگه داشتن خ  بهزاد

مدت  یخوش حذف  که  گفت:  بود  کرده  قهر  جمعشان  از  ها 

  ی مور یت   ه،یخوشبخت  هیشروع    ،یها از زندگآدم   ی سر  هیشدن  

زندگ سمتمون   یِبختک  به  شانس  رفتنش  با  حاال  و  بود  ما 

  .برگشته

******************************  

 ” جانا“

  .اتاق ی و به آراد دادم که همراه با ساک، برد تو  فمیک

به    هامکفش  نوا که  راه، نشستم کنار  از  و درآوردم و خسته 

تک به شونه  هیستون  بود؛  داشت خ  ی داده  که    ارسبز یمامان 

  .زدم کردیساالد خرد م ی برا

  مامانم؟ ی چطور -

  .زد  لبخند

  .گفت نه نیا یپسره گفتم با خودم ب نیبه ا یخوبم، هر چ -
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  .دم یخند

ا  خواستهیم - از  جدا  کنه،  خلوت  زنش  راحت    ن یبا  بحث، 

  ؟ی کرد دایرو پ جانیا

لواسون بهش زنگ زدم و   دمیدردنکنه، تا رس  رج یدست آقا ا -

  .هییجلو اومدم، باغ بزرگ و با صفا هاشییراهنما  ِیپا به پا

 [24.07.21 22:41] 
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خودش    ی خوبه، چندتا خاطرات من و آراد رو تو  یلیآره خ -

پشت بومش، غروب اون باال رو اصالً    ی جا داده، مخصوصاً باال

  .از دست داد دینبا

مردونه رو از جا    ییکه دمپا  ین یاومد و ح  رونیاز اتاق ب  آراد 

 ی بهم زد که جلو  یانداخت چشمک  نیزم  ی رو   ی آهن  یکفش

  .ام و گرفتمخنده 
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ها رو خانم رد شد و دونه به دونه پله   حهیو مل  زیپشت عز  از

  .رفت  نییپا

  و گفت: بابا احمد کجاست؟  به کمر عمو زد

که داخلش دکه داره    یهمون پارک  میراه زنگ زد که بر  ونیم -

بگ  دیو کل ازش  نوهانگار بچه   م،یریرو  و  بودند ها  اومده  هاش 

  .کنارشون باشه خواستی پارک و م

زل زده بود که کنار عمو   ی به بهزاد  ز یر  هیکردم سمت نوا.    رو

  .و باباش بود

  !دهیو بردم سمت گوشش و زمزمه کردم: شوهر ند لبم

   .به سمتم برگشت نیو با ه دی از جا پر که

  .لبخند زدم و دستم و باال آوردم  شرورانه

  .یکنی م ریسِ  یپرت ی جاها -

که از دردش صورتم    د یچفت شد و محکم به بازوم کوب  فکش

  .گفتم یدونجمع شد و آخ خن



[2446] 
 

اش  بغلش کردم و گونه  دیدفعه جوش  هیام که  عشق خواهرانه  از

بوس محکم  خواب  دمی و  کامالً  صورتش  حرصِ  اونم   دیکه  و 

  .تابمون داد یو کم  دیچ یهاش و دورم پ دست

  .قشنگم ی کهیکوچ یآبج -

  .دمی خند کردهذوق 

با لبخند عم  زیعز  متوجه  ی به قفسه  دیکوب  میمال  یقیشدم. 

  .لب گفت: قربونتون برم  ریو ز اشنه یس

و  ستیباره ن کی مامان که نگاه کردم تموم حال خوشم به  به

  .نابود شد

  .کردیم که یرو ت اریتو خودش بود و آروم آروم خ کامالً

  ش ی کمرش گذاشتم که از گرم  ی رو رها کردم و دستم و رو  نوا

  .حواسش بهم جمع شد

  جانم؟ -
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باهات   خوامیجا ماون  میها هست، بردرخت   ونیتخت م  هی -

  .حرف بزنم

  .گفت ی انظر به همه انداخت و بعد باشه هی

شد  باهم من    می بلند  هم    ی اقهوه   ییدمپا  هیو  مامان    ه یو 

  .دیو پوش  شی صورت

و از سمت چپ، به سمت    میرفت  نییها پانگاه همه از پله   ریز

  .م یها قدم برداشتدرخت 

تکون   دیوزیکه م  یو خنک  میها همراه با باد مال و برگ  شاخ

صدا  خوردندیم بخش  ی اهویه  ها،رکی رجی ج  ی و  رو   یلذت 

  .فضا انداخته بودند ی تو

رس  به بشمید یتخت  مامان  گذاشتم  اول  خودم   نهی.  بعد  و 

  .نشستم
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دست  دستش و  بردم  باال  و  حلقه راستش  بدنش  دور  و  هام 

رو و  سرم  و  صداشونه  ی کردم  که  گذاشتم   ی خنده   ی اش 

  .دیچ یو همون دستش و دور کتفم پ دمیآرومش و شن

  ؟یناز داشت قدرنیهم هم هامیقد -

  .دمیخند  طنتیپرش

شما و بابا نازم    شه یداشتم، هم   ادیناز ز  گه یدختر دوم بودم د -

  .دیدیخریو م

  .نگاهم افتاد ی تو یو برق اشک دیلبم ماس ی رو  خنده

نبود که نازم و    یکس  گهیکه اون اتفاق افتاد د  یاما از زمان -

 ی برا  ز،ی بکشه، پس بزرگ شدم، سال اول به دور از چشم عز

باال  ی هاخونه وقت  ییده  اما  ابر    یکار کردم،  از پشت  ماه  که 

د جا  گهی دراومد  بدون خودش  کنار   یینذاشت  نشوندم  برم، 

 ها ست یاز تور  ییدوتا  ی طورنیداد، ا  ادیبهم    یخودش و بافتن 

جا باز شد و  رستوران اون  هی  کهن یتا ا  م،یدرآورد  ی ای خرج  هی
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خدمت، کار کنم، حاضر شدم    ش یکردم به عنوان پ   شی راض

ته مونده به  ب  ی هادست  نوا  اما  بزنم  آخ  دارویمردم  ه  نمونه، 

 ی از وقت  یول  کردی تشنج م  شدی که بهش وارد م  ی فشار عصب

تو اومده  بهزاد  خ  ش یزندگ   ی که  و    ی لیحالش  شده  خوب 

  .دکترش چندتا از داروهاش و کم کرده

  .انداخت نیگوشم طن ی آرومش تو ی صدا

حالت و بهتر    تونهی م  ا یعشق    گه،ید  نهیعشق هم   ی معجزه  -

بکنه   قبل  گز  ایاز  رو  االن  که  من  واسه  دومش   ی نه یبدتر، 

  .سقوط کرده

  .به قلبم زد وارلیس غم،

ا  دوست بب  قدرنینداشتم  ه  نمش ی درمونده   وقتچ یچون 

  .بودمش دهیند ی طورنیا

  .و بلند کردم که دستش و از دور کتفم برداشت سرم
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ر  دمی چرخ  ی جور کامالً  چپم  رون  که  تخت   ی وسمتش 

  .گذاشته شد

  .شدیآشوب بود، پر از درد، انگار از درون داشت آب م  نگاهش

  .هردو دستم گرفتم نی دستش و ب هی

  ؟ی هنوزم دوستش دار -

باهاش    خواستیم  د یکه شا  ییهااز همون  د،یکش   ی بلند  نفس

  .بغضش و کنترل کنه

چه    گهید  دونمی نم  کردهیم  انتیبهم خ  دمیفهم  کهن یبعد از ا -

هات حس   نیب  کهن یاز تنفر هم بدتره، ا  نیبهش دارم و ا  یحس

مرداب و دارم    هی  ی پرت شدم تو  کنمی حس م  ؛یسردرگم باش

که    ستیکه من و انداخته ن  یاما اون   رمیذره ذره داخلش فرو م

  .بکشم رونینتونم خودم و ب ترسمی نجاتم بده، م

نجاتت    هتونیکه م  ست یکه تو رو پرت کنه ن  یاما فقط کس -

  .هم هست  گهینفر د هیبده، 
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  ؟یک -

بهت حق   شه،یخودت، باور کن تا خود آدم نخواد سر پا نم  -

 ینقطه   نیترکی تو تار  یو حس کن  یباش  جیکه االن گ   دمیم

حال و هوا رو داشتم،   نیمنم پنج ماه ا  ،ی افتاد  ری گ  تیزندگ

تر و هم و بزرگ   یکنم چون هم مادرم  حتت ینص   تونمیاما نم

گذشته رو    دیاب   گندی بزرگان که م  حتی خودم... به نص  کهنیا

 یکرد عمل نکردم، ول  یحال زندگ  ی پشت سر گذاشت و تو

م  هی خوب  که  هست  عز  تونهینفر  اونم  باشه  برو    ز،یمرهم 

چ هر  بزن،  حرف  و    یباهاش  دلت  دردِ  بهتر  مادرته  باشه 

  .دهیکار مو بهت راه  فهمهیم

 .درشتش اضافه کرد  ِیهاچشم  تیبه مظلوم  ،ی اخسته   لبخند

 [25.07.21 22:10] 
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به زمان دارم پس نگرانم   ازیفقط ن  ام،یاوضاعم برم  نیاز پس ا -

  .خوابمیم جانیکم ا هیمن  ه،یبق شی باش، برو پ

خاک    ی هام و روو به چپ و راست تکون دادم و کفش   سرم

  .ته تخت دمی پرت کردم و خودم و کش

 خوام ی پنج سال، م  نیا  ی هیبه ثان  ی ه یامشب، به جبران ثان -

حرف   دمیپام و بخواب، قول م ی کنارت باشم، سرت و بذار رو

  .نزنم

  .دی خند رمقیب

  !از دست تو دختر -

  .شد کی آورد و بهم نزد  رونیرو با دست ب هاشیی دمپا

  .هاش و بسترونم و چشم ی و گذاشت رو سرش

  ه ی تخت گذاشتم و سرم و به مشتم تک  ی آرنجِ راستم و رو  منم

  .دادم



[2453] 
 

ها رو و شاخه  دیوزیکه م  یمینس   ریدهم، تو مسنور ماه    ریز

ا  رقصوند،یم خواب  جا،ن یبودنش  مثل  که   یکنارم،  بود 

ب  یخواستینم ا  یبش  داریازش  کابوس   هی  ا،یرو  نیاما وسط 

م  کیکوچ آمد  و  رفت  ل   ی مادر  یِفراموش  کرد،ی هم   یِلیکه 

  .گهینفر د هیبابام بود و حاال شده بود مجنون 

عم  هوا کش  قیرو  خاک درخت  ی حه یرا  دم؛ینفس  و    ی هاها 

درحالِ    ی هاجوجه  ی که به همراه خودش بو  ی و دود  س یخ

  .شدیدم به دم استشمام م  کرد،یپخت رو حمل م

  .بردم شی تونیز ی به سمت موها دیو با ترد هامانگشت 

افتاده بود و موها  شالش    مِ یآزادش با حرکتِ مال  ی از سرش 

   .باد، همراه شده بود

انگشت   دیترد با سر  و  کنار گذاشتم  لمس  رو  و  موهاش  هام 

  .بود  ششیاز چند سال پ  تریشمیکردم. به لطف پول، نرم و ابر

  !ی جالبه که موهات و رنگ نکرد  -
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همبسته   ی هاهمون چشم   با گفت:  م  مانع  یحس  هی   شهیاش 

  .رو بکنم کارنیکه ا شدیم

  .مهمون لبم شد یتبسم

هم - واسه  بود،  موهات  عاشق  رنگشون   وقتچی ه  نیبابا 

  .ی کردینم

  .هاش و باز کردچشم یتان با

  .بهتر بشناسمش خوامیدرموردش برام بگو، م  شتریب -

  .شوق استقبال کردم  با

موقع شونه کردن موهات    شهی که هم   ی حتماً، اول از شعر -

 یموقع  ای  نهیو کنارِ آ  واریبه د  دادیم  هیتک  گم،یم  خوندیبرات م

موها خودش  م  ی که  و  در “  گفتیم  بافتیبلندت  دوش 

 ی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله   ی سویگ  ی ما قصه  ی حلقه

 ”.تو بود ی مو

  .اش رنگ دادچهره یِجونبه کم  ی لبخند
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  .بودهچه قشنگ! پس اهل شعر  -

به حرف اومدم: آره، عاشق اشعار حافظ    یاز دلتنگ  ییایدن  با

  ی جور  ه،ی بزرگ  ی ایها دنواسه عاشق و معشوق  گفتیبود، م

  یکردم، گاه دای که منم به اشعار حافظ عالقه پ خوندیشعر م

 که ن یا  جانی من و نوا هم از ه  د،یکردی تو و بابا باهم مشاعره م

  !میشدیمزاحم خلوتتون م شه یبرنده م یک

  

 ” آراد“

  کنه؟ینم ی که دختره باهات باز یمطمئن -

باشه    یهر چ  گه،یعمو درست م“هم شد قوز باال قوز:    بهزاد

 ” .بزرگ شده ی موریت ی خونه ی تو

سر  از و  دستم  تو  بابزن  زغال   عیحرص،  که  دادم  ها  تکون 

صورت    ی راست خورد تو  هیاز دود    یتر شدند و حجمبرافروخته 

  .اش و بلند کردسرفه ی بهزاد و صدا
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دفعه عمو از اون طرفِ  منقل خم شد و بادبزن رو محکم    هی

  .از دستم چنگ زد

  !ی بچه رو خفه کرد  ی چته؟ زد -

  .پله ی نشستم رو راست

حرف    یدهنم ادا کردم، چرا ه نیها مدرک از امن ده   یوقت -

  .کالفه شدم د یبحثش و ببند گهی بخدا د د؟ی زنی م ینیاز بدب

  .آقا سپهساالر از پشت سرم بلند شد  ی صدا

  ...و بذاره اجرا  اشهیمهر تونهیکمند نم -

و به بهزاد    ینیرفت و س   نییگوجه به دست، از کنارم پا  یِنیس

  .داد

انجام داده که هرکدومش    یچون به اصطالح پدرش دوتا قتل -

ا مربوطه، شا  نیبه  اون محتاج    کینزد  ی ده ن یدرآ  دیخانواده 

  .ما بشه تیرضا

  .بشکن زدم  روزمندانهیپ
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  !تونهینم ؟ییعمو ی دید -

  .ساد یبهزاد کنار عمو وا ی بابا

رئ - صحبت    یمارستانیب  سیبا  بوده  خودت  مال  قبالً  که 

  ؟ی کرد

شده، شش دونگ حواسم و بهشون دادم و روبه بهزاد    کنجکاو

  .ها باشه گفتم: حواست به جوجه

بودم، به    سشیکه قبالً رئ   ییبرم جا  خوامینم  قتاً ی: نه، حقعمو

صحبت   مارستانشیب  سیآشنا سپردم با رئ  ی از دکترها   یکی

  .جا استخدام بشم کنه و اگه قبول کرد اون 

  .ش بردبهزاد نگاهم و کوتاه به سمت ی صدا

  .برو کنار -

  .سمت چپِ پله نشستم لبِ

  د؟یتو کار سوپر مارکت بمون د یآقا سپهساالر شما قصد دار -

 [25.07.21 22:10] 
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و گسترشش بدم، البته   پریکنم به ها  لشیتبد  خوامی آره، م -

  .هست ک ی هم شر رجیا

تصمعمو پولمن   میگرفت  م ی:  و  شدم  استخدام  و   یکه  دست 

گرفت   رو  بزرگ   هیبالمون  کنمغازه  اجاره  کم    میتر  کم  و 

  .میکن ی اره یرو زنج رمونی هاپ

  .ور کرده بودخودش غوطه  ی بند بند وجودم و تو جانیه

 تونستم ی و م  دی رسیبه مشامم م  ندهیاز آ  یخوب  ی بو  کهنیا

ب دوباره طعم  قراره  بچش  ی ازینیحس کنم که    د یشد  م،یرو 

  .کردی م دوارمیام

  !عمو -

محکم به   ی بلندم کرد و شک بزرگ  انهیجانا وحش   غیج  ی صدا

  .قلبم ضربه زد
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 ی اد یز  ی پاها  ی ها که صدا سمت درخت  دمیاز همه دو  زودتر

  .دم یرو پشت سرم شن

  .نیایوخدا زود ب: عمو تورجانا

  .رو خفه کرد  هارک ی رجیداد نوا ج  ی صدا

  .بهزاد من و هم ببر -

رس  به که  ب  دم یتخت  و  خانم  که  دست  نیحورا  هاش 

  .دمیچشم بسته د دند،یلرزیم

جانا به پشت سرم دوخته   ی پر ترس و به اشک نشسته   نگاه

  .شد

  !عمو، مامانم -

طرف حورا خانم   نینشست ا  یمعطلی از کنارم گذشت و ب  عمو

  .و نبضش رو گرفت

  افتاد؟ یچه اتفاق -
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  .خانم زد به صورتش و خودش و جلوم انداخت مهربانو

  شده؟ یخدا چ ای -

داشتم   دونم،یآلود و وحشت کرده گفت: نمبا لحن بغض  جانا

انگار سرش درد    دونم،یدفعه... نم  هی  گفتم،یبراش از بابام م 

  .ی بکن شما دکتر  ی کار هیگرفت، عمو توروخدا 

زانو و کمر حورا خانم   ریبلند شد و ز  یحرف  چ یبدون ه  عمو

  .گرفت و با قدرت بلندش کرد

تو  یکی  مارستان،یب   برمشیم -  نه یبب  اب یریمس  ی از 

  .درمانگاه کجاست  ای مارستانیب نیکترینزد

و   دین و پر وهم همه، دونگرا  ی هاو گفت و درمقابل نگاه   نیا

  .گذر کرد ومدیکه نوا به دست داشت م ی از کنار بهزاد

سر  جانا که  رفت  سرش  پشت  برهنه  پا  و  شد  بلند   عیهم 

  .و برداشتم و با دو به سمتش رفتم  هاشیی دمپا
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  ی تو  رهی م  ی زی چ   هینکرده    ییو بپوش جانا، خدا  تییدمپا -

  .پات

رو از دستم چنگ زد که مهربانو خانم از    هاییو دمپا  سادیوا

  .توقف کرد شمونیکنارمون رد شد و بهزاد پ

  شده جانا؟ ی: چنوا

  .دیهاش افتاده بود پوشاندام   ی که تو یرو با لرزش هایی دمپا

  .شهیخب؟ خوب م ست،ین شیچ  چیمامان ه -

بازوش   یگچ شده بود. خواست بره که از نگران  کهیت   هی  صورتش 

  .نذاشتم قدم از قدم برداره و گرفتم و 

  .حالت واسه قلبت سمه نیمن و، آروم باش، ا نیبب -

نگاهش و تالش کرد بازوش و آزاد   ی تو  دیدو  یپررنگ  بغض

  .کنه

  .کردمی م فیاش تعرواسه  دیمنه! نبا  ر یهمش تقص -
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  .هی: بهزاد بدو همراه بقنوا

  .هم رفتند و تنها من موندم و اون هااون

  .دیو گرفت و کش امقهی

  .برم دیولم کن آراد با -

حال تو،   نیاما نه با ا  میریو گرفتم و پر صالبت گفتم: م  مچش

  .بکش  قیعم ی هاپس نفس 

هاش و بست و بلند که از بغض باد کرده بود چشم  یصورت  با

  .دینفس کش

هنوزم اون شک، هرچند   از قلب اون نداشت و   یدست کم   قلبم

  .داشتینگه م نییکه کمتر، به جونم بود و فشارم و پا

بغلم و با اون   ی تو   دمشیکتفش گذاشتم و کش  ی و رو  دستم

  .کردم ریدستمم کمرش و اس

به  - ممکنه  نباش،  مامانت  نگران  و  کن  آروم  و  خاطر  قلبت 

مغزش واکنش نشون داده    یاز گذشته بهش گفت  ی زی چ  کهنیا
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اشون رو از دست  که براثر تصادف حافظه   ییهاباشه، درکل اون 

  ی کیحاال واسه    ارند،یدوباره خاطراتشون رو به دست م  دند،یم

 ی بی آس  زانیبه م  یبستگ  رتر،ید  یکیو واسه    فتهیزودتر اتفاق م

د مغز  از  بخش  اون  که  م   دهی داره  تالش  و   کنهیو  خودش 

  .کنه  ی بازساز

  .آغوشم خفه شد ی لرزونش تو ی اصد

  اش و به دست آورده باشه؟ممکنه حافظه  یگیم یعنی -

  .آره میو فکر کن میباش نیخوش ب ایب -

هاش به بدنم، ازم جدا شد و همراه با دو قطره  فشار دست   با

  .دیخند  دیاش چکگونه  ی که رو یاشک

  !شهیم ی اتفاق افتاده باشه چ نیاگه ا -

فشار  وسط قطره  ی افت  دو  همون  و  زدم  لبخند  داشتم   که 

  .کردم  زیبودند رو با دستم تم دهی فکش رس ر یکه به ز یاشک

  .میبر ینکن تیقلبت و اذ ی دیو قول م  یاگه آروم -
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 ی نفس طوالن   هیگذاشت و با    اشنه یس  ی قفسه  ی و رو  دستش

  .دم یگفت: آروم آرومم و قول م

****************************  

 ” جانا“

کس  نیا  تو تخته  شش  و    یاورژانسِ  من  مامان  پسر   هیجز 

  .که مادرش کنارش نشسته بود، نبود ی ابچه

 [25.07.21 22:10] 

 420پارت #

  

  افت یدر  ی که برا  ییمارهایب  ی صدا   یخنک بود و گهگاه  فضا

  .شکستیسکوت فضا رو م  کردندی مراجعه م  رش ینوبت به پذ

  قه یدق  ستیکنه ب  دایکه عمو تونست پ  یدرمانگاه  نیترک ینزد

بستر با  حاال  و  داشت  فاصله  باغ  پزشک  ی با  مامان،    ی شدن 

  .بود شیسالمت ی نه یمشغول معا



[2465] 
 

و    زیداخل، من و عز  انی به جز سه نفر اجازه نداشتند ب  چون

بود اومده  بق  میعمو  تو  ییهایصندل   ی رو  رون،یب  ه،یو   ی که 

  .شده بود نشسته بودند دهیچ ونیزیتلو هی ی جلو  فیچند رد

  ه ی وجود نداره، حتما شنبه    ینگران  ی برا  ی زیخوشبختانه چ  -

بگ  یتیس سرشون  از   شون یپزشک  یپرونده   رند،یاسکن 

  همراهتون هست؟

م  ی درحال رو  دستم  قولنچ  مدت  تموم  گفتم:   شکستمی که 

  ا ی داره    یپزشک  ی مامانم پروند   میدونیمتاسفانه نه و اصالً نم

  .نه

  .کرد زون یتخت آو ی دستش و به جلو  ی تو گالسور

 بودندیپزشک م  هینظر    ریز  دی داشتند قطعاً با  یاگه فراموش -

به هر حال، سرمشون تموم بشه   ترعیتا درمانشون سر بشه، 

  .مرخصند

  .: ممنونم از زحماتتونعمو
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  .گفت و به سمت در رفت   ی بود  فهیلبخند وظ  هیدکتر با    ی آقا

  .نشست و بازدمش و فوت کرد یصندل  ی رو  زیعز

  .خداروشکر  -

  .خبر بدم هیبه بق  رمی: معمو

هاش و  و شونه   ز یبعد از حرفش ازمون دور شد. رفتم کنار عز  و

  .ماساژ دادم

  ادیخاطراتش و به    ی همه   ادیمامان به هوش ب   ی دعا کن وقت -

  .آورده باشه

  .مامان رو نوازش کرد ی گونه

با    اره،یم  ادیخودمون، من و به    ی حورا  شهیاون موقع واقعاً م -

  .کنهینم یبگیمادرش غر

گف  با اخنده  از  دوباره  و  خودش  کهنی تم:  برات   ی نیریمدام 

  .شهیمن و نوا شروع م ی های حسود  کنهیم



[2467] 
 

  .و سرش و به سمتم باال آورد دیخند

کم  بعد ا  یرگیخ   یاز  تا  کرد:  باز  آزما  مییجان یلب    ش ی اگه 

  .بده شی آزما ه یبرو  رندیگیم

  .کردم تعجب

  !چرا؟ -

  .ازش فاصله گرفتم  یکه کم  دی به سمتم چرخ   یصندل  ی رو  از

  .داره شهیکه بار ش هیزن هیهات شب چشم -

  .سر تعجب به خنده افتادم  از

   !ام؟حامله  یگیم  یعنی! ز؟یعز -

  وفتاده؟یعقب ن اتانه یماه -

  .گفتم: هشت روز عقب افتاده یتان با

  ؟یداشت یاواخر با آراد تماس نیتو ا -

  .انداختم و آروم گفتم: آره نییخجالت سرم و پا از
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تو  مونه،ینم  یپس حرف - باردار    میزندگ  ی من  نوع زن  صد 

چشم  ه یاغلب    دم،ید حالت  داشتند،  مشترک  هاشون، وجه 

  ه،یتجرب  ز یچ  هیچون    هیچجور  قاًیبدم دق   حیبرات توض  تونمینم

زودتر جوابش و   دیقلبت و هم بگو شا  ی ه یحاال هم برو، قض

  .د شنبه بهت دادند و ننداختن 

جوابش مثبت باشه منصرف   کهنیاز ترس ا  یبرم ول   خواستم

  .شدم

  .رمیشنبه م -

  .شد و هلم داد  ی جد نگاهش

  .برو دختر، برو  -

و به سمت در رفتم    دم یکردم و با اکراه چرخ  یت ی از نارضا  ینچ

با بهزاد   لچریو  ی که رو  ییلحظه نوا  نیکه تو هم بود همراه 

  .وارد اتاق شد
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م  ی لبخند  با تو  خواستمیکه  اضطراب  و  چهره  ی باهاش  ام 

  .سادمیدرگاه وا  ی پنهون کنم از کنارشون گذشتم و تو

  ی صندل   ی بهزاد نبود و آراد هم رو  ی خانم و بابا  حه یاز مل   ی خبر

  .هاش و بسته بودلش افتاده و چشم

 کنم،یم  متیتقس  ی اگه حامله باشم به صد قسمت مساو  یعنی

به جد  گهی کسب و کار، بچه د ِی همه خرجِ راه انداز  نیوسط ا

  .ستاضافه

  .قدم برداشتم رشیبه سمت پذ صدا،ی و ب آروم

  ی دکتر عموم  هی زود نوبت    یلیکه خ   سادمیمرد وا  هیسر    پشت

  .گرفت و رفت

ببخش  یخانم  روبه گفتم:  بود  نشسته  االن   جا،نیا  د،ی که 

  .دارم  ازیبهش ن یلیخ رند؟یگی م شی آزما

نه، هم - تا    شهیمتاسفانه  از ساعت هفت  هست،    ازده یصبح 

  .دورتره  جان یاز ا یساعت می ن هی مارستان،ی ب دیبر دیتونیم
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 ی ابه آراد نفس کالفه  یدادم و با نگاه  هیتک  شهیو به ش  بازوم

  .دمیکش

  ا ی   لهیو وس  هیضرور  ی لیاگه خ  ه؟ یبپرسم درمورد چ  تونمیم -

  .برمتونیم  رمیگیم یخودم مرخص دیکه بر دیندار یپول

  .لبم نشست ی رو ی لبخند شی رمندی خ از

 شه یاپن گذاشتم و به سمت اون قسمت از ش  ی و رو   هامدست

  .خم شدم  شتریشده بود ب دهیبر ی اره یدا میکه ن

باردارم و چون    کنمیممنونم از محبتتون، راستش حس م -

  .قلبم مشکل داره به نفعم هست که زودتر بفهمم

  .زد  لبخند

 ر،ی چک بگ  یبیب   هیدرمانگاه    ی داروخونه   نیخب برو از هم -

خانمش    ی از خود فروشنده  یباهاش کار کن   یست یاگه هم بلد ن

  .بپرس

 [25.07.21 22:10] 
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 421پارت #

  ه؟یچک چ یبیآم... ب -

بفهمه که   تونهیکه از ادرار م  ه یو ارزون  کیدستگاه کوچ  هی -

  .نه  ای ی باردار ایآ

  .و صاف کردم کمرم

  .ممنونم ازتون یلیآهان، خ -

  .کنمی لبخند گفت: خواهش م با

  .داروخونه انداختم ی به در ورود یو نگاه  دمیچرخ

ن  پول بگ  ست،یکه همراهم  اصالً   رمیاز عمو  نفهمه؟  آراد  که 

 یی های باز  کیرمانت  نیبهش بگم، به ا  دیبفهمه، آخرش که با

  !واال  ست،ین ازیها هست هم نو رمان لمیف ی که تو

که از باغ    ییهاییبه سمتش رفتم، اونم با همون دمپا  مصمم

که رفت    ییهااز آدم  ینگاه تعداد کم  یآقا احمد پام بود و گاه

  .کردیرو به خودشون جلب م کردند ی و آمد م
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  .دمیاش کوببه شونه دمی که رس بهش

  آراد؟ -

  .دی و باز کرد و خودش و باال کش هاشچشم

  .جونم -

  ...هی خوامیکارتت و بده م -

  .چک نکردم  یب یبه ب  ی اآخر منصرف شدم و اشاره   ی لحظه   تو

  .یچ  گمیبعدا بهت م  رم،یبگ  ی زیچ  هیاز داروخونه    خوامیم -

تو  یدرحال از  و  شدنش  کنجکاو  خوندم  چشم  ی که  هاش 

  .شد لیبه راست ما یگفت و کم ی اباشه

  .د یکش  رونیو ب  شی فرو کرد و جا کارت  بشیج  ی و تو  دستش 

  .رو ازش گرفتم  کارت

  عمو کجاست؟  -

  .دمشی به اطراف انداختم اما ند ی نظر
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  .ییرفته دستشو دیشا دونمینم -

  باهات؟ امیب -

  .نه -

پر از آشوب راهم و به سمت داروخونه   ی و گفتم و با وجود  نیا

  .گرفتم   شیپ

                 ....................................  

تو  کی  وانیل رو  ب  ی بار مصرف  و  انداختم  آشغال    ی بیسطل 

  .آب گذاشتم  ریچک رو کنار ش 

ب  کهنیا  بدون بردارم    قرارمی نگاه  روش  از  ما  هیو   ع یکم 

که بفهمم   هاهی و با شمردن ثان  ختمیکف دستم ر  ییدستشو

  .هام شدممشغول شستن دست  گذرهی م قهیچند دق

صدا  بدنم و  بود  نشسته  عرق  دهنده  ی به  تو  ِیآزار   ی قلبم 

  .دی چیپیگوشم م
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بهم گفت بهتره صبحِ ناشتا تست رو انجام بدم اما    فروشنده 

به جونم انداخته بود طاقت صبر رو    زیکه عز  ی شک و استرس

  .گرفتی ازم م

  .هام و با مانتوم خشک کردمآب رو بستم و دست  ریش

فردا صبح    ی چک برا  یبیب  هی  دیبه خر  ی ازین   گهید  دوارمیام

  .بهم بده یجواب قطع هینداشته باشم و االن 

دفعه خط قرمز هر چند    هی  دیکه رس   هیو سه ثان  قهیدق  کی  به

که از   ختی که کم رنگ دوتا شد و قلبمم همراه باهاش فرو ر

  .روشور رو گرفتم عی آن سست شدن پاهام سر کی

  !امحامله

برده   نگاه  ی باال آوردم و دستم و رو  نهیام و به سمت آمات 

  .شکمم گذاشتم

ا  نیا  ی تو   دونستمینم با  با  نیلحظه،  مادر    دیاوضاعمون  از 

  !نه ای شدمیشدن شاد م
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که   یاشک  یِافتاده بودم و معن  ریدوتا حسِ متضاد گ   نیا  نیب

  .کردمی هام جمع شده بود رو درک نمچشم ی تو

  ؟یتی نارضا ایبود  یخوشحال از

 کرد،یرو بهم ثابت م  زیچ  هی  گذشتی م  شتریکه ب   هیهر ثان  اما

ناله کنم و غر    کهن یا  ی بخندم به جا  خواستی دلم م  کهنیا

  .بزنم

  .هم گذاشتم  ی هام و روو کف دست  دمی خند آلودبغض

که تو   ی زی به هر چ  میگفتم: راض  رلبیو بستم و ز  هامچشم

  م،یدار بشتوئه که االن بچه  ی اگه خواسته  ،ی برام مقدر کرد 

خوب   مم،یتسل  گم یم  ،یمال  شی اوضاع قاراشم   نیاونم وسط ا

نم  دونمیم تو  اگه  ب  یخواستیکه  هم   یاطیاحتیبا  آراد 

  .افتادینم  یاتفاق نیهمچ 

هام و شده که با شتاب چشم  ییوارد دستشو یک یکردم  حس

  .دمیباز کردم و چرخ 
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  .بود یخردسال  ی دختربچه  هیزن با  هی

و نشونه    میینگاه زنه که دمپا  ر یچکم و برداشتم و ز  یبی ب  زود

  .دمیکش یزدم و نفس سبک رون یب ییگرفته بود از دستشو

ها باال و جلوتر آوردم و به خودم که مسلط شدم از پله   شالم

  .به آراد بگم تمرکز کردم  دیکه با یاومدم و رو کلمات

  .گذشتم که با همون خانم چشم تو چشم شدم   رشی کنار پذ  از

  .شد تکون داد یچ کهنیا ی چشمک دستش و به معنا  هی با

خجالت   نیح لبخند  شدنم  باال   ی اگونهرد  رو  سرم  و  و    زدم 

ه   نییپا با  که  بچشم  جانیکردم  مبارک    صدای هاش  گفت: 

  .باشه

انداختم و موهام و پشت گوشم   نییهمون لبخند سرم وپا  با

  .بردم

  .دمی که به سمتش دو شدی داشت وارد اتاق م آراد 

  آراد؟ -
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  .به سمتم برگشت تند

 ؟ی دیجان؟ خر -

 [25.07.21 22:10] 
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  .مچش و گرفتم دمی که رس بهش

  .بهت بگم خوامیم ی زی چ هی میبر ایب -

ب  ی صدا اتاق  داخلِ  از  که  زدنش   رونیعمو  مانع حرف  اومد 

  .شد

ببچه - عج  نیایها  امروز  که  غر  بیداخل  معجزه   بی و  داره 

  .شهیم

فقط    حرف رو  ج  هیعمو  و  کردم  برداشت  که   یغیجور 

  .بلند بشه رو خوردم  خواستیم

  !مامانم -



[2478] 
 

افتادم و زدم رو ترمز که آراد هم    میحاملگ  ادیاومدم بدوئم    تا

  .پاش جلوتر ثابت موند هی

کنم، خ  ه یقض  نی ا  ی اقهیدق   دو و فصلش  راحت   الم یرو حل 

  .بشه

  .دمی آراد رو کش مچ

  .بهت بدم ی خبر هیاول بذار من  -

  .اتاق و من چرخوند نی و منگ شده نگاهش و ب جیگ

  .برداشتم که باهام اومد قدم

باز    کی در به طور اتومات  کهنیو بعد از ا   میدیچ یچپ پ  سمت

رفت صدا   رونی ب  میشد  و  سر  که  درمانگاه  به   هانیماش  ی از 

  .گوشم هجوم آورد

وا  کنار م  سادمیپله  چون  گفتم:  مکث  بدون  و  تند   خوام یو 

بب ابهام م   ه یقض  ن یا  نم یزودتر برم مامانم رو  و    گمیرو بدون 

بهم گفت برم    ز یعز  ش ی پ  قهیسر اصل مطلب، چند دق   رم یم
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 ش یدارم، آزما  شهیبار ش  کنهیخون بدم چون فکر م   شی آزما

 یی ودستش  ی چک گرفتم و تو  یب یب  هیخون که نبود پس رفتم  

شد خط    قهیدق  کی که    نیو انجام دادم، هم  میتست حاملگ

  !امحامله  تیبدون مشکوک کهن یا یعنی نیقرمزش دوتا شد ا

  .دمی کش  قینفس عم  هیبالفصله بعد از حرفم  و

  ی از دهنش ادا شد و نه حت  ی اعکس العمل خبرم نه کلمه  در

که کوکش به آخر    یکوک  ی اسباب باز  هیپلک زد، درست مثل  

  .دهیرس

  .هاش هم پر از شُکباز مونده بود و چشم مهین دهنش

 ی چک رو جلو  ی بیب  کنهی اونم بچه رو قبول م  کهن یا  دیام  به

  .هاش باال آوردم چشم

  .خطش دوتاست ن،یبب -

  .از دستم گرفتش و نگاهش و به سمتش سوق داد آروم

  داده باشه؟ ص ی ... ممکنه اشتباه تشخنیا -
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  .و پشت سرم به هم قفل کردم  هامدست

فروشنده بهم گفت اگه بگه مثبته پس واقعاً هست اگه بگه   -

  .احتمال داره که اشتباه کرده باشه هیمنف

  د یاش اوج گرفت که شددفعه خنده   هیکرد اما    ی اخنده   تک

ازش   یعکس العمل  نیوجه انتظار چن   چیخوردم چون به ه  کهی

  !بخنده نداشتم، که

جانا! اصالً... اصالً   ی اش لب زد: واخنده   ونیو گرفت و م  صورتم

  .زود بابا بشم قدرنی انتظار نداشتم ا

  .و محکم بغلم کرد دیو بوس میشونی پس بند حرفش پ و

  دم یاش به خنده افتاده بودم به بازوش کوبکه از خنده  ی جور

  وونه؟ید ی خندیم ی و گفتم: چرا دار 

  .جدا شد و بازوهام و گرفت ازم

  چرا نخندم هان؟ -
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نخندم   یچرا از خوشحال  شمیدارم بابا م  یدفعه داد زد: وقت  هی  و

  دردونه؟

پله  ی اعده   کهنیا  از از  مداشتند  باال  توجهشون   ومدندیها  و 

گرم دو  یبهمون جلب شد خون  زده  و خجالت   د یبه صورتم 

  .دهنش و گرفتم 

  !تر زشته شرم و خنده آروم گفتم: آروم  ونیم یحس با

  .صورتم خم شد ی و تو دیکش  نییو پا دستم

  .هیعی طب زیچ هیچرا زشت باشه؟  -

مونده به آخرش گرفت   یکیو    یان یانگشت م  نی چک رو ب  یبیب

لبم نشست    ی که رو  ی به لبم زد که با لبخند  یکوتاه  ی و بوسه

  .به اطرافمون نگاه کردم  یچشم  ریانداختم و ز نییسرم و پا

دکتر زنان   هینوبت    عیبعد هم سر  ،ی دیخون م  شی شنبه آزما -

م برات  باش  رمیگیخوب  نظرش  تحت   ی برا  یو مشکل  یکه 

پ  بچه  و  ا  اد،ین   شیخودت  و م  نی از  بعد هم غذا   جات وه یبه 
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امون به فکر بچه  یستیاگه به فکر خودت ن  ،ی خوری م  شتریب

  .باش

  .پاهام کردم ی با پنجه  ی پرش مین ی البخند ذوق زده با

  .باشه -

  .میوارد درمانگاه شد  انسالیزن و مرد م  هیبا  همراه 

هاش  کردم که قدم   شتر یمامان، سرعتم و ب  دنیزودتر د  واسه

  .و بلندتر برداشت

بهزاد   ی از مامان و بابا  ریکه وارد اتاق شدم همه رو به غ  نیهم

  .دمید

  .دندیو بهزاد که پشتشون بهم بود به سمتم چرخ عمو

  .دمیبه سمتش دو  دمیمامان رو د تا

  .سالم مامان جونم -
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 ی عمو و بهزاد گذشتم و تا خواستم خودم و بندازم تو  نیب  از

  .شد  یکه زد ماتم برد و ته دلم خال  یبغلش با حرف

  د؟ی هست یشما ک دیببخش -

  ی بازو  زی دفعه عز  ه یود که  افتادنم نمونده ب  هی تا به گر  ی زیچ

ن رو  زد: عه حورا!   شگونیمامان  و خندون بهش تشر  گرفت 

  !یانداخت  ینگاه بچه رو به چه حال

  .و منگ بهشون نگاه کردم  جیگ

  .هاش و از هم باز کردو دست دیخند مامان

  .ایکردم قربونت برم ب یشوخ -

همون  کنارش و  تو نشستم  و  خودم  که  جا   ی طور  بغلش 

  .خب کردمیناله کردم: مامان! داشتم سکته م کردمیم

  .دی چی اش دم گوشم پخنده  ی صدا

شد - بزرگ  ول  ی چقدر  همون  یجانانم  الغر هنوزم  طور 

  .ی موند



[2484] 
 

 ی پوست  ریو ز  زیو ر   دمیچ یتر دور کمرش پو محکم  هامدست

  .دم یخند

  .به سرم زد و از خودش جدام کرد ی ابوسه

 ی بیشالم برد و با لبخند دل فر  ری و با هردو دستش ز  موهام

  .نظر گذروند ری صورتم و از ز ی اجزا

  .رو دارم ایدن  ی دخترها نیتر من خوشگل -

  .د یمن و نوا رو گرفت و هردوتاش رو بوس دست

  .از زهر گرفت ی باره لبخندش رد کی به

چقدر بزرگ    دندیدی هم بودند و م  مانیو بابا سل  یکاش عل -

  .دیشد

  .هام و پر کرد و لبخند از لبم رفت از اشک چشم یهجوم

 کهنیگذشت تا ا  نمونیب  زیچقدر از سکوت غم انگ  دونمینم

  .و نابودش کرد ستیآراد ن
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  .میخبر خوب براتون دار  هیمن و جانا  -
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 کهنیگذشت تا ا  نمونیب  زیچقدر از سکوت غم انگ  دونمینم

  .و نابودش کرد ستیآراد ن

  .میخبر خوب براتون دار  هیمن و جانا  -

  .از خجالت ی افعه با رگه د نی لبخند به لبم برگشت اما ا بازم

از    یتو حت  فهممی م  اد،یم   ادمی رو بهش گفت: حاال که    مامان

   .ی بود طونی شر و ش ی ادی هم ز اتی بچگ

به جونم افتاد و خودش هم خنده کنان پس سرش و    خنده

  .لمس کرد

خانم  عمو حورا  سالگ  ی تو  ادتونهی:  که   ی گردنبند  شی چهار 

دستش   یداده بود رو برداشته بود و وقت  هیمامانم بهتون هد
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رو شد بهمون گفت چون ازش خوشش اومده نگهش داشته 

  زنش؟ ی برا

 ی اهمه فضا رو پر کرد و منم خم شدم و ضربه  ی خنده   ی صدا

  .بهش زدم

  .یداشتیهم دست از سر دخترا برنم  تی تو بچگ یعنی -

  !ادینم ادمیو خندون گفت: اصالً  آلوداخم

  هست؟ یچ یگفتی که م ی : حاال اون خبرزیعز

به    یو دست  دمی منم معنادار نگاه کرد که نظرم و ازش دزد  به

  .دمیشالم کش

الزم   ینی ریدوباره ش  کهن یتر از من گفت: خبر ا  مقدمهی ب  آراد

  .چون جانا بارداره میشد

  .هام و بستم و تا گردن سرخ شدمشدت خجالت چشم از

  .بره یو ی و مامان با تکون دادنم بردم رو د یکش  ینیه نوا



[2487] 
 

  بخدا راسته؟ -

حدسم درست از آب   ی دیگفت: د  ی روزیبا لحن پر از پ   زیعز

  .هات عوض شدهحالت چشم دمیفهمی دراومد؟ م

که خون به جگرم   یی تو  یعنیگفت:    ی ازده بهت  ی با خنده  عمو

خاک    نمی بب  جانیا  ایب  ؟یشیبابا م  ی دار  یتا بزرگ بش  ی کرد

  !بر سر

   ؟یلعنت  یمثل کن  دیتول  ی وقت کرد  یبا خنده گفت: ک  بهزاد

سخت    طیگفت: ما تو شرا  یو حق به جانب  ی با لحن جد   آراد

  .میکنی خاص عمل م

رو  دستم کردنِ چشم   ی و  باز  با  همراه  و  گذاشتم  هام  دهنم 

  .دم یخند

لذت    ی بلند شد و بغلم کردم که گرما  یصندل  ی از رو  زیعز

  .بخش بدنش خجالت و ازم گرفت



[2488] 
 

و سالم به   حیدلم، ان شاء اهلل صح   ی زای مبارکتون باشه عز -

  .محله رو آش بدم هی ادیب ایدن

  .کردم  ذوق

  .ان شاء اهلل -

روبوس  ازم باهام  مامان  و  شد  گونه  یجدا  درآخر  و  و  کرد  ام 

  .دیمحکم بوس

  .یآخ من به قربونت که قراره نوه دارم کن -

  .نوا به رونم خورد مشت

  .دار بشهخواهر بزرگت بچه  یکه اول نذاشت  ی نامرد یلیخ -

  .تحت کنترل نبود د یببخش  گهید -

  .بدجنسم بازم سوژه گرفت  بهزاد

  !است آهان پس بچه ناخواسته -

  .بهش رفتم و آراد هم زد پس گردنش یندونخ ی غره  چشم



[2489] 
 

  .ستهم طبق خواسته یلیمن نگو ناخواسته، خ  ی به بچه -

  .تشیضعف رفت واسه حما دلم

شدنت    ی رتیکنان گردن آراد رو تکون داد و گفت: غخنده   بهزاد

  .و عشقه داداش

  .میخود آراد هم به خنده افتاد یامون حتهمه  که

  .عقب عقب رفت عمو

صندوق حساب کنم، آراد سوزن و از دست حورا خانم  رمیم -

  .بکش رونیب

بگمامان فاکتور  حتما  وقت  دیری :  و   میبرگشت  یکه  پولش 

  .کنم متونیتقد

گفت: بهم برخورد حورا    رفتیطور که م و همون  د یچرخ   عمو

  .نشنونم گهیخانم، د

  .دادبه چپ و راست تکون  ی و سر دیآروم خند  مامان
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  .سمتِ راست مامان رفت آراد 

  به بهزاد گفتم: مامان و بابات کجان؟ رو

   .شام رو حاضر کنند  میگردیما برم  یرفتند باغ که تا وقت -

  .ام شدهواقعاً دستشون دردنکنه من که گشنه  -

  .رمیات بگواسه  ی زیچ  هیبنداز  ادمیراه   ی : پس توآراد

ن  - تو  ست یالزم  شما  خان،  به   ی آراد  سفر  مقدمات  فکر 

  .میبر یعروس ی باش به جا ییجا ی مشهد

  .به هم گره خوردند هاشاخم

  .رمیگیم یمن برات عروس -

کسب و کار    ی امون و رفتند توبودجه  نینه دورت بگردم، با ا -

اضافه  ی عروس  دیجد جاش  خرج  به  خ   هی ست،   ی لیجشن 

  .میریگیخودمون م نیب یکیکوچ
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هشتاد   هیکارتون دخالت کنم اما من    ی تو  خوامی: نممامان

  .با خودم تونی عروس ی نهیحسابم هست، هز  ی تو یونیلیم

 گهیمامانم اما نه، شما خودت هم حاال که د  تتیحما  ی فدا -

 دی کار جد  هیات به فکر  بودجه  نی با ا  دیبا  ی ندار  ی کسب و کار

  .یباش

  ...اما جانا -

  .رفتم و محکم گ  ع یو سر  دستش

چند ماه برام   نی ا  یکه ط  یمامان! لطفاً اصرار نکن، اتفاقات -

نداشته باشم و فقط    ی به عروس  یچندان  لیافتاد باعث شد م

تازش   کنه،یم  تی برام کفا  نیآراد بشم، هم  یبخوام زن رسم 

شماها توش حضور داشته   ی که همه  یکیهم، اون جشن کوچ

  .ندترهارزشم یبرام از هر جشن بزرگ و پر از خرج دیباش

دادم آراده   صیکمرم نشست که از حرارتش تشخ  ی رو یدست

  .درست حدس زدم دمیبهش نگاه کردم د یو وقت
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بب  یمطمئن - کاف  ن،یجانا؟  فقط  کن  هیتو  تر   ی عروس  یلب 

عروس  ،ی خوایم چنان  برات  که  وقته  که   رمیبگ  ی ایاون 

  .حسرتش به دلت نمونه
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  .دمیخند کوتاه

  ن یترآراد؟ بزرگ   ی کار  ی داشته باشم؟ کجا  یحسرت عروس  -

تموم بشه، مثل    یرونی ح  نیا  خوامی! فقط مییحسرت من تو

 چیامون بدون هو بچه   میکن  یباهم زندگ   ی زن و مرد عاد  هی

  .هامون قد بکشهچشم ی جلو ی کمبود

تموم  چشم  ی تو  یاشک  ی هاله  و  تا حرفم  و  بود  افتاده  هاش 

 رم ی اس  صانه یهاش حربغلش و با دست   ی تو  دیکردم تنم و کش 

  .کرد
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از    ینحس  ی جانا چون رد پا  یخاک کن   دیحسرت و با  نیا -

آ  مونیزندگ تو  شده،  تک    ی اندهی کنده  تک  دور،  نچندان 

 کنم،ی بهت دادم رو عمل م  یکه قبل از ورشکستگ   ییهاقول

  !من محکومم به خوشبخت کردن تو

  .امم حس کردمبسته  ی هاپشت پلک یاشک رو حت حرکت

تحت    ی ایکه قاض  یحکم  نیتر! عادالنه یقشنگ  تیمحکوم  چه

م عاشق بِبُره و اون و به اس  یمجرم   ی برا  تونهی م  ایعنوان دن

پاش   ی جلو  یملزم به انجامش بکنه، درمقابل خودش هم سنگ 

  .رو بگذرونه تشینندازه و بذاره تمام و کمال دوران محکوم

**********************************  

 ” بعد روز“

 ” ی ناز“

از ساندو   ی القمه   اشتهایب قورت   چیکه  رو  بودم  کتلتم کنده 

  .پرت کردم  ین یس ی مونده رو تو یباق چیدادم و نصف ساندو
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بود خم  زیم ی که رو میبار، به سمت گوش نیصدم  ی برا دیشا

  .شدم و روشنش کردم 

  !ارش یاز ک  یامیتماس و نه پ  نه

  .عقب رفت  یزدم که کم  زیبه م ی حرص لگد پر

  .ستیازش ن ی خبر چی روزه که ه دو

  ذاشته؟ی داشته سر کارم م یعوض ی ون آقازاده ا نکنه

م  طورن یا  اگه لب المصبش    هیو    رمیباشه  اون  حروم  گلوله 

  .انداخت یگرداب لعنت نیکه من و تو ا کنمیم

  .دمیکوب زی زنان دوباره پام و به م غر

دخترونه   عمراً غرور  بزنم،  زنگ  بهش  راه  اگه  سر  از  که  و  ام 

ب  دیشا  اوردم،ین وقت   الم یخیهم  نکنه  گفتم   یشده،  بهش 

فکر کرده منظورم خرج کردن    یدرست و حساب  ی خواستگار

  و دنبال پولشم؟ ادهیز
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موهام تکون دادم که از قبل هم   ی هام و توحالت زار دست  به

  .تر شدآشفته 

 ی بختک افتاد   نی که ع  ی بود  یتو ک   ارش،یلعنتت نکنه ک  خدا

  ؟ی رینم رونمی و ب میبه زندگ

  !بدمصبت ِیجد ی افه یگنده و ق کلیاون ه با

هاش لبش و بوسه   ادیو آوردم ناجوانمردانه به    اشافه یاسم ق  تا

  .لبم نشستند ی هام روافتادم که انگشت

  دمت؟یگوشت و به جاش بوس ی نزدم تو چرا

کردم و موهام و    هیشدت گرفت که تظاهر به گر  میکالفگ  بازم

موهام ثابت    ی هام و تو دست   میگوش  ی اما صدا  ختمیبه هم ر

 یصورتم نگاه   ی تو   ی شده   ختهی ر  ی تارها  ونینگه داشت و از م 

  .انداختم میگوش ی به صفحه

 ” عموجان“

  .برداشتم زی م ی و از رو لیفوت کردن نفسم موبا با



[2496] 
 

تلفن و   ی اعصابم که مسلط شدم تماس و وصل کردم و باال  به

  .به گوشم چسبوندم

  جانم عمو؟ -

جرمه به   ی صحنه   هی  ا،یب  فرستمیکه برات م  یآدرس  نیبه ا -

  .دارم  ازیکمکت ن

  .بشم  یتیمامور  ریدرگ   خوامیماه نم   ک یزدم: عمو! گفتم تا    غر

هرچ  پر گفت:  م  یصالبت  دستور  اطا  دهی مافوقت  عت، بگو 

شده، با هر   ی منطقه پاکساز  ست،ی ن  یهم به لباس نظام  ی ازین

  .ایب ی خوای که م یلباس

ته دل ج  نیا از  و قطع کرد که  و چنان    دمیکش  غیو گفت 

  .فرش فرود رفت ی رو یبمب ی زدم که با صدا زی به م ی لگد

 گه ید  ی اره یس  ه یمردها رو جمع کن ببر    ی زدم: خدا! همه  داد

  .میبذار از نبودشون نفس بکش

.......................................  



[2497] 
 

آهن  ی جلو و  بزرگ  درِ  رو  یدو  شدن   ی زدم  بلند  که  ترمز 

که هردو طرفم تا چند    ییهاو چراغ   نینور ماش  ی ها از توخاک 

  .متر پشت سرم روشن بودند مشهود شد

فم و که به وجودم چنگ زده بود اطرا  یاسترس  زی شک و ر  با

  .دم ی و باال کش ینظر گذروندم و ترمز دست  ری از ز

 ی کارخونه   کردی و تا چشم کار م  دمیدی رو نم  یسی پل  نیماش

  .متروکه بود

  .ام و برداشتمداشبورد رو باز کردم و اسلحه در

ا  ام یپ  یکیبه    ست ین  بهتر که  تله    ه ی  دیشا  جام؟ن یبفرستم 

  .باشه

  .شمار برداشتم و قفلش و باز کردم  لومتریک  ی و از جلو  میگوش

ک  حاال ب  یبه  اوضاع  اما  محسن؟  به  که چندان    نمونیبگم؟ 

  .ستیخوب ن



[2498] 
 

و رو کردم تا    ر یهام و زشماره   ستیرفتم و ل  نمی مخاطب  ی تو

  .«ی زد یا ارشیک“به  دمیرس کهنیا

 پرواست یعجول و ب  سهیپل  کهنی محسن با ا  ارش؟یک   ای  محسن

  .ترهیمنطق ارشیاما ک

ا  واسه از    امِ یپ  کهن یحفظ جونم غرورم و کنار گذاشتم وبعد 

رفتم   ارش یک  ی شماره   امکیپ  ی کردم تو  یآدرسِ عمو رو کپ

بهم زنگ بزن،   گه یربع د  کیسالم، تا  “اش فرستادم:  و واسه 

سرم اومده    ییبال   هیاگه تا دوبار تماس جوابت و ندادم بدون  

 ” .که من اومدم  هیآدرس نیو ا

  .رو فرستادم امیکردم و پ paste رو آدرس و

لب زمزمه کردم: اهلل   ریهام و بستم و زچشم  قینفس عم  هی  با

  .نیالحافظا و هو الرحم الراحم ریخ



[2499] 
 

 ام سانهیپل  ی ه یروح  یفرستادم و در پ  رونیب  یو طوالن   بازدمم

و گوشچشم کردم  باز  و  ماش  ی هام  از  به دست  اسلحه    ن یو 

  .اومدم، در رو بستم و قفل کردم  رونیب

 [26.07.21 22:16] 

 425پارت #

 ی تو   لیو موبا  چیرو مسلح کردم و بعد از فرو کردنِ سوئ  کلت

  .شدم  کیمحتاطانه به در نزد بمیج

  .روشن یباز بود و داخل کم مهیسمت راست ن درِ

  .در گذاشتم ی رو باال گرفتم و دستم و رو کلت

  .دو، سه ک،یشمردم:  رلبیز

از   ییکردم صدا  دای پ  نانیاطم  یآروم در رو هل دادم و وقت  و

 ه یکه    ی تو و کلت رو به سمت مرد  دم یپر  یناگهان  ادیداخل نم

  .گرفتم دمیدفعه د

  .نزن منم -



[2500] 
 

 ی هاچشم   ی خورده رو  کهیافتاد و    نییاز فرط بهت پا  دستم

  .ثابت موندم شیاقهوه

 ی اانه یدستش و چرخوند و با لبخند موذ  ی دور کنترلِ تو  هی

  .جلو اومد

  س؟ی ترسوندت خانم پل جانی! ای داد  امیبهم پ -

ا   اسلحه انبار بزرگ    نیرو غالف کردم و نگاهم و دور تا دور 

  .چرخوندم

نم  ییجا  هی  تا اصالً  رو  بعد  شد  نمیبب  تونستمیبه   دیچون 

  .بود کیتار

  ه؟یچه قبرستون گهید جانیا -

سمتش   یِنیسنگ به  و  روم  که  کردم  حس  و  حضورش 

  .برگردوندم

  .طنتیهم پر از برقِ ش  دیمرموز بود، شا اشچهره 

  .یوقت فراموشش نکن چیکه قراره ه هییجا -



[2501] 
 

  یی روشنا  ی فعه انبار تود  هیچند دکمه از کنترل رو زد که    و

سکوت فضا رو درهم شکست   یم یآهنگ مال  ی فرو رفت و صدا 

ا دوم  جانیو  زندگ  نیبود که  بزرگِ  کردم،   م یشکِ  تجربه  و 

  .ها سر خورد و از دستم رها شدانگشت ی کلت از ال به ال 

  .و دستش و رو به جلو دراز کرد  دی نود درجه چرخ ارشیک

  .یکرم نِی نازن ی به امشب خوش اومد -

شده  یسخت  به شل  قدم   ی عضالت  و  دادم  تکون  رو  پاهام 

  .برداشتم

تصور    ییفضا  نی همچ   دنید  شد،ی نم  باورم هرگز  رو 

  .کردمینم

آو  ی نور  رقص م  زونی از سقف  و  به   د،ی چرخی بود  و خودش 

  .بود یکردن اطراف کاف ییایواسه رو  ییتنها

قرمز و    ی هابا گل  ،یآهن  ی هاستون  یو کنار انبار، حت  گوشه

  .شده بودند شیآرا دیسف



[2502] 
 

بود و طرف    ی د   ی ال ا  ونیزیو تلو  یآب  ی کاناپه   هیراست،    طرف

کنارش بود   یخچال ی آشپزخونه. گاز داشت،    هی به    هیچپ، شب

  .نت ی و سه تا کاب

  .داشتندی هم هوا رو خنک نگه م ی کولر گاز دوتا

  .سادمیافتاد که وا  نیزم ی به رو نگاهم

زرد و قرمز و   ی ها توسط گل  یم یجا به بعد، راه مستق   نیا  از

م  یآب تهش  و  بود  شده   ی صندوقچه   کیبه    دیرسیاحاطه 

  .و متوسط یچوب

وقت  قدراون که  بودم  شده  اطراف  اومدم   ی غرق  خودم  به 

  .گرفته ی از اشک غرورم و به باز ی ادیحجم ز  دمیفهم

  .سادیو روبه روم وا دیها پرگل  ی از رو  ارشیک

و    زهاشونی سوپرا  دیبا  ،ینظام  ی مامورها  گندیم - مرموز 

  .نهیبه ثمر بش ی ریخالفکارانه باشه تا بو نبرند و غافلگ



[2503] 
 

دست   از ذوق  و  شوق  روشدت  و  و    ی هام  گذاشتم  دهنم 

  .دم یخند

  !متروکه؟ ی کارخونه ! آخهوونهید ارشِیک -

  .آورد نییهام و گرفت و دستم و پا از مچ یکیو  دیخند

  رم؟ی دستت و بگ تونمیم -

  .گرد شدند هامچشم

شده از   یچ  ی اریها رو درم بچه مثبت   ی ادا  شهی شما که هم -

  ؟ی راه به در شد

انگشت  طورهمون نمک  نم  مکه  به  و  هام انگشت  ونیهاش 

م م  دادیسوق  نبا  گندیگفت:  پسرا  حت  دیبه  داد،  به    یرو 

 ییجادو  هی  ،ی اغفالم کرد   ی تو هم که بدجور  هاشون،ی مذهب

  .حرارت به حرارت تنت و حس کنم  کنهیم  بمیکه ترغ   ی دار

و   دمی ام کشبه مقنعه  یدست  طنتیخجالت و ش  ونیم  یحس  با

  .دم یام و بهش کوبسر شونه



[2504] 
 

خبر  - روز  گذاشت  ی دو  کارم  سر  کردم  فکر  بود،    ،یازت 

  !کلتم نیسر... ه  امیبا کلتم ب خواستمیم

هام  سمت در که انگشت   دمیبرگشتم عقب و دو  ی دلهره جور  از

  .شدند دهیکش  رونیدستش ب  نیاز ب

 هی برداشتمش و از ته دل    نیزم  ی از رو  دمیام که رساسلحه  به

  .دمینفس راحت کش 

  !خته بدب ی گم بشند ناز شونیا -

کردم و داخل  یدستم خال  ی هاش و توبلند شدنم گلوله  نیح

  .ختمی ر بمیج

  و کجا بذارم امن باشه؟ نیا -

  .و گرفت و جلو رفت دستم

  ؟ی کرد یکیپس با عموم دست به  -

اول با عموت هماهنگ کنم منم گفتم چـشــم   یخودت گفت -

  .خانم و رفتم با عموت صحبت کردم، اونم استقبال کرد   ی ناز



[2505] 
 

  .دمیو کوتاه خند آروم

و همراه با رد شدنمون   میو به سمت راست کج کرد  راهمون

  .گل قرمز ازش کند که زدمش هیاز کنار ستون، 

  !نکَن -

  .که نداره شهیر -

ام مو و مقنعه   نی سمتم و گل رو ب  دی راه رفتنش چرخ ونیم  و

رفت و جاش   نی ابروهام از ب  نی ب  ک یداد که اون اخمِ کوچ  ریگ

  .لبم داد  ی و به لبخند رو

  ره؟ یدلم غنچ م  کنهی رو م  کارنیهرموقع ا چرا

  ن یزم  ی دفعه از رو  هیگذاشت و    ونیتلوز  زِیم   ی کلت رو رو 

رو قدرت  با  و  ترسِ دست   ی کندم  از  که  داشت  نگهم  هاش 

  .دمیگردنش و چسب ی الحظه 

  !یعوض ی بده آقازاده  ییندا هی -



[2506] 
 

و گفت:   دیکش   ششیزبونش و به دندون ن  یلبخند بدجنس  با

  .ستمیآقازاده ن گهیمن د

  .شدم  نهیرو ول کردم و دست به س  گردنش

  .یحاال هرچ -

  .دور گردنم چ یدستت و بپ -

  .اختمو باال اند ابروهام

که   شهی هم  ،ی ندازیتو هم من و نم  وفتم،یکه ب  ستیقرار ن -

  .رهی نم ش یها پ و داستان لمیمثل ف

نورها  با که  رو  روبه  به  تاب  ی تو  یرنگ  ی نگاه    ده یصورتشون 

  .تکون داد ی سر شدندیم

  !طورنیکه ا -

 ر یآن ز  هیها گذشت و به سمت صندوقچه رفت اما  گل   ی رو  از

حبس کرد و   امنهیس  ی شد که ترس، نفس و تو  یکمرم خال

 رمی گردنش و بگ ع یباعث شد سر



[2507] 
 

 ر یآن ز  هیها گذشت و به سمت صندوقچه رفت اما  گل   ی رو  از

حبس کرد و   امنهیس  ی شد که ترس، نفس و تو  یکمرم خال

  .رمی گردنش و بگ ع یباعث شد سر

  .ی دستم باد گرفت توش ول شد ی دید هوی -

محکم    مین یب  ی هاپره  و  فکش  و  کردند  باد  حرص  شدت  از 

  .گرفتم

  .نیزم ی تا گردنت و نشکستم بذارم رو -

 دن یند  ی به دستم زد که برا  ی او با زور چرخوند و بوسه  سرش

هام بخونه چشم  ی که بهم داد و ممکن بود از تو  یحال خوب

  .سرم و برخالفش چرخوندم

 ن یزم  ی اش پاهام و روشده  ییآراگل   زِیصندوقچه و م  شیپ

  .گذاشت که گردنش و رها کردم 



[2508] 
 

تا لبخند نزنم گفتم: بهت رو دادم    کشتمی خودم و م  کهن یا  با

 ی من حق ندار  ی بدون اجازه   گهیدور ورت داره، د  نیاز ا  شتریب

  گه؟ید ی شد یاوک م،یببوس

داد و   لمیتحو  ی ز یآمطنت یها لبخند شحرف  نیپرروتر از ا  اما

  .بودم رو لمس کرد خته یطرف چپ صورتم ر که ییموها

نگاهش و   طنتی حالت داد و ش  رییها تغزده دفعه مثل جن  هی

  .خوابوند

افتخار رو نصبت    نیا  یدوست دارم ببوسمت اما تا زنم نش -

  .کنمینم

و به عقب پرت    اشده یورز  ی شد و بازو  کیبه هوا شل  امخنده 

  .کردم 

  .دم یبود که شن یجک  نیدارترخنده  -

دست  به کف  و  شدم  خم  به سسمتش  و  سفتش   ی نه یهام 

  .زدم



[2509] 
 

  .میممنونم که خندوند -

موهاش فرو کرد که نگاهم   ی دستش و تو یلبخند پر حرص با

تو شد  موها  ی غرق  تار  به  تار  رو  اشره ی ت  ی لغزش   یبه 

  .هاشانگشت 

  ام یآهنگِ گل عشق باعث شد به خودم ب  ی شدنِ مولود  بلندتر 

  .قدم ازش دور بشم هی عیو سر

باهاش هول شدنم    خواستمیکه م  ی گرفتم و با لبخند  ینفس

  .دمیکش نییو پا  مینخ ی کنم مانتو یو مخف

 قدرن یکه ا  ی امشب دار  ی برا  ی ا خان، چه برنامه   ارش یخب ک -

  ؟ی دی چ ونیدکوراس

سمت خودش که   دمیشد سمتم و کمرم و گرفت و کش  خم

  .خت یقلبم فرو ر

  .سوندم یصندوقچه وا ی رو روبه



[2510] 
 

 دیبا  هاست،یکی نزد  نیهم  ییجا  هیصندوقچه    نیا  دیکل -

  .یکن داشیپ

  .نگاهش کردم  خندون

خواستگار  دیبا - ازم  ا  یکن   ی تو  دنبال    کهنینه  بگردم  من 

  !امحلقه

  .فرو کرد شتر یموهام ب ی به لبش اومد و گل رو تو  خنده

  .ستیتو حلقه ن نیا -

  .شد  یخال بادم

  .دروغ نگو -

  .گمی دارم م  ی جد -

  .دمیشدنم، صورتم پکر شد و نظر ازش دزد  عیضا از

  .سرنخ بده -

  ...و کهیبهت نزد یلیخ -



[2511] 
 

پل  از اطم   امسانهی هوش  با  و  کردم  کامل شروع    نانیاستفاده 

  .دندیکردم به گشتنش که ابروهاش باال پر

  .جلوش رو گشتم اما نبود  ی هاب یج یخجالت چیه بدون

عقبش    ی هاب یهام و پشت سرش بردم و ججلوش، دست  از

مواظب “اش بلند شد:  از خنده   ز یلبر  ی کردم که صدا  یرو بررس

 ” .ی باش کار دستت ندم ناز

  .هاش زل زدم به چشم  محابای و ب خونسرد

  .رونی ب رهیانبار م  نیات از اجنازه  یدست از پا خطا کن -

  دنش یلو دوخت و لبش و جمع کرد تا مانع خندو به ج  نظرش

  .بشه

  .کامالً متوجهم -

  .دور گردنش جمع شد ری به زنج حواسم

  .نداختی گردنبند نم وقتچ یه کهاون



[2512] 
 

  ر ی رو از ز  رشیلبم نشست و زنج   ی از کشف معما رو  ی لبخند

  .دمیبهش د زونیرو آو دی که کل دمیکش  رونیلباسش ب

  !یوحشتناک باهوش -

  .غرور لبخند زدم پر

قفل   شدندیصورتم پخش م  ی داغش تو  ی هاکه نفس   یدرحال

  .دمی رو باز کردم و سمت صندوق چرخ ری زنج

  .باز شد   ی زیر  ی قفل بردم و چرخوندم که با صدا  ی رو تو  دیکل

مشتاقم کرده بود در صندوقچه رو    یکه حساب  ی ای کنجکاو  با

داشت   ی نیرز  ی د یکه دسته کل  ی دیکل  هی  دنی باال زدم اما از د

  .متعجب شدم

رو گرفت و گذاشتش    دیازم کل  فاصلهیب برداشت، دستم  رو 

  .مشتم ی تو



[2513] 
 

شهر،   ی نقطه  نی تو بهتر  یخال  ی گلخونه  هی  دِی مال توئه، کل -

و    نشی زایدوست داره د  ی فقط منتظر صاحبشه تا بره هرجور

  .پرش کنه اهیانجام بده و با انواع گل و گ

  .هام و پر کرد اشک بود که لبالب چشم د،یکل  به رهیخ

  آرزوم و؟ نی برآورده شدن بزرگتر دم؟یشنی داشتم م یچ

لرزون از شُکَم رو به سمتش سوق دادم و صدام و با مشقت   نگاه

  .دمیکش رونی از گلوم ب

  ؟ی کرد کاری ! تو چارشیک -
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 ب یرو نص  یکرم  ی ناز  ِی آرزو  نی ترافتخار برآورده کردن بزرگ  -

 دونستم یاز پولش و هم دادم چون م  یخودم کردم، تنها قسمت

 ی نه یپس هز  ،یکن یقبول نم  هی رو به عنوان هد  ی زی چ  نیهمچ 



[2514] 
 

اخت مونده  یباق تحت  رو  نتون  اریاش  تا  گذاشتم   یخودت 

  .ی مخالفت کن

  .که خودش هم به خنده افتاد دمی خند آلوداشک

تو  رو محکم   دیکل و  نگه داشتم  ا  هیتر  از   که ن یحرکت، قبل 

هام و  ام و باهاش به صفر رسوندم و دست بشم فاصله مونیپش

  .دور گردنش حلقه کردم

  .لکه بتونم بغضم و کنترل کنمدهنم و قورت دادم تا ب آب

  .ازت تشکر کنم یبا چه زبون دونمینم -

  چ یلحظه معلق مونده بودند رو بدون ه  نیکه تا ا  هاشدست

  .ام زدبه شونه ی او بوسه دیچ یدور تنم پ یمتیمال

به   نیا  چقدر حرارت  تنش،  عطر  داشتم،  دوست  و  آغوش 

داشت اما   ی برام تازگ  سوزوندیحرارت وجودش که بدنم و م

حال    نی در ع  ی بگیغر  هی  شناختمش،ی ها بود که مانگار سال 

  .آشنا



[2515] 
 

رفت و آمد کردند چه    میزندگ  ی که تو  ییبا تموم پسرها  مگه

و م  یرتیمغا بودنش   خواست،یداشت که وجودم وحشتناک 

  شه یمدت محدود بلکه تا هم  ی که باشه اما نه برا  خواستیم

   .کشمیکه نفس م یتا وقت د،یطلبی بودنش و م

که به   یهست  ی ز یچ   نیلب زدم: تو ارزشمندتر  تابیو ب  آروم

خاطر  شگون آورده، به  یلیپا گذاشته و با خودش خ  میزندگ

 فهمهی دلم، حالم، بهتر م  ی تا اومد  ها،گم ینم  ت یمال  تیحما

  .خوادی م یاز زندگ یچ قاًیکه دق

با گرفتن صورتم سرم و عقب   بازوهاش برد و  از تنم کنار  و 

  ی خاص  ی قراریهاش آروم بود اما تو عمقش ب . حالِ چشمدیکش

   .دمیدی رو م

ا  کردمیتصور م - مردد   نیهم  ی برا  طوره،نیفقط واسه من 

و بهت   نیبذار ا  ،ی بکشم اما ناز  شی رو پ  ی بودم که بحث نامزد

  م ینیتا بب   میکنی د مبهت گفتم نامز  شی بگم، درسته دو شب پ



[2516] 
 

چون   مونمیحرفم نم  ی نه اما من پا  ای  میخوری به درد هم م

  .ی بر میاز زندگ  ذارمیهرگز نم

بغضم بزرگ شد که به طور کامل نتونستم کنترلش   قدراون

ام سر  گونه  ی هام روچشم  ی تو  ی ایقطره اشک، از در  ه یکنم و  

  .رفت  نییخورد و پا

د  نیح بود  قرار  گفتم:  خنده  با  کردنش  خودخواه    گهیپاک 

  .ینباش

  ی شه یکه به ر  ی البش نشست و بعد از بوسه  ی از خنده رو   ی رد

 صم،یزد گفت: اگه بگم واسه داشتن تو حر  میشونیپ  ی موها

  اد؟یو طمع به حساب م ی بازم خودخواه

و نتونستم   ی اکلمه  چیدهنم مهر و موم شد و ه  یواقع  ی معنا  به

  .به دلم خوش اومد بگم دیکه شد ی جواب حرفدر 

  .و رها کرد و سر پا نشست صورتم

  .رو باال زد و دستش و داخلش فرو برد زیم دیسف ی پارچه 



[2517] 
 

با سرخوش  ی تو  ی رو  دیکل و  گذاشتم  رو    یصندوقچه  درش 

  .بردم نییپا

 ی جعبه   دنِیآورد، د  رونیدستش و از پارچه ب  ارشیک  یوقت

 شتر یقلبم و به تب و تاب انداخت و اشک و ب  یک یکوچ  یمخمل

  .هام دووندچشم ی تو

و   هاشیی که نود درصد از دارا  ی دختر  ی برا  زی همه چ  امشب

  یی نسل بشر از دست داده بود، رنگ و بو  نیخوارترتوسط خون

  .از معجزه داشت 

ها  گل   ی که با بو  یی فضا  ،ی تک و منحصر به فرد  زی سوپرا  ن یچن

و   شدی که پخش م  ییآهنگ ناآشنا  یتشده بود، ح  نیعطرآگ

عاشقانه رو دو چندان    طیمح  ه ی  ی که حال و هوا  ی رقص نور

  .کردیم



[2518] 
 

کلمه نباشه...   نیاعتراف ا  ی برا  یوقت مناسب  دی! شاعاشقانه؟

االنش هم    نیتو هم  ،ی هم باشه، خودت و گول نزن ناز  دیشا

  !یپسر باخت نیبه ا رحمانهی دلت و ب

بلند و   سادیازم وا  یقدم  مین  ی روم و تو فاصله  روبه و نفس 

  .د یکش یقیعم

 ی پس جواب  ه،یسخت  ی و گفت: لحظه   دی با بازدمش خند  همراه

  .تر بشهنده که سخت 

  .ی زدیا ی آقا  امیبه دست نم یعجول نباش! من به راحت -

  .چسبهیم ب یعج ارم یکه به دستت ب یپس وقت -

رو  بارن یچندم  ی برا  امشب که    ی زیلبم نشست، چ  ی لبخند 

 دهیکم، وصله به لبم د یلیبه مراتب خ ارش،یقبل از اومدن ک 

  .شدیم

هاش چشم   ستاده،یهمون حالتِ ا  ی تو  ،یتعلل و تان  یاز کم  بعد

گرفتند و بالفاصله در جعبه رو باز کرد که تا    یبزرگ  تیقاطع



[2519] 
 

م  چشمم به حلقه افتاد دلم ناجور ضعف رفت اما معترضانه سر

  .و باال آوردم

هام اون من عاشق گل  یدونی! تو مارشیک  ی دقل باز  یلیخ -

با تمِ   تا حلقه   ری بگ  نیزای رو از د  زی همه چ  ی وقت امشب اومد

جواب مثبت   ی جور   نیا  ستینه قبول ن  ؟ی گل انتخاب کرد

  !گرفتن حرومه آقاجان حرومه 

کوتاهِ پشت لبش    لِیاش و به سباشاره   ی زیآم  طنتیلبخند ش  با

  .دیکش

  ی ه یسراغ بق  می خب همون جواب مثبتِ حروم و بهم بده بر -

  .هام برنامه
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  .به بازوش دمیخنده زانوهام خم شدند و از حرص کوب از



[2520] 
 

واسه  - اواقعاً  متاسفم،   ه یاز    ی چطور روش خواستگار  نیات 

تو   ف  هیدختره؟  م  ؟ی دیند  یخارج  لمِیمثقال  من    رم یاصالً 

  .خونه، خداحافظ

چرخ  ی برا گذاشتنش  فشار  و    دمیتحت  دستش  اما  برم  که 

  دم ی کش  ی حرکت انتحار  هیو با    امنه یس  ی انداخت دور قفسه

راه با گرد شدن  شدند و هم  نی زم   خ یبغلش که پاهام م  ی تو

  .هام نفسم پس رفتچشم

  .هاش موقع حرف زدن گوش و صورتم و سوزوندندنفس  هرم 

  ی از جواب مثبت  ؟یکنی فرار م  ی دختر پس از چ  یتو مال من -

  ؟ی بهم بد دیزود با   ای ریکه د

  .دلم آب نشد دروغ گفتم ی بگم قند تو  اگه

  .رو باال گرفت جعبه

  ؟یکنیبا من ازدواج م -



[2521] 
 

که ماتم برد و لبخند از لبم    دی پرس   یسوالش رو ناگهان  قدراون

  .رفت

تصم - ناز   ممیمن  گرفتم  هم   ی نامزد  م،ی جد  ِیجد  ،ی و 

روز دو روز، انتخابت کردم    هیاما نه واسه    خوامتیست، مبهونه

 چ یپس حاال بدون ه  ،یباش  میزندگ   ک یعمر، شر  کی   ی تا برا

 ،ی زدی ا  ارشیمن، ک  ایو به دور از غرور بهم جواب بده، آ  ی بازلج

زندگ به  که  دارم  آ  ت،یاجازه  بخوام    اتنده یبه  و  بذارم  پا 

    خوشبختت کنم؟

صدام افتاد   ی وجودم تو  ی که برعکس غوغا  یب ی آرامش عج  با

درست درمون، جواب   ی سوالِ خواستگار  هیگفتم: حاال شد  

  .رو فراموش نکن یرسم  ی اما خواستگار دمیمثبت م

نشد، به   زدهجانیبودم ه   دهیو شن  دهیکه د  ییپسرها  برخالف

  .کرد تری لحنش و خواستن یجاش آرامش لذت بخش

  !سر یبال م یت ی خوش اومد می پس به زندگ  -



[2522] 
 

حرفش    ینیریلبم نشوند و از ش   ی رو  یخوشم لبخند بزرگ  حال

  .دمیکوتاه خند

  ؟ی هست یشمال -

و آزاد کرد و به سمت خودش چرخوندم اما بازم با دستش   نمت

  .کمرم و به اسارت درآورد

  ی اومدم، زندگ   ایاصالتاً و از هر دو طرف آره اما تهران به دن -

  ...کردم و

به    دنیچرخ   یاش رو با کم برداشت و جعبه  یدست   هیرو    حلقه

  .گذاشت  زی م ی عقب، رو

  .شهر من و با تو آشنا کرد  نیا -

  .و گرفت و دستم و باال آورد مچم

  !دوستت داره  قدرن یشهر گرم که ا نیپس دم ا -

  .و لبش به خنده باز شد دندی باال پر ابروهاش



[2523] 
 

  !اعتماد به نفس و -

  .یخود دوست گمیاما من بهش م -

  .و حلقه رو سر انگشتم گذاشت  دیخند کوتاه

  .خانم ی ناز یاوک -

ته    ِیبهش زد که زبر  ی ارو به ته انگشتم هل داد و بوسه  لقهح

  .دستم نشست ی رو  ششیر

فرهنگ لغتت   ی تو   یاحساس  ی هاکلمه   کردمیفکر نم   قتاًیحق -

باش بلد  اعمال عاشقونه    ت یخشک و جد  ی ! چهرهیباشند و 

  .کنهیم جاد یسوءتفاهم ا

مرتب کردن مقنعه و   نیو از دور کمرم برداشت و ح  دستش

 ی افتاد  ی موهام گفت: بلد نبودم اما چه کنم که مثل ارتش ناز

  ی که مجبور شدم واسه راض  ی به بار آورد   یرونی به جون دلم و و

  .تا بلکه دلم آباد بشه رمیبگ ادی کردن دلت 



[2524] 
 

پا  سرم ام  نییو  به  و نتونه ذوق چشم   کهنیا  د یانداختم  هام 

  .ارهیخونه و به روم بب

  .و انداخت هاشدست

برنامه  - بنده،  نامزد  پا  ی خب  امشب  با    ی شام   هیخودمونه، 

  .مش یخوریعاشقانه هم م لمیف

پول   ی خودیگفتم: چرا ب  ومدی که از سر تعجب م  ی اخنده   با

  انبار؟   هیاصالً چرا    ؟یآشپزخونه ساخت  ینیم  هیو    ی خرج کرد

اون   دیشا - کنم،  عمل  خاص  داشتم  که  دوست  خاص  قدر 

  ومده؟یباشه، خوشت ن وفتادهیمثلش اتفاق ن

  زم ی نتونسته بود سوپرا  یشدم، تا حاال کس  زدهرت ینه فقط ح -

هم  چون  اول  دم،یفهمیم  شهیکنه  طور   ،ی نفر  نیتو  به 

  .ی کرد  زمیسوپرا ی اهوشمندانه 

  .اش و گرفتچهره  یخاص غرور



[2525] 
 

مثل    هاش دهیکنه چون ا  زتیسوپرا   تونستینم   یکس  چیه -

به   ،یداشت  ازیخاص ن  ز یخاص نبودند، تو به سوپرا  تتی شخص

  .که اون ذهن باهوشت و دور بزنه ی زیچ

خ  از ارزشمند   یل یحرفش  و  غرور  احساس  و  اومد   ِیخوشم 

  .رو بهم داد  یلذت بخش

  د یجد  ی زهایخان! دارم چ  ارشیک  ی که شد  نمیریخود ش -

  .نمیبی ازت م

تازه اولشه، تو من و   نیصورتم خم شد و آروم لب زد: ا  ی تو

کرد د  ،ی ناز  ی عوض  دن  دمیتو  به  نسبت    ،ی داد  ریی تغ  ای رو 

نم  ی رییتغ اگه  اتفاق    دیشا  میزندگ  ی تو  ی ومدیکه  هرگز 

ها حق انتخاب دارم و من اجازه آدم   ی داد  ادیتو بهم    افتاد،ینم

و طرف    باشماگه من مرد    یمجبورشون کنم حت  ی ندارم به کار

قو تو  زن،  مستقل  نیتری مقابلم  که    ی هست  ی دختر   نیترو 

  .کنمیم  نت یتحس شهیو هم  شناسمیم



[2526] 
 

که    یسمتش برداشتم و درحال  یقدم  میهاش، نحرف   ی فتهیش

مبه لبش  تا  هشتم  و  شصت  و  صد  قد  به   دم،یرسیخاطر 

ز  ییهاچشم م  ریکه  مستق  دندیدرخشینور  و  نگاه    میصاف 

  .کردم 

ا  شتر یب - باز  یکن  ینی ریخودش  ن یاز  به  و  دلم    ی ر یبگ  ی و 

در    سانهی هشدار پل  هیو    نیا  وفته،یب  یاتفاق خوب  دمینم  نیتضم

  !ری نظر بگ

اش و  چهره   تیهاش و به سلطه گرفت که جد چشم   یطنتیش

  .به طور کامل درهم شکست

به سمتم برداشت که   یو پشت سرش برد و قدم  هاشدست

ها احاطه شده بود عقب که با گل  یراه  ی کردن، تو  ی باز  ی برا

  .رفتم

جناب سروان؟    یکنی برام صادر م  یاگه ادامه بدم چه حکم -

رو برات روشن    زیچ  هیبازداشتگاه دلت؟ اما بذار    ی تو  میندازیم



[2527] 
 

 ن یمرتکب بشم پس از هم  ی بزرگتر  ی هاکنم، من قراره جرم 

  .ری االن حکم حبس ابدم رو از قلبت بگ

هاش،  استعاره   نیاز ا  طنتیو پر از حس و حال ش  زده جانیه

حکم برات مناسب هست    نیا  نمی هات و بگو تا ببگفتم: جرم 

  .نه ای

و انداختم سمت خودش    دیچی دفعه دستش و دور کمرم پ  هی

  .آروم به شکم سفتش برخوردم و گر گرفتم  نیه هیکه با 

 چ ی ه  گهیکه د  یآشوب بزرگ به پا کنم، چنان آشوب  هیقراره   -

رو بدزدم   یمتیجسم گرون ق  هی وقت نشه جمعش کرد، قراره  

  ...مملکت رو برداره  هیکه صداش 

دست  مرداب پمانند  تنم  دور  و  شده   دیچی هاش  مست  که 

  .هام و بستمچشم

وقته   ی لیخودمه و خ  ی هادست  ی که االنش هم تو  یجسم -

  .و خودش هم خبر نداره مشیدزد



[2528] 
 

  .هام و دور کمرش قفل کردمو دست دمیخند آروم

  !دزدِ محترم   یبه خودت مطمئن یلیخ -

خنده   ی صدا لذتِ  مثل  پر  تو  یِقیموس  هیاش  گوشم   ی ناب 

  .انداخت  نیطن

سته، نگو نه که در   کهنیا  یعنیانگشتته    ی من تو  ی اگه حلقه -

  .کنمی باور نم

  .و بهم نگاه کرد دیو باال بردم که سرش و عقب کش سرم

ندزد واسه  ی کلمه -  هیتو    که،یکوچ  یلیخ  ستیات مناسب 

  !ی غارتگر قهار

  .به خنده وا شد لبش

  .یکنی که اعتراف م بهی او! عج -

  .به خودم گرفتم یحق به جانب ی افهیق

  !نکن متوهم یباف الی اعتراف نکردم، پس خ  ی زیمن به چ -



[2529] 
 

  .اش اضافه شدهم به خنده  یحرص

  !عه؟ -

ضرب بلندم کرد   کیزانو و کمرم و    ریدفعه دست برد ز  هی  و

  .دم یگردنش و سفت چسب ارادهیکه ب

  !دم یترس یلیخ -

  .سمت آشپزخونه و قدم برداشت د یچرخ

بود که دستت و دور گردنم   نیهدفم ا  ،یمنم نخواستم بترس -

  !موفق هم شدم ینیبیکه م  ی نگه دار

هام و برداشتم و از شدت حرص بهش  دست   عی سر  ن یه  هی  با

  .رو کردم  کارن یناخودآگاه ا ست،یقبول ن رمی: نخ دمیتوپ

  .زد ی اانه یموذ لبخند

انجام   ی خوای م  یهر چ - که  و  فعلش  تبرعه کن،  و  خودت 

  .ی داد



[2530] 
 

که با   دمیکوب  اشنه یدا شد و محکم به سپر ص  ظیاز غ  نفسم

  .آخ، کمر خم کرد هی

  !درد گرفت یروان -

و به عقب هلش دادم که    نیزم  ی تقال پاهام و آوردم رو  هی  با

  .هاش کامال از لمس بدنم کنار زده شدند دست

  .و ماساژ داد اشنهیس ی درهم قفسه یصورت با

هام و به پهلوهام شده بودم دست  مونیاز کارم پش  کهنیا  با

بکس مشت   سهی ها به ککه سال   یزدم و گفتم: هرگز با کس

  .ی زدیا ی آقا وفتیزده درن

خشکش    ی شدند که چهره   ی جد  یبه طور منحوس  هاش چشم

  .رو بهم داد ی ندیاحساس ناخوشا 

دزد  نگاه درحال  دمی ازش  م  یو  دور  ازش  نمک  نم   شدم یکه 

  .خونه رمی م گهیگفتم: آم... ممنون از امشب، من د



[2531] 
 

قدم بلند خودش و بهم رسوند   هیازش فرار کنم با    ام یتا ب  اما

سمت خودش که   دمیکش  ی و دست انداخت دور بازوم و جور

بزرگش فشارم داد   ی شدم و چنان با بازوها  رشی از پشت اس

  .زدم  ادیرو فر”ی آ“ که از درد طاقت فرساش 

  .یتالف نمیگوشم پچ زد: ا دم

  .هام خرد شدندکثافت استخون -

  .از تعجب گرفت  یرنگ صداش

  !کثافت؟ -

  .لحنم خاموش شد ی تو تِی عصبان یمقدار قابل توجه به

  .ی... حاال هر چیعوض ی خب... آقازاده  -

  .چرخوندم سمت خودش  میرهام کرد. مال  و  دی خند  نجواگونه

  ؟یکنی رو صادر م ی دستور شام پز  -

  .سادم یو پشت سرم بردم و مقتدر وا  هامدست



[2532] 
 

  .ی زد یبله جناب ا -

خندون دستش و به سمت آشپزخونه دراز کرد و بعد    ی لب  با

 .از قدم برداشتنم همراه باهام اومد
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شام   ازیرفت و مشغول درآوردن مواد مورد ن  خچالیوقت    سر

  .شد

  هست؟ یگفتم: شام چ بیاز ج میوردن گوشزمان با درآ  هم

  .گذاشت نتیکاب ی رو رو  سیسوس

  .ایالزن -

دوپامبه  میسرخوش  احساس هورمون  ترشح  دوبرابر   نیخاطر 

  .شد



[2533] 
 

 فهمند یم  یهم هستند که مثل من وقت  ی اگهیافراد د  یعنی

خوب بشه    قدرن یبخورند حالشون ا  ی اخوش مزه   ی قراره غذا

  شونه؟یشب زندگ نیبهتر ن یو فکر کنند ا

ا  بعد تو  لیموبا  کهنیاز  کردم  روشن  با    ی رو  و  رفتم  گوگل 

به سراغم اومده    شهیم  ی اقهیکه چند دق   ی کنجکاو  ی ه یروح

  .«سر یبال م یت یمعن “سرچ کردم 

  .روبه رو شدم  یرو باز کردم که با نظرات  تیسا نیاول

  I love you همون  ییجورا  ه یبه اسم حامد نوشته بود:    یکی

و   گ  کیهست  فرهنگ  در  صدقه  قربون  شمار   النینوع  به 

  .رهیم

شدنِ لبخندم داشته باشم   ضی عر  ی رو  ی کنترل  کهن یا  بدون

  .رو خوندم  شی نیینظر پا

برا - من  نظر  دار  یکس  ی به  دوستش  عاشقانه  کار    ی که  به 

  .رمس ی درد و بالت تو یعنی ره،یم



[2534] 
 

خند  از آروم  گوش   دمیذوق  تو  یو  کرده  خاموش   بم یج  ی و 

  .برگردوندم

رو گرفت تا    نتیکاب  ی ره یرو بست و دستگ خچالی در    ارش یک

مجبورم کرد   می جانی که هوش ه  یحرکت  یبازش کنه که ط

بدم مچش و کش طور که  سمت خودم و همون  دم یانجامش 

دستم و کنار صورتش گذاشتم و   سادم یپاهام وا  ی پنجه   ی رو

لبش داغش که تن خودم به   ی رو   دمیوسوسه شده لبم و کوب

  .کرد یآن زانو خال کیشد و خودش هم   دهی کش شی آت

بودم سخت بود که ازش   دهیحس رو چش  نیکه دوباره ا   حاال

رو    ارشیحد و مرز ک  دیکه شا  نیبدم به ا  تیدل بکنم و اهم 

  .شکستم

به لبش زدم و تا خواستم عقب    ی قراریآروم و اما ب  ی بوسه

که خودش زد   ی ابوسه  هیبرم سرم و محکم نگه داشت و با  

  .دی آروم عقب کش 



[2535] 
 

  .آوردم  نیزم ی پام رو رو ی انداختم و پاشنه  ریو به ز نگاهم

به  تونستمیرو نم هاه یثان گهیشده بودم اما د مونیکارم پش از

  .عقب برگردونم و کار از کار گذشته بود

! بعد از ی از قورت دادن آب دهنش گفت: لعنت بهت ناز  بعد

  .اون شب توبه کردم بودم 

 ی از کارم شرم زده بودم نگاه  کهن یبه عقب برداشتم و با ا  یقدم

تالش کردم نظرم و ازش   یهاش انداختم و به سختبه چشم

  .ندزدم

  .یابر من مقاومت کندربر یفکر نکنم بتون -

  .هاش نفسش و فوت کرد و باال برد و با بستن چشم سرش

  .به دستش افتاد نگاهم

  .شکوندی هاش و به کمک شستش مانگشت  قولنچ

  .سادمیازش دور بشم که بعد از گاز وا دمید صالح



[2536] 
 

  .وقت شد ری که د میشام رو بپز ایخان ب  ارشیخب ک -

که وجود   دینکش  شی رو پ  هیقض  گهیو باز کرد و د  هاشچشم

  .آروم گرفت یمنم کم

رو پوست بکن، منم   ینیزم  بی س  ایب  زحمتیب  م،یآره بپز -

  .دمیکارهاش و انجام م ی هیبق

  

 ” ماه بعد سه“

 ” ی راو“

 ی را بست و خطاب به مرد  اشیم یمتعجب کتاب ش  یحال  با

  د؟ یریگیم  یزود عروس  قدرنی که پشت خط بود گفت: چرا ا

  د؟ینبود شش ماه نامزد باش مگه قرار

ال  ارشیک  ی صدا درون   ییهابرنج  ی صدا  ی البه  به  جانا  که 

  .بلند شد ختیریقابلمه م



[2537] 
 

  م یبارداره، گفت  ی که ناز  میدیفهم  روزیخب آره اما... راستش د -

  .میریبگ یتا شکمش بزرگ نشده عروس 

  ن یزم  ی شد و از شدت آن به رو  کیجانا شل  ی خنده   ی صدا

  .نشست

  ی هاهم از پشت خط نفس   ارشی گرد شده بودند و ک  چشمانش 

  .دیکشیم یپرحرص

ماهت    ی خندیم  ی دار  ی جور  هی - چهار  سه  خودت  انگار 

  !ستین

  ی اش نشست و به سختبرآمده   یشکم اندک  ی جانا به رو   دست

  .اش را کاهش دادشدت خنده 

  ست ین  زیتعجب برانگ  یگیشوهر آدم آراد باشه م  یبابا وقت -

  ...گهیتو که د ارشیاما ک

  .ادامه داد  دنش یرا خورد و به خند  حرفش



[2538] 
 

بعدش هم به من    گه؛یاتفاقه د  م،یخب حاال بحثش و باز نکن -

 ش ی پ  ی زیچ  نی اگه همچ  ه،یاغواگر ماهر  ی نداره ناز  یارتباط

نشد، هر    بدم  یل یاومده هشتاد درصد اون مقصره اما خب خ

  .امم کمترهبا بچه  یزودتر بابا بشم اختالف سن  یچ

را    یکیپالست  وانِی و ل  دیکش  یاش نفسخنده   ی با ته مانده   جانا

  .درون سطل برنج فرو کرد

بهت    کنم،یخانم صحبت م  حهیپس من با مل  ه،یحرف  نمیا -

  .هاش خاصهکجا لباس عروس  دمی خبر م

  .باشه دستت دردنکنه -

و باز شدن قفل در، در   دیوارد شدن کل  ی لحظه صدا  نیدرهم 

  .که نشان از آمدن آراد را داد دیچی خانه پ
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  .کنمی خواهش م -



[2539] 
 

  .شهی صادر م  ی موریامروز حکم ت ،یراست -

 ش ی و از جا  ختی بود را درون قابلمه ر  ازیکه برنج ن  ی مقدار  جانا

  .برخاست

  .عمو بهمون گفت دونم،ی آره م -

 ی اد یبه داخل آمد و سه مرد هم در پشت سرش تعداد ز  آراد 

  .کارتن را به هال وارد کردند 

به دست داشت رو به جانا   ی که گالسور   یلبخند و درحال  با

  .گفت: سالم دردونه

 م یگذاشت و با ن  لش یاپن و در کنار موبا  ی قابلمه را رو  جانا

  دند؟یها هستند که رسها گفت: سالم لباس به کارتن  ی نظر

ها  را  کرد که کجا کارتن   ییبعد از آن که مردها را راهنما  آراد 

  .خونههم بهزاد برد  شونی بگذارند گفت: آره، نصف نیزم

بود خطاب به جانا گفت: خب    دهیآراد را شن   ی که صدا   ارشیک

  .من برم، پس منتظر خبرتم گهید



[2540] 
 

 ه یاش گلخونه ام یهفته م نیباش، تو هم ی باشه، مواظب ناز -

  .رم یواسه خونه بگ ی زیچ

و پهنش    یمشک  ی ابروها  یاخم  دی را شن  ارش یک   ی آراد صدا  تا

و قطع شدن    شانیای کرد و به محض خداحافظ  کیرا به هم نزد

  گفت؟یم ی: چدیتماس پرس

  .آب را باز کرد انیگرفت و جر  ریش ری قابلمه را ز جانا

خانم    حهیمزون عروس خوب رو از مل  هیازم خواست آدرس   -

هفته   رم یبگ بفرستم،  براش  عروس  ی و  ناز   شونهی بعد   ی آخه 

  .ستحامله

  .سوک لب آراد نشست شخندیبه ن هیشب ی اخنده 

  !عجب -

که مردِ مسئول روبه   ی ااش برگه محموله   دنِی رس   د ییتا  ی برا

  .ها در را بستگرفت را امضا کرد و بعد از رفتن آن   شیرو

  .سمت اپن قدم برداشت به



[2541] 
 

  مامانت کجاست؟ -

به اجاق گاز   کی ها نزدخوردن برنج  سی خ  ی قابلمه را برا  جانا

  .اش را با آراد کم کرد پن فصله جا گذاشت و از آن سمت ا

  دادگاهِ تو چندمه؟ ی طالقش، جلسه  ی کارها یپ -

انگشتانش را البه ال  ی آراد گالسورش را رو   ی اپن گذاشت، 

که شکم جانا   د یانگشتان جانا قفل کرد و او را طرف خود کش 

مهمان   ی زیاخم ر  ،یدرون اپن فرو رفت و از درد هر چند اندک

  .شد اشی شانیپ

  .آبان کی -

بوسه  و بند حرفش  تا  معشوقه  ی هابه لب  ی اپس  اما  زد  اش 

پ  ی بو جانا  مشام  درون  آراد  تهوع  دیچ یعطر  به    یحالت  که 

دستانش را آزاد کند و از او    عیاش زور آورد باعث شد سر حلقه

  .ردیفاصله بگ

  !شد؟ یچ -



[2542] 
 

صورت  جانا رو  یبا  را  دستش  به   ش یگلو  ی درهم  و  گذاشت 

  .شد  کینزد نکیس

  .گرفتم  اری لحظه و هی -

  .آب را باز کرد  ریبرداشت و ش یوانیل

زده  وهم   ی تند وارد آشپزخانه شد و با وجود  ی هابا قدم   آراد 

  مارستان؟یگفت: دوباره که قلبت درد نگرفت؟ ببرمت ب

م  ر یطور که شهمان  جانا را  ل  بستیآب  به سمت    وانیو  را 

  .گفت: نه نگران نباش آوردی لبش باال م

  د ی را فهم  آمدیکه به سمتش م   ی عطرِ آراد  ی حهیکم را  ی بو  تا

دستش را    ی ناخوش کرد که سر  ی تهوع حالش را کم  یاندک

  .گرفت شیجلو

اول برو لباست و عوض کن، فکر کنم به عطرت    ا،ین  کینزد -

  .کردم  دایپ  اریو

  .عقب عقب قدم برداشت و از او فاصله گرفت آراد 



[2543] 
 

  ؟ی داروت و که خورد -

  .زد یلبخند معترض دیکه از آب نوش ی ابعد از جرعه جانا

ا  یدونیم - پس  هست،  بچه  و  خودم  به  حواسم    قدر نیکه 

  .نگران نباش

جانا، درونِ وجود آراد    ی که هر روز از باردار  ی اینگران  شدتِ

  .نداشت ی رخنه کرده بود حد و مرز

وا - پا  درحال    ادتهی  نسا،یسر  بهتره  گفت  قلبت  دکتر  که 

  .ی استراحت باش

  .دیکوب  ش یجانا افتاد که دستش را رو  یمیبه کتاب ش  نظرش

هام و عوض  لباس  رمیو کتابِ کنکورت و بخون، منم م  نیبش -

  .کنمیم پوست  وهیبرات م امیکنم، بعد م

 ادینبود من ب  یهم گفتم تو  زت یغر زنان ادامه داد: به عز  و

  شتره؟یدو طبقه ب ومده؟یمگه چقدر راه دوره که ن شت،یپ



[2544] 
 

را شست    وانیبه جانش افتاده بود ل   ی اکه خنده   ی درحال  جانا

  .کرد  زانی و آو

آراد را   ی هادادن  ری ها و گغر زدن   اشی باردار  ی روزها   نیا  یِط

  .بود دهیکم نشن

  .دیسمتش چرخ  به

 خواستیبود، نوا م  شمیپ  ی ای ب  کهنیقبل از ا  قه یتا پنج دق -

  ن ینبود کمکش کنه بره داخل واسه هم یکس ،ییبره دستشو

من که   یکیمن غر بزن،    زِی کمتر هم به جونِ عز  شش،یرفت پ 

  .که نداره  ی درست ی اما پا ست ینوا درسته باردار ن ستم،ین

نگاه چپ   آراد  نب  رمیگفت: م  یبا    ساده یوا  نمیحموم، برگشتم 

  .یباش

  .از آشپزخانه خارج شد و به سمت راهرو رفت و

خند   یپوست   ری ز  جانا آرام  رو  دیو  را  دستش  شکمش   ی و 

  .گذاشت



[2545] 
 

آراد ناجوانمردانه به دلش    یاز سرِ نگران  ی غرها  نیچرا؟ ا  دروغ 

ش  نشستیم و  عشق  احساس   انیطغ  شتریب  اش یفتگیو 

   .کردیم

گوش نکن،    زنهی بابات غر م  قدرنیوار گفت: او زمزمه   خندان

  ی زنِ باردار معمول  هیمن    دم،ینگران من و توئه، بهش هم حق م

  .ستقلبم جنگ زده  ستم،ین

___________________ 
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 مه ین  ی هاکه پر از خانه   ی ادورتر، درون کوچه  لومترها یک   در

صد و   ی خانه  یِو مشک   دیافتاده بود، درِ سف  ی ها ن یساز و زم 

بچه  ی ای متر  ستیب پسر  و  با شوق   ی اهفت ساله  ی باز شد 

  .د یدو رونیب

  !جونم یآبج -



[2546] 
 

لبخند   کمند دستان  ی با  و  پاکت  یمهربان  از   د،یخر  ی هاپر 

  .دیرا خم کرد و پارسا را در آغوش کش  ش یزانوها

  ؟یحالت چطوره مرد عنکبوت -

  .زده کردپارسا را شعف  ی ابچگانه  ذوق

  .خوبم یلیخ -

پارسا را رها    دیآی م  نییها پاکه از پله  دیرا د  اسمن یتا    کمند

پاکت  از  عدد  سه  و  م  ییهاکرد  مربوط  او  به  به   شدیکه  را 

  .سمتش گرفت

  .مال توئه -

  .ها را گرفتزده آن  جانی ه پسرک 

  .یممنونم آبج -

  .تو ای: سالم، باسمنی



[2547] 
 

لبخند  کمند از  به    ی بعد  زد  پارسا  ذوق  به  نظر   اسمنیکه 

  .انداخت و همراه با پارسا وارد خانه شد و در را بست

  اند؟سالم، مامان و بابا خونه -

  ...مامان آ -

هم   اما قلب  ن یدر  با  نجمه  که   یدرحال  قرار،یب  یلحظه 

از هال خارج و وارد   کردیرا با لباسش خشک م  شی هادست

  .راهرو شد 

  .پلو درست کردم  ایتو که برات لوب ایسالم دورت بگردم، ب -

خوش  سلول حالِ  در  کمند  سلول  با غوطه  یبه  و  شدند  ور 

پله  ی هاقدم قدم تند  سرش  پشت  پارسا  که  رفت  باال  را  ها 

  .برداشت

  .دردنکنه قربونت برم، دستت -



[2548] 
 

افتاد لبخند را از    اسمنی  ی ساله  جدهیکه به جانِ ه  یحسادت

گوشت قهوه  دی دزد  اشی لبِ  چشمان  حالش    ی نه یآ  اشی او 

  .شدند

ها را که کمند و مادرش و پارسا به داخل رفته بودند پله   حال

کرد و در ذهنش گفت: تا اون نبود گلِ سر سبدِ    یط  یکی  یکی

شده انگار که مامان    دا یاش پ خونه من بودم حاال که سر و کله

بچه دوتا  بابا  و    گهید  ی و  از    ادشونیندارند  چقدر  رفته 

  !نباشندفشار  ی ها توهام گذشتم تا اون خواسته

  ی گذاشت که مادرش باکنجکاو  یها را کنار پشتپاکت   کمند

  هستند دخترم؟  یچ: دیپرس

و    نشستی دخترم چه خوش به دل کمند م  ی کلمه   دنیشن

  .گرفتیحسرت مادر داشتن را از وجودش م

 هیشما هم    ی رفتم واسه خودم مانتو بخرم، گفتم واسه همه  -

  .رم ی بگ ی زیچ



[2549] 
 

نجمه را    ی کنار چشم و خط خنده   زی ر  ی هاچروک  ی لبخند

  .آشکار ساخت 

  مادر؟ ی دیچرا زحمت کش -

  .ها نشستکنار پاکت کمند

  .کنارم نیآخه؟ بش  هیزحمت چ -

  .ارم یب ییات چابرم واسه  -

زم   تا سمت  به  و  گرفت  را  مچش  کمند  برود  کرد   نی اراده 

  .دیکش

  .مادر من نیبش -

  .ایگفت: تو هم ب اسمنیبه  رو

  ...یآبج نیه -

  .برد شانیای کیپارسا نگاهشان را به نزد جانی پر ه ی صدا



[2550] 
 

با آن که نشسته بود   یمرد عنکبوت  لباس به دست داشت و 

  .خوردی مدام تکان م

  ست؟ین ی امال منه؟ اجاره  نیا -

و    ریآن لبخندِ هر سه نفرشان محو شد و نجمه سر به ز  کی

  .دی به دامنش کش  یزده دستشرم 

  ال ی بود که خ  دهی چی در گوش پارسا پ  ی ااجاره   ی قدر واژه   آن

  !است یو موقت ی ااجاره  یوال هر ام کردیم

  شش یزود لبخند را به لبش برگرداند و خودش را در پ  کمند

  .دیکش

شده را از پاکت خارج    چیکادو پ  شنیاست  یکه پل  طورهمان 

  ز ی به بعد همه چ  نیاز ا  گهیگفت: نه، مال خودته، د  کردیم

  باشه داداشم؟ ،ی اریاز اجاره ب یاسم دیمال خودته و نبا

با لباسِ در دستش خودش را در آغوش کمند انداخت    پارسا

  .کمرش گذاشت  ی و دستان کوچکش را به رو



[2551] 
 

  .یممنونم آبج -

 اش یاصل  ی خانواده   ی که به تک تک اعضا  ی ایبا وابستگ   کمند

گذاشت و تنِ الغرِ برادرش    نیرا زم  شنیاست  یکرده بود پل   دایپ

  .رد گم ک شیبازوها انیرا در م

  .زمی عز کنمی خواهش م -

  .دومش را به پارسا داد ی او که جدا شد کادو از

  .ما تو نمیا -

  .شوق و ذوق مشغول باز کردن کادو شد با

 [29.07.21 22:30] 
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را احاطه   ش یهاکه چشم   ی ادینجمه اشک ز   دی کمند چرخ  تا

  .پاک کرد  عیکرده بود سر

  .گذاشت  شیبود جلو اسمنی ی که برا یسه پاکت  کمند



[2552] 
 

بب  نمیا - تو،  مانتوت    نیواسه  مدل  و  رنگ شالت  و  از طرح 

  .ادیخوشت م

  .لبخند زد اسمنی

  .ممنون -

ن  و بد  هم  داشتن  پولدار  خواهر  گفت:  دل  حداقل    ست،یدر 

  !رمیگی داشتم ازش م  ازین یپول

باق   سه پاکت  شش  از  پا  یپاکت  کنار  را  مادرش   ی مانده 

  .گذاشت

  .به شما مامان جان میتقد نمیا -

  .آورد  رونیها را بداخل پاکت ی با عشق محتوا نجمه

  .ی خوشحالمون کرد یلیدستت دردنکنه، خ -

  .دست گرفت ی بنفش و زردش را به رو ی رروس

  .خوش رنگه یلیخ -



[2553] 
 

ب  کمند را  که    نینگاهش  آن  از  و  چرخاند  نفرشان  سه  هر 

 ی اری بس  فی توانسته بود خوشحالشان کند حال خودش هم تعر

  .داشت

  ی که برا   دیجمع کن  دیدار  ی زی مامان، لباس و هر چ  یراست -

  .گرفتم طیبعد بل ی هفته  ی دوشنبه 

همراه    ی به حرف آمد: آخه دخترم ما رو ببر  ی با دودل  نجمه

  !میشی سر بارت م کار؟یکه چ هیخودت ترک 

  .کرد  کیو پهن کمند را به هم نزد  دهیقلم کش  ی ابروها  یاخم

 یخونه   هیجا  بابا هم قبول کرد، اون  م،یدرموردش حرف زد -

دارم که هفتاد درصد سهامش مال منه،    یبزرگ دارم، شرکت

  ...هاگهیبه بابا، د میدیهم م و  شینصف

  .دیرا به هم کش  دستانش

  مامانم؟ یتمام، اوک یپولیب -



[2554] 
 

نجمه افتاد سرش را به    ی به جان گلو  یکه از شادمان  یبغض

  .را درون مشتش جمع کرد ی انداخت و روسر ریز

  ه؟ی چ نیا یآبج -

رو  نظرِ به  سا  ی کمند  پارسا  کنجکاو  و  سردرگم   ه یصورتِ 

  .انداخت

و    ی باز  دستگاه  بود  درآورده  دسته   ی کیرا  را    شیهااز 

  .چرخاندیم

دور هم خوش    دم،یم  ادیامروز بهت    ن یکه هم  هیباز  هی  نیا -

  .میگذرونیم

که    ی کردند، لبخند  انیپارسا را نما  ی هادندان  یضیعر  لبخند

  .شدیبامزه م شیجلو ی هااز دندان  یکیخاطر افتادن  به

  .نگاهش را به سمتش برد اسمنی ی صدا

  نبود؟ شیمانتو رنگِ سبزِ لجن  نیکمند ا -



[2555] 
 

اگه م - اصالً    م،یکنیعوضش م  میریشب م  ی خوایچرا بود، 

هم اون مانتوهات و    گهید  ،ی بخر  یخواست  یهر مدل  برمتیم

  .دنپوش، از رنگ و رو رفتن 

  .دیمانند باال پر  کی ت اسمنیسمت راست  ی ابرو

  .میکن حی کم خواهرانه تفر هی میآره بر -

  .ترساند  ی اهر چهارنفرشان را لحظه  فونیآ ی شدن صدا  بلند

قراره    دیاز جا برخواست و با شوق گفت: باباته، تا فهم  نجمه

  .بخره  وهیرفت م ی ایب

درون   ی از سر شاد  یکه اشک  یسپس درمقابل بغض کوچک   و

  .رفت فونیکمند دوانده بود به سمت آ ی هاچشم

قبول   مشیتصم  نیتربود که متوجه شده بود، عاقالنه  روزها

ها داشت  که با آن   یاست، حال خوب  ش یاصل  ی کردن خانواده 

  .کردیدرون قلبش را پر م یخال ی حفره 



[2556] 
 

درون    ناگهان ب  دیلرز  بشیجتلفن همراهش  را  آن    رون یکه 

  .اش خاموش شودو نگذاشت صفحه  دیکش

 یبغض  بارنیآشوبش کرد و ا  یبه راحت   دید  لی که از وک   یامیپ

  .دیرا در شیو ترس گلو  یاز دلتنگ

 روسیس  ی محاکمه  ی جلسه   نی به شروِع آخر  قه یپنج دق   تنها

  .مانده بود یباق نی هم دستانش مانند فرد گر یو د

مرگ   کرد،یم  نیی مجرمان را تع   یجلسه سرنوشت تمام  نیا

  !شده آبرویب یِزندگ ای

ثان  هیثان  قیدقا ترس،    گذشتند،یم  هیبه  در  استرس،  در 

 دانستند یخوب م  یتک تک مجرمانِ اصل  ،ی دی ناام  ،یدرماندگ

ته    جانیبه گفتن نبود، ا  ی ازی ن  گری و د  ستیکه حکمشان چ 

  ش ی هاه یعاقبت ندارد و درآخر پا  یظلم  چیه  گاهچیخط بود، ه

  .هاستن حرف ی از ا  رانگرتریآه مردم، آه مظلوم و  زد،یری فرو م



[2557] 
 

را    شی ایدن  نیهم ا  کند،ی که انتخاب م  ی اشتباه  ر یآدم با مس 

اال حق   بخشدیرا م   یو هم آخرت، خدا هر گناه  سازدینابود م

  !المال به گردنت باشد تیالناس، الخصوص اگر ب

  .دادیسرد مرگ را م ِیجلسه، بو ی هوا

رنگِ زندان و دستبند به دست نشسته   یبا لباس آب  مجرمان

  .بودند

  .حقِ صحبت  یداشت و نه دادستان   یحق دفاع  یلینه وک   حال

 دنیو اکنون وقتِ شن  میبود  کی جلسه نزد  یِان یلحظات پا  به

  .بود یحکم قاض

ناام   تاب،ی ب  هاقلب ا  د،یوجودها  در    ازدحامِ  نیدر  حضاران، 

بعد قرار    ی تا چند  شی که خبرها  یمجلسِ علن  نیاز ا  ی اگوشه

  ی نشسته بود که بغض  یاست به گوش ملت برسد، حاج حسن

  .فشردیرا م شی پدرانه گلو
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 434پارت #

 ی حروم از گلو  ی اکه تالش کردم تا لقمه : منگفتیخود م  با

پا  نیا چ  ن ییبچه  اما  ا  ینره  به  که  شد   دیرس  جانیشد  و 

  !اون بود؟ ی که نون و نمک خورده  یمملکت  انتکارِیخ

بگو  ستین  یکی  اما و   ی القمه  دیبه حاج حسن  خانه  در  که 

  ی ها و قومانسان با نااهل   یوقت ست،یمالک ن  خورد یکاشانه م

د ناخودآگاه    یثبات  نشانیکه  کند  برخاست  و  نشست  ندارد 

م  سنگ  ب   شودیدلش  از  رحمش  ت  رود،ی م  نیو    ره ی قلبش 

 رق زرق و ب  ت،یاعمالش آلوده به گناه و معص  ی و نامه  شودیم

  .گوشش را کر طانیش ی و نجوا کندیچشمش را کور م ایدن

گوش    یکس  ی هاه وسوسه ب  ی! گاه ستی عجب موجود  انسان

که از    دیآی درم  ی موجود  یخدا به بندگ  یاز بندگ  دهد،یفرا م

حاضر نشد    یاوست و حت  ی دشمن قسم خورده  امیاال  میقد

  .نسل انسان سجده کند نیدربرابر اول 



[2559] 
 

انجام    میتا هر آنچه که بخواه  میاامده ین  ست،ی ن  ی باز  ایدن  نیا

چه   نیو قوان  انیدو روز است و اد  ایدن  ِیپا  می و بگذار  میبده

  !ندیگویم

: دیفرمای انعام که م  ی صد و شصت و پنج سوره   ی ه یقول آ  به

ساخت و   نیخود در زم  نانیاست که شما را جانش  یاو کس“

قرار داد تا شما    گرید  یاز شما را باالتر از بعض  یدرجات بعض

 ” .دیازمایقرار داده ب ارتانیآنچه در اخت  ی له یرا به وس

  ی فان  ی ایدن  نی و تنها به ا  استی ابد  ی ایما دن  ی اصل خانه   در

  ش ی مشخص شود و آزما  اقتشی ل  زانی تا هر فرد م  میاسفر کرده 

همان خدا  بزرگگردد،  رئوف  و  مهربان  که  است،   یطور 

خطاکارِ ظالم و بدون توبه    ی هاقدر هم مجازاتگر انسان همان 

   .است

از ما    ک یکه خداوند به هر  ییها که ما دربرابر نعمت   ی هنگام

و به دستورات او که   میآورینم  ی داده است شکرش را به جا

نم توجه  ماست  ا  میکنیخالق  با  را    ییکار گو  نیو  او  وجود 



[2560] 
 

که از خدا انتظار داشته   میواقعاً حق دار  ایآ  میریگی م  دهیناد

ند و مفت محشر کمک ک  ی که ما را درآخرت، در صحرا  میباش

  ست؟یخواسته ناعادالنه ن  نیا ایما را ببخشد؟ آ یو مجان

 یسکوتِ تلخ را به سخنان  دیچی که در جلسه پ  یقاض  ی صدا

  .تلخ داد

 کی ی مجرم شماره  ،یهمت نی فرد ی دادگاه، آقا یی حکم نها -

دل به  جرم   ل یپرونده  قب   ییهاارتکاب   ی هااحتکاراقالم   لیاز 

ر  ی ضرور هم  به  و  مع  ختنِ یملت  و سخت کردن    شت یبازار 

  ی زد یا  ارشیک  ی و به خطر انداختن جانِ آقا  دنیمردم، دزد

 ی رکناراسبقِ... به ب  ریوز  ی زدی ا  یمجبور کردن حاج عل  ی برا

به    انتیو خ   کایآمر  یِسازمان جاسوس  ی برا  یاز مقام، جاسوس 

االرض شناخته شده و به اشد مجازات    یکشورِ خود، مفسد ف

  .گرددیمحکوم م

 یکس  ی دمِ آخر  یحت  کهنیا  ی برا   دیتا حکمش را شن   نیفرد 

چشمانش را بست و زهرآلود و کم   ندیشکستن غرورش را نب



[2561] 
 

و نشان    شودیظالم هم دم مرگش مظلوم م  ی... حتدیصدا خند

ت، اس  نیهم  شی هاانسان با تمام دب دبه و کب و کبه   دهدیم

  !فیمقدار ضع نیدر برابر مرگ به هم

م   ی از چشمان بسته   ی حت  اشک و   انیحاج حسن فرار کرد 

  .گم شد دشیسف ی هاش یر

برا  یعل  حاج بود  نشسته  کنارش  هم  ی دلدار   ی که    ی دردو 

  .دست حاج حسن را فشرد

فرد  ته بود،  از غم  پر  پ  نیدلش  قد   شی در  چشمان خودش 

 توانستیرا نم  ی سرنوشت  نیبود و دچار شدن به همچ  دهیکش

بود اما لعنت   یبود پسر معقول   رانیکه در ا  یباور کند، تا زمان 

  !شد  کا یعازمِ آمر  ل،یتحص ی که برا ی به آن روز

و در    گریکدیدر کنار    رجی... مهربانو و ادیرس  روسیبه س  نوبت

 ی سومِ طرف چپ نشسته بودند و منتظر حکمِ عادالنه   فیرد

  .یقاض



[2562] 
 

آقا  ی مجرم شماره  - آباد  ی موریت  روس یس   ی دو،  به   ،ی گدم 

از    یکیدستور به دو قتل که    لی از قب  ییهاارتکاب جرم   لیدل

  ست یو مرگ پانصد و ب  یدو منجرب به کشتار دسته جمع  نیا

  ست یب  خیکه در تار  ییمواد غذا  ی کارخانه   کی و هفت نفر در  

وقوع   هب  کی و هشتاد و    صد یهزار و س  ک یو هفت خرداد سال  

 ی خانقاه و عل  مانیسل  ی دستور باعث فوت آقا  نی و دوم  وستیپ

  ...شد ی بهادر

ا  مهربانو شن   نیتا  ب  دیرا  روسر   دیترک   صدای بغضش   ِی که 

را با درد پنهان   شیهاصورتش گذاشت و اشک   ی بلندش را رو

  .کرد

  .گرددیبه اعدام محکوم م ،یهمت نیبا فرد یو هم دست -

افتاد و دستانش مشت شدند تا لرزششان    ریبه ز  روسیس  سر

  .دیاین ی احد چیبه چشم ه



[2563] 
 

از کارها  دنی با شن  یحت  مان یپش  اشثانهی خب  ی حکمش هم 

  !نشده بود

نره   ادتیکه کنارش نشسته بود آرام گفت:    لشیبه وک  خطاب

  .گفتم یکه بهت چ

  .رسونمیرو م امتونیراحت، پ التونیخ -

  .تر رفتمجرمان کوچک ی هابه سراغ حکم یقاض

  ی کارها  ی نشسته بود که به بهانه  ییاز جلسه حورا  رونی ب  در

  ی نه برا  ند،یرا بب  روسیبار س  ن یآخر  ی طالق آمده بود تا برا

ا  ی هاحرف  به  تنها  ا  نی عاشقانه،  تمام  جانیخاطر  تا   یبود 

  .و برود دیتلنبار شده در قلبش را بگو ی هاغم

نداشت اما    ی ازیبه طالق ن  گرید   ی موریزمان اعدام ت  یِکینزد  با

بگ  خواستیم برا  ردیطالق  اسمش  رو  شهی هم   ی تا  آن   ی از 

  .مرد است نیا ی وهیب ندیبرداشته شود و نگو



[2564] 
 

ذهن  کمند قلب  ی با  و  داشت   یآشفته  امکان  لحظه  هر  که 

به  اشنه یس بشکافد،  برا  را  ها کمک  شستن ظرف   ی مادرش 

  .دیکش ی ها را آب مو ظرف  کردیم

  ی شد و لرز  یته دلش خال  دیرا شن  اشیگوش  امک یپ  ی صدا  تا

 .افتاد شیهابه اندام 

را بعد از    اشیآب را بست و در مقابل نگاه مادرش گوش  ریش

پ وارد  و  برداشت  دستش  کردن  اما   شی هاامکیخشک  شد 

  ش ی که به جان گلو  یمیهمانا و بغض عظ   لیوک   ام یخواندن پ

  .افتاد هم همانا 

متاسفانه پدرتون به اعدام محکوم شدند، نتونستم اعتراض   “

رو بر  ی بذارم  که  بگم  بهتون  گفتند  پدرتون  به   دیحکم، 

تمام  دنشونید دارند  به   یاموال  یقصد  رو  مونده  براشون  که 

دنبالتون،   امینامتون بزنند، براتون مجوز مالقات گرفتم فردا م

 ” .د ی بهم آدرس بد دیهر جا هست
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  ز ی کمند شد و چشمان لبر  ی که متوجه سرخ شدن چهره   نجمه

  .شست و به سمتش رفت عیسر دستانش را دیاز اشکش را د

  شده؟ یچ -

به    بغض ج  کیکمند  هق  هق  با  همراه  و  شکست   غی باره 

گلو  ی مانند از  گرفتن   شیکه  با  و  نشست  زانو  دو  شد  رها 

  .در آغوش، از ته دل ضجه زد لشیموبا

  .را گرفت  ش یهاوحشت زده کنارش نشست و شانه  نجمه

  شده؟ یخدا مرگم بده! چ -

گرد شده    ییهاوارد آشپزخانه شد و با چشم   مه یسراس  ی هاد

  .نشست شیاز ترس خود را به کمند رساند و جلو

  شده بابا؟ یچ -

و پارسا پشت سر پدرشان به داخل آمدند و تا پارسا   اسمنی

را از پشت سر   شی بازوها  اسمنی خواست به سمت کمند بدود  
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هر چند    د،یدر چشمانش جوش  یبه کمند اشک  رهی گرفت و خ

  .ستی چ هیقض  دانستیمکه ن

  .شدینم ی اما خال ستیگری و فقط م زدی حرف نم کمند

  ست ی به خاطر چ  هیشدت از گر  نیبود ا  دهیکه خوب فهم  ی هاد

  داده شده؟ ی موریت ی آرام و پر حزن لب زد: حکم آقا 

تکان داد و هق زد: قراره اعدامش   ی سر  شی هااشک  انیم  کمند

نبا بکنند،    کارنی ا  دیکنند،  ا  یکیرو  ندارند  رو    نیبره  کار 

  .بکنند

به هم انداختند و هم زمان   ی نگاه اشک آلود   ی و هاد  نجمه

  .دندیکمند را در آغوش کش

  ی داشت تا با مرگ پدر   ازیکه کمند، چه مدت زمان ن  یراست  به

 ون یاز نبودش ش  گریو د  دیایکه عاشقانه دوستش داشت کنار ب

  نکند؟



[2567] 
 

اما هرگز نبود    شودی خاک سرد است، داغ هم سرد م  ندیگویم

همان طور    شود،ینم  ی عاد  مانیبرا  میکه دوستشان دار  یکسان

 ی آراد و جانا عاد  ی که با گذشت نونزده سال و شش سال برا

  .کردیحالشان را ناخوش م  یدلتنگ ینشده بود و گهگاه

  ...گذردی م زین نیعرف، ابه قول م اما

 ” سال بعد شش “

 ”راز ی : ششنیلوک“

 ” جانا“

 دیدو  یو به طرف پله برق  دیکش  رونیدستم ب  ی و از تو   دستش

سمت   دمش یتوپرش رو گرفتم و کش  ی قدم بلند بازو هیکه با 

  .خودم

 هی گر  ی کارهات کتک خورد  نی: اگه با ادمیحرص بهش توپ  از

  !هاینکن

  !؟ی دار  کارشیبلندش کرد و معترض شد: چ آراد 
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م  نیماش  ی تو - زم  رونیب  ادیب  خواستیکه  چند    ن،یخورد 

نزد  شمیپ  قهیدق ز  کیکه  بره  هم   ن،یماش  ریبود  حاال 

  .یپله برق  ی بدوئه که با صورت بره رو خواستیم

که گفت    یگرفتم که همراه با اوف  اشده یورز  ی از بازو   یشگونین

  .دیو بازوش و کنار کش   دیاز جا پر

  .ی توئه، تو لوسش کرد ریاش هم تقصهمه -

پدرانه آرمان رو متوجه اشتباهش کنه    ت یبا جد  کهن یا  ی جا  به

  و گفت: من لوست کردم؟ دیخند

ش  آرمان با  و  کرد  بغل  و  به سقف    طنت یگردنش  و  نگاهش 

  .دوخت و دست راستش و باال آورد

  .ییبابا دونمینم -

  ی ز یهم فشردم و بعد از نگاه ت   ی هام و رودندون  ظیشدت غ  از

با قدم  برق  ی هابه هردوشون،  پله  رفتم و دو    یتند به سمت 

  .کردم کیرو به هم نزد میآب  ی طرف مانتو
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  .دمیآراد رو شن  ی پله گذاشتم صدا ی که رو پا

  ؟ی تو مگه مامانت و دوست ندار -

  .عشق منه یمامان اد،یز یـــــلیخ یل ی: چرا، خآرمان

 ی وجه نتونستم جلو  چیبراش ضعف رفت که به ه  ی جور  دلم

  .رم یلبخند بزرگم و بگ

 خواد یگفت بگو چشم چون نم  ینکن، هر چ  تشیپس اذ -

  ؟ییباشه بابا ،ینی بب بیآس

  .دمیچشم قول م -

کش  ی بهونه  به بهشون  رو  دستم  موهام  کردنِ  تا   دمیمرتب 

  .نند یام و گرفته بودند نبکه چهره  یلبخند و حال خوب

و تا داخل رو    د یسف  ی هایکاش  ی رفتم رو  دن،ی محض رس  به

  .هام خارج شدلب  نیاز ب ی افتاد و اوه نیی فکم پا دمید

  .سادیکنارم وا آراد 
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  .گرم! دم عمو و آقا سپهساالر کهیچقدر بزرگ و ش -

م  طورهمون و  نگاهم  ا  چرخوندمی که  واقعاً،  آره   ن یگفتم: 

  !ه یعال  دیجد ی شعبه

  .د یخوش اومد -

  .نگاهمون رو به سمتش برد ی دختر ی صدا

  .جاستنیکه کارکن ا دادینشون م شیسبز و مشک لباس

  .زدم  لبخند

  .ممنون -

  .میها برداراز اون ییبابا -

بود اشاره   یسقفیب  نیکه جلوش ماش  یمتوسط  ی سبدها  به

  .کردیم

  م؟یریبگ  ی: خوراکآراد

  .آره -
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نشوند، منم    نی ماش  ی و آراد آرمان رو تو  میسمت چپ رفت  به

  .رو کنار پاش گذاشتم فمیک

  .طرفش رو هم خودش هی طرفِ سبد رو من گرفتم و  هی

که دو طرف فروشگاه رو    یراه پهن  ی و تو  ی ادیز  تیجمع  نیب

  .می قدم برداشت  کردی از هم جدا م

 ی بودند و حال و هوا  ک یو ش  یاصول  ون،یدکوراس  زی به ر  ز یر

  .گرفتمیاز اطراف م یخوب

قفسه  ی برا  ی برند  هر قفسه  یخاص  ی خودش    ا یها  داشت، 

و    یآهن ما  هایچوب  ،یچوب  ایبودند  و  دلستر  اکثراً    عات یهم 

  .داشتند  ی اشهی بودند و در ش

  ا یپو  ی هااز آهنگ   یکیهم فضا رو پر کرده بود و    یخوب  ی بو

  .شدیاز بلندگوها پخش م یاتیب

 ی هاداره، اون قفسه   یحس خوب  جان یا  یلیگفتم: خ  جانی ه  با

و    کیو ش  یچوب که   ی ااون کافه  ندازند،یم  عتیطب  ادیمن 
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 ی روشن   اره،یم  ادمیرو به    مونی باالست خاطرات دوران نامزد

  .هی فضا هم که عال 

  .جانا شهیم میبهت حسود -

  .بهش نگاه کردم  ومدی که از سر تعجب م ی اخنده  با

  !وا چرا؟ -

ش رو انداخت دور گردنم رو به اون دستش داد و دست  سبد

  .عقب رفت یکم م یکه شالِ مشک

  .یکنیخوب حس م یلیرو خ   ی زیهر چ   ی حال و هوا -

  .لبم نشست ی رو ی لبخند فشیاز تعر 

  ...تازش هم  -

  .آرمان نگاهمون رو به سمتش برد ی صدا

  .دهیرو به من م یحال خوب  یپر از خوراک ی هااون قفسه -

  .میدیخند
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  .گرفته  ادیو هم از تو  ی توئه، دلبر  هیشب  شتریآرمان ب -

پا  ی لبخند  با لب  برحسب عادت  و گاز گرفتم،   نم ییکه زدم 

  .که خودش به جونم انداخته بود یعادت

گونه  خم خجالت  بدون  و  بوسشد  و  پا  دیام  و  سرم   ن ییکه 

  .هام و به هم فشردم تا لبخندم دندون نما نشهانداختم و لب 

  .دم یلبخندم و دزد عیمان که شدم سرآر متوجه

  ه ی   شی درشتِ عسل  ی هابود سمت ما و با اون چشم  دهیچرخ

  .کردینگاهمون م  زیر

  ؟یزنیم دیما رو د یوجب میخندون آراد بلند شد: ن ی صدا

مامان  ی سر  ییپررو  درکمال هروقت  و گفت:  داد  رو    یتکون 

  .کنمیعشق م یبوسیم

شده   ی هاچشم سرگرد  و  رفتند  آراد  سمت  به    ی جلو  عیام 

  .ام و گرفتمخنده 

  بلد شده؟  یکلمات و از ک نیا -
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 ی هاواال، نسل  دونمیاش گرفته بود گفت: نمکه خنده  یدرحال

  !االن چقدر وحشتناکند

. سبد رو متوقف کرد و رفت دی خنده افتادم که اونم خند  به

  .دیاش و بوسجلو و محکم گونه

  !بچه زیبون برکم ز -

و دست   نیب نشستم  پا  سر  و سبد،  و   ی هاقفسه  کوچولوش 

  .دمیگرفتم و بوس

  داده؟ ادیبهت  یرو ک هانیا -

  .زد ییدندون نما لبخند

اون به خاله م - بهزادم،    ی بوسی هروقت من و م  گفتی عمو 

  .کنمی عشق م

  .و به سمت آراد سوق داد و لبم و جمع کردم تا نخندم  نظرم

  .و مرتبشون کرد دیآرمان کش ی موها ی بار دستش و تو هی
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  !رو نگه  یکلمات نیمن همچ  ی بچه ی دارم براش که جلو -

دست  هی آرمان  بدفعه  و  رو    ی قهیو    دی کش  رونیهاش  آراد 

  .گرفت

باهات قهر    شیباهاش نداشته باش، اگه بزن  ی نه توروخدا کار -

  .کنمیم

  .دمیدیخودمون م ی توجه مردم رو رو یگهگاه

کش  خنده رو  ی تو  دمش یکنان  و  و   ی موها  ی بغلم  لختش 

  .دمیبوس

 ست،ین  جانینداره نترس، درضمن عموت که ا  ی باهاش کار -

  .رسهیست دست بابات بهش نمفرانسه 

خ   راحت تو  الشونیشدن  وضوح  به  کوچ   ی رو    کش یصورت 

  .دمید

  !ش یآخ -

  .میسادیو وا  دمیبا آراد دوباره خند زمانهم
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تنش    دشیلباس سف  ی که رو  یپررنگ   یآب  ی قهی شدم و جر  خم

مانتو و  آراد  دار  دکمه  لباس  با  و  م  ی بود  رو   شدیمن ست 

  .دمی کش نییپا

  .میراهمون ادامه داد به

 ه یآراد،    گمیو به سمت آراد خم کردم و آروم گفتم: م  سرم

م  ز یچ پ  گمی بهت  ندار  شنهادیدرحد  دوست  اگه   ی بدون، 

  .انجامش نده

  .جونم بگو -

  اده یازش پ   ی که آرمان چجور  ی د ی رو بفروش آخه د  تیشاس -

 یی خدا  ن،یی پا  پرهی م  ده یها بهش دست محس قهرمان  شه،یم

حاال از    گه،ی د  زی چ  هی  شکنه؛یدفعه پاش م   هینکرده زبونم الل  

دوباره    یتر شد اگه خواستبزرگ   یام وه بخر وقت  یبرند ب  نیهم

  .ریبگ یشاس
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 هیتهران    میبرگرد  ،ی سکوت گفت: حق دار  هی از چند ثان   بعد

  .راحت  التیخ  زم،یری براش م ی فکر

  ...نیه -

  .آرمان سرمون رو با شتاب به سمتش چرخوند ی صدا

  .کردیاشاره م یطرف به

  .ه یهاش مثل خاله نوا آبنگاه دختره چقدر خوشگله، چشم -

حرص و خنده گفتم:    ونیم  یام و با حس به گونه  دم یکوب  آروم

  !مطمئنم به خودت رفته  گهی مورد د نیتو ا

لبش و    ی گوشه  یطنتیو به جلو دوخت و لبخند پر ش  نگاهش

  .د یباال کش

  .به منم بره زشیچ هی دیامون بابچه -

  .میدی رس یخوراک ی هاقفسه به
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که تهش به اتاق   ییهاپله  نییپا   میکم که اجناس برداشت  هی

  .میسادیوا شدیختم م  استیر

  .میدی به عمو زنگ زد و خبر داد که رس آراد 

ها  از پله   یکلیپوش و فوق العاده ه  ینگهبان آب  هیبعد    ی چند

  .هام به هم گره خوردنداومد که از آشنا زدنش اخم نییپا

  !دفعه آراد با تعجب گفت: ارسالن؟ هی

  .عمو بود گاردی باد شیپ   افتاد که هفت سال ادمی تازه

  .زد  لبخبد

  .سالم آقا، سالم خانم -

  .زدم  ی کیکوچ لبخند

  .سالم  -

  .بهش دست داد یمتعجب ی که اومد آراد با خنده  نییپا

  ؟ی شد جانیسالم، تو نگهبان ا -
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  .هم و ول کردند دست

 کنم،یم  یزندگ  رازی هست که ازدواج کردم و ش  یبله دو سال -

  ت یرضا  سکشی خاطر ردراومدم چون همسرم به   ی گاردیاز باد

 کهن یبزرگ تا ا  ی هامجموعه  یِنداشت منم رفتم تو کار نگهبان

ا تا فهم  رجیآقا    دند یبه سازمانمون درخواست نگهبان دادند، 

  .استخدام کردند   یلطف کردند من و با حقوق عال  جامنیمن ا

  مو باالست؟ع  نمت،یبیهم خوب! خوشحالم که م یلیخ -

هم - خر  طور،نیمنم  شماند،  منتظر  م  دهاتونیبله    برم یرو 

  .کنم کی پالست

  .دیاش کوب شونه به

  .ممنون -

ک  آرمان منم  و  کرد  بغل  رو  فمیرو  و  برداشتم  ام  شونه  ی رو 

  .انداختم

  .ها رو باال رفتم و بعد خودش پشت سرم اومدمن پله  اول
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مامان شکه شدم و    دنیاز دکدر رو باز کردم اما    ِیاشه یش  در

  .جا دم در موندمهمون

هم نشسته بودند و تا    ی روبه رو  ی های صندل  ی و عمو رو  اون

  .دندیاشون دزدخنده رو از چهره  دندیمن و د

  .از جاش بلند شد عمو

  .تو  نیایها ببچه  د یخوش اومد -

 ره یبرداشتم و دستم و از دستگ   یآروم  ی هابه مامان گام   ره یخ

  .جدا کردم

  راز؟یش ی دیرس  یک ؟یکنیم کاری چ جانیمامان! شما ا -

  .اومد داخل و در رو بست  آراد 

  .آم... سالم -

مامان و عمو   نیرسوند و ب  نیخودش رو با تقال به زم  آرمان

  .سادیوا
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  !و باال برد و داد زد: سالم هاشدست

  .عمو برگشتبه صورت مامان و  خنده

کرد و بعد خودش   یو باهاش روبوس  نییپا  دیعمو رو کش   اول

  .دیاش و بوسبغل مامان انداخت و محکم گونه ی و تو

  .دینشست و لپش رو کش  یصندل ی رو مامان

  .آخ من به قربونت که دلم برات تنگ شده بود -

قفسه  آرمان به  و  سرش  شده  و   هیتک  اشنهیس  ی لوس  داد 

همذوق  که  شما  جونم  مامان  گفت:  و   شبید  ن یزده  من 

  !ی دید

  ی لب  ری به آراد ز  ی نگاه  میگذاشتم و با ن  میشونیو به پ   دستم

  !نهیر ی بچه خودش نی گفتم: چقدر ا

  .تکون داد ی اش و خورد و سر خنده  عیسر
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مشکوک  دم یکش  ینفس با  به   ی تی و  مثل خوره  وقته  که چند 

افتاده خطاب به عمو و مامان گفتم: چ هست که   ی زیجونم 

  راز؟یش ی ای بدونم؟ مامان جان مگه قرار بود ب دیمن با

  .دی ن ی: اول بشعمو

  .کنار مامان نشستم و آراد کنار عمو من

  .هم قفل کردم  ی هام و توپاهام گذاشتم و انگشت  ی و رو  فمیک

برداشت گفت: اول    زی م  ی رو از رو  ش یکه گوش  ینی در ح  عمو

  .باشه دیبه نوا هم زنگ بزنم چون با دیبذار

  قرارم یب  ی ترمی عظ  ی و کنجکاو  دندیهردومون باال پر  ی ابروها

  .کرد

  .هست  ییخبرا هی پس

  .هاش و رو به آراد دراز کرد دست  آرمان

  .کنم  ی بده باز یگوش ییبابا -
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بغل مامان، باهاش    ی د که توو بهش دا   لشیموبا   مخالفتیب

  .مشغول شد

که جواب داد و عمو باهاش صحبت کرد، عمو تلفنش رو    نوا

  .نند ی امون رو ببداد تا نوا و بهزاد بتونند همه   هی تک  وتریبه کامپ

پار  رو گفتم:  بلند  و  دادم  تکون  دست  خوش   سی بهشون 

  گذره؟یم

  .دیکش  یسوت بهزاد

گشت   هی  سی پار  د یومدیم  راز یش  ی به جا  ،ی! جاتون خالیعال -

  .لهیکه مطب تعط دیتا بعد از ع  م،یکردی م ی و گذار

سمت   دیو دو  نیی پا  د یبزنه آرمان پر  یآراد دهن باز کرد حرف  تا

  .زیم

بب   یبتونه گوش  کهن یا  ی برا پا  نهیرو  و  باال  و    دیپر  ن ییمدام 

  .دستش و تند تکون داد

  .خوشگلم ی سالم عمو جونم، سالم خاله  -
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  .قربونت برم یلب گفتم: اله ری شوق به خنده افتادم و ز از

  زلزله؟ ی دست تکون دادند و بهزاد بلند گفت: چطور براش

  .نپره قدرن یباال آوردم تا ا یشدم و آرمان رو کم بلند

  .کنمی عشق م نمیبی خوبم عمو جونم، شما رو که م یلیخ -

امون همه   ی خنده  ی بود تا اتاق از صدا  یآخرش کاف  ی جمله

  .منفجر بشه 

بغل بهزاد ولو شد و آراد پر حرص و خنده گفت: بهزاد    ی تو  نوا

  نه؟ ی داد ادیمن  ی و به بچه  نیخان تو ا

ورم کرده بود گفت:   اشقهیکه از شدت خنده، رگِ شق  بهزاد

خودت   ی بچه  میبود  زیعز  ی که خونه  شی به من چه؟ سه روز پ

  .وسط خلوتمون دیپر

زم   کمرم  رو  آرمان  که  گرفت  بر  نیدرد  و  و گذاشتم  گشتم 

رو و  خودش  اونم  نشستم،  و    ی پاها  ی سرجام  رسوند  مامان 

  .آراد رو از دستش گرفت  یگوش
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  ه ی چند ماه  هیسر اصل مطلب،    میها، وقتشه بر: خب بچه عمو

  انش یکه ب  میاما مردد بود  میگرفت  یمیتصم  هیکه من و حورا  

که موافقت کردند اما مهمه    می صحبت کرد  زیاول با عز   م،یکن

عمل  از  قبل  باش  یکه  مطلع  هم  شما  قصدمون  و    دیکردنِ 

  .شما هم باشه تیرضا

 یتنها صدا  م،یدونگ حواسمون جمع بود و ساکت بود  شش

عمو   ی هاحرف   ی ال به ال کردیکه آرمان داشت م   ی ای کمِ باز

  .دی چیپیم

 ی رو ی به مامان که لبخند یگرفت و بعد از نگاه کوتاه ینفس

 کردی م  ل یتبد  ن یقیلبش نشوند و کم کم داشت حدسم و به  

بررس رو  جوانب  تموم  ما  تصم  میکرد  یگفت:  درآخر    م ی و 

  .میکه باهم ازدواج کن میگرفت

دهنش گذاشت، آراد و بهزاد   ی و دستش و رو   د یکش  ینیه  نوا

هاشون گرد شدند، اما من نه تعجب هم از شدت تعجب چشم 

  ک ی رو از    ی روز  نیهمچ  دنِیچون رس  شدم  یکردم و نه عصبان
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مامان و عمو   ی ها کرده بودم، چون نگاه  ینیب  ش ی سال قبل پ

رفت   اهمب  شتریشده بودند، ب  تریمیکرده بود، صم  رییبه هم تغ

م آمد  برا  کردند،ی و  مامان    ی عمو  لباس  و  مانتو  برند  رشدِ 

تعط  ی اهفته  رو  مطبش  که  ب  ا ینکنه    لینبود    مارستان یاز 

  .ره ینگ  یمرخص

بوتوجه   نیا تنها  م  ز یچ  هیخوش    ی ها  مشامم  ...  رسوندیرو 

  !عشق

 ی ندارم اما برا   یمتعجب به حرف اومد: من اصالً مخالفت   آراد 

  !تره؟ سال ازت بزرگ  ازدهیکه حورا خانم  ستیخودت مهم ن

  .به لب عمو اومد خنده

  امیبه نظر م  ریپ   شتریتره اما انگار برعکسه، من بدرسته بزرگ  -

  .دارم ی شتر یب دیسف ی تا حورا و تارها 
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ب  گفت،یم  درست صورت  چون  قول   ای  سی ف  یبیمامان  به 

شدنش اصالً به   یانسالیداشت، وارد م  ینینقش  زهیخودمون ر

  .ومدیچشم نم

  .یصندل ی به دسته  زدم

  .ماشاءاهلل -

مسئله   نیکه بعدها ا  یندارم اما مامان مطمئن  ی: منم مخالفت نوا

  شه؟یباعث رنجشتون نم

  .لبخند زد  مامان

شعور و   زانیمالکه؟ م  یچ  یدونیازدواج م  ی نوا، برا   نیبب -

باهم    کنندیدعوا م  هیها تا  مثل بچه  کهنیدرک هر دو طرف، ا

 ی ها حل کنند، چه بسا زوج  یلج نشند، مشکالتشون رو منطق

بزرگ   میدار  ی ادیز زنه  اما  که  شوهرشه  از    یِ گزند  هیتر 

م  یآلده یا  ی عاشقانه   ده یسپ  نیهم  شانمونه  گذرونند،ی رو 

  .برندمه یِخانم که مشاور مال
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  .آراد اشاره کرد به

آراد و بهزاد که چهار سال از   نیآنال  نی ادم  نیهم   ای - شاپِ 

! ی ایبچه دارند، اونم با چه زندگ  هیو حاال    ترهک ی زنش کوچ

واقع اسم    یقیمالکه، عشق که حق  یعشقِ   ه ینباشه و صرفا 

  ی زندگ  هی  یمسائل  نیترک یرو بذارند عشق، با کوچ  یوابستگ

  .پاشهیمشترک از هم م

  .من که موافقم گه،یمامان درست م -

  .دمیو به هم کوب  هامدست

  د؟یری گیجشن م م؟ی بخور ینیریش م یایب یپس ک -

  ی رو خاموش کرد و چهار چشم  یگوش  دیرو شن  نیتا ا  آرمان

  .د یچی صورتم پ ی تو ی انظرمون گرفت که خنده  ریز

کوب  عمو و  با چشم  دیدستش  و  آراد  کتف  برق   ییهابه  که 

 د یعشق نبا  میبفهمون  هیتا به بق  میریگی گفت: جشن م  زدندیم
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 د ی تر بودن زن پنهان بمونه، بابزرگ  ای  یبه خاطر اختالف سن

  .بشه ی عاد ی امر

جا  قدراون به  من  دل  که  کرد  نگاه  مامان  به  اون   ی قشنگ 

  .ضعف رفت

  جان؟  یلیمگه نه ل -

  .دیبه شالش کش   یآورد و لبخند به لب دست  ن ییمامان پا  سر

صدا  هی کش  ی دفعه  که   انهیناش  دنیکل  شد  بلند  بهزاد 

  .میدیامون از ترس ور پرهمه 

  .کرد به دست زدن و فاز خوندن برداشت شروع 

  ...ادیدلدارم م اد،یم ارمیحاال  -

باهم خونده    یل یرو خ   ی شعرِ از خود درآورد  نیکه ا   ییجااون  از

: حاال صفرت  می کرد  شی من و آراد و نوا با خنده همراه  میبود

  .ار یات ببرو ننه  دم،یم
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 د یهامون به اوج خودش رسخنده  ی پس بند حرفمون صدا  و

رفت    سهیاز شدت خنده دلدرد گرفتم و آراد هم ر  ییجااما اون

دستش شروع    ی تو  لِیو با موبا  نییپا  دیپر  ری که آرمانِ جوگ

  .هاشکرد به تکون دادن کمر و دست

حرکت    هیبا    زی که از خنده سرخ شده بود از اون طرفِ م  عمو

  .بغلش ی بلندش کرد و محکم گرفتش تو

  ...اهی وجب مین ی آخ خدا، تو -

  .خنده نذاشت حرفش و کامل کنه اما

تک  رمقیب مامان  به  و  اشک  هیشده سرم  و  پاک  دادم  و  هام 

  .کردم 

  .بچه، طنز بودنش کامالً به باباش رفته نیدست ا از

  .آرمان و تکون داد ی موها ی دستش و فرو کرد تو آراد 

  .تکرار کن ،یتو فسقل بچه جون من -
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گفت: من جون بابامم، عشق مامانمم    یبا لبخند لوس  آرمانم

  .دونمی هستم، م

  .دمیزده خند   رتیح

  ؟یعجب! از کجا مطمئن -

 ی کوچولوش و تو  ی هاکه دلم غنچ رفت براش انگشت   یژست  با

  .هم قفل کرد 

پس عشق    م،ییعشق توئه، منم که پسر تو و بابا   ییچون بابا -

  .گهی د شمیتو هم م

  .شدندینم نیهام گردتر از اچشم یعنی

  .د یدستش و آروم به کنار صورتش کوب مامان

 !.بچه نیالخلقه است ا بیعج -

اش و پر کرده بود گفت: چهره   ی ن غرور که از حرف آرما  آرادم

  .پسرم، شک نکن به حرفت نیآفر
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و    دیدستش و باال گرفت که آرمان محکم به دستش کوب  بعد

  !حرکتشون گفتند: آره  نیبعد از ا شهی مثل هم

  .دمیخند کوتاه

و بهزاد که تماس رو قطع کردند آراد بلند شد و کمربندش   نوا

  .و مرتب کرد

از کارهامون   ی سر  هی  میریشما، من و جانا م  شیآرمان باشه پ -

  .میرو انجام بد

  .آرمان به هم گره خوردند ی هاو گفت اخم نیا تا

  .امیمنم باهاتون م -

 ی د بردنِ کارش پدرانه ج  شیخاطر پ به  گهیدفعه د  نیا  آراد

  .شد

من و مامانت کار    ،یمونیمامان جون و عمو م  شی آرمان پ -

تا اون موقع سرِ   م،یگردیو برم  میدیانجامش م   میریم  م،یدار

  باشه؟ ،یکنینم تشونیو اذ یوفتیلج نم
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شد و   نهیهاش از قهر باد کرده بودند دست به سکه لپ   آرمان

  .انداخت نییسرش و پا

  .چشم -

  .نیآفر -

  .ام انداختمشونه ی رو رو  فیجام بلند شدم و بند ک  از

  .رو کرد سمت عمو آراد 

خوراک  هی - ک  م،یبرداشت  یکم  رفته  ب  سهی ارسالن    اره،یکنه 

  .جانیا میگرد ی برنم گهیببرشون خونه، د

  .باشه -

آرمان   ی به سمت در رفت و منم موها  امونیاز خداحافظ   بعد

  .شدم  یو پشت سرش راه  دمیرو بوس

  .اومدم و در رو بستم  رونیکه خارج شد ب آراد 

  .میرفت نییها پاپله  از
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  م؟یکجا بر -

ال  هاشانگشت  به  ال  به  گرمانگشت   ی و  و  داد  سوق    ی هام 

  .و به لبم آورد  ی دستم نشست لبخند ی اش که رو بوسه

  د یبا  میکرد  دای حاال که بعد از دوماه فرصت خلوت کردن پ -

  .هیمثل حافظ ییجا هی که خوش بگذره،  ییجا میبر

  .استقبال کردم جانی ه با

  .دمش یند گهیبعد از ماه عسلمون د ه،یآره عال -

  .دمیکوب اشنه یزدم و به س  ی مرموز لبخند

  .اره یکم م یک مینیبب  میمشاعره کن -

  .زد ی اانهیلبخند موذ متقابالً

کس - با  یهر  چ  دیباخت  م  یهر  برنده  کنه،   گهیکه  اجرا 

  چطوره؟

  .و باال آوردم شستم
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  .موافقم -

  .و به جلو دوخت و سرش و به سمتم خم کرد نگاهش

  .باخت آماده شو چشم سبزم  ی پس برا -

  .دم یتمسخر خند ی رو از

  !چشهی طعم تلخ باختن رو م یکه ک دید میخواه -

 ”نوا“

م  یم یعظ  ی دلخور باعث  داشتم  ازش   نیا  دنید  شدیکه 

  .که به شهر عشاق معروف بود برام لذت بخش نباشه ی شهر

آشپزخونه   ی و تو  خوندی لب آهنگ م  ر یز  ال یخی و ب  سرخوش

  .شستی رو م وهیم ی هاظرف 

رو نتونستم احساس  ی زیاما چ دم یبه پاهام کش  یدست زدهغم

  .کنم
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م  فکر و  من  از   جان یا  اره یکردم  روز  سه  اما  بشم  عمل  تا 

و   گذشته  حرف  ه ی  یحتاومدنمون  درموردش  هم    یکلمه 

  .زنهینم

رو    نیعمل سنگ  نیخرج ا  میکه بتون  میقدر پول داراون  گهید

  برده؟ ادیاما چرا قولش و از  میبد

عمل    کهن یا  دیتنها به ام   میدار بشساله که نخواستم بچه   شش

  ه یمادر    شمیبعد در سالمت کامل م  شم،یو سر پا م  کنمیم

  .بچه

  .شمیرو با دستمال خشک کرد و برگشت پ  هاشدست

  .میکن  دیخر م،یبگرد میکم بر هی -

  .نزدم و فقط سر تکون دادم یحرف

  .زانو و گردنم رو گرفت و با قدرت بلندم کرد  ریز
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  اره؟ یخودش نم  ی اما چرا به رو  نهیبی رو م  میکم محل  کهن یا  با

 شناختم یم  شهی که هم  ی اون بهزاد  گهید  جانیا   میدیچرا تا رس

  ست؟ین

  .ترسمیرفتارش م  نیکنه که کم کم دارم از ا ری به خ خدا

  .تخت ی اتاق شد و نشوندم رو وارد

هاش من و آماده کرد، خودش اون رنگ از لباس  کهن یاز ا بعد

  .شدی زردم ست م یمشک ی که با مانتو دیو پوش

  .بهش جون بدم شی کم آرا هی مشغول صورتم شدم تا با  منم

********************** 

اون،   ی نه من حرف  م،یراه بود  ی که تو  یساعت  مین نه  زدم و 

  .گرفتیکه کم کم داشت بغضم م ی جور

هوام رو داشت و    شهیکه هم   ی بهزاد  الِیخیب  ی رفتارها  نیا

ز  ی الحظه  ذاشتینم باشم  ناراحت  سنگ   ی ادیازش    ن ی برام 

  .بود
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  ن یماش  نیا  توری کنم و بدون مالحظه مان  نتونستم تحمل  گهید

  .رو خاموش کردم ی اه یکرا

  ؟ی تو از من خسته شد -

  .متعجبش به سمتم اومدند ی هاکوتاه چشم ی الحظه 

  ؟یپرسیکه از من م هیچه سوال نیآخه ا -

  .ته گلوم دیسفت چسب یبغض

بهم بگو، چرا رفتارت عوض شده؟ نکنه حاال    ی اگه خسته شد  -

 گه یدختر د  هیچشمت    ی دیرو چش  ی که دوباره طعم پولدار

  رو گرفته؟

 ن یمتعجبش باالتر رفت: نوا! ا  ی گردتر شدند و صدا   هاشچشم

  .! واقعاً متاسفم؟یزنی حرفه که تو م

 شه یهام و پر کرد که سرم و به سمت شچشم  ی ادیز  اشک

  .چرخوندم

  نوا؟ -
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بل  غضب برام  نزن،  باهام حرف  گفتم:    خوام ی م  ری بگ  ط یکرده 

  .رانیبرگردم ا

  .دمیو شن نچش

ا  زیعز -  ؟ یکنی که تو درمورد من م  هی چه فکر  نیمن، آخه 

  رفتارم عوض بشه؟  دیچرا با

 .دمی نگاه پر از اشکم و به سمتش کش غیت

قول   ییفرانسه، همون جا  م؟ییما کجا - ازدواجمون  اول  که 

پوچ   ی هاوعده   نیتا درمان بشم، من و با ا  ی اریمن و م  ی داد

عملم خرج   ی برا  یپول  یخواستی خب اگه نم  ،ی دلخوش کرد

نداشته    دیهمه سال ام  نیتا ا  یگفتیهمون اول بهم م  یکن

  .باشم

آلود  کرد و بغض   ترمی عصب  دمی لبش د  ی که گوشه  ی اخنده   زیر

  .بغلش ی تو دمیاما گرفتم و کش دمیچند بار بهش مشت کوب
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تک تک    ی وگرنه برا  سمیوا  تونمی که بزرگراهه و نم  فیح -

  .ادیکه نفست باال ن دمتیبوسیم ی هات جور مشت

اگه   ی اضربه بهم،  بگو  گفتم:  شده  عاجز  و  زدم  رونش  به 

بگو تا سهمم و از برند، به مامانت    ی پول عملم و بد  ی خواینم

  .مامانم بفروشم و خرج عملم و جور کنم  ای

تا    دم یبذار، قول م   گریج ی کم دندون رو  هیدورت بگردم تو   -

  باشه؟ ،ی خودت راه بر ی رو پاها  گهیسال د

  .نمی شده سرم و باال بردم تا صورتش و بب صبریب

  م؟یچرا االن کارهاش و انجام ند م،ییجانی خب ما که ا -

  .بهم انداخت یمعترض نگاه

  .لطفاً بحثش و ببند -

داشتم    یورزش  ی هان یکه به لطف تمر  یشدم و با قدرت  ی جد

  .و درست نشستم دمی کش رونیخودم و از بغلش ب
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صورتم و بردم   ی شده رو   ختهیر  ی هاو مو  دمیو جلوتر کش  شالم

  .رشیز

و منت   فروشمیتهران سهامم و م  میبرگشت  گم،ی نم  گهید  اصالً

  .کشمیپول اون و هم نم

 ” ی ناز“

با حوله   یدرحال در    کردمیخشک م  کیکوچ  ی که موهام و 

 ارش یک  یناگهان  دنِیاومدم اما از د  رونیحموم رو باز کردم و ب

  .پام و عقب گذاشتم هی  دمیکه کش ینی و با ه دمیترس

بود    دهیتخت دراز کش   ی که رو یدرحال  ،یطنتی لبخند پر ش  با

  .سر تا پام و برانداز کرد

  ی خانم، االن چه وقتِ حموم رفتنه؟ نگفت  ی جون بهت ناز -

نما  نیا از  تو   نیهم  گردهیبرم   شگاهیشوهرت  و  پاش   ی که 

  نه؟یتو رو بب  خوادیم  ذارهیخونه م
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 که ن یحوله رو به سمتش پرت کردم و بعد از ا  ش یبونچرب ز  از

غره  م  یخندون  ی چشم  به سمت  رفتم  قدم    شی آرا  زیبهش 

  .برداشتم

ر - هم  بعد  بودم،  گلخونه  که  سه  ساعت  از    حانیتا  رو 

خونه و    امیوقت نکردم ب  گهیمهدکودک برداشتم بردم پارک، د

  .برم حموم

  .نشستم و کرم آبرسان رو برداشتم یصندل ی رو

  کجاست؟ حانیر -

  .تخت نشست  ی حرکت رو  هی با

  .اش قصه گفتم خوابش بردواسه -

  .و پخششون کردم  ختمیر م یشونیهام و پگونه ی رو رو  کرم

 دن یکش  ونیرو کنار زدم و شروع کردم به لوس  یتا حوله لباس 

کارهام    ی و رو  زشیپاهام، نشست طرفِ چپ تخت و نگاه ه

  .انداخت
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  دم ی دادم و دستم و به ساق پام کش  هی و کنارش به تخت تک  پام

  .جذب پوستم بشه ونیتا لوس

که آخرش    کردم ی سکوت و نگاهش شک م  نیداشتم به ا   گهید

ام و گرفت و شستش و به لبم  خودم و چونه  ارشِیشد همون ک 

  .دیکش

  ...مون خوابهدختر -

رو   دستش از  پا  ی و  به  ز  نییپوستم  به  و  داد  حوله    ریسوق 

  .که خندون و منتظر نگاهش کردم دیکش  میلباس

  .حوله رو باز کرد بند

  م؟یاومده استفاده نکن شی از فرصت پ -

  .بدجور قلقلکم داد یکرم

  ی که دو دستم و رو  اوردیم  نیی هام پاحوله رو از شونه  داشت

  .تخت ی نشوندم و محکم هلش دادم که افتاد رو اشنه یس
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 مه ین  ی و دو طرف بدنش گذاشتم و خم شدم که موها  پاهام

  .دورم ختند ی کوتاهم ر

تو  یطنتیش چشم   ی که  بود  افتاده  و  نگاهش  خمار  و  هاش 

  .کرد یم فتهیش

  .اول در رو ببند -

 ی پهلوم تو  ی از رو  و به گردنِ داغش چسبوندم که حوله   لبم

  .مشتش جمع شد

و خودش هم دستش و به سمت   دمیگردنش و بوس  ی جا  ی جا

  .هاش برد و بازشون کرددکمه

هاش و تند  نفس   تمیر  یبدنش آوردم و وقت  ی و رو  هامبوسه

رو به جونش انداختم از روش کنار   از یکردم و مطمئن شدم ن 

  .دم یپر نییرفتم و از تخت پا

هام و باز کرد و به نشست چشم   شی شونیپ  ی که رو   یاخم  با

  .شد زیخ میهاش نکمک دست 
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  .داد  لشیتحو  یعقب به سمت در رفتم و لبخند بدجنس  عقب

تو  کردی م  الیخ  انگار  تا  اما  برگردم  و  ببندم  رو  در    ی قراره 

افتاد و   شی و بهش چشمک زدم تازه دو هزار  سادمیدرگاه وا

ضرب بلند شد که خنده کنان    هیهمراه با قفل شدن فکش  

  .فرار کردم 

  !کارت زاره رمت یچون اگه بگ ی ناز یسیزد: به نفعته وا داد

ها  ام و به گوشش رسوندم و پر سرعت از پله خنده ی صدا تنها

  .اومدم نییپا

آشپزخونه و    ونیکه م  ی گرد  یچه ی قال  ی که پام و رو  نیهم

  .سرم و به چپ چرخوند حانیر ی شتم صداهال بود گذا

  ؟یمامان -

  .متوقف شد ارشیسمتش که حس کردم ک دمیدو

تا اون   ساده یپشت مبل وا  یزخم  ی ابا چهره   دمی که د  دمیچرخ

  .نه یرو نب  نهیبب دینبا حانیکه ر ی زیچ



[2606] 
 

که پر   یارشینگاه به ک ه یدراز کردم و با  حانیو رو به ر  دستم

خوشگل    نمیبب  جانیا  ایگفتم: ب  انهیموذ  دیکشی حرص نفس م

  .مامان

  .که خم شدم و بغلش کردم شمیدوون اومد پ لکه

  .دم یتپل و نرمش و بوس لپِ

  بود مامان؟ یچه خواب نیا -

کش   مشتش به چشمش  تودیو  هنوزم خواب  هاش  چشم  ی . 

  .بود

  .شدم داری ب ی خب شما سر و صدا کرد -

  .نگاه خندونم و به سمتش برد  ارشیپر حرص ک ی صدا

  .نداره شی عالوه بر من، بچه هم از دستت آسا ا،یب -

  .و تکون داد اشاشاره 

  .بندازم   ری خلوت گ  ی خانم، خدانکنه من تو رو تو  ی ناز  یعنی -
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  ه؟یعصبان  ییچرا بابا ،یمامان -

 .ام و خوردمخنده  عیسر

موها  نِیح مشک  ی بردنِ  بابا  شیفر  گفتم:  گوشش   ییپشت 

  .آمپرش زده باال 

  .انداخت ارش یبه من و ک  یسردرگم نگاه

  ؟یچ یعنی -

  .به حرف اومد ارشیاز من ک  قبل

  .کرده تیاذ رو ییبابا کهنیا یعنی -

رو  دیکش   ینیه رو  کوچولوش  و  تپل  دست  اش گونه  ی و 

  .گذاشت

  ؟ی کرد ت یمن و اذ ییچرا بابا ،یمامان -

غ  نیا  تا تموم  گفت  عم  د یخواب  ارشیک  ظِیو  لبخند    ی قیو 

  .کرد دایاش و هوشده  نتیلم  ی هادندون
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دستشو  یاله - برم  برم،  قربونت  کل  ییمن   ی برگردم 

  .بوسمتیم

ب  حانیر که  م  ارش یک  ی ها بوسه  شتر یهم  تا    د یچسبی بهش 

  ی و برا  دیهاش باز شدند و چند بار دستش و بوسمن، چشم 

به سرم    ارش یک و  و سرش  براش  رفت  دلم غنچ  فرستاد که 

  .فشار دادم

هاش براش فرستاد که گرفتش و دست   ییهم بوس هوا  ارش یک

  .دیو بوس

ه  یوقت با  شد  امن  اوضاع  و  رفت  ت  ی جانیکه  صدام   ی وکه 

  م؟ی موز درست کن ر ی ش هیگفتم: نظرت چ  ختمیر

  .زد دست

  !ه یعال هیعال -

رو  چون و  پاهاش  بود  گرفته  درد  مچم  وزنش    ن ی زم  ی از 

  .گذاشتم
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  .دیزودتر رس یهر ک -

  .کوتاه برداشتم ی هاعمد اجازه دادم زودتر بدوئه و قدم  از

  .دیپر ن ییباال و پا یبه آشپزخونه از خوشحال دی رس تا

  .من بردم من بردم -

  .دم یهاش و کششدم و لپ  خم

ا  گم یم  ک یتبر - موز    ریش  هیهم    اتونزه یجا  ،ی زدیخانم 

  .ستخوشمزه 

  .کرد و بدنش و چرخوند ذوق

ا  بعد کش  کهن یاز  باال  و  و   دمیشلوارکش  کردم  بلندش 

  .اپن ی نشوندمش رو

  .داد و تکون  پاهاش

  ؟یپوشیلباس نم یمامان -
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هام گرد شدند و خنده  افتادم که چشم  میحوله لباس  ادی  تازه

  .کنان بندش رو بستم

  .پوشمی م رمیبابات برگرده م -

  کیآوردم، نزد  رون یب   خچالیکنار    نتِی کن رو از کاب  مخلوط

  .اش و به برق زدمآب گذاشتم  و دو شاخه  ریش

******* 

  .ختمیر ی سه تا شربت خور ی موز رو تو  ریش

رو درنظر گرفته بودم تا به عنوان    ی ترپهن  وانیل   حانی ر  ی برا

 ی دنش بهش بدم و حس قدرت و ارزشمند برنده ش  ی زه یجا

  .رو بهش القا کنم

ل   سر ن  هی  وانیهر  و  کردم  فرو  موز  رو   ی اشهیش  ی ها یدونه 

  .داخلش گذاشتم

رو که اومد داخل آشپزخونه حس کردم و پس   ارشیک  حضور

  .دم یبند صداش و شن
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  ...بابا حانیخب ر -

  .سمتش دمیبه دست چرخ ینیس

با  دکمه   لباس رو  و   رپوشی ز  هیدارش  کرده  عوض  اسپورت 

  .بود دهیپوش یشلوار ورزش

  .داد  هیتک حانیر ِیاپن و کنارِ پا  به

  گذره؟یحالتون چطوره؟ گشت و گذار با مامان خوش م -

ب  ینیس با جد   نشونیرو  نگاهش  به    ی ظاهر  تیگذاشتم که 

سر   ی اربطنت ی لبخند ش ز یبا ر  دیام و دسمتم اومد اما تا حوله 

  .تا پام و برانداز کرد

  .به سمتش برد عی نگاهمون رو سر حانیر ی صدا

  !ی عال یِعال -

  .هاش زد گونه به

  .هام و بدهبوس -
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خودش    یقبل  ی خنده اومد اون طرفِ من که جا  هیبا    ارشیک

  .سادم یوا

هاش  بازوهاش پنهان کرد و گونه  نیکوچولو و تپلش رو ب  تنِ

  .دیو محکم و چهاربار بوس

  ؟ییبسه بابا -

  .سر تکون داد  یلبخند پر ذوق با

  .بزرگ نشست که زدم روش وانیل ی رو ارشیک دست

   .ستمال بچه  -

  .گرفتم حانیرو برداشتم و به سمت ر وانیپس بند حرفم ل و

  .ی زد یشما خانم ا ی زه یجا نمیا -

ل  قدراون بالفاصله  و  زد  دست  که  شد  ازم    وانیخوشحال  و 

  .گرفت
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لب  امقه یکنارِ    ارشیک  دست که  کرد  لمس  هم و  به  و  هام 

  .فشردم تا نخندم

  من کو؟ ی زه یخانم، جا  ی ناز کالیبار -

 حانی ر  کهنیکرد از ترس ا  ی روش یدستش به داخل حوله پ   تا

  .دمیکش  رونیمچش و گرفتم و ب  عیسر نهیبب

  .انداختم. خداروشکر حواسش بهمون نبود حانیبه ر ی نظر

  !بهش آروم گفت: به به رهیزد و خ یاز ن یمک

  .انداختم ارشیبه ک یخندون و معترض نگاه

ل  ینی درح تا  شد  خم  زد:   وانیکه  پچ  گوشم  دم  برداره  رو 

  .مجازات شما هم سرجاشه

 ی سرعت سرم و چرخوندم و الله   که به  دیکشیعقب م  داشت

  .دم یهام کشلب نیگوشش و ب
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عقب   عیزانوش سست شد اما سر  هیآن حس کردم که    کی

من بود   ی جا  یو چنان با غضب نگاهم کرد که هر کس   دیکش

  .دی لرزیقطعاً دست و پاش م

  .و برداشتم وانمیلبخند زدم و ل  انهیموذ

جور  هی و  کمرم  دور  انداخت  دست  سمت   مد یکش  ی دفعه 

کم که  ش  یخودش  حوله  نه یس  ی قفسه  ی رو  رموزیاز  ام و 

  ی رو   ی زیو محکم به شکمش خوردم که از درد اخم ر  ختیر

  .نشست میشونیپ

:  دیمشتش محکم گرفته شده بود غر  ی ام توکه حوله   ی جور

اتاق و   ی تو  ندازمتیم  یاگه تمومش نکن  ،ی به واهلل قسم ناز

  !نکن   ی پس با من باز  کنم،یلختت م   ی زی بدون توجه به هرچ

 رم ی ام کرد و باعث شد گر بگزدههم خجالت   حانی ر  ن یه  ی صدا

  .کرد میو هم حرص

  ؟یرو لخت کن یمامان ی خوایچرا م ییبابا -



[2615] 
 

  .هاش و بست و بازدمش و فوت کردچشم   ارشیک

  .و موهاش و پشت گوشش بردم دمیکرده خند  هول

  ی بدنم زخم  کنهی... بابات... آم... آهان، فکر میمامان  زهیچ -

  ی ن یماش یعنی م،یشده، تو بهش بگو که ما امروز تصادف نکرد

  .بهمون نخورده

  .نگاه کرد ارش یسردرگمش به ک ی با همون چهره  حانیر

  .خوبه یلیحالش خ یمامان گه،یراست م یباباجونم مامان  -

  .هاش و باز کردو چشم   دیچی صورتش پ  ی تو ی محو ی خنده 

  .کنمیباشه دخترم، حرف تو رو باور م -

بق  حانیر و  داد  تکون  و  خودش  شده  خوشحال    ی ه یهم 

  .و خورد رموزشیش

قفسه  ارشیک  نگاه به  ب   امنه یس  ی که  برگشت   یافتاد،  برو 

اپن گذاشتم   ی رو رو   وانیل  عیسر  نیحرفش و خوندم واسه هم

  .و به بازوهاش فشار آوردم تا خودم و از دستش آزاد کنم
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  .دستت و بردار  -

ل  ی مرموز  لبخند و  نشست  لبش  زم  وانشیسوک  که   ن ی و 

  .ختی فرو ر ی گذاشت دلم هر 

پ   اون تنم  دور  هم  و  م  دیچی دستش  گفت:   یمامان  نمیبیو 

 زشی سراغش تم  ومدند یها نبدجور چسبناک شده، تا مورچه

  .کنم

  .ارش یهام گفتم: ولم کن کدندون ی ال از

آورد و محکم مک   ن ییپا  امنه یس  ی سرش و به سمت قفسه  اما

صدام و کنترل    یکه به سخت  دی پوستم کش  ی د و زبونش و روز

  .به بازوش چنگ زدم ارادهیکنم و ب

داره بهمون   حانیکه ر  نم یلحظه هم نب  ه یو بستم تا    هام چشم

  .بسوزم نیاز ا شتری و ب  کنهینگاه م

رو   هاشبوسه ز  ی و  و  ب  ر ی گردن  که  آورد  شده    تابیگوشم 

  .شدم  زی تم ارش،ی : بسه کدمینال
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حالت    نیاز ا  شتریو لب زد: جا داشت ب  دیگوشم آروم خند  دم

م ادامه   گرفتمیو  که اما  نفعته  به  آخر شب،  واسه  باشه  اش 

چون ممکنه از سر و صدات   یخوب بخوابون   یل یرو خ  حانیر

  .بشه  داریب عیسر

به   یدارم رهام کردم و قدمو تب   ی هم درمقابل نگاه زخم  بعد

  .عقب برداشت

اپن   ی جونم به پا کرده بود دستم و رو  ی که تو  ییوغاغ  ونیم

  .هام و محکم بهش فشار دادمگذاشتم و سر انگشت 

  .و برداشت وانشیو ل دیخند روزمندانهی پ  دوباره

د  حانیر  به نگاه کردم  باباش    ی به جا  چارهیب  ی بچه   دم یکه 

پاهاش و تکون   مکهیرو م  ین  ریو سربه ز  ده یخجالت کش  و 

  .دهیم

  میشونیبلندم و به پ   ی هاناخن  ی و بستم و از کالفگ  هام چشم

  .و نفسم و فوت کردم  دمیکش
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تسو - باهات  و  حسابم  خوب    ارش یک  کنمیم   هیآخرشب 

  ...خان

  .ارم یهام ادامه دادم: من کم نمبا باز کردن پلک  همراه 

  .و باال داد اشده یخوش حالتِ کش ی از ابروها یکی

  .جنگ دون یم میکنیدار و ندارم، آخرشب رو م یاوک -

  .بهش رفتم و عقب عقب قدم برداشتم یخندون ی غره  چشم

  .ییدستشو رمیم -

م - ش  مونمیمنتظرت  مواظب  که   رموزت یعشق،  هم هستم 

  .نخورتش  حانیر

ا  حانیر شن  نیتا  تواخم   دیو  و  کش  ی هاش  محکم   دیهم  و 

  ی به غذاها شهی هم شما خورمش،یمن نم ییبابا  رمیگفت: نخ

  !من  ریتقص ی ذار ی و م یزنیناخونک م یمامان

  .زده ابروهام و باال انداختم  رتیح
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  !ارش؟ یک  گهیراست م -

  .به گلوش وارد کرد ی و ازم گرفت و فشار نگاهش

واقعاً برات متاسفم مرد   یعنیحرصِ آغشته به خنده گفت:    با

  !گنده

  .دیصورتش و پر کرد و شستش و به کنار چشمش کش   خنده

  .شدم و بازوهاش و گرفتم کینزد حانیر به

  .زل زدم  شیاقهوه ی هابه چشم  پرنفوذ

گناهش و بندازه گردنِ    ی به بعد نذار کس  ن یمامان، از ا  نیآفر -

اگه طرف مقابلت مرد و پسر    ی نترس، حت  یکس   چیتو و از ه 

 ی تا اجازه ند  یدوست داشته باش   قدر خودت واون   دیباشند، با

برسونه، خدا تو رو    بیبا رفتارش بهت آس  یزن  چ یمرد و ه   چیه

  ؟مامانم ی د یفهم نه،یبیبا ارزش م یلیخ

پرت  تا حواس  بدون  و  کامل  در سکوت  که  به    یاالن  داشت 

  ادم یسرش و تکون داد و گفت: چشم،  دادیهام گوش محرف 
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کار بدش و گردن من   یکه من با ارزشم و نذارم کس  مونهیم

  .بندازه 

  .لبم نشست و بغلش کردم  ی رو ی لبخند

  .قربونت برم -

رو بغل   حانیو اونم ر  دی چیدور تنم پ  ارشیدفعه دست ک  هی

  .کرد

زد گفت: مطمئنم به لطف تو،   امقهیکه به شق  ی ااز بوسه  بعد

ا  نیتری قو  حانمونیر م  نیدختر  درست    یکی  شه،یمملکت 

  .مثل مامانش 

  .به صورتم رنگ داد یتسبم

 ی بوده که بهش آزاد  ی پدر  یپشت هر دختر موفق  گندیم -

  م یما که دختر دار  ،یباش  ی طورن یکه هم  خوامیداده، ازت م

  .ترهن یسنگ تمونیمسئول
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بغلمون بود سرش و باال    ی که تو  حانیبزنه ر  یخواست حرف   تا

رو  ایدن ی مامان بابا نیگفت: من بهتر یقیآورد و با لبخند عم

  .دارم 

هام نفوذ کرد چنان تک تک سلول  ی که تو  یحس خوب  اون

  .بود یالواقع وصف نشدن یبهم داد که ف یآرامش

  !که  ی : بازم بوس الزم شدارشیک

  .دیشد و موهاش و محکم بوس خم

بدنمون گذاشت و سرشون و   ی و رو   هاشکرد و دست  یذوق

 ی و تو  دیهم زمان خند  ارشیپنهان کرد که من و ک  نمونیب

  .میآغوشمون گمش کرد

 ” ی راو“ 

را    هیعاشقانه قدم به قدم حافظ  ی همچون شعر  ،ی بهار  مینس

  .دیبخشی و به دل و جان عاشقان طراوت م گشتیم
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خورش  دمِ و  بود  ز   دیغروب  سبزِ    نیباتریبا  گنبدِ  به  رنگش 

  .دیتابیآرامگاه حافظ م 

به گوش   شانیها در تکاپو بودند؛ گرم صحبت، گاه خنده   مردم

را متوجه   ی امادر بچه   ک ی  ی هاگاه سرزنش   د،یرسی آسمان م

ها از جوان  ی نزند، چند  بیبه خود آس  دنشیتا با دو  ساختیم

نِ همگان را خو  کرد،ی هم گرد هم نشسته بودند و مشاعره م

  .کرده بود ی مهربان ی ها را جادوحافظ آن  ایبود، گو یگرم

و    ریاز عاشقانِ او بود و با تصو  یی آرامگاه، غوغا  ی هاپله   ی رو

  .کردند یروز را ثبت م نیا ی خاطره هایعکاس

خ  یچشمان   تیجمع  نیا  انیم  در هم  هر  رهیبه  که   ک یبود 

  .ختیریم  ی روزی طرح پ

م  جانا شعر  دنبال  به  ذهنش  منتظر    گشتیدر  هم  آراد  و 

  .به لب داشت ی باختنش لبخند مرموز
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فاصله   نیپله نشسته بودند، زانو به زانو و درکمتر  نیسوم  ی رو

  .گریکدیاز 

در ذهنش رنگ گرفت که تا ”ر “با شروع    ی ناگهان شعر  جانا

به هوا   یز سر سنگ عقاب  ی لب باز کرد: روز  هیقبل از چهل ثان 

  ...استخ

بگ  آراد  آمد جبهه  واندر    ردیتا  داد:  ادامه  و  را گرفت  دهنش 

  .بده”ت“  اراست،یطلب طعمه پر و بال ب

مقابل چشمان خندانش دستش را برداشت که گفت: قبول   در

  !ستین

ا  یلیخ - قبوله،  خسروست،   نمیهم  ناصر  شاعرشم  شعره، 

  .ی بازیبده وگرنه م ”ت“

 .را فعال کرد لیوبام ی ه یبعد از حرفش چهل ثان و

نگاه کرد و انگشتانش    ن یبه زم  ی شعر  ی در جست و جو  آراد 

  .دیرا به ران جانا کوب
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نشسته آن را    ن یبه زم   شیطرف مانتو  هیکه متوجه شد    جانا

  .گذاشت شیپا ی جمع کرد و رو 

داشت در    ی جانا درونش جا  ی که کلمه  ی اشعار  یتمام  آراد

بب تا  کرد  مرور  نظر شروع   کیکدام    ندیسرش  مد  با حرف 

  .شودیم

ثان   جانا به گذرِ  را  به    هاه یتمام حواسش  داده بود و هر چه 

اما با   دیدیبه خود م ترک ی را نزد ی روزی پ شدیم  کی نزد انیپا

  .شد دی ناام دشیبه حرف آمدن آراد ام 

دلبر بگداخت، جانم از آتش هجر رخ    ی تنم از واسطه دور -

   .جانانه بسوخت

و پر حرص و خندان   دیرا درهم کش  شیهااخم  دیشعر را شن  تا

  .دیآراد کوب ی به بازو

  اسم من داخلشه؟ یگیم ی چرا هر شعر -
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حرف دلش را به زبان آورد: چون   حیهم مکشوف و صر  آراد

  .چسبهیبهم م بی از تو داره عج ی که رد یی گفتنِ شعرها

مرد چه سفاکانه و محرض به دل جانا نشست که با   نیا  سخن

  .دی آراد کوب ی مردانه  ی را به بازو فشیظر ی ناز و عشوه بازو 

دستش را دور گردن جانا انداخت    طنتیپر ش  ی با ظاهر  آراد 

  .و تلفن همراهش را از دستش گرفت 

  .شروع شد  اتهیچهل ثان -

چشمانش را بست و    عیکرنومتر را زد که جانا سر  ی دکمه   و

  .تالش کرد ذهنش را جمع و جور کند

که تمرکز کرده    دیبه ذهنش رس  هیفقط در عرض ده ثان  ی شعر

  ...کرد: تا شدم حلقه به گوش شیبازگو

به جانش افتاد و   یکه استرس  دندیکلمات از ذهنش پر  ناگهان

  .چشمانش را باز کرد
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در صدد    یرا کم   دستانش و    یگفت: چ  ی ادآوریباال گرفت 

آهان   درم  ادمیبود؟...  گوش  به  حلقه  شدم  تا   ی خانه ی اومد، 

  .بده” م “بادم، از نو به مبارک  یغم دی عشق، هر دم آ

  .کندوکاو کند   شیاهویدر ذهنِ پرهنوبت آراد بود که  بارنیا

ب  هی ثان  هر گره    شتری ب  شیهااخم  گذشتی م  شتری که  هم  به 

  .شدیتر مو وجودش کالفه  خوردندیم

  .آورد ینم  ادیرا به  ی پرت شده بود و شعر  حواسش

از حرص دستش را از دور گردن جانا برداشت و از جا    زی لبر

  .بردارد ی بازذهنش دست از لج  دی برخاست تا شا

ثان  نگاه به  س  هیجانا  تا  و  افتاد  د  هی ثان  یشمار  مهر    دیرا 

   .بزند اشی شانیرا آماده کرد تا بالفاصله به پ اشی روزیپ

 که   یجانا را از حس خوب  ی هم مثل باد گذشت و صدا  ه یثان  ده

  .شده بود باال برد: تموم شد آرادخان، من بردم بشینص
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شد و بدون    دهی آراد از شدت حرص به کف دستش کوب  مشت

  .نشست  متیمال

  د؟یدار ی اخانم برنده، چه خواسته  یاوک -

  .را دراز کرد شی شد و پاها نهیدست به س  جانا

سرسبز  حواسیب به  را  فرو   طیمح  ی نگاهش  فکر  به  و  داد 

  .رفت

را به صفر    شانیاهم دستش را دور گردنش گذاشت، فاصله   آراد 

شده   زی نگاهش را به چشمان سبزش که ر  ین ی رساند و سنگ

ز و  ز  ریبودند  غروب  رخ   ینقاش  نیباتری نور  به  را  خدا 

  .انداخت دندیکشیم

افتادند    شی را که دندان دندان کرد چشمان آراد به رو  لبش

  .قلقلکش داد  یتطن یکه ش

  .بخواه جدهی مثبت ه زیچ هی -

  .نگاه خندان جانا به سمتش آمد مین
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بود   دهیی که در کنار کافه رو  ی حواسش به درخت تنومند   تا

جنگل به    یافتاد،  ب  ادیرا  با  که  را   یانصافیآورد  خاطراتش 

   .فراموش کرده بود

ش  ها سال که عطر جنگل  نبو  روانی بود  و صدا  ده یی را    ی بود 

  .بود دهیزاللش را نشن ی رودخانه 

آن جنگل او را   ییسراغش آمد، گو  یبی عج  یآن دلتنگ  کی

  .خواندی فرا م

خواسته  ی برا وقت  کیاش  گفتن  کرد:  باز  لب  و  شد    ی دل 

بر  میبرگشت ش  میتهران،  همه    ییجاهمون   روان،یجنگل  که 

  .ازش شروع شد، دلم لک زده براش زیچ

تلخ و    ی بود تا تک تک روزها  یکاف  ی ادآوری  ن یآراد هم   ی برا

برا  نیریش مات  ی تداع  شی گذشته  لبخند  و  لبش    ی شوند  بر 

  .ندینش
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 زده یاصالً س م،یمطب و که تا چهاردهم بست  ه،یآره فکر خوب -

  چطوره؟ میبدر بر

م  زی عز  دونمینم - چ  ای  کنهی قبول  هر  آخه  دل    ینه،  باشه 

  .زنمی باهاش حرف م میبرگشت م،یاز مردمونش ندار یخوش

که به   یعروس د یفکر خر ی تو م یادامه داد: فعالً بر جانی با ه و

  !خوش بدرخشم دیمامانم با ی کهیعنوان دختر کوچ

  .باهام صادق باش ؟ی با ازدواجشون ندار  یتو مشکل -

مشکل داشته   دی گفت: چرا با  یدودل  ی او بدون ذره   دیخند  جانا

بزرگ   دونمیم  یباشم وقت ن  هیعمو چه آدم    چیه   ستیو قرار 

مرد    هیبارز    ی کنه؟! عمو نمونه  تشیوقت مامانم و برنجونه و اذ

  .کامله

برا  آراد  و گفت: داره   دی را درهم کش   ش ی مزاح اخم ها  ی هم 

  !هاشه یم میحسود
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پشت سر    ی به لب جانا آمد و انگشتانش را درون موها  خنده

ب و  کرد  فرو  به    ی ابوسه  تیجمع  نیا  انیدرم   خجالتیآراد 

آراد نفوذ کرد و   ی رمااش زد که گگونه تا عمق وجود  لبش 

  .تر شدعشقش برافروخته  ی شعله

  ؟ی ندار یمشکل ؟یتو چ -

نه، عمو سال - لمعلومه که  زنِ    هی  اقتیهاست که تنهاست، 

خواستند    ی ادیز  ی هاخوب و مهربون رو مثل مادرت داره، زن

  ی بشند و بهش بچسبند، چه قبل از ورشکستگ   کیبه عمو نزد

که با خودم   کردی م  یمحلیبهشون ب  ی اون، جور  چه بعد از

بخواد    گفتمیم و  هم   هیابدا    ش ی زندگ  ی برا  کیشر  هیدم 

سال بعدش نگاهش   هی  د،یمامانت و د  یانتخاب کنه اما وقت

بود   جان یافتاد داخلش ا  یتر شد، برقکرد، انگار روشن  ر ییتغ

  اوردم ی به روش نم  یبه مامانت داره ول  یحس  هیکه شک کردم  

  ...که خودش صالح بدونه و بگه یتا وقت



[2631] 
 

تا هردوشون اعتراف    دیادامه داد: که پنج سال طول کش  خندان

  .کنند

  .هم از قضاوت مردم  دیشا دند،یترسی از ما م دیشا -

تا    کردندی فکر م  هیقض  نیدرمورد ا  یهم داشتند منطق  دیشا -

  .هم مناسب هستند ی مطمئن بشند برا

  .جانا افزود  ی هاچشم یِبه مهربان یمتسب

  .درسته -

  !آراد؟ -

را به سرعت به جلو برد    شانیتوجه هردو  ی مرد  ی صدا  ناگهان

  .هم جانا و هم آراد او را شناختند  یمعطلیکه ب

گندم  ی ساده  ی مو و    ی لیمستط  نکیع   ،یجو  قد  چشم،  به 

آراد که   یبود، هم کالس  نیافش  ،یچهار شانه و معمول  ییباال

 کیش  ی وجود زن محجبه   گذراندند،یرا باهم م  یدوران انترن
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 ی کم نشان از خبرها   ی درکنارش، آن هم با آن فاصله  یپوش

  .دادیم یخوب

  .را کم کردند شانیاکنان بلند شد و فاصلهخنده  آراد 

  گر یکوتاه هم د  ی او مردانه به هم دست دادند و لحظه   محکم

  .دندیوش کش را در آغ

  !ی کرد  ریی سالم پسر، چقدر تغ -

  تر شدم؟سالم، جوون -

  ی لیات خچهره   ،ی شد  رتر یپ  ر،یخنده کنان گفت: نخ   نیافش

  .مردونه شده 

  مرد؟ نی با ا ی جانا گفت: سالم جانا خانم، چه کرد روبه

  .در چشمانش نشاند یاش را پنهان کرد و حرصخنده  جانا

 ی و مو  شهیم  رتری که پ  ی چرا هر مرد  دونمیسالم، واال من نم -

  !چارهی ب ی هاسر زن  دیذاری شما م کنهیم دا یپ دیسف
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  .از حقوق زنان درآمد تیو زهرا هم به حما 

و مشکل اعصاب    میکنی ها که با شما مردها ازدواج مما خانم  -

تنمون    ؟ی چ  میریگیم تو  حرص  که  شماست  دست  از 

  !دیکنیم

حق به جانب به زهرا اشاره کرد و دستش را به سمتش    جانا

  .دراز کرد 

  !قاًیدق -

با لبخند   زهرا صورتش را    شیهاکه چال  ی با او دست داد و 

  .گفت: سالم، زهرام کرد یم ن یدلنش

  .متقابال لبخند زد جانا

  .سالم، خوشبختم منم جانا -

  د؟یازدواج کرد یبه زهرا گفت: ک یبا نگاه کوتاه آراد 
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کنم نشد که نشد، بعد    دات یگشتم پ یهر چ  ش،یدو سالِ پ  -

تو و بهزاد   د؟یکنی االن چه م  د؟یکرد  کارهایچ یاز ورشکستگ

  د؟یریبگ نیخوای م یتخصص

من که تخصص قلبم رو گرفتم، با عموم مطب زدم، بهزاد  -

   .ره یگیهم داره تخصص مغز و اعصاب م

 ل ی فارغ التحص  گهیبا افتخار ادامه داد: خانم منم دو سال د  و

  .شهیم ی عموم یپزشک

  ی هم عال  یلیو رو به جانا گفت: خ  دندی باال پر  نیافش  ی ابروها

  ؟ی ریگیشما هم تخصص م گم،یم  کیتبر

پ  ناجا از  و    نی ا  دنِیکش   شی که  بود  آمده  خوشش  موضوع 

گفت: ممنونم، آره دوست دارم    کردیم  یاحساس عزت نفس

  .رمیتخصصم و پوست و مو بگ
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برخورد اول   نیشد و در هم   یاجتماع  ی ه یهم که روح  زهرا

  میایلب زد: پس ان شاءاهلل م  کردیبا جانا م  یتی میاحساس صم

  .میخوریو م  شی نیریش

  .زد  لبخند

  .ان شاءاهلل -

  .د ی ها به سمتش چرخنگاه  یآراد تمام ی صدا با

  ؟ یتخصص گرفت ؟یخودت چ -

کرده بود مانع    ی دلش هوس چا  ی بهار  ی هوا  نیکه در ا  جانا

از گذشته و حال    مینیکافه؟ بعد بش  میشد: بر  نیافشصحبت  

  چطوره؟ م،یبگ

  .به آن دو نگاه کرد  یکه موافق بود سوال آراد 

  نظر شما؟ -

  م؟یرو به زهرا گفت: بر نیافش
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خود   ی خوش استقبال کرد: آره چرا که نه، کافه  ی با رو  زهرا

  .خوبه  یلیخ  هیحافظ

 ”نوا“

بسته بود و به قول خودش   یمشک  ی پارچه   هی و با    هامچشم

چ  زمیسوپرا  خواستیم و  خ  ی زیکنه  که  بده  بهم   ی لیرو 

  .داشته باشمش خوامیم

تو  نیا  ی تو  اما چ  نیا  ی لحظه،  دلم  عمل    ی زیوضع،  جزء 

  .دیفهمی و م نیکاش ا خواست،ینم

انگار   ی رفت رو  یقلیسطح ص  ی از رو  لچریو سطح صاف که 

  .بود کی سرام ای یکاش

صدا   بیش  هی و  رفت  باال  اتومات   ی رو  در  شدن  رو    کیباز 

  .دمیشن

ه   م،یشد  یمکان  هی  وارد  از  صدا  اهویپر  و  مرد    ی بود  و  زن 

  .اوردیزبان به گوشم هجوم م ی فرانسو



[2637] 
 

  .دمی سرهم نفس کش پشت

  ه؟یضدعفون ی بو نیا

  .گرفتم. آره درسته  یهم دم باز

که ماتم برد و وجودم پر شد    د یبه ذهنم رس  ی زیچ  بالفاصله

  .شَک بزرگ هیاز 

آروم شده بود رو به گوش بهزاد رسوندم:   یکه از دودل ییصدا

  کجاست؟ جان یبهزاد ا

از    دی چی اکووار پ  یزن  ی از اون، صدا  یاز کالم  قبل که نفسم 

  .که گلوم و پر کرد پس رفت یمیبغض عظ

  .یفهمی هات و باز کنم مچشم -

اگ  سکوت چون  کوچکردم  ادا   ی اجمله   ن یترکی ه  دهنم  از 

اتفاق    نیا  خواستمیممکن بود که بغضم و بشکنه، نم  شدیم

شا  وفتهیب من   دیآخه  بود  ممکن  درصد  چند  احتمال  به  و 

  .غرورم و بشکنم ی خودیاشتباه فکر کنم و ب
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تو   حس بسته  ی کردم  فضا  چون  رفت،  و آسانسور  شد  تر 

  .میستادیا

 ی وار توها رو گرفته بودند و اشک موجمحکم دسته   هامدست

  .کردی حرکت م  دندیدینم  یاهیجزء س  ی زیکه چ  ییهاچشم

که کل ذهنم و پر کرده    ی فکر  نیداشت، کاش ا  قتیحق  کاش

  .دمشیدیم تیواقع ی روز تو نینبود، هم ایبود رو

ام گذشت و کم کم ضربان از وجود آشوب شده  قهیدق  چند

ا  کرد،یقلبم داشت قصد جونم و م بهزاد    ی هادست  کهن یتا 

  .و بلندم کردند دندی چی دور تنم پ

تخته   دمی د  دمی بهش دست کش   ینشوندم که وقت  ی زیچ   ی رو

بهم وارد کرد که چند قطره اشک از    ی چنان فشار  نیو هم

  .دندیچک رون یهام ب چشم

 یانبوه  ونیانگار که م  دم،یفهمی رز رو به وضوح م  ی هاگل  ی بو

  .از رز احاطه شده بودم
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  : بهزاد؟دیاز شدت بغض لرز صدام

سرخوشش و    ی پارچه حس کردم و صدا  ی و رو  هاشدست

  .دمی کنار گوشم شن

  .من ییای چشم در شهی داره تموم م  -

گره پارچه رو باز کرد که افتاد و چون نور، چشمم و زد اول    و

هم فشار دادم و بعد کم کم بازشون کردم اما    ی هام و روچشم

واقعه  د  ی ابا  روم  روبه  با    دم یکه  که    هیبغضم  شکست  هق 

هام و گونه  وار لیهام س دهنم گذاشتم و اشک   ی هام و رو دست

  .کردند  سیخ

 دم یکنارم نشست و با انداختنِ دستش به دور گردنم کش  بهزاد

  .د یو بوس امقهیبغلش و شق ی تو

هام مشت شدند و از ته دل زار زدم،  انگشت   ی البه ال   رهنشیپ

  ک یکابوس نزد  نیا  یانیبه لحظات پا  کهنیخاطر ازار زدم به 
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د  یتابیب  شدم،یم چون  شدنِ   تونستمی م  گهیکردم  محقق 

  .نمی بب گهی چند روز د یآرزوم رو ط

  ی هابودم که تماماً توسط گل  مارستان یب  ی اتاق تک نفره   ی تو

مرد فقط    نیا  فهموندیاحاطه شده بود و بهم م  یو صورت  دیسف

توش    دیکه من با  یاتاق  یعملم بسنده نکرده و حت  ی نه یبه هز

از استرسم   هاآورده تا با گل  نریزایرو براش د  شدم یم  ی بستر

  .کم کنه

  گه یکه با ورشکسته شدنِ بهزاد د  دمیدی رو م  یروم کس  روبه

   .و به گور برده بودم  دنش ید ی آرزو

تو  گهی د  بارنیا  آره، داشتم  نبود،  زندگ  ی خواب   ی آرزوم 

بشم، همون   یجراح   یعیقرار بود توسط پروفسور سم  کردم،یم

مدت  یقول بهزاد  پکه  پاش   ش ی ها  مردونه  و  بود  داده  بهم 

  .سادیوا
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  م یهدف اومد  نیا  ی فرانسه شک کرده بودم برا  میدیرس  یوقت

که توسط پروفسور    دادمیدرصد هم احتمال نم  ه ی  یاما حت

آلمان اقامت داشت  ی بشم، چون پروفسور تو ی جراح یعیسم

  .داخل اون کشور بود  مارستانشیو ب

ابه  دیشا اومده  عمل  چندتا  نوا    شیکی که    اجن یخاطر  منم، 

زود  یهمون کس  ،ی بهادر به  بود  قرار  و   ی که  مردش  دست 

بگ تو  رهی محکم  کوچه   ی و  پس  و   ی هاکوچه  بدوئه  شهر 

ساله از وجودش قهر کردند دوباره   نیکه چند  ییهاطنت یش

  .ارندی ب رونیب یکنواختیو از  شیبرگردند تا زندگ 

پروفسور باعث شد که از آغوش بهزاد    ی مانه یگرم و صم  ی صدا

  .هام و پس بزنمتالش کنم تا اشک  یو به سخت ام یب رونیب

دوتا پات راه   ی رو  کهنیباشه بعد از ا  هاهیگر  نی خب خب، ا -

  .میکار دار ینوا جان، االن حساب یرفت
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 ی س یبعد از حرفش رو کرد سمت پرستار کنارش و به انگل  و

  .صحبت کرد

 ی که هنوزم به جونم بود طوالن  یگرفتم و با بغضبهزاد رو    دست

  .دمشیو با تموم عشقم بوس

  .دیچ یگوشم پ ی خندون آرومش تو ی صدا

  چشم من و گرفته، هان؟ گهیکه دختر د -

پا  یشرمندگ  از و  مزخرف  نییسرم  فکر  از  و  که    یانداختم 

  .دمیبازگوش کرده بودم خند

  .دیببخش -

سالم   ی بود که با پاها  نیمن ا  یخوشبخت   گفت،یراست م  بهزاد

من بود و چنان    یاوج خوشبخت  ی نقطه   جانی کنارش باشم، ا

که بعد از    ییهاکه تموم رنج  شدمی غرق م  یخوش  ی داشتم تو

 گه یو د  کردندیم   یداشتند خداحافظ  دمینِ پاهام کشفلج شد

  .برام دردناک نبود شونیادآوری
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 ” بعد دوماه “

 ” جانا“

اون    شهیهم  یداد، زندگ   ادیخوب بهم    یلیرو خ  زیچ  هی  ایدن

رو    زهایچ  یداشتن بعض  ره،ینم  شیپ  میخوایکه ما م  ی جور

  .میو ازش لذت ببر میقدرش و بدون شتریعقب تا ب ندازهیم

  روان یراهمون رو به سمت ش  میگذشت و فرصت نکرد  دوماه

به در هم نشد  زده یس یحت م،ی ایجنگل ب داریو به د میکج کن

اومد که  االن  م  شتر یب  میاما  خواهرکم    چسبهیبهمون  چون 

مراحت  د  تونهیتر  و  بره  بهبود  ی زیچ  گهیراه  کاملش   ی به 

برا پس  رو    ی هاییبایز  دنید  ی نمونده،  رفتن  راه  و  جنگل 

که    ی داره دست مرد  ازیدست ن  ک یها تنها به  سنگ و صغل 

  .نذاشت آرزو به دل بمونه

آب گوش   ی بودم و با دلِ خوش به نجوا  سادهی رودخونه وا  دم

  .دادمیم
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د  هاست یتور بودند،  کرده  فتح  رو  جنگل  از    ی خبر  گهیکل 

و امن    ی ممنوعه نبود، هفتاد درصد از جنگل پاکساز  ی منطقه 

  .شده بود

گرم احساس   ی ذره هم هوا   هی   یخرداد بود اما حت  کهنیا  با

ها رو از جا و نقاط بود تا انسان   یکاف  یژگیو  نی و هم   شدینم

  .ارهیسو ب نیاطراف به ا ی شهرها

  .به اون سمت رودخونه افتاد نگاهم

بخورند و نوا   یه رفته بودند بستنبه جز آراد و پارسا ک  یهمگ

نشسته و گرمِ صحبت و تخمه شکستن    یروفرش  ی و بهزاد، رو

  .بودند

و به    یبغل عمو نشسته بود تسبم  ی که مامان تو  ی طوراون

کنند   دای هم و پ  ی اگه ید  ی تا عده   رندی م  ی اعده  آورد،ی لبم م

  .بسازند یو باهم زندگ
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داشت براش پرتغال پوست   زیو فاطمه افتاد، عز  زی به عز  نگاهم

  .رو بغل کرده بود زی و فاطمه هم دست عز کندیم

داره   یمستقل ی با رفتنِ مامان تنها شده و خونه زیکه عز حاال

وقت و    یچند  تر  و  خودش  کنار  آورده  رو  فاطمه  که  هست 

م بچه  کنه،ی خشکش  که  شد  ی انگار  هم  فاطمه   دیدومشه، 

  .بهش وابسته شده

  .دمیدور دست نوا و بهزاد رو د از

با احت  هی  بهزاد   ی از رو  اطیدست نوا رو گرفته بود و آروم و 

  .ومدندیطرف م  نیو به ا شدندی ها رد مسنگ 

درخت    ه یو به    س ی خاکِ خ  ی کمک دستِ راستم نشستم رو  به

  ی هاو دردل  هاه یکه شاهد گر یدادم، همون کهن درخت هیتک

وقت  ی ادیز بود،  من  رس  یاز  فهم  جان یا  دمیکه  که    دمیتازه 

  .چقدر دلم براش تنگ شده 
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هام و به دورشون حلقه شکمم جمع کردم و دست  ی و تو  پاهام

  .کردم 

جنگل رو بهتر بشنوم،    ی و بستم تا تک تک نجواها  هام چشم

  .آب انیها گرفته تا جرپرنده  ی از صدا

شده که بعد از دوماه   یمطرح هست، چ  جانیسوال بزرگ ا   هی

  جا؟ن یا میایکه ب می کرد دایبهونه پ

 نهیبی م  ز یعمو و مامان، عز  یدرست بعد از عروس  ش یماه پ   کی

جالل رو   کنهیدر رو که باز م   زنه،ی زنگ خونه رو م  یکیکه  

 ی ازدواج با من رو تو  ی سودا  ی که روز   یهمون کس  نهیببیم

تا  رو    ی مدارک  پروروند،ی سرش م بود  ثابت    زی چ  ه یآورده  رو 

وقت قصدش از ازدواج با من به دست   چیاون ه  کهنیکنه، ا

رو آورد که نشون   یینبوده، سندها  ی اردیلیم  نی آوردن اون زم

زم  دادیم هکتار  نی اون  هزار  بابا   ی چند  سل  ِیمال   مانیبابا 

م که    گفتیبوده،  و   یکیباباش  زده  شاخ  بهش  گاوهاش  از 

ا داشته   نیکشتتش  که  ساله  دو  اون،  دسته  افتاده  مدارک 
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پ   گشتهی دنبالمون م به دستمون برسونه،   وکنه    دایتا ما رو 

سندش به   ن،یامروز سرِ اون زم  ن یهم رفت دادگاه و هم ز یعز

  .مامان خورد یعنیاش نام ورثه 

ها به آسمون شاخه  ی و باز کردم و نگاهم و از البه ال  هام چشم

  .دوختم یآب

آرامشه، مثل ما    ی و روحشون تو  دیدار رس حق به حق  گهید

  .شیدورِ خوش ی رفته رو مونیکه زندگ

  مامان جونم؟ -

لبم    ی رو  ی آرمان نگاهم و از آسمون گرفت و لبخند  ی صدا

  .نشوند

  رفتیپل داشت م  ی و آراد هم از رو  دیدویبه دست م  یبستن

  .اون سمتِ رودخونه

هام و از هم باز کردم که خودش و زانو نشستم و دست  چهار

  .پام نشست  ی بغلم انداخت و رو ی تو
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  .دمیچی و دور تنش پ  هامدست

  ؟ی دیخر یچه طعم -

  .یگفت: عروسک ی رو باال گرفت و با لبخند گشاد بسته

  .کردم زونیلبم و آو ی قهرِ ساختگ از

  ؟ی اوردیچرا واسه مامان ن -

ب  ییبابا - ا  ارم،ینذاشت برات  خودش برات    جانیگفت بمون 

  .اره یم

  .خنده افتادم و نظرم و به سمت آراد سوق دادم به

  .بود ها ی پخش کردنِ بستن مشغولِ

  مگه نه؟ نه،یریخودش  ی ادیبابات ز -

  .اش دلم ضعف رفت تک خنده  از

  .کنهی خودش و برات لوس م یلی خ ییآره، بابا -
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و موهاش   دیبغلم کش  ی ام بلندتر شد و سرش و توخنده   ی صدا

  .دیو بوس

به ال  کمرم  ال  از  و  ناز  ت یجمع  ی و چرخوندم  دنبال  و   ی به 

  .گشتم ارشیک

  .ازشون نبود ی خبر

دستش و دور گردنم انداخت روم و به سمتش    هیکه    آرمان

  .برگردوندم

  .ام بازش کنواسه یمامان -

بدم گفتم: تو االن چند سالته   ادشیاستقالل رو    کهنیا  ی برا

  پسرم؟

  .هاش سنش و شمرد پاش گذاشت و با دست   ی و رو  شی بستن

 .دو، سه، چهار، پنج، پنج سالمه ک،ی -

اون - آقا شدپس  بتون  ی قدر   ی کیبدون کمک    یکه خودت 

  مگه نه؟  ،یبسته رو باز کن گهید
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و سر تکون   د یچی صورتش پ  ی تو  یجانی ناراحت شدن ه  ی جا  به

  .داد

  .تونمی آره م -

اون دست  شی بستن با  و  برداشت  کوچولوش که دلم   ی هارو 

  .براشون مشغول باز کردنش بسته شد  رفتیبدجور م

راحت   نگفتم   بهش طرف  کدوم  چون از  کن  بازش  تره 

ازش    خواستمیم رو  خوبه  احساس  اون  و  بفهمه  خودش 

  .رم ینگ

نزد  یک یکردم    حس بهمون  باال    شهیم  کیدارم  و  سرم  که 

  .بردم

  .به دست یبود و بستن  آراد 

  .رو به دستم داد و نشست کنارم  یبستن دیکه رس بهمون

  .بخور جگرت خنک بشه -
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باز کردن بود انداخت و   ری که به شدت درگ  یبه آرمان   ینگاه

  .د یموهاش کش ی دستش و تو

  .بده برات بازش کنم ؟یکنی سنگ از هم باز م ی دار -

بود   هی  تیکه جد  ی اچهره  با به خودش گرفته  رو  بزرگسال 

  .سرش و باال آورد

  .ازش کنمخودم ب دینه، مامان گفت من آقا شدم با -

  .دی و کش  لپش

  .یتونیخونه، به باز کردنت ادامه بده، تو م ی جون، آقا -

دفعه سرِ بسته رو گرفت،    نیزد و بازم مشغول شد اما ا  لبخند

فشار محکم    هی که دندونه دندونه بود و با    ییجادرست همون

  .که دورش بگردم سرخ شد بازش کرد

درشت    یخوشحال  هاش ازچشم  دیپاره شده رو د  ی بسته   تا

  .نگاه کن، بازش کردم  ،یشدند و صداش باال رفت: مامانــ 

  .دمیذوقش منم ذوق کرد و لپش و محکم بوس از
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  .آب نشده بخورش تی دورت بگردم، تا بستن نیآفر -

خاص  رو غرور  با  و  آراد  سمت  بابا  یکرد   ی دید  ییگفت: 

  تونستم؟

  .به لبش اومد  ی اخنده   کردیو مزه م  شی که داشت بستن  آراد 

  .پسر من نتونه؟ پسرمن قهرمانه شه یبله مگه م -

  .کرد نییباال و پا یشد و خودش و کم ترق یعم  لبخندش

  .ام و باز کردمو که درآورد منم بسته شی بستن

  .د یآراد دور گردنم افتاد و لپم و کش دست

  عشق من چطوره؟ -

  .خم شدمرو درآوردم و به طرفش  ی اهندونه  یبستن

  .شمیم  ترمی عال میاما اگه ببوس میگفتم: عال وارزمزمه 

افتاد و صورتش و نزدچشم  ی تو  یطنتیش اما    کیهاش  کرد 

  .نگاهش به طرف آرمان رفت و با چشم و ابرو بهش اشاره کرد 



[2653] 
 

  .نگاش کن -

د  روم چرخوندم  سمتش  به  که  فضول  دمیو  چهار    یبا  تمام 

  .نظرمون داره ریز یچشم

بشم نشد و تنها خندون و معترض به حرف    ی کردم جد   هرکار

  ؟یکنی نگاه م یاومدم: به چ

زد و بعد از مزه کردنش گفت: به مامان و   شی به بستن   یسیل

  .جذابم ی بابا

 ی ام با خنده خنده   ی و به هم فشردم اما آخرش هم صدا  هاملب

  .شد  بیآراد ترک 

  !نیری: خودشد یهاش غردندون  ی و از ال  دیو کش  شی نیب   آراد

نما  لبخند دندون  ییدندون  که    ان ینما  شییکاکائو  ی هازد 

  .شدند

از جلو  هامانگشت  موهاش به پشت سرش سوق دادم و   ی و 

  .مرتبشون کردم 
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  چرا من خوشبختم؟ یدونیم یمامان -

  .و به چپ و راست تکون داد سرش

  نه مامان جونم، چرا؟ -

  .بابات و دارمچون تو و  -

هاش چشم  ی سوک لبش نشست و ذوقش و از تو  ی لبخند  بازم

  .خوندم

  .هاش سوزوندمآراد دم گوشم رها شد و هرم نفس  ی صدا

خودم و کنترل    تونمی بچه دل من و نبر چون سخت م  ی جلو -

  .رمی بوسه از لبت نگ هیکنم تا 

  .قرار گرفتم سشی تو ف  سیو که چرخوندم ف  روم

ن  یب کنرژم و خرا - کنم، پس    دشی که تمد  ستی همراهم 

  .میریلو م هی بق شیبچه که سهله، پ ی جلو
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کم باعث شد   ی فاصله   ن یو که به لبم دوخت اونم تو ا  نگاهش

  .رمی گر بگ

که بخوان   اچچندکاره یچ   هیپس بق  م؟یستی مگه زن و شوهر ن -

  ما کار داشته باشند؟ ی هابه بوسه

  ی و به سخت  می درون لیکه م  شدیم تر ک یهر لحظه نزد سرش

  .سرکوب کردم و صورتش و چرخوندم

  .و بخور آب شد تیممنوع! بستن یطونیش -

ازش و   ی اهیهام الدهنم بردم و با لب   ی و تو  م یخودم بستن  و

  .و قورت دادم  نشیریدهنم نگه داشتم که طعم ش ی تو

******* 

ر   بعداظهر غروب،  دمِ  و  بود  ی انقطه  ی و بود  که   مینشسته 

و    شدندی م  دهیپامون د   ر یفرش سبز رنگ ز  هی ها مثل  درخت 

نما  ش ی خداحافظ  ی صحنه   نیباتریز  دیخورش به    ش ی و 
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پشت بوم رو خاص   نیا  نیو هم  شهیدرست مثل هم  ذاشت،یم

  .کردیم

  شی رو کرد که آرمان رو پ  جانی ا  ی راه برگشت دلمون هوا  ی تو

بشه و از    ی مشغول باز  حانی تا با ر  میجا گذاشت  ارشیو ک  ی ناز

  .نبود ما غر نزنه

  .نوشته بشه مونیکتاب از داستان زندگ هی خوادیدلم م -

  .انداخت نگاهم و به سمتش برد   نیگوشم طن  ی که تو  صداش

  ی سرگذشت واقع   هیکه مشتاق نوشتنِ    میندار  سندهیکم نو -

  .میبگ کشونیبه  میتونیباشند، م

  .«جانا“ دوست دارم اسمش و بذاره  -

لبم نشست. دستم و به سمت صورتش    ی از حرفش رو  ی لبخند

  .هام نوازش کردمو با سرانگشت شیی بردم و ته ر

  چرا اسم من؟ -
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م - اعتراف  ب  کنمیچون  تو  تو   ،ی دیکش  یسخت   شتریکه 

 ی من تو  میکه مادر و پدرمون رو از دست داده بود  ییروزها

اما تو جلو و اون کمر خم و راست   نیا  ی پر قو بزرگ شدم 

 م یکه عاشق هم شد  یوقت  ،یتا مایحتاجتون و فراهم کن  ی کرد

تو  اون عکس  ا  تونی اهال  ی و  بود  نیپخش شد  ز  ی تو    ر یکه 

من   میورشکسته شد  یوقت  ،ی ها له شد ها و قضاوت حرف   رفشا

برات بهتره اما تو قلب    نیا  کهن یا  ال یترک کردم به خ   تو رو 

 .ی سالمت و از دست داد

 یهم تو  یاشک  ی هاش نشسته بود برقچشم  ی که تو  یاشک  نم

  .انداختی نگاه من م

بلع  دستش  از  بعد  و  آب دهنش    دنی و کنار صورتم گذاشت 

  .به کنار لبم زد ی ابوسه

رو جبران   هانیا  ی شش سال تالش کردم تا همه   نیا  ی تو -

اما هر کار هم   زمی رو به پات بر  ی خوایکه م  ی ز یکنم و هر چ 

با    دیقلب سالمت و بهت برگردونم و هر روز با  تونمیبکنم نم
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 ی ادیز  جانی ه  ایاسترس، شک و    کنم که نشه  یترس زندگ   نیا

  ...و قلبت  رهیدامنت و بگ 

هاش و بست و سکوت و ادامه نداد و به جاش چشم   کالمش

  .کرد

  .کردم  رشیهام اس دست ی آوردم و تو ن ییو پا  دستش

 یبهم نگفت  یمگه تو که دکترم باش  ،ی اوونهیچون د  یترسیم -

  داده؟معجزه رخ  هیبهتره شده؟ انگار که  یل یحال قلبم خ 

 شتر یهاش بچشم  یاهیهاش با سو باز کرد که مژه   هاشپلک 

  .کردند ی دلبر

زندگ  ی ادیز  دیشا - تموم  تو  اما  باشم،  جانا،    یمن  یحساس 

جونِ   نه؟ینب  بی ها چقدر مواظب جونشونند تا آسآدم   ی دید

پام   یآخ بگ  ره،یگی م  امه یگر  یبغض کن  ،ییمنم تو دست و 

انگار تموم عالم و آدم باهام قهر کردند، نخواه    یقهر کن   لرزه،یم

  .باشم تفاوتیدرمورد تو ب



[2659] 
 

  ی هاش گرفته بودم رو توکه از حرف   یحس و حال خوب  تموم

 خواند،ی در شب چشمانت غزل م  راز ی جمله خالصه کردم: ش  هی

م حافظ  چشمانت  شب  در    شتر یب  ی سپهر  ی آقا  شوم،یمن 

ببند و  قلبم  بحث  تا  بخونم  شعر  سالمم،   ؟ی برات  سالم  من 

دلم   ی تو  یحسرت  چیشش ساله که ه  شه،ینم  نی حالم بهتر از ا

روز    هیاز    شتر یوقت ب   چیه  ینشده، اگه به فکر قلب من  نبارتل

با دچشم ازم محروم نکن، من   ی دوتا گو  نیهم  دنیهات و 

و کابوس   ذارم یبالشت م   ی ها راحت سرم و روکه شب   هیمشک

  .نمیبینم

  د یبوم نشسته بود خواب ی که رو یدفعه بدون توجه به خاک هی

هاش و دور تنم  سمت خودش و دست  دمیو کش  نیزم  ی رو

  !میدی تخت خواب ی انگار که وسط اتاقمون رو دیچ یپ

هام مهر زد  به لب  شیهالب  یِانداخت و با داغ هیبدنم سا  ی رو

  .دیعقب کش قیعم ی بوسه هیو بعد از 
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 وانیل یِخال ی مهیحواسم و از اون ن ی چطور یدون یخوب م -

خودم جا    شیکم از دلم و پ   هی  ی خواینامروت! نم  یپرت کن

  ؟ی بذار

مردونه  دم یخند صورت  دست و  با  و  که  اش  گرفتم  قاب  هام 

کردنم   تیاذ  ی پوستم فرو رفت اما به جا   ی تو  شش یته ر  ِیزبر

نبود   ایدن  نیمال ا  دیکه شا  یو بهم داد، آرامش  یبیآرامش عج

  .داده شده بود هیبهم هد ایو از اون دن

فاصله از صورتم که   نیگذاشت و تو کمتر نیزم  ی و رو سرش

سر   ن یجانا، ا  یدونی گفت: م  می نی تار بب  دیهم و بدونِ د  میبتون

  ده یرو بهت م   ی بزرگ  ی هادرس   یزندگ  ی هایب یو سراش   ییباال

 ی تو  ی ایب  کهنی تا قبل از ا  کنه،یرشد م  هانیو وجودت با هم 

ع  هی  مونیزندگ و  گذرون  ه  ودمب  یاشی جوون خوش    چ یکه 

هم صرفاً   ینداشتم، پزشک  میزندگ  ی برا  یهدف درست و درمون

مبه پا گذاشت   خوندمیخاطر عموم  که  تو   میزندگ  ی تو  یاما 

دن تکون  هی  ایانگار  زندگ   یاساس  یِخونه  تموم   میبه  و  داد 
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از   مصرفمیب  ی های ژگیو درست  و  تو  دور،  انداخت  و  کند  م 

  ه یعوضش    رسونهی نم  ییما رو به جا  ینیدیجانا، ب   یگفتیم

 ی زی چ  چ یبا ه  می نیبی که م  ذارهیدلمون م  ی تو  یقیعم  ی حفره 

 هامون ی زندگ  ی من تا نقش خدا رو تو  م،یپرش کن  میتونینم

  .نگرفت یبرام معن یدرک نکردم زندگ

چشم  سکوت چون  کرد  بکه  و  تو  شی هام  حد    ی گرما   ی از 

م  دیخورش و  بودم  داشته  نگه  به   سوختندیباز  و  بستمشون 

اون   م،یانکارش کن  دیپس نبا  م ییحرف اومدم: ما از وجود خدا

که بهش دستور داده اگه به    ی زیکه گفته، هر چ   ی زیهر چ 

کن دقت  درسته   می نیبیم  میهمشون  خودمونه  صالح  به 

 ی درخت که با کل  ی تنه   هیه اما درست مثل  سخت  هاشیبعض

آدمم    شه،یم  ین  هیبه    لیتبد  خورهی که به تنش م  ی اسنباده 

 ی ای و قدرِ خوشبخت  شه یتر مپخته   های انسان با سخت  نه،یهم

به سراغش م اون زمان  م  اد ی که  بهتر  که   یاتفاقات  دونه،ی رو 

افتاد   خ  ز یچ  ه یبرامون  اگه    ی لیرو  کرد،  ثابت  بهم   ه یخوب 
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 دند یبه اوج خودشون رس  هاتیهات، سخت که رنج  ی دید  یوقت

آرامش    هیکه    یگوش به زنگ باش  دیبا  کنندیو دارند لهت م 

م  ی تو  یبزرگ که  جبران    هانیا  ی همه   خوادی راهه  برات  رو 

  .کنه

  .دمیآراد رو د ی بسته ی هاو باز کردم که پلک   هامچشم

  بازوش گذاشتم و آروم صداش زدم: آراد؟ ی و رو دستم

اش غرق آرامش شده  هاش منظم شده بودند و چهره نفس   اما

  .بود

بود    داریهم داشت که خوابش ببره، از ساعت شش صبح ب  حق

  .هم نذاشته بود  ی لحظه هم پلک رو هیو 

دو ابروهاش زدم    نیکه ب  یمیمال  ی بوسه  ی عشقم و تو  تموم

باال امنه و قرار    نیتخت بود ا  الم یه خک  ییجاو از اون   ختمیر

 .هام و بستمچشم  ادیبه سراغمون ب یمار و عقرب ستین
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آ  هی  یقرآن  ی هاه یآ  تموم دو  و  طرف    هی  اشگهید  ی ه یطرف 

  د یهاش امقشنگ به بنده   یلیدوتاش خدا خ   ن یتو هم  گه،ید

ام تو  ی دیداده،  جونم  و  دل  با  من  احساسش    میزندگ  ی که 

همه  سخت  ی کردم،  موقع  م  هایما  گله  خدا  قهر   م،یکنیبه 

 ان ف“رفته که خدا خودش وعده داده که:  ادمونیاما  میکنیم

العسر   العسر    سرا،یمع  مع  از    ن یقیبه    سرا،یان  هر  ” با“بعد 

 ی آسان  یهر سخت”با“که بعد از    یبه راست  ست،ی آسان  یسخت

 ” !است

   !ارزد یسخت است اما به پروانه شدن م یلگیقول نوا: پ به

  

  ” انیپا“ 

 مطهره حیدری  


